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 מדינת ישראל

 הנהלת בתי המשפט

 יחידת הרכש המרכזית

 

 

 

 

 71/71פומבי מס'  מכרז

 
 בתחום המחשוב עבור מנהל בתי המשפטייעוץ שירותי 
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 : כללי  1פרק 

 אמצעות יחידת הרכש המרכזית, פונההנהלת בתי המשפט )להלן גם "המשרד" או "המזמין"(, ב

 קבלת שירותי יעוץ בתחום המחשובל 71/71מס' בזאת לקבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי 

 עבור מנהל בתי המשפט

 

, 22את ההצעות יש להכניס פיזית לתוך תיבת המכרזים של המשרד, בכתובת: כנפי נשרים  .1

 ירושלים, קומה ב', בארכיב. 

לקבלת שירותי יעוץ  11/11ההצעות יימסרו במעטפה סגורה, עליה יירשם: " מכרז פומבי מס' 

 שובבתחום המח

בשעה  22.12.2.11המועד האחרון להכנסת ההצעות לתוך תיבת המכרזים של המשרד הינו 

 כמפורט בטבלת המועדים. ..:12

 המעטפה הסגורה תכלול שתי מעטפות פנימיות:

  מלבד הצעת המחיר שתוכנס למעטפה עמודי מסמכי המכרז כל מעטפה אחת תכיל את

 נפרדת כמפורט להלן.

 של המציע, חתומה בחתימות מלאות ומחייבות  צעת המחירה תכיל את המעטפה שניי

מעטפה זו תצורף  " בלבד.1/11מכרז מס'  ובמקור. על גבי מעטפה זו יירשם "הצעת מחיר

 כשהיא סגורה. 

 

ועדת  1991ים, התשנ"ג, מכרזלתקנות חובת ה .2 בהתאם להוראות תקנה ,לשימת לב 

ולא  ים במועד האחרון להגשת הצעותזמכרים לא תדון בהצעה שלא נמצאה בתיבת המכרזה 

 תשמע כל טענה בעניין זה.  

 

ביחידת הרכש   liore@court.gov.ilשאלות הבהרה ניתן להעביר לידי ליאור אליאס במייל  .2

ת , בציון איש קשר, טלפון, מס' הפקס וכתוב..:12בשעה  4.12.2.11ליום המרכזית עד 

  הדואר האלקטרוני אליו ניתן להעביר התשובות.

 

באתר הבית של מערכת בתי המשפט בכתובת  11.12.2.11יפורסמו ביום תשובות לשאלות  .1

www.court.gov.il .תחת קישור הצעות עבודה ומכרזים 

 
להנהלת  .ה מיום חתימת החוזהבמכרז זה תהיה לשנ יזכהתקופת ההתקשרות עם המציע ש .1

שנים נוספות  1לתקופה של עד בתי המשפט שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות 

)להלן: "תקופת ההתקשרות הנוספת"(, במספר תקופות ופעמים כפי שיוחלט על ידה ובלבד 

 ,שנים כאמור 1שתקופת ההתקשרות הנוספת לא תעלה על 

mailto:liore@court.gov.il
http://www.court.gov.il/
http://www.court.gov.il/
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המכרז או לצאת למכרז חדש על פי שיקול דעתה הנהלת בתי המשפט רשאית לבטל את  .1

הבלעדי. הנהלת בתי המשפט לא תשלם בשום מקרה פיצוי מכל סוג שהוא בעקבות ביטול 

 המכרז כאמור.

 

הנהלת בתי המשפט רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות ו/או לשנות כל אחד  .6

 .מכרזמהמועדים אשר נקבעו בהליך ה

 
ירות בכל עת, לרבות בשעת חירום, בתנאי אספקה כפי שנקבעו הספק מתחייב לספק את הש .1

בהסכם ההתקשרות. יש לציין כי הפרה של סעיף זה תהווה הפרה יסודית של הסכם 

 לנקוט בצעדים כמוגדר בהסכם.משרד ההתקשרות המקנה זכות ל

 

 הדרישותהמציעים נדרשים לבחון ביסודיות את כל מסמכי המכרז לרבות הוראותיו, תנאיו ו .4

הנכללות בו. מציע אשר יגלה סתירה, טעות, כפל משמעות, השמטה או אי בהירות במסמכי 

המכרז, נדרש להודיע על הדבר למשרד בהתאם לנוהל העברת שאלות הבהרה שבסעיף זה. 

 כאשר לא  נתבקשה הבהרה, פרשנות המשרד היא שתגבר.

 
 
ל שנה והכל ע"פ שיקול מערכת בתי המשפט רשאית להגדיל או להקטין את היקף המכרז בכ .9

 דעתה הבלעדי.

 

להנהלת בתי המשפט נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל  הגוף המציע, בכדי  ..1

ות שעלולות להתעורר בבדיקת להצעתו, או בכדי להסיר אי בהיר לקבל הבהרות ו/או השלמות

 ההצעות. 

 פיו והוראות התכ"ם.כל פניה תיעשה בכפוף להוראות חוק חובת המכרזים והתקנות על 

 

 

 טבלת ריכוז תאריכים במכרז

 

 תאריך נושא

 1.12.2.11 מועד פרסום המכרז בעיתונות

 4.12.2.11 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

  

 11.12.2.11 מועד פרסום מענה לשאלות הבהרה באתר מערכת בתי המשפט

 22.12.2.11 מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים
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 24.2.2.11 רבות מציעתוקף ע

 תיאור הפרויקט והיקפו -: מסמך האפיון 2פרק 

 

 כללי

במערכת בתי המשפט פועלת מערכת המחשוב "נט המשפט" המשמשת את השופטים, המזכירויות של בתי 

 המשפט ומשרדי עורכי הדין.

רה חדשה פותחה ותוחזקה ע"י שלוש חברות: נס, יבמ וטלדור. בימים אלו נכנסת לעבודה חבהמערכת 

אשר זכתה במכרז פומבי בעניין. כמו כן מערכת בתי  HPלתחזוקת האפליקציה של המערכת, חברת 

 המשפט בעיצומו של מכרז פומבי לבחירת ספק לתחזוקת תשתיות המערכת.

 

 במערכת נט המשפט מעורבים:

 .מנמ"ר מערכת בתי המשפט 

  רבות יועץ שאחראי לניהול הפרויקט ל ,מלווים את הפרויקטה מערכת בתי המשפטצוות יועצים מטעם

 כולו.

  שופטים, מזכירויות. –עובדי מערכת בתי המשפט 

 .עורכי דין חיצוניים 

  חברת  –החברה המבצעת לתחזוקת האפליקציהHP 

  המכרז נמצא בשלבי סיום –החברה המבצעת את תחזוקת תשתיות מערכת נט המשפט. 

 

 הגורמים אליהם מופנה המכרז

  או  מחשובייעוץ בתחום הבמתן שירותי בעלי ניסיון  לחברותאו )עצמאיים( ים ליחידהמכרז מופנה

ת בפריסה ת/וממוחשב /ותמערכת לחברות המפעילותמערכות ממוחשבות  ניהול / /יישום הקמת

 .ארצית

   :יא בתכנון, פיתוח או תחזוקת בכל צורה שה ותהמעורב חברותיחידים / מנועים מלהשתתף במכרז

 נט המשפט. מערכת

 

   העבודה הנדרשת

  

בדגש על  בתחום המחשוב. מקצועי עבור מנהל בתי המשפט יועץ מערכת בתי המשפט מבקשת להעסיק

, תוך בחינת השלכות יישומה על דיסציפלינות נוספות )ארגוניות ותפעוליות(.היועץ יהיה נט המשפטמערכת 

 משפט.מערכת בתי ה מנמ"רויעבוד בתיאום עם  בתי המשפטיועץ אישי למנהל 
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 דרישות התפקיד

 בגרסאות הנדרשות.הגדרת דרישות לקוח ואפיונים  מחווה דעתו על 

 ושינויים בהם. פרויקטיםהכלים הטכנולוגיים והתשתית המוצעת לביצוע  ממליץ על 

  מן והפקת יישו, בתהליכי תהליכים מרכזיים באגף המחשוב, שותף בתהליך גיבוש המדיניותמלווה

 .והכל ע"פ הנחיית מנהל בתי המשפטפ"י לוחות הזמנים והתקציב , עהלקחים והמסקנות

 .מסייע ומייעץ בקבלת החלטות מקצועיות, הן ברמה הפונקציונאלית והן ברמה הטכנולוגית 

  תוכנית העבודה של אגף המחשובמלווה את הישיבות המקצועיות השונות המתקיימות בקשר עם 

  ע"י מנהל בתי המשפט אשר יוטלו על היועץמקצועיות נוספות מטלות. 

 

 נהלי העבודה עם היועץ

 שעות בחודש. 721היועץ יועסק על בסיס שעות עבודה בהיקף חודשי מוערך של 

 .המזמינה אינה מתחייבת להיקף שעות חודשי בכמות מינימאלית או מקסימאלית.

 בתחילת כל חודש, יגיש היועץ דו"ח פעילות המתייחס לחודש שחלף.

 יומי שיכלול את הנתונים הבאים: הדו"ח יהיה בפירוט

 מקום הפעילות 

 )שעות עבודה )לא כולל נסיעות 

 .תיאור קצר של הפעילות 

  למנהל בתי המשפט דיווחים / סיכומים ספציפיים, לגבי נושאים בהם טיפל.יעביר היועץ 

  היועץ ידווח ללא דיחוי למנהל בתי המשפט על כל בעיה שהגיעה לידיעתו המחייבת לדעתו את

 יחסותו.התי

  וכן בפורומים פנימיים של  לאגף המחשובהיועץ ישתתף בכל הישיבות בפורומים השונים הקשורים

 , אם וכאשר יתבקש להשתתף בהם.הנהלת בתי המשפט

  הנהלת בתי המשפטפעילות היועץ תתבצע ממשרדו של היועץ אך תחייב גם ביקורים במטה 

 ם יידרש להימצא במסגרת שירותי הייעוץ.בכל הארץ או בכל מקום בה בבתי המשפטבירושלים, 

  על היעדרויות חריגות העלולות לשבש את מתן השירותים. בתי המשפטהיועץ יידע את מנהל 
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 להשתתפות במכרז : תנאי סף3 פרק

 

על המציע לצרף ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח לקיום תנאי המכרז,  -ערבות מציע  .1

רות, מטעם המציע לפקודת הנהלת בתי המשפט בסך של ההצעה וחתימה על חוזה השי

 .24.2.2.11ש"ח. הערבות תהיה בתוקף עד ליום  ...,21

 בלבד!  יב'הערבות תהיה ע"פ הנוסח המצורף למכרז כנספח 

הנדסת  / הנדסת תוכנה / תואר ראשון לפחות במדעי המחשביועץ בעל להיות מציע העל  .2

 וכר ע"י המועצה הלאומית להשכלה גבוהה )מל"ג(.נהל עסקים, ממוסד ממ / תעשיה וניהול

ניתן להציג תואר ממוסד אקדמי מחו"ל בהתאם להמצאת אישור שקילות תואר מחוץ לארץ 

  לתואר אקדמי ישראלי מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים מחוץ לארץ

 על המציע לצרף העתק של התואר האקדמאי של היועץ. 

מחשוב בפריסה ארצית )משלב הפיתוח ועד היישום(  ניהול פרויקטב קודםלמציע ניסיון  .1

 1)לא כולל מע"מ( במצטבר, במהלך ₪   ...,...,.1שנות אדם או  ..1בהיקף של 

 . (2.11- .2.1השנים האחרונות )

ניסיון מקצועי יחשב כניסיון בתחום המקצוע הרלוונטי שבו ניתנת עבודת הייעוץ, החל 

ר מקצועי מוכר אחר. הניסיון יוכר לאחר המצאת ממועד הזכאות לתואר ראשון או כל תוא

האישורים והאסמכתאות הנדרשים על ידי נותן השירותים החיצוני. ניתן יהיה להכיר בניסיון 

 מקצועי לפני קבלת התואר רק אם הוא בתחום התפקיד אותו ממלא היועץ. 

 המציע יפרט את ניסיונו בטבלה המצורפת למכרז כנספח א'.

אישור תקף  לניהול ספרים ופנקסים  בצירוףלהגיש תצהיר מלא ומפורט על המציע למלא ו .1

 .מאת רשות המיסים

 '.בנוסח התצהיר מצורף למכרז כנספח 

 ניגוד עניינים.על המציע לחתום על תצהיר בדבר  .1

 '.גנוסח התצהיר מצורף למכרז כנספח 

 על המציע לחתום על תצהיר בדבר אי תיאום מכרז. .6

 רז כנספח ד'.נוסח התצהיר מצורף למכ

 .י'כנספח הביטוחים המצורף למכרז  הצהרתום על תעל המציע לח .1
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   8 

 : הגשת ההצעה והזכייה במכרז4רק פ

 

 להשוואת ההצעות הקריטריונים

 

 אופן בדיקת ההצעות

 
 .תחילה תיבדק עמידתו של המציע בתנאי הסף .א

 

 דלקמן:של המציע בתנאי הסף, תימשך הבדיקה כו לאחר שתוכח עמידת .ב

 
 כותאי: 

 האיכות תיבדק עפ"י הקריטריונים המפורטים מטה.

 

 תיפסל. 57 -הצעה שציון האיכות המשוקלל שלה יהיה נמוך מ

  

 מחיר: 

 באופן יחסישאר ההצעות ידורגו   ,.אחוז הנחה הגבוה ביותר יזכה במירב הנקודות בפרמטר המחיר

 .למציע שנתן את אחוז ההנחה הגבוה ביותר.

 
 עה, יחושב על ידי שקלול ציון האיכות וציון המחיר.הניקוד הסופי של ההצ 

 
 

 : פירוט רכיבי הניקוד

 

 %01איכות 

 

 משקל הקריטריון

רלוונטי  וניסיון ותק .א

 של היועץ

20% 

 מהיועץהתרשמות  .ב

 המוצע

20% 

 01% סה"כ
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 :של היועץ וניסיון וותק .א

 

  'בתחום  םפרויקטיהשנים בהם עסק היועץ בניהול הניקוד בסעיף זה יקבע עפ"י מס

יינתן לוותק  יהניקוד המקסימאל כאלו. לפרויקטיםיסה ארצית או ייעוץ בפר מחשובה

 שנים ומעלה, כאשר היתר ינוקדו באופן יחסי. 1של 

 

  התרשמות מהיועץ המוצע .ב
 

 יתייחס לרכיבים הבאים: ןן ליועץ עם סיום הריאיוהציון שיינת

 ון רלוונטי לשרות המבוקשסיינ 

 עץמקצועיות היו 

 בתי המשפט.מנהל התרשמות מאישיותו והתאמתו לייעוץ ל 

 

 %01 מחיר 

 
ים החשב הכללי בהודעה "תעריפי התקשרות עם נותן שירות מרכיב המחיר יתבסס על אחוז הנחה מתעריפי

 .11.9.2.1חיצוניים", מס' .ה. 

מלא במרכיב המחיר מציע אשר יציע את אחוז ההנחה הגבוה ביותר ביחס ליתר המציעים יקבל את הניקוד ה

 ויתר המציעים ידורגו ביחס אליו.

להוראת החשב הכללי שמספרה  1.1.1מתמשכת, בהתאם לסעיף  התקשרותבהיות שמדובר יובהר כי, 

מגובה התעריף  %.9, עבור שירות המבוצע בידי משרד/חברה של נותן שירותים חיצוניים ישולמו 11.9.2

וצע בידי נותן שירותים שאינו מועסק על ידי משרד/חברה שנקבע בחוזה ההתקשרות; עבור שירות המב

המשמעות היא כי התעריפים מהם יש להציע  מגובה התעריף שנקבע בחוזה ההתקשרות. %.4ישולמו 

בהתאם למאפייני  11.9.2.1מהתעריפים המרביים הרשומים בהודעה  %.4או  %.9אחוז הנחה  הינם 

 ברה או שאינו מועסק על ידי משרד/חברה(.המציע )נותן שירותים המועסק בידי משרד/ח

, לאחר תקופת 11.9.2להוראת החשב הכללי מס'  1.1.1.1כמו כן, יש להבהיר כי בהתאם לסעיף 

מהתעריף שייקבע לזוכה בהתאם לאחוז ההנחה  %.1התקשרות של שנתיים תחול הפחתה נוספת של 

 שיציע מתעריף ההתקשרות המתמשכת כמפורט לעיל.

 http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf -הוראת השעה מצ"ב קישור ל

בעת  ועל המציעים לשים לב לתוקפה ולגרסה של ההוראה מעת לעת יודגש כי הוראה זו מתעדכנת

 .הגשת הצעה למכרז ובמשך תקופת ההתקשרות

 

 

http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf
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ואישורים שיידרש המציע הזוכה להגיש עם קבלת ההודעה   מכיםמס: 5פרק 

 על הזכייה במכרז

 
ממועד זה, יתחייב הספק שיזכה במכרז זה  ימים עשרהעם היוודע לו דבר זכייתו במכרז ולא יאוחר מחלוף 

לא יוכל לממש את זכייתו לצרף המסמכים ו/או האישורים הבאים. מציע שלא ימציא המסמכים האמורים 

 לפנות למציע שדורג במקום השני. תהא רשאית רכת בתי המשפט מעו

 
  .חתימה על דוגמת החוזה .1

 .נוסח החוזה מצורף למכרז כנספח ה

, לפקודת המשרד, צמודה למדד המחירים לצרכן, להבטחת ש"ח ...,.1ערבות בסך  .2

ביצוע הצעתו וכל התחייבויותיו בהסכם ההתקשרות ובגין מכרז זה. הערבות תהא ערבות 

בנקאית או ערבות של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק 

, הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית 1941 –הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א 

 ימים .6ובלתי ניתנת לביטול. הערבות תהיה בתוקף למשך כל תוקפו של ההסכם ולמשך 

   נוספים לאחר מכן. 

 .'ביצוע מצורף למכרז כנספח ונוסח ערבות ה

 חתימה על הצהרה לשמירת סודיות. .1

 נוסח התצהיר מצורף למכרז כנספח ז'.

 .'אכנספח יביטוחים המצורף למכרז זה אישור קיום  .1
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 : התמורה בעד מתן השירות6פרק 

 

שוקעות לאותו שעות המההמפרט את כמות  שעות תוגש חשבונית ע"י הספק הכוללת דו"ח בכל סוף חודש

 חודש.

שתבדוק ותאשר את נתוניה שהוצגו בדו"ח הנלווה ותעבירה  ללשכת מנהל בתי המשפטהחשבונית תוגש 

 ליחידת הרכש המרכזית להקלדתה והעברתה לתשלום לחשבות המשרד.

 :מצ"ב קישור להוראות התשלום העדכניות נכון ליום פרסום המכרז

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/1.4.3 

 

 הצמדה:

התשלום יהיה ע"פ הוראות החשכ"ל להעסקת יועצים המשתנות מעת לעת כמפורט בהוראה מס'  .1

11.9.2 

 

 

 

lairA,16 (מחדל  ברירת)  :גופן :מעוצב 
גופןעבור ,תחתון ללאקו ,נטוי  ',נק

נטוי ',נק  lairA,16 :אחרות עבריתושפות

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/1.4.3
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/1.4.3
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 את הייעוץלתת העובד המיועד נתוני  -נספח א' 

 
מנהל לתת ייעוץ לשל המיועד הסף(  תנאירלוונטי )עפ"י המציע את נתוני השכלה וניסיון  בטבלה להלן יציג

 .בעבר םמליצים שקיבלו ממנו שירותיוכן פרטי מ בתי המשפט

 לכל יועץאת כל הנדרש בפרק זה ימלא מועמדים(  2 -)אך לא יותר מגוף המעוניין להציע יותר ממועמד אחד 

 .בנפרד

 

 ותעודות המעידות על ההשכלה םחובה לצרף קורות חיי

 

 רטים פ
 אישיים

 תאריך לידה: שם:

 טלפון: ת.ז.

 דואר אלקטרוני: כתובת:

 נתוני השכלה

)תארים 

 אקדמאיים בלבד(

 התעודה שנות לימוד המוסד

   

   

   

   

ניסיון רלוונטי 
 לתפקיד 

)עפ"י דרישות 

 הסף(

 שם 

 הלקוח

 שם 

 הפרויקט

משך 

 הפרויקט

 עד שנהמשנה 

 היועץתפקיד 

 בפרויקט

 הפרויקטהיקף 

בשנות 
 אדם

 ש"ח  באלפי

 )ללא מע"מ(
 ניהול ייעוץ

1.         

2.         

3.         

4.         

7.         

6.         

5.         

8.         

9.         

11.         

 ממליציםפרטי 

 טלפון סלולרי תפקיד חברה שם
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 המיועד לתפקיד היועץהצהרת 

 

הנני מאשר את נכונות הפרטים הנ"ל והפרטים שבקורות החיים ובכל מסמך הנוגע אלי, ומצהיר כי הובא 

 . לידיעתי מהות התפקיד המיועד לי

כמו כן אני מצהיר כי אינני נמצא במצב של ניגוד עניינים, וכי במידה ויהיה חשש לניגוד עניינים, אדווח על כך 

 באופן מיידי להנהלת בתי המשפט.

 אני מצהיר כי לא קיים קשר עסקי או אחר ביני לבין מי מהמציעות במכרזי האפליקציה והתשתיות.

 . כמו כן אני מתחייב לשמור בסודיות כל מידע אליו אחשף במסגרת פעילותי.

 

 __תאריך ____________     שם ______________________   חתימה ______________
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 הפרויקטיםפירוט 

, הפרויקטתוך התייחסות ספציפית למאפייני שנרשמו בטבלה  מהפרויקטיםעל המציע לפרט כל אחד 

 וכל מידע רלוונטי נוסף. בפרויקטתפקידו של היועץ 

 ניתן להוסיף פירוט בהתאם למס' הפרויקטים המפורטים בטבלה

 
 1מס'  פרויקט

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 2מס'  פרויקט
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 ': תצהיר מציע/ה ערוך כדין בפני עו"דבנספח  
 
 

(, לאחר 1אני החתום מטה __________ נושא ת.ז. שמספרה __________ המוסמך להתחייב בשם המציעה)

שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק 

 ה כדלקמן:מצהיר ומתחייב בז

)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ללמציעה אישור על ניהול ספרים ע א.

פקיד מורשה כהגדרתו שם ובנוסח המפורט בתקנות עסקאות  בחתימתו של 1976-התשל"ו ,חובות מס(

תוקף עד ליום האישור ב (;2)1987-תשמ"חה ,גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות()אישורים(

__________.  

 המציעה מדווחת למע"מ כדין. ב.

המציעה עומדת בדרישות כל דין, לרבות לעניין תשלומים סוציאליים ושכר מינימום לעובדיה, בכל מועד  ג.

בו מתבצעים התשלומים לעובדים, ומתחייבת לקיים בתקופת ההתקשרות הוראות כל דין רלבנטית 

 3, סעיף 3כפי שהם מפורטים בפרק כרז לרבות דיני עבודה ובטיחות שונים, לצורך ביצוע העבודה לפי המ

  (.4)לתכ"ם

הנדרשים  תלמציעה ולכל מי שיופעל על ידה במסגרת הצעתה או מטעמה ישנם כל האישורים או הרישיונו ד.

ין מתנהלים הליכים משפטיים ב על פי כל דין )לרבות: אישורי העסקת עובדים כדין, כנגד המציעה לא

להיות  עניק או שיכולהתא יאו שה הא מעניקיאותם ה םלשירותיפליליים בין אזרחיים שיש להם זיקה 

לעמוד  הלרבות הליכים היכולים להשליך על יכולת הא מציעילהם השלכה על אלו אותם ה

 ה.עפ"י הצעת הבהתחייבויותי

הדיוני בו הם  תם והשלב ]לחילופין: להלן פירוט ההליכים התלויים ועומדים כנגד המציע, תמצי 

 עומדים[.

 )תנאי סף(. 3בפרק  3לרשותי הניסיון והידע הנדרשים לצורך הגשת הצעה למכרז זה המפורט בסעיף  ה.

אני מסכים שיימסר למזמינה כל מידע המצוי במרשם הפלילי כאמור בחוק המרשם הפלילי ותקנת  ו.

 פורטים להלן:אודות המציעה ומנהליה שפרטיהם מ 1981-השבים, התשמ"א

 ____________________________________ המנהלים:________________ 

 ______________________________________________________________ 

 להלן שמי וחתימתי ואני מצהיר כי האמור לעיל אמת. ז.

 _________________  __________________ _________________ 

 תאריך   חתימה    שם  

 אישור

 אני החתום מטה עו"ד _____________ מאשר כי ביום _______________ התייצב בפני מר_________

המוסמך להתחייב בשם המציעה והמוכר לי אישית/אותו זיהיתי לפי ת.ז. מספר _________ ולאחר  ת.ז.____________

אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר באוזני  שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי

 את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

 

_______________________   ___________________________ 

 תאריך      עו"ד , שם וחתימה      
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 התחייבות להעדר ניגוד עניינים -נספח ג' 

 
 

 בחודש _____ שנת_______שנערכה ונחתמה ב_________ ביום ____ 

 על ידי ____________________

 ת.ז. ______________________

 מכתובת ___________________

 

 הטובין כהגדרתם להלן;/וממשלת ישראל בשם מדינת ישראל מקבלת את השירותים הואיל

 הספקת הטובין;/והנני מועסק בקשר למתן השירותים והואיל

 הספקת הטובין ולאחריו;/להימצא במצב של ניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים אני מתחייב שלאו  והואיל

 

 לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

 

 הגדרות. 1

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

 יעוץ בתחום המחשוב עבור מנהל בתי המשפט – הטובין/"השירותים

 הטובין למזמין./עובדי הקבלן אשר באמצעותו יינתנו השירותיםכל אחד מ - "עובד"

(, ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, Know-How(, ידע )Informationכל מידע ) - "מידע"

 הספקת הטובין בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה/מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים

 או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

הספקת הטובין, בין אם /כל מידע אשר יגיע לידי הקבלן או העובד בקשר למתן השירותים - "סודות מקצועיים"

יות האמור לעיל: מידע אשר הספקת הטובין או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלל/נתקבל במהלך מתן השירותים

 ימסר ע"י המזמין ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו. 

 

ניגוד עניינים מכל מין  ,הספקת הטובין/. הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי, במהלך תקופת מתן השירותים2

 , מכרז.וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום נושא ה

 

הטובין נשוא מתן /יצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום השירותים. הנני מצהיר ומתחייב שלא אי1

הספקת הטובין בין הצדדים /הספקת הטובין, למעט מטעם המזמין, במהלך תקופת מתן השירותים/השירותים

 ושלושה חודשים לאחריה,  אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של המזמין.

 

 

על כל נתון או מצב שבשלם אני, עלול להימצא במצב של ניגוד ובכתב פן מיידי . הנני מתחייב להודיע למזמין באו1

 עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים. 
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 _____________________ ולראיה באתי על החתום: 

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז –נספח ד' 
 

 

 ______ העובד בתאגידאני הח"מ______________________________ מס ת"ז _______

 

 _____________________ )שם התאגיד( מצהיר בזאת כי:  

 

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

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

את שם התאגיד  בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן )יש לפרט .1

 (:עמוופרטי יצירת קשר 

תחום העבודה בו ניתנת   שם התאגיד

 קבלנות המשנה

 פרטי יצירת קשר 

     

     

     

 

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות,  .1

 1)למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר 

 לעיל(. 

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות  .1

במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט קבלני המשנה אשר 

 לעיל(.  1צויינו בסעיף 

 ון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. לא הייתי מעורב בניסי .6

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.  .1

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .4

ו דין ודברים עם מתחרה או הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר א .9

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 
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 במקום המתאים Vיש לסמן 

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

 אם כן, אנא פרט:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

א לחוק 11פי סעיף אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל ל

 . 1944-ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

 

         

חתימת   שם המצהיר  חותמת התאגיד  שם התאגיד  תאריך

 המצהיר

 

 

 

 אישור עורך הדין

 

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

____ בישוב/עיר ________________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב _______________

מר/גב' ______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ 

המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים 

 יל. הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלע

 

 

             _____________             ______________________         ____________    

 חתימת עורך הדין         חותמת ומספר רישיון עורך דין               תאריך                     
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 טיוטת חוזה התקשרות - הנספח 
 

 

 ______ שנערך ונחתם ביום _____ בשנת

 

 בשם מדינת ישראל -ממשלת ישראל  בין:

 ת מערכת בתי המשפטחשבבתי המשפט והמיוצגת על ידי מנהל  

 , ירושלים22כתובת: רחוב כנפי נשרים  

 )להלן: "המשרד"( 

 מצד אחד

 שם : _________________ לבין: 

 כתובת: __________________ 

 (: ________מס' רישום )עוסק מורשה, תאגיד, תעודת זהות 

 ________  -באמצעות ______ נושא ת.ז. __________ ו 

 נושא ת.ז. _____________ המוסמכים לחתום בשמו 

 )להלן: "נותן השירותים"( 

 מצד שני

 

 מבוא

לקבלת שירותי יעוץ בתחום המחשוב עבור מנהל  11/11פרסם המשרד  מכרז מס'  ____ובתאריך  הואיל

 בתי המשפט

 ז"(. )להלן: "המכר 

 העתק של המכרז מצ"ב כנספח א' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.  

 

ונותן השירותים זכה במכרז שפורסם בעניין הסכם זה בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של  והואיל

המשרד מיום ________ והתחייב לפעול וליתן את השירותים נשוא המכרז בהתאם להוראות 

 נספחיה והצהרותיו. המכרז, הצעתו על כל 

העתק של הצעת נותן השירותים למכרז על נספחיה מצ"ב כנספח ה' להסכם זה ומהווה חלק בלתי  

 נפרד מהסכם זה )להלן: "ההצעה"(; 

 

והצדדים מעוניינים כי נותן השירותים יבצע עבור המשרד את השירותים המפורטים במכרז, בהצעה  והואיל

 מפורט בהסכם זה לרבות במכרז ובהצעה )להלן: "השירותים"(;בהסכם זה באופן, בתנאים הכול כ
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והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד מעביד בין המשרד  והואיל

לבין נותן השירותים, וזאת בהתחשב בתנאי ההתקשרות שאינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי 

 עובד מעביד;

 

 הצדדים כדלקמן:על כן מוסכם בין 

 

 המבוא והסכם זה 

 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1

 

 כותרות הסעיפים להסכם זה ניתנות לשם התמצאות והן לא תשמשנה לפרשנות הסכם זה. .2

 

 הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקרא כיחידה אחת עימו.  .1

 

שמעות המוקנים להם במכרז. הוראות הסכם בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים בו את הפרוש והמ .1

זה באות להוסיף על הוראות ההסכם המכרז, אין בהוראות הסכם זה כדי לגרוע מהוראות המכרז 

ומכל סעד לו זכאי המשרד על פי המכרז ולא ייחשב האמור בהסכם זה כהקלה או כויתור על הוראה 

הסכם זה יחולו בשינויים המחויבים מהוראות המכרז. הוראות המכרז שלא צוטטו או שלא יושמו ב

 וככל שהן ישימות על הוראות הסכם זה. 

 

במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין הוראות המכרז לבין הוראות הסכם זה יחולו הוראות הסכם  .1

 זה, אלא אם נאמר במפורש אחרת. 

 

 הצהרות הצדדים .6

 

ת השירותים; וכי מתן השירותים נותן השירותים מצהיר כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע א .6.1

על ידו למשרד בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות בכל הקשור 

 לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.

עוד מצהיר נותן השירותים בזאת, כי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים, לרבות  .6.2

לרשותו וכן את הידע המקצועי, הניסיון האמצעים הכספיים ומשאבי האנוש העומדים 

והמומחיות הנדרשים לשם מתן השירות בהתאם להוראות כל דין וכנדרש בהסכם זה על כל 

 נספחיו. 
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נותן השירותים מצהיר, כי ברשותו ציוד וכלים וצוות כוח אדם מיומן שעבר הדרכה מתאימה,  .6.1

 רט בהסכם זה.ויכולת לביצוע השירותים בהם מעוניין המשרד כפי שיפו

נותן השירותים מצהיר ומתחייב לבצע את השירות בעצמו ולא להעביר או למסור את ביצוע  .6.1

השירותים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במלואם ובין בחלקם, לצד שלישי כלשהו, אלא אם 

 ידי נציג המשרד המוסמך. -הותר הדבר בכתב מראש על

 

 היתרים רישיונות ואישורים .1

 

נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מחזיק במסמכים והאישורים התקפים בהתאם  .1.1

להוראות כל דין, לרבות המסמכים והאישורים התקפים מאת הרשויות המוסמכות. נותן 

 השירותים מתחייב להציגם למשרד בכל עת שיידרש. 

יף זה על כל חלקיו היא תנאי מובהר כי נכונותן של הצהרות נותן השירותים המפורטות בסע .1.2

מהותי בהסכם זה. אי נכונות הצהרות אלה או חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל 

 מועד שלאחר מכן, ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד נותן השירותים. 

נותן השירותים מתחייב להודיע למשרד מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על  .1.1

כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה על 

 נספחיו.

נותן השירותים מתחייב למציע את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן  .1.1

 השירותים נשוא הסכם זה. 

 

 סיום ההסכם .8

 

 מוסכם ומוצהר בזאת כדלקמן: .4.1

 

יא את ההסכם לידי גמר כולו או כל חלק ממנו תוך תקופת המשרד יהיה רשאי להב .4.1.1

 ימים מראש.  .1ההסכם בהתראה של 

במקרה של הפרה יסודית של ההסכם מצד נותן השירותים או במקרה של ביצוע  .4.1.2

, רשאי לבטל הסכם זה בתי המשפטיהיה המשרד, באישור מנהל  –פשע על ידו 

 ללא התראה מוקדמת.

פסקת תוקף ההסכם ע"י המשרד כאמור, או עם סיומו, מצהיר נותן במקרה של ה .4.1.1

השירותים, כי לא תהא לו זכות עיכבון כלשהי על כל מסמך או חומר כלשהו שהועבר 

 אליו ע"י המשרד.
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ידי המשרד, לא תהיה על המשרד חובה לפצות -בכל מקרה של ביטול ההסכם על .4.1.1

סוג ומין, למעט התמורה הקבועה  את נותן השירותים או לשלם לו תשלום מכל

 בהסכם עבור השירותים שסיפק עד לביטול ההסכם. 

בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, נותן השירותים מחויב להעביר  .4.1.1

למשרד את כל החומר שברשותו והשייך למשרד או את כל העבודה שעשה עבור 

יעה. מובהר כי נותן המשרד עד להפסקת ההסכם, ללא דיחוי וללא שום פג

השירותים אינו רשאי לעכב אצלו חומר כלשהו מכל סיבה שהיא, לרבות לא בשל 

 תשלום המגיע לו.

במידה ונותן השירותים לא יעמוד  במתן השירותים המפורטים בהסכם זה, או  .4.1.6

בנספחיו, כולם או חלקם, יהיה המשרד רשאי לשכור את שירותיו של גורם אחר 

 ים אלה, ונותן השירותים יחויב בתשלום עבור השירותים הנ"ל. לקבלת שירות

למען הסר מציע מובהר, כי ההוראות בדבר שמירת סודיות וזכויות יוצרים יחולו גם   .4.1.1

 לאחר הפסקת הסכם זה.

 

 :ידי נותן השירותים-השירותים שיינתנו על .9

 

ד מאת נותן השירותים את בהסתמך על הצהרותיו של נותן השירותים, מזמין בזה המשר .9.1

 השירותים כמפורט בהסכם זה על נספחיו.

נותן השירותים מתחייב למציע את השירותים המפורטים בהסכם, במכרז ובהצעה, בהתאם  .9.2

 לדרישות המשרד, להוראות הסכם זה על נספחיו ולהוראות כל דין.

למשרד ולבעלי  שום דבר בהסכם זה לא יתפרש כבא למעט מן הסמכויות הנתונות .9.1

התפקידים שבו. למען הסר כל מציע, מובהר ומודגש בזאת כי המשרד אינו מתחייב בשום 

אופן להזמנת עבודה או למתן השירותים נשוא הסכם זה אלא בהיקף הנקוב במכרז. פנייה 

במסגרת הזמנת עבודה לקבלת שירותים מנותן השירותים תיעשה בהתאם לצרכי המשרד 

 המקצועי של המשרד.  לרבות לשיקול דעתו

 נותן השירותים מתחייב למציע את השירותים ברמה הגבוהה ביותר. .9.1

מוסכם ומוצהר בזאת כי המשרד יהיה רשאי לשנות, ללא צורך בהתייעצות או בהסכמת נותן  .9.1

השירותים, את השירותים הנדרשים ובלבד שהשינוי לא ישנה באופן שאינו בלתי משמעותי 

 ות הכלכלית של מתן השירותים.וזניח, את העל
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 פיקוח המשרד  .71

 

נותן השירותים מתחייב לאפשר לנציג המשרד או מי שבא מטעמו לבקר את פעולותיו,  .1..1

 לפקח על ביצוע המכרז, ההצעה וההסכם. 

נותן השירותים מתחייב להישמע להוראות המשרד בכל העניינים הקשורים במתן  .2..1

 השירותים. 

ם ומוצהר בזה כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה למשרד לפקח, להדריך או להורות מוסכ .1..1

 לנותן השירותים, הנם אמצעי להבטיח ביצוע הוראות ההסכם במלואו.

 

 העדר זכות ייצוג  .77

 

מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי נותן השירותים איננו סוכן, שלוח או נציג של המשרד  .11.1

מך לייצג או לחייב את המשרד בעניין כלשהו, וזאת בהתחשב במהות ואינו רשאי או מוס

 השירותים נשוא הסכם זה. 

נותן השירותים מתחייב שלא להציג עצמו כשלוח או נציג של המשרד וישא באחריות  .11.2

 הבלעדית לכל נזק שיגרם למשרד או לצד שלישי, הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה.

 כל מטרה שהיא טעון הסמכה מפורשת לכך על ידי המשרד, מראש ובכתב.ייצוג המשרד ל .11.1

 

 

 שימוש בכלים ובחומרים  .72

 

כל הכלים והחומרים, הדרושים לשם מתן השירותים, יירכשו על ידי נותן השירותים ועל  .12.1

 חשבונו, אלא אם הוסכם אחרת מראש ובכתב.

מוש לצורך מתן השירותים, יהיו מסוג כל הכלים והחומרים בהם יעשה נותן השירותים שי .12.2

 המתאים ללא סייג למתן השירותים בהתאם להסכם זה.

מובהר כי עשיית שימוש בכלים, חומרים או תוכנות, שיש בהם פגיעה בזכויות צד ג' תחשב  .12.1

 כהפרת הסכם זה. –לכל דבר ועניין  –

 

 איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים .71

 

ציע שירותים לאחרים זולת המשרד, ובלבד שלא יהיה להלהמשיך  נותן השירותים רשאי .11.1

 פגיעה בחובותיו שלפי הסכם זה. ניגוד עניינים ומשום בכך משום
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נותן השירותים מצהיר כי החל ממועד חתימת הסכם זה לא קיים כל ניגוד עניינים בינו או בין  .11.2

יים או האישיים, בין בשכר או התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ובין קשריו העסקיים, המקצוע

תמורת טובות הנאה כלשהם ובין אם לאו, לרבות כל עסקה או התחייבות שיש בה ניגוד 

עניינים, ואין קשר כלשהו בינו לבין כל גורם אחר הנוגעים לתחומים שבהם עוסקים 

השירותים, זולת במסגרת מתן השירותים ולצורך ביצוע הסכם זה )להלן: "ניגוד 

 ."ניגוד עניינים" משמעו אף חשש לניגוד עניינים כאמור.עניינים"(

או  מצב של ניגוד עניינים רייווצ היה ובכל זאת - .לא יימצא נותן השירותים בניגוד עניינים .11.1

, ידווח נותן השירותים על כך מייד לנציג המשרד המוסמך בכתב וימלא חשש לניגוד עניינים

 אחר כל הנחיות המשרד בנדון.

 ביטוח .71

נותן השירותים מתחייב, לבצע ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת  

הנהלת בתי המשפט ולהציג למשרד, את הביטוחים הכוללים את כל  -מדינת ישראל

 -הכיסויים והתנאים הנדרשים  כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

  

 ביטוח חבות המעבידים. 1

 

 שירותים יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת א.  נותן ה   

 ישראל והשטחים המוחזקים;         

                                                         

 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולשנה;  5,111,111.  גבול האחריות לא יפחת מסך  ב   

 

 לעניין היה ונטען  הנהלת בתי המשפט –טוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל .  הביג   

 מעובדי קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי היא נושאת בחבות מעביד כלשהם כלפי מי         

 נותן השירותים.        

 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי.  2 

  

 אחריות כלפי צד את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח א. נותן השירותים יבטח       

 והשטחים המוחזקים;                                                                   בכל תחומי מדינת ישראל וש,גוף ורכשלישי             

                   

 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(;  251,111.  גבול האחריות לא יפחת מסך ב      

 

 ; Cross  Liability -.  בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ג      

 

 ד.  רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי;      
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 ככל שייחשבו הנהלת בתי המשפט  –הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל  ה.      

 אחראים למעשי ו/או מחדלי נותן השירותים והפועלים מטעמו.            

 

 ביטוח אחריות מקצועית. 3

    

 א.  נותן השירותים יבטח את אחריותו  המקצועית בביטוח אחריות מקצועית;   

-2- 

     

 השירותים, עובדיו ובגין כל הפועלים ב. הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של נותן    

 מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון,         

 למתן שירותי ייעוץ בתחום המחשוב עבור הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר        

         הנהלת בתי המשפט; –דינת ישראל מנהל בתי המשפט, בהתאם למכרז וחוזה עם  מ        

 

 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(;        511,111 סךגבול האחריות לא יפחת מג.     

    

 -. הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:ד    

 מרמה ואי יושר של עובדים; -        

 ;עקב מקרה ביטוח דן השימוש ו/או העיכובאובדן מסמכים, לרבות אוב -        

 , אולם הכיסוי לא יחול על תביעות נותן השירותים כנגד המדינה;אחריות צולבת -        

  ; חודשים 6הארכת תקופת הגילוי לפחות  -        

   

 למעשי  אחראיםככל שיחשבו  הנהלת בתי המשפט –ה. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל     

 ו/או מחדלי נותן השירותים והפועלים מטעמו.         

                              

 כללי.  4

 

 -בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:    

 

 להרחבי בכפוף , הנהלת בתי המשפט –מדינת ישראל א.  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים:     

                                    ;השיפוי לעיל          

 

 ב.  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה   

                                ;מערכת בתי המשפט תיום לפחות במכתב רשום לחשב 61על כך הודעה מוקדמת של         

 

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

                                                                                                                                         ;שגרם  לנזק מתוך כוונת זדון  ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם  בתי המשפט       

 

 כל  הפוליסות ולמילויד.  נותן השירותים אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל    
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 החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;        

 

 ;                                   תן השירותיםנוה.  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על    

 

 כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים  ו.     

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

 .                                                  הזכויות על פי הביטוח        

 

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

  עד למועד חתימת החוזה.     להנהלת בתי המשפטהשירותים יומצאו על ידי נותן       

 

 הנהלת בתי המשפט –פת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל נותן השירותים מתחייב בכל תקו      

 להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. נותן השירותים מתחייב כי פוליסות וכל עוד אחריותו קיימת,       

  הנהלת בתי המשפט –מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל הביטוח תחודשנה על ידו       

 מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות רותים  בתוקף. נותן השי      

 לכל המאוחר שבועיים לפני  להנהלת בתי המשפטבחתימת מבטחו על חידושן ע"י המבטח או אישור       

 תום תקופת הביטוח.       

 

 נאי הכיסוי הם בבחינת למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות ות      

 דרישה מינימלית המוטלת על נותן השירותים, ואין בהם משום אישור המדינה או מי מטעמה       

 להיקף  וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכוני רכוש וחבות גוף ורכוש ולקבוע את       

 אחריות בהתאם לכך. הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות ה      

 

                             על פי דין  ועל  אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את נותן השירותים מכל חובה החלה עליו

 על כל זכות או   הנהלת בתי המשפט –פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל        

 י דין ועל פי  חוזה זה.המוקנים לה על פסעד        

 

 התמורה .70

 

עה בכלל התמורה שישלם המשרד עבור מתן השירותים לפי הסכם זה תהיה בהתאם להצ

 .יועצים ףבהתאם להוראות חשכ"ל לתעריוזאת  ולנספח "טופס הצעת מחיר"

 לזוכה לא ישולם כל סכום נוסף מעבר לתשלומים שפורטו לעיל .

וכן ע"י הזוכה בסוף כל חודש, אליה יצורף דו"ח כל תשלום יבוצע כנגד חשבונית מס שת

 פעילות חודשי. 

, תועבר החשבונית לתשלום במשרדלאחר אישור החשבונית ע"י הגורמים הרלוונטיים 

 ליחידת הרכש המרכזית של המזמינה.
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המתעדכנת מעת  1.1.1.תשלום החשבוניות ייעשה עפ"י הוראת החשב הכללי שמספרה 

 לעת.

הספק במכרז זה יהיו קבועים לכל אורך תקופת ההתקשרות בין  תעריפים בהם ינקוב

 המזמינה לזוכה במכרז זה.

 

 קיזוז  .76

 

נותן השירותים מסכים ומצהיר בזאת כי המשרד יהא רשאי לקזז מהתמורה שעל המשרד לשלם  

כל סכום המגיע למשרד מנותן  -פי הסכם זה על נספחיו ומכוח כל הסכם אחר -לנותן השירותים על

 פי כל הסכם אחר. -פי הסכם זה או על-ותים עלהשיר

 

 נזיקין  .71

 

נותן השירותים ישא באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה שהיא  .11.1

או רכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של העובדים מטעמו, ו/או לגופו 

ם או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה או לרכוש המשרד לרבות מסמכים ותיקי

 ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.

מוסכם בין הצדדים כי המשרד לא ישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא,  .11.2

שייגרמו לגופו או רכושו של נותן השירותים או מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של 

ש המשרד או לגופו או רכושו של כל אדם אחר, כתוצאה ישירה או העובדים מטעמו או לרכו

 עקיפה מהפעלתו של הסכם זה; וכי אחריות זו תחול על נותן השירותים בלבד.

נותן השירותים מתחייב לשפות את המשרד על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לו מכל  .11.1

תים כתוצאה ישירה או עקיפה סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של נותן השירו

 מהפעלתו של הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת המשרד.

 

 זכויות יוצרים .78

 

ידי נותן השירותים במסגרת הסכם זה ותוצאותיהם, ללא יוצא מן -כל השירותים שיסופקו על .14.1

או הכלל, ייחשבו כקניינו המוחלט של המשרד. נותן השירותים לא ישתמש במסמך כלשהו 

בכל חלק מהשירותים, או תוצאותיהם, ללא אישור מראש ובכתב של המשרד. המשרד יהיה 

זכאי לדרוש ולקבל מנותן השירותים במהלך מתן השירותים, או לאחר מכן, כל תוכנית, 

 מסמך, או דבר הקשור למתן השירותים נשוא הסכם זה. 
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דעת, -הסכם זה, לרבות חוותזכויות היוצרים בכל השירותים שיסופקו למשרד כחלק מ .14.2

דוחו"ת, מחקרים וכל כיוצא באלה יהיו שייכות למדינה, והתמורה דלעיל תהווה תמורה גם 

 עבור זכויות אלה. 

המשרד יהיה רשאי לפרסם כל חומר שיימסר לו על ידי נותן השירותים כחלק מהסכם זה,  .14.1

 זכות המוסרית".ובלבד שתישמר לנותן השירותים, או למי שיצר את החומר "ה

ידי המשרד בביצוע -נותן השירותים מתחייב לשתף פעולה ולסייע לחוקרים שיורשו על .14.1

 מחקרים בהתייחס לשירותים נשוא הסכם זה, בכפוף להוראות הדין. 

 

 שמירת סודיות .79

 

נותן השירותים מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל  .19.1

, במישרין, בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא, כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, נתונים, חפץ, גורם

מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל )להלן: "מידע סודי"( 

שיגיעו לידי נותן השירותים, עובדיו או מי מטעמו עקב או בקשר להסכם זה, בתוקף או 

עם המשרד, וזאת במהלך ביצוע ההסכם, לפניו ו/או לאחר מכן  בקשר עם ביצועו ו/או בקשר

ללא אישור המשרד מראש ובכתב. נותן השירותים מתחייב לדאוג כי עובדיו, מנהליו וכל  -

אדם אחר מטעמו לא יפתחו, יעיינו, יוציאו או יצלמו חומר המצוי בתיקים ולא יעבירו חומר 

 כאמור לכל אדם או גוף.

ם מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי שנמסר לו או נותן השירותי .19.2

 שיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם המשרד. 

המשרד רשאי להורות לנותן השירותים בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות,  .19.1

דרי מידור או נוהלי עבודה מיוחדים ונותן לרבות קביעת הסדרי בטחון מיוחדים, הס

השירותים מתחייב למלא אחר דרישות המשרד בנדון.נותן השירותים מתחייב שלא 

להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע הסכם זה, אלא באישור מראש ובכתב 

 מאת נציג המשרד המוסמך. 

מתן השירותים על פי הסכם זה את כל נותן השירותים מתחייב למסור למשרד מיד עם סיום  .19.1

המידע הסודי שנאסף על ידו במסגרת מתן השירותים וכן כל מידע, מסמך או נכס שנמסר לו 

על ידי המשרד, ולא להשאיר בידיו כל מידע כלשהו שנאסף על ידו במסגרת מתן השירותים 

 על פי הסכם זה.

יגוד לאמור לעיל, מהווה עבירה על חוק נותן השירותים מצהיר כי ידוע לו שמסירת מידע בנ .19.1

.עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא נותן השירותים יעמיד לרשות 1911-העונשין, התשל"ז

המשרד בצורה מלאה, מסודרת ועניינית את כל הידע והמידע הנמצאים ברשותו בקשר 

שלישי "המידע"(. כל המידע יועבר למשרד ו/או לצד  -לשירות ולביצוע הסכם זה )להלן 
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שימנה המשרד, בכל אופן שבו הוא קיים )בכתב, בקבצי מחשב, בע"פ ו/או כל אופן אחר(, 

בלוח זמנים שייקבע ע"י המשרד, וללא כל תמורה נוספת. למען הסר מציע, מובהר בזאת כי 

 כל המידע הינו קניינו הבלעדי של המשרד.

/או הוצאה שייגרמו עקב אי שמירה נותן השירותים מתחייב לפצות את המשרד בגין כל נזק ו .19.6

 על חובת הסודיות.

 

 שינוי בהסכם או בתנאים .21

 

מוסכם על הצדדים כי כל שינוי בהסכם או בתנאים הכלליים יהיה תקף רק אם נעשה בכתב  .1..2

ונחתם על ידי הנציגים המוסמכים של הצדדים. מוסכם כי הימנעות מתביעת זכות לא תחשב 

 כוויתור על אותה זכות.

נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים בעצמו ולא להעביר את הביצוע לצד שלישי  .2..2

כלשהו, אלא באישור מראש ובכתב של המשרד. זכויותיו וחובותיו של נותן השירותים על פי 

הסכם זה אינם ניתנים להמחאה לצד שלישי כלשהו, אלא באישור מראש ובכתב של 

 המשרד.

את כי מדיניותו היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות, ועל כן קרוב לוודאי המשרד מודיע בז .1..2

 שלא יאשר בקשת נותן השירותים להסב זכויות או חובות. 

גם במקרה של הסבת זכויות או חובות יישאר נותן השירותים בכל מקרה אחראי בפני  .1..2

 המשרד לכל דבר הקשור לביצוע הוראות הסכם זה.

 

 ידי נותן השירותים-עלאי מילוי חיוב   .27

 

היה ולא מילא נותן השירותים חיוב מחיוביו, רשאי המשרד מבלי לגרוע מכל סמכות אחרת  .21.1

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

 ביחד: 

מי מטעמו, ולקזז את  לבצע במקום נותן השירותים את החיוב בין בעצמו ובין באמצעות   21.2

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

 לבטל את ההסכם בהודעה בכתב.    21.1

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נותן השירותים מתחייב להחזיר למשרד את כל ההוצאות   21.1

ידי נותן -ה על נספחיו עלהישירות והעקיפות שהיו לו בגין אי מילוי הוראות הסכם ז

 השירותים, ולשפות את המשרד בגין נזקים שנגרמו או שייגרמו עקב ביטול ההסכם. 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המשרד לדרוש ביצוע בעין של הסכם זה על נספחיו  .21.1

 כם.פי כל דין או הס-ואין בכך כדי לגרוע מכל זכות או סמכות אחרת המוקנית למשרד על
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 ערבות .22

 

פי המכרז, -להבטחת זכויות המשרד לפי הסכם זה, ומילוי התחייבויות נותן השירותים על .22.1

ההצעה והוראות הסכם זה, במועד חתימת ההסכם ימציא נותן השירותים על חשבונו ערבות 

  ₪. ...,.1בסך של  בנקאית אוטונומית לפקודת המשרד

  ____עד ליום ____הערבות תהיה בתוקף  .22.2

נותן השירותים יהיה אחראי להאריך את תוקף הערבות מעת לעת לתקופות של שנה או  .21.1

יותר בכל פעם, בהתאם להארכת תקופת ההסכם. הארכת הערבות תיעשה לפחות חודש 

 לפני תום תוקפה.

לא האריך נותן השירותים את תוקף הערבות יהיה המשרד רשאי לחלט את הערבות ללא  .21.1

 אה מוקדמת, גם אם נותן השירותים מילא אחר יתר כל חיוביו. כל התר

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשרד יהיה רשאי לחלט את הערבות בכל מקרה שבו לדעת .   21.1

המשרד הפר נותן השירותים או לא קיים תנאי מתנאי הסכם זה, הוראות המכרז וההצעה או 

 לא תיקן מעוות עפ"י דרישת המשרד.

ט המשרד את הערבות, והסכם זה לא בוטל או הופסק, יהיה על נותן השירותים לדאוג חיל .26.6

 על חשבונו לערבות חדשה בסכום דומה.

 

   ולראייה באו הצדדים על החתום 

   

 

 מנהל בתי המשפט

 

 חשבת המשרד

לתיאום, פיקוח, בקרה סמנכ"ל בכיר 

 ורכש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 היועץ
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 זוכה )ערבות ביצוע(': כתב ערבות מספק ונספח 
 

 שם הבנק / חברת הביטוח ____________________

 מספר הטלפון ____________________________

 מספר הפקס _____________________________   

 

 לכבוד 

 

 הנדון: ערבות ביצוע  מס' _____________      

 

)במילים: _______ שקלים חדשים( ₪  ...,.2הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

שיוצמד למדד המחירים לצרכן מתאריך ______ אשר תדרשו מאת _________ )להלן: "החייב"(, בקשר 

 לקבלת שירותי יעוץ בתחום המחשוב עבור מנהל בתי המשפט 11/11פומבי מס' עם מכרז 

 

תב, בלי שיהיה עליכם לנמק ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכ 1אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

את דרישתכם או לבססה, מבלי שתידרשו תחילה להסדיר את סילוק הסכום כאמור מאת החייב ומבלי 

 שנטען כל טענת הגנה שתעמוד או שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיובו כלפיכם. 

פ"י ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך __________ עד תאריך_____________, אלא אם כן תוארך ע

 בקשת החייב או על פי דרישתכם קודם לכן.  

אם נדרש לשלם חלק מסכום הערבות, הרי יתרת הערבות )ההפרש בין הערבות ודרישתכם(, תישאר 

 כערבות לכם עד מועד פקיעתה בתאריך הנקוב לעיל, ובהתאם לתנאים לעיל. 

 

 או להסבה.  ערבות זו הינה אוטונומית, בלתי מוגבלת בתנאים, אינה ניתנת להעברה 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לשם הבנק/חברת הביטוח ___________  מספר הבנק______,

                                                                                                ____________________כתובת  מספר הסניף__________,

 

 __________           ____________________               ________________ 

 חתימה וחותמת                 שם מלא               תאריך  
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 התחייבות לשמירה על סודיות -'זנספח 
 

  
 
 
 
 

  

 מספר זהות שם מלא 

   
 

 27 הסעיף מכוח יחובותי לי נהירות וכי ,רזבמכ כמפורט סודיות על שמירה בדבר ההוראות את קראתי כי מצהיר אני

 .1911-י"זתש(, רשמיים וסודות חוץ יחסי ,המדינה בטחוןין )העונש דיני חוק של

 

 

 

 

 

 

 
_________________ _________________  

  תאריך               המצהיר העובד חתימת 
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 צונייםהתקשרות עם נותני שירותים חי –נספח ח' 
 

 מילות מפתח:

התקשרות אקראית, התקשרות מתמשכת, נותן שירותים 
צוע הדרכה, החזר הוצאות נסיעה, ביטול זמן, חיצוני, בי

 ניהול סיכונים 

 כללי .7

לעתים נדרשים משרדי הממשלה להתקשר עם אדם בעל ידע או מומחיות מיוחדת באופן ישיר לתקופה  .1.1

 מעביד, לצורך מתן ייעוץ או שירות שבתחום מומחיותו.-קצובה, שלא במסגרת יחסי עובד

הוראת תכ"ם, בצוניים המעסיקים נותני שירותים חיצוניים ראה הנחיות בנושא התקשרות עם קבלנים חי .1.2

 .1.11.2"התקשרות לרכישת שירותי כוח אדם", מס' 

 מטרת המסמך .2

ם בגין מתן להנחות חשבים וגורמים נוספים במשרדי ממשלה בדבר כללי התשלום והתעריפי .2.1

 .1991-תקנות חובת המכרזים, תשנ"גלהשירותים. יובהר כי הכללים המפורטים בהוראה זו כפופים 

 הגדרות .1

שעות, למעט התקשרות  ..2כל התקשרות עם נותן שירותים שאינה עולה על  –התקשרות אקראית  .1.1

 עם רואה חשבון.

שלצורך ביצועם  התקשרה התקשרות שמהות הפרויקט או המשימה,  –התקשרות חדשה או נפרדת  .1.2

הממשלה עם נותן השירותים, שונה ממהות הפרויקט או המשימה שלצורך ביצועם  נעשתה 

 ההתקשרות הקודמת או ההתקשרות הנפרדת עם אותו נותן שירותים. 

שעות או יותר, למעט  ..2-כל התקשרות עם נותן שירותים בהיקף השווה ל – התקשרות מתמשכת .1.1

 ן.התקשרות עם רואה חשבו

שירות העונה על כל התנאים הבאים  –שירות המבוצע בידי משרד/חברה של נותני שירותים חיצוניים  .1.1

 )התנאים מצטברים(:

 חוזה ההתקשרות לעניין מתן השירות נחתם מול החברה/שותפות. .1.1.1

 נותן השירותים עובד בחברה/שותפות או שותף בה. .1.1.2

 ים בתחום שבו ניתן הייעוץ.נותני שירותים מקצועי 1החברה/השותפות מעסיקה לפחות  .1.1.1

 לחברה מערך לוגיסטי עצמאי )כגון שירותי מזכירות והדפסה, תקורה משרדית וכיו"ב(. .1.1.1

 : התקשרות עם נותני שירותים חיצונייםשם ההוראה

 11.9.2מספר הוראה:  פרק ראשי: ניהול תקציבי שכר, גמלאות וכוח אדם

 1.מהדורה:  העסקת עובדי קבלן כוח אדם ונותני שירותים חיצונייםפרק משני: 

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.11.2
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.11.2
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.11.2
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שירות שאינו עונה על כל  –שירות המבוצע בידי נותן שירותים שאינו מועסק על ידי משרד/חברה  .1.1

 .3.4התנאים הקבועים בסעיף 

 דקות. .6 –שעת עבודה  .1.6

 עוקבים. םחודשים קלנדאריי 6עד  –תקופה )בהוראה זו(  .1.1

 הנחיות לביצוע  .1

 כל התנאים הבאים: ןהתקשרויות שמתקיימים בהעל הנחיות הבאות יחולו ה .1.1

ההתקשרות היא עם נותן שירותים חיצוני עבור מתן שירות לפרויקט זמני או למשימה  .1.1.1

 ימת.חולפת. עם תום הפרויקט או המשימה ההתקשרות מסתי

נותן השירותים הוא בעל מומחיות מיוחדת בתחום הייעוץ או השירות המבוקש, ולא ניתן  .1.1.2

 להעסיקו כעובד מדינה מן המניין. 

 העדפת תיחור על פי תפוקות .1.2

בכל פנייה לקבלת הצעות מנותני שירותים חיצוניים יוגדר בצורה ברורה ומפורטת מהם  .1.2.1

רות )להלן: "תפוקות"(, כאשר המציע השירותים הנדרשים לביצוע במסגרת אותה ההתקש

 יידרש להגיש הצעת מחיר כוללת עבור התפוקה המבוקשת )להלן: "התמורה"(.

לא תהיה התקשרות עם נותן שירותים בתעריף שעתי במסגרת השירותים שיעניק, אלא אם  .1.2.2

 החליטה ועדת המכרזים כי לא ניתן להגדיר במסגרת התקשרות זו את התפוקות הנדרשות. 

 ות בתעריף שעתיהתקשר .1.1

במקרים שבהם התקבל אישור ועדת המכרזים להתקשר עם נותן שירותים בתעריף שעתי,  .1.1.1

, יידרש המציע להגיש הצעת מחיר שעתית לשעת עבודתו אשר לא 4.2.2כאמור בסעיף 

הודעה, "תעריפי התקשרות עם נותן שירותים חיצוניים", תעלה על התעריפים המפורטים ב

  .11.9.2.1מס' .ה. 

ה. עם נותן שירותים חיצוניים", מס' הודעה, "תעריפי התקשרות התעריפים המפורטים ב .1.1.2

התשלום יהיה בהתאם לרמתו המקצועית של נותן  .מרבייםהם תעריפים  9.2.1.11

 השירותים בפועל.

הודעה, "תעריפי התקשרות עם נותן התעריפים שאליהם מתייחסת הוראה זו והמופיעים ב .1.1.1

 לא יכללו מע"מ כדין. 11.9.2.1, מס' .ה. שירותים חיצוניים"

במקרים שבהם בוצעה התקשרות של המשרד עם נותן שירותים חיצוני בתעריף שעתי,  .1.1.1

טופס, "הצהרה ידרוש המזמין מנותן השירותים החיצוני להמציא, עם הגשת חשבון לתשלום, 

 .11.9.2.1שניתנו בפועל", מס' ט. ונסיעות  על ביצוע שעות העבודה

המזמין שקיבל את השירותים יאשר בכתב כי קיימת התאמה בין מספר השעות שהוצהרו  .1.1.1

 לבין מהותם והיקפם של השירותים שניתנו בפועל. 

 היקף התקשרות מרבי לתקופה בהתקשרות מתמשכת בתעריף שעתי .1.1.6

צוני בתעריף שעתי לא יעלה היקפה של התקשרות מתמשכת עם נותן שירותים חי .1.1.6.1

שעות חודשיות בממוצע לתקופה, למעט במקרים שבהם ניתן אישור  .14על 

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ה.13.9.2.1
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ה.13.9.2.1
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ה.13.9.2.1
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ה.13.9.2.1
http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/תוצרים%20שלב%20ב/הוראות%20סופיות%20מספור%20חדש/פרק%2013/13.9%20העסקת%20עובדי%20קבלן%20כוח%20אדם%20ונותני%20שירותים%20חיצוניים/ה.http:/hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/13.9.2.1
http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/תוצרים%20שלב%20ב/הוראות%20סופיות%20מספור%20חדש/פרק%2013/13.9%20העסקת%20עובדי%20קבלן%20כוח%20אדם%20ונותני%20שירותים%20חיצוניים/ה.http:/hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/13.9.2.1
http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/תוצרים%20שלב%20ב/הוראות%20סופיות%20מספור%20חדש/פרק%2013/13.9%20העסקת%20עובדי%20קבלן%20כוח%20אדם%20ונותני%20שירותים%20חיצוניים/ה.http:/hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/13.9.2.1
http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/תוצרים%20שלב%20ב/הוראות%20סופיות%20מספור%20חדש/פרק%2013/13.9%20העסקת%20עובדי%20קבלן%20כוח%20אדם%20ונותני%20שירותים%20חיצוניים/ה.http:/hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/13.9.2.1
http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/תוצרים%20שלב%20ב/הוראות%20סופיות%20מספור%20חדש/פרק%2013/13.9%20העסקת%20עובדי%20קבלן%20כוח%20אדם%20ונותני%20שירותים%20חיצוניים/ה.http:/hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/13.9.2.1
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ה.13.9.2.1
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ה.13.9.2.1
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ה.13.9.2.1
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ה.13.9.2.1
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ה.13.9.2.1
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ט.13.9.2.1
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ט.13.9.2.1
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ט.13.9.2.1
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ט.13.9.2.1
http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/תוצרים%20שלב%20ב/הוראות%20סופיות%20מספור%20חדש/פרק%2013/13.9%20העסקת%20עובדי%20קבלן%20כוח%20אדם%20ונותני%20שירותים%20חיצוניים/ט.http:/hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/13.9.2.1
http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/תוצרים%20שלב%20ב/הוראות%20סופיות%20מספור%20חדש/פרק%2013/13.9%20העסקת%20עובדי%20קבלן%20כוח%20אדם%20ונותני%20שירותים%20חיצוניים/ט.http:/hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/13.9.2.1
http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/תוצרים%20שלב%20ב/הוראות%20סופיות%20מספור%20חדש/פרק%2013/13.9%20העסקת%20עובדי%20קבלן%20כוח%20אדם%20ונותני%20שירותים%20חיצוניים/ט.http:/hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/13.9.2.1
http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/תוצרים%20שלב%20ב/הוראות%20סופיות%20מספור%20חדש/פרק%2013/13.9%20העסקת%20עובדי%20קבלן%20כוח%20אדם%20ונותני%20שירותים%20חיצוניים/ט.http:/hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/13.9.2.1
http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/תוצרים%20שלב%20ב/הוראות%20סופיות%20מספור%20חדש/פרק%2013/13.9%20העסקת%20עובדי%20קבלן%20כוח%20אדם%20ונותני%20שירותים%20חיצוניים/ט.http:/hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/13.9.2.1
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מיוחד לחריגה מהיקף זה מחטיבת השכר באגף החשב הכללי. הבקשה לאישור 

 מיוחד תידון לאחר קבלת התייחסותו של חשב המשרד בלבד. 

ת במסגרת התקשרות חשב המשרד יבצע בקרה, לפחות אחת לשנה, אחר ביצוע הנחיו .1.1.1

 בתעריף שעתי.

 התקשרות עם יועצים, מתכננים ונותני שירותים פסיכולוגיים .1.1

הודעה, "תעריפי התקשרות עם נותן שירותים חיצוניים", מס' ה. התעריפים המפורטים ב .1.1.1

 בלבד. אקראיתריפים עבור התקשרות הם תע 11.9.2.1

בהתקשרויות עם יועצים, מתכננים ונותני שירותים פסיכולוגיים, במקרים שבהם נדרשת  .1.1.2

 הארכת תקופת ההתקשרות האקראית, המזמין יפעל כדלהלן: 

או יותר ממשך תקופת  %.1-במקרים שבהם תקופת ההתקשרות תוארך ב .1.1.2.1

אחת ובין אם באמצעות כמה ההתקשרות המקורית, בין אם באמצעות הארכה 

למתן השירות  2.1-הארכות, התעריף לנותן השירותים החיצוני החל מהשעה ה

 יהיה בהתאם לתעריפים של התקשרות מתמשכת.

 ישולמו התעריפים המרביים הבאים: התקשרות מתמשכת עבור .1.1.1

 %.9עבור שירות המבוצע בידי משרד/חברה של נותן שירותים חיצוניים ישולמו   .1.1.1.1

התעריף שנקבע בחוזה ההתקשרות ]בכפוף לתעריפים המרביים הקבועים מגובה 

 [.11.9.2.1הודעה, "תעריפי התקשרות עם נותן שירותים חיצוניים", מס' .ה. ב

ועסק על ידי משרד/חברה ישולמו עבור שירות המבוצע בידי נותן שירותים שאינו מ  .1.1.1.2

מגובה התעריף שנקבע בחוזה ההתקשרות, בכפוף לתעריפים המרביים  %.4

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

11.9.2.1. 

  נוספת בשל עבודה בהיקף מלא לתקופה ממושכתהפחתה  .1.1.1.1

מהתעריף תחול על תעריף שעתי לנותן שירותים  %.1הפחתה של  .1.1.1.1.1

שעות בחודש בממוצע לתקופה  .14-חיצוני שמועסק למעלה מ

לתקופת התקשרות למתן השירות  –כמוגדר בהוראה זו, או לחלופין 

תה העולה על שנתיים. הפחתה זו תחול על התעריפים לאחר ההפח

 .4.4.3הקבועה בסעיף 

משך תקופת ההתקשרות לעניין ההפחתה, כאמור לעיל, יחושב החל  .1.1.1.1.2

ממועד תחילת ההתקשרות הראשונה עם נותן השירותים החיצוני. 

אם הוארכה תקופת ההתקשרות בחוזה התקשרות נפרד לאותו 

של  לתקופת התקשרות זו כהמשך ספרויקט, יש להתייח

 ההתקשרות הקודמת לעניין מניין החודשים או שעות ההתקשרות. 

במקרים שבהם מתבצעת התקשרות עם נותן שירותים אחד במספר התקשרויות  .1.1.1.1

חדשות או נפרדות, תחושב כל תקופת התקשרות בנפרד לעניין משך תקופת 

 ההתקשרות.

 לא יחולו על התקשרויות עם רואי חשבון. 4.4.3-ו 4.4.2סעיפים  .1.1.1
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 התקשרות לקבלת ייעוץ בניהול סיכונים .1.1

לעיל חלות על קבלת שירותי ייעוץ לניהול סיכונים.  4.4כלל ההנחיות המפורטות בסעיף  .1.1.1

 הבאות: בעניין זה יחולו ההגדרות

 ייחשב אחד מאלו:   –"נסיון בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ"  .1.1.2

  ISOXותהליכי   SOXביצוע וליווי תהליכי בקרה פנימית וביקורת פנימית, תהליכי  .1.1.2.1

 )גושן( בחברה. 

ביצוע תהליכי בקרה פנימית וביקורת פנימית, הערכת בקרות והערכת סיכונים  .1.1.2.2

 בחברה או בארגון.  מערכות מידעורת בתחומי מערכות מידע וכן ביק

 ייחשב אחד מאלו: –"נסיון בניהול סיכונים"  .1.1.1

 (.ERMנסיון בניהול סיכונים כולל ) .1.1.1.1

 נסיון בניהול סיכונים תפעוליים. .1.1.1.2

 .ומערכות מידע ITנסיון בניהול סיכוני  .1.1.1.1

 

 התקשרות עם רואי חשבון .1.6

הוראת תכ"ם, ט בכמפורתעשה  ,כל התקשרות של גוף ממשלתי עם רואה חשבון חיצוני .1.6.1

 .1.19.1"מאגר רואי חשבון", מס' 

)רואי חשבון+מתמחים(, ולא  בור שעת עבודה לספקהצעת המחיר תהיה אחידה ויחידה ע .1.6.2

הודעה, "תעריפי ההתקשרות עם נותני על פי עלה על התעריף המקסימאלי שנקבע ת

 .2.19.11.שירותים חיצוניים", מס' 

 השכלה ותקופת ניסיון .1.1

 תואר אקדמי ייחשב כתואר שנרכש במוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. .1.1.1

מחוץ אישור שקילות תואר אקדמי מחוץ לארץ ימציא נותן שירותים בעל תואר אקדמי ממוסד  .1.1.2

 . מחוץ לארץלתואר אקדמי ישראלי מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים  לארץ

שבו ניתנת עבודת הייעוץ, החל  ניסיון בתחום המקצוע הרלוונטיניסיון מקצועי יחשב כ .1.1.1

ר המצאת יוכר לאח ןממועד הזכאות לתואר ראשון או כל תואר מקצועי מוכר אחר. הניסיו

ניתן יהיה להכיר בניסיון  האישורים והאסמכתאות הנדרשים על ידי נותן השירותים החיצוני.

 קבלת התואר רק אם הוא בתחום התפקיד אותו ממלא היועץ.  לפנימקצועי 

לצורך אימות ניסיון רלוונטי, יידרש נותן השירותים להצהיר על עבודות קודמות שלו. אימות  .1.1.1

 ת מכרזים.המסמכים ייעשה בוועד

 

 ביצוע הדרכה .1.4

נותן שירותים חיצוני, אשר במסגרת מתן השירותים נדרש לבצע הדרכה, לא יהיה זכאי  .1.4.1

 לתעריפי הדרכה אלא לתעריפי ההתקשרות בהתאם להוראה זו.

 תשלומים נוספים בשל ביצוע התפוקות .1.9
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ום כל תשל לא יקבל לעיל,המשתייך לאחת הקבוצות המפורטות בסעיפים נותן השירותים,  .1.9.1

לרבות תשלומים בעד הוצאות טלפון, דואר, או הטבה אחרת בשל ביצוע התפוקות, 

 צילומים, הדפסות, פקס, אש"ל וכיוצא באלה הוצאות. 

 החזר הוצאות נסיעה ..1.1

 זכאות לקבלת החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירותים חיצוניים .1..1.1

ישולמו לנותן השירותים החיצוני לא כי  עורך המכרז יהיה רשאי לקבוע .1.1..1.1

בתפקיד וזאת בהתאם לשיקול דעתו ובשים לב לתדירות  החזרי הוצאות נסיעה

 הנסיעות ולסבירות העניין.

במידה ויוחלט כי ניתן לשלם לנותן השירותים החיצוני החזר הוצאות נסיעה  .1.2..1.1

בתפקיד, הרי שהתשלום עבור נסיעה ממקום עבודתו הקבוע של נותן השירותים 

 התנאים הבאים: כליינתן במקרים שבהם התקיימו  החיצוני למקום מתן השירות

מרחק הנסיעה של נותן השירותים החיצוני ממקום עבודתו הקבוע  .1.2.1..1.1

 קילומטרים. .1למקום מתן השירות עולה על 

 הנסיעה כרוכה בהוצאה כספית מצדו של נותן השירותים החיצוני. .1.2.2..1.1

טופס, עם הגשת החשבון לתשלום חתם נותן השירותים החיצוני על  .1.2.1..1.1

"הצהרה על נסיעה בתפקיד של נותן שירותים חיצוני", מס' ט. 

11.9.2.2. 

התשל .1.1..1.1

ום לנותן השירותים ישולם עבור מספר הקילומטרים שביצע במכפלת התעריף, 

 –הודעה, "החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירותים חיצוניים בכאמור 

  .11.9.2.2תעריפים", מס' ה. 

על המרחק בין יעדי הנסיעה ייקבע בהתאם לטבלת המרחקים המפורסמת  .1.1..1.1

הוראת תכ"ם, "החזר הוצאות נסיעה ]ראה  החשב הכלליחטיבת השכר באגף ידי 

[. במקרים שבהם לא קיים מידע לגבי יעד 11.1.1בתפקיד ברכב פרטי", מס' 

מסוים, יחושב המרחק לפי מיקום העיר הקרובה ליעד המצוינת בטבלת המרחקים. 

סמך שיקול דעתו של נותן  בכל מקרה לא יחושב המרחק בין יעדי הנסיעה על

 השירותים או על סמך דיווח מטעמו.

נותן שירותים חיצוני לא יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה עבור נסיעה ברכב  .1.1..1.1

ממשלתי או הצטרפות לנסיעה עם רכב אחר, וכן לא יהיה זכאי לכפל תשלום, 

 כאשר מספר נותני שירותים נוסעים ברכב אחד.

 ביטול זמן .2..1.1

 השירותים תשלום עבור ביטול זמנו עקב נסיעה.לא ישולם לנותן  .2.1..1.1

 כפל תשלום עבור החזר הוצאות נסיעה .1..1.1

הוצאות נסיעה משני גופים ממשלתיים שונים  לא יקבלנותן שירותים חיצוני  .1.1..1.1

 11-)או יותר( עבור אותה נסיעה לאותו היעד. כל נסיעה ליעד במרחק הקטן מ
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למבשרת ציון מתל אביב עה נסי ם תיחשב כנסיעה לאותו היעד )לדוגמה,קילומטרי

 לירושלים(. , מתל אביבחשב כנסיעה אחתיולאחר מכן לירושלים ת

 מסמכים ישימים .0

 .1.11.2הוראת תכ"ם, "התקשרות לרכישת שירותי כוח אדם", מס'  .1.1

 .1.19.1הוראת תכ"ם, "מאגר רואי חשבון", מס'  .1.2

 .11.1.1הוראת תכ"ם, "החזר הוצאות נסיעה בתפקיד ברכב פרטי", מס'  .1.1

 .11.9.2.1שניתנו בפועל", מס' ט. ונסיעות טופס, "הצהרה על ביצוע שעות העבודה  .1.1

 .2.2.11.9וני", מס' ט. טופס, "הצהרה על נסיעה בתפקיד של נותן שירותים חיצ .1.1

 .11.9.2.1הודעה, "תעריפי התקשרות עם נותן שירותים חיצוניים", מס' .ה.  .1.6

 .11.9.2.2תעריפים", מס' ה.  –עה, "החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירותים חיצוניים הוד .1.1

 נספחים .6

 .טבלת שינויים שבוצעו בהוראה –נספח א  .6.1

 

 

 זו הינה העדכנית ביותר על נספחיה הוראה כי באחריות המציע לבדוק

 ראות התכ"מ בכתובת: באתר הו

http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf 

( הינה המהדורה האחרונה 4מהדורה  נכון ליום פרסום המכרז) 
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 ]טבלת שינויים שבוצעו בהוראה[ –נספח א 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 פע/יםסעיף/ים מוש תיאור עדכון/נימוקים
 תאריך 

 ביצוע עדכון

 מהדורה 

 חדשה 

ההגדרות הנ"ל לא יחולו על 

 התקשרות עם רואה חשבון 
1.1 ,1.1 

1...6.2..9 .2 

המציין כי סעיפים  1.1.1הוספת סעיף 

לא יחולו על  1.1.1 -ו 1.1.2

 התקשרויות עם רואי חשבון

 

 

1.1 

בדבר התקשרות  1.1הוספת סעיף 

 עם רואי חשבון 
1 

 1 

הוספת סעיף בדבר התקשרות עם 

 רואי חשבון
1.1.2 

11..1.2.1. .1 
הוספת הנחיות בדבר החזר הוצאות 

 נסיעה
1.9.1.1 

יסיון בנ הוספת הנחיה בדבר הכרה

 מקצועי לפני קבלת התואר
1.6.1 

התקשרות הוספת סעיף בעניין 

 לקבלת ייעוץ בניהול סיכונים
1.1 .1..1.2.11 .1 
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 הצעת המחירטופס  –נספח ט' 
 
 

 

 חובה למלא את הצעת המחיר בטבלה המוצגת להלן. .א

)ניכוי עבודה  בחשבון בעת קביעת המחיר את כל ההוצאות הצפויות לצורך מתן השירות חהמציע ייק .ב

 יו"ב(.מתמשכת, נסיעות וכ

 מערכת בתי המשפט לא תשלם לזוכה סכומים נוספים.  .ג

 

 

 

ייעוץ אחוז ההנחה לשעת 
 מתעריפי חשכ"ל

 _______ אחוז

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 הצהרת ביטוחים :נספח י'

 

 

 

 נושא ת.ז. שמספרה __________ המוסמך להתחייב   אני החתום מטה __________

 הביטוח המצורפות למכרז זה כנספח יא'.לערוך ביטוח ע"פ דרישות נספח מתחייב  בשם המציעה

יהיה שום שינוי בנוסח לאחר הזכייה  לאאני מאשר כי קראתי והבנתי את נוסח הביטוח המצורף וברור לי כי 

 במכרז.

 

 

 

 

 

 תאריך:_______________

 

 חתימה וחותמת: _____________

 

 תפקיד:___________________
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 יטוחיםאישור קיום ב -נספח יא' 

 

 

 לכבוד 

 

 ;הנהלת בתי המשפט –מדינת ישראל 

 

 א.ג.נ.,

  

 אישור קיום ביטוחיםהנדון:  

 

 

 הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _____________________________)להלן "נותן השירותים"( 

 

וץ לתקופת הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________ בקשר למתן שירותי ייע

הנהלת בתי המשפט,  –בתחום המחשוב עבור מנהל בתי המשפט, על פי מכרז וחוזה עם  מדינת  ישראל 

 את        

 הביטוחים המפורטים להלן:

 

         

 ביטוח חבות המעבידים

 

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

     

 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת ביטוח )שנה(. ...,...,1מסך   . גבול האחריות לא יפחת2

                                                   

 הנהלת בתי המשפט  היה ונטען לעניין  –. הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל 1

 כלפי מי מעובדי נותן  ת מעביד  כלשהםקרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי היא נושאת בחבו    

 השירותים.    
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 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

       

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

 בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.     

 

 דולר ארה"ב, למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(.   ...,.21סך  .  גבול האחריות לא יפחת מ2

 

 (.CROSS LIABILITY. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת )1

 

 . רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.1

 

 הנהלת בתי המשפט  ככל שייחשבו   –. הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל 1

 או מחדלי נותן השירותים והפועלים מטעמו.אחראים למעשי  ו/    

 

 ביטוח אחריות מקצועית

 

 .  הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של נותן השירותים, עובדיו ובגין כל הפועלים 1

 מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון,      

 ו בתום לב, שייגרמו בקשר למתן שירותי ייעוץ בתחום המחשוב עבורהצהרה רשלנית שנעש     

 הנהלת בתי המשפט. –מנהל בתי המשפט, בהתאם למכרז וחוזה עם  מדינת ישראל      

 

 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(;        511,111.  גבול האחריות לא יפחת מסך 2

 

 -את ההרחבות הבאות:.  הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול 1

 מרמה ואי יושר של עובדים; -       

 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח; -       

 אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות נותן השירותים כנגד המדינה; -       

 חודשים. 6הארכת תקופת הגילוי לפחות  -       

 

 הנהלת בתי המשפט  ככל שייחשבו   –ח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל . הביטו1

 אחראים למעשי  ו/או מחדלי נותן השירותים והפועלים מטעמו.    
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 כללי

 

 בפוליסות הביטוח  נכללו התנאים הבאים:

  

 כפוף להרחבי , בהנהלת בתי המשפט –מדינת ישראל  .  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים:  1

 השיפוי כמפורט לעיל.        

 

 .  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על 2

 יום לפחות במכתב רשום לחשבת מערכת בתי המשפט.  .6ידינו הודעה מוקדמת של       

 

 הנהלת  -, השתתפות  או חזרה, כלפי מדינת ישראל.  אנו מוותרים  על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה1

 בתי המשפט ועובדיהם,  ובלבד  שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.     

 

 .  נותן השירותים אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל 1

 נאי הפוליסות.החובות המוטלות על המבוטח על פי ת     

 

 .  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על נותן השירותים.1

  

 .  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר6

 י המזכה קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו  בחזקת ביטוח ראשונ     

 במלוא הזכויות על פי הביטוח.     

            

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

 

 

 

 בכבוד רב,

                                                                     

 

                                                                    ___________________________ 

 תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח
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 ': כתב ערבות מספק מציעיבנספח 

 

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 מס' הטלפון ________________________

 __________________מס' הפקס: ______

 

 כתב ערבות

 לכבוד 

 ממשלת ישראל 

 הנהלת בתי המשפטבאמצעות משרד 

 ____________הנדון: ערבות מס'

 ש"ח ...,11אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

 ארבעים וחמישה אלף שקלים חדשים)במילים 

 ____מתאריך _____________________ המחירים לצרכן שיוצמד למדד*(

 )תאריך תחילת תוקף הערבות(                                                                                                  

 
 אשר תדרשו מאת: ____________________________________________)להלן "החייב"( בקשר

 ותי יעוץ בתחום המחשוב עבור מנהל בתי המשפט_______________לקבלת שיר11/11מכרז פומבי מס' עם 

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו  11אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש 

 ה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.תחיל

 

 ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך  _______________

 

 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________

 שם הבנק/חב' הביטוח                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 

__________________________________      ___________________________________ 

 מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח                   

 

 

 יתנת להעברהערבות זו אינה נ

 

                  ________________                       ________________                       ________________ 

 תאריך                                                  שם מלא                                         חתימה וחותמת           

 

 אם נדרשת ערבות צמודה*( 


