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 לכנסת ועדת הבחירות המרכזית 

 
  3/24מכרז פומבי מס' 

 
 

 
 
 

  שכירת מחשבים ניידים
 מנהלה - 0 פרק

 
 

 

 

כל ההודעות, ההבהרות, השינויים והעדכונים בקשר למכרז זה יפורסמו באתר המרשתת )אינטרנט( של : חשוב

)תחת הקישורים "מכרזים ודרושים"(. כמו  www.bechirot.gov.ilועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שכתובתו 

 כאמור במסמכי המכרז. למי שנרשם לכך כן, יישלחו הודעות כאמור בדואר אלקטרוני

 

 
 : בכל מקום בו כתוב בלשון זכר הכוונה היא גם לשון נקבה.הבהרה
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 תוכן עניינים
 עמוד נושאו סעיףפרק/

 3 מנהלה – 0פרק 
 3 ההתקשרות מהות – כללי .0.1
 4 הגדרות .0.2
 4 המכרז מסמכי .0.3
 5 והבהרות הודעות המכרז, מסמכי .0.4
 5 ההצעות הגשת .0.5
 7 במכרז להשתתפות הסף תנאי .0.6

 7 למכרז מההצעה כחלק להגיש המציע שעל מסמכים 0.7.
 9 והערכתן ההצעות בדיקת .0.8
 11 התקשרות ותחילת ההסכם על הוועדה חתימת זכייה, בגין נדרשים ואישורים התחייבויות .0.9

 12 הוועדה זכויות .0.10
 13 בהצעות ועיון וההצעה המפרט על בעלות .0.11
 14 בהצעות פגמים .0.12
 15 הזוכה הספק ואחריות ההצעה שלמות .0.13
 15 ופרשנות מסמכים בין היררכיה .0.14
 15 השיפוט סמכות .0.15
 15 תמורה .0.16

 16 מנהלה - 0נספחים לפרק 
 17 הודעות קבלת לצורך רישום טופס – 0.4.2 נספח
 18 מינימום שכר ותשלום זרים עובדים העסקת בגין הרשעות היעדר תצהיר – 0.7.3 נספח
 19 מוגבלות עם אנשים העסקת בדבר תצהיר – 0.7.4 נספח
 20 המכרז בדרישות עמידה בדבר המציע הצהרת – 0.7.7 נספח
 22 כספי מחזור בדבר חשבון רואה אישור – 0.7.8 נספח
 23 המכרז תנאי קבלת על המציע התחייבות – 0.7.9 נספח
 24 המציע והתחייבויות המציע אודות פרטים על אישור – 0.7.10 נספח
 25 במכרז הצעות תיאום אי בדבר הצהרה – 0.7.11 נספח
 26 עניינים ניגוד היעדר בדבר תצהיר – 0.7.12 נספח
 27 סודיות הצהרת – 0.7.13 נספח
 28 לעיתון פרסום מודעת נוסח נספח

 30 מפרט השירותים – 1פרק 
 30 הלקוח פרטי .1.1
 30 השירותים מהות .1.2
 30 השירות מתן מקום .1.3
 30 השירותים מתן מועדי .1.4
 31 המבוקשים השירותים פרטי .1.5
 32 ציוד דרישות .1.6

 35 עלות – 2פרק 

 37 הסכם ההתקשרות – 3פרק 
 50 מוסכם פיצויים טבלת – להסכם 1 נספח
 51 ביצוע ערבות כתב – להסכם 2 נספח
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 3/24מכרז פומבי מס' 

 ניידים שכירת מחשבים
 

 מנהלה – 0פרק 

 מהות ההתקשרות –כללי  .0.1

מזמינה בזאת גופים העומדים בדרישות "הוועדה"(  –ועדת הבחירות המרכזית לכנסת )להלן  .0.1.1

 .שכירת מחשבים ניידיםשיפורטו להלן להגיש הצעה ל

חודשים, בעיקר  4-לתקופות זמן שונות של כ שכירת מחשבים ניידיםהשירותים הנדרשים כוללים  .0.1.2

 1פרק השירותים יכללו את כלל רכיבי השירות המפורטים ב .בתקופת מערכת בחירות לכנסת

או מי  למסמכי המכרז, לרבות כל פעולה נדרשת לשם ביצוע השירותים שתידרש על ידי הוועדה

 "השירותים"(. –)להלן  .מטעמה

סלי התמחור, לאספקת  זוכים ספקים (ארבעה) 4בעד לבחור לערוך מכרז מסגרת ובכוונת הוועדה  .0.1.3

 לפי שיקול דעתה הבלעדי, אשר יעמדו בתנאי הסף הקבועים למכרז.

, לתקופות מחשבים, עיקרם לתקופת מערכת בחירות לכנסת 500-כבשכירות, לוועדה דרושים  .0.1.4

מחייבת של הוועדה -יובהר כי המספרים המצוינים לעיל מהווים הערכה בלתי. שכירות שונות

שיידרשו. כן יושם אל לב כי הוועדה רשאית להגדיל או להפחית את היקף  יםהשירותבנוגע להיקפי 

 השירותים, בשיעורים המפורטים במכרז זה, לפי שיקול דעתה. 

זכות  לוועדה .לפי המאוחר מביניהםשנים,  5מערכות בחירות או  2ל אתקופת ההתקשרות הי .0.1.5

 מרבית לתקופה נוספתנוספות, עד  בתקופותברירה, לפי שיקול דעתה, להאריך את ההתקשרות 

ככל . "תקופת ההתקשרות"( –)להלן  שנים, לפי המאוחר מביניהם 5מערכות בחירות או  2של 

או הכרזה על קיום  שמועד סיום ההתקשרות יצא במהלך תקופת בחירות )לאחר התפזרות הכנסת

הימים שלפני מועד קיום הבחירות בהתאם לדין(, יוארך תוקף ההסכם  100 -או ב משאל עם,

 .או משאל העם באופן אוטומטי עד חודש לאחר מועד הבחירות

כל אחד  תלא תתאפשר אספק. בעצמויסופקו על ידי המציע הזוכה  שירותיםיובהר כי ה .0.1.6

מראש  הוועדהאישור אלא ב ,מהשירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה באמצעות קבלני משנה

  ובכתב

 כל שהוועדהתקופת ניסיון. תהווה  ,מערכת הבחירות הראשונה בה יסופקו בפועל השירותים .0.1.7

במהלך תקופת הניסיון, היא רשאית לעשות תחליט על הפסקת ההתקשרות עם כל אחד מהזוכים 

  כן על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובה לנמק זאת.

 במכרז: להלן טבלת ריכוז התאריכים  .0.1.8

 התאריכים הפעילות

 12:00בשעה  ,01.06.2020 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה

 התשובותי וועדהפיץ התהמועד האחרון בו 
 04.06.2020 לשאלות ההבהרה

 12:00בשעה  11.06.2020 המועד האחרון להגשת הצעה לתיבת המכרזים 
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 התאריכים הפעילות

 11.08.2020עד לתאריך  תוקף ההצעה

 

בין התאריכים לעיל לבין תאריכים אחרים המופיעים במסמכי  במקרה של התנגשות

 .המכרז, קובעים התאריכים בטבלה דלעיל

 הגדרות .0.2

 ההגדרה המונח

המרכז ; משרדי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת במשכן הכנסת בירושלים הוועדהאתר 

, אזור התעשייה 6לוגיסטי של הוועדה )הממ"ל(, הממוקם ברח' השקד -המבצעי

  ;מודיעיןחבל 

בהתאם  הליך תיחור הנוגע לסל תמחור אחד או יותר, שייערך עם הספקים הזוכים תפרטני פנייההליך 

 , קודם למועד מתן השירותים. 0.8.3לתנאים הקבועים בסעיף 

 ,הבהרהלשאלות ה התשובותלרבות ו ,הםנספחי על כל חלקיו, לרבותמסמך זה,  המכרז

כולם ביחד, בין אם הם מקובצים בקובץ אחד ובין אם הם , 0.4.4כמפורט בסעיף 

 ;בקבצים נפרדים

ההסכם שכותרתו "הסכם מסגרת" אשר ייחתם על ידי הוועדה עם מי שייבחר  הסכם מסגרת

 למסמכי המכרז.  3כפרק להיכלל במאגר הספקים, אשר מצ"ב 

אספקת מחשבים ניידים בשכירות, בהתאם למפורט במסמכי המכרז לרבות בסלי  השירותים

 השונים המפורטים במפרט הטכני למסמכי המכרז.  התמחור

 ;מציע שהוגשה כמענה למכרזתשובת  הצעה

 ;ועדת המכרזים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ועדת המכרזים

 ;ספק שהגיש הצעה למכרז זה מציע

וישתתף  מציע אשר ייבחר על ידי ועדת המכרזים לספק את השירותים המבוקשים ספק / זוכה

 ;בהליכי התיחור הפרטניים  לכל סל תמחור, סמוך למועד מתן השירותים

 ;בפרק המנהלה 0.8.5כמשמעותו בסעיף  ספק חלופי

 .1993-תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג "תקנות חובת המכרזים"

 מסמכי המכרז .0.3

 : מכרז זה מכיל

המכרז, תנאי הסף של המכרז, דרך הגשת ההצעות,  הוראותבו מצויים  – פרק המנהלה – 0פרק  .0.3.1

 .שונים אופן בחירת הספק הזוכה ונספחים

מפורטים השירותים המבוקשים במסגרת המכרז, בו ש – מפרט השירותיםפרק  – 1פרק  .0.3.2

 מוגדרים, בין היתר, הדרישות והפרטים הטכניים הנדרשים.ו

נוסחת שקלול  ףבין היתר ,ו מובאתבהמפרט את אופן התשלום לזוכה, ו – פרק העלות – 2פרק  .0.3.3

 .ההצעה עלות

 הסכם ההתקשרות. – 3פרק  .0.3.4
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 , הודעות והבהרותסמכי המכרזמ .0.4

 

 קבלת מסמכי המכרז .0.4.1

אתר האינטרנט של ועדת הבחירות המרכזית מ ניתן להוריד, ללא תשלום, את כל מסמכי המכרז

מכרז  מכרזים  מכרזים ודרושים , תחת מדור www.bechirot.gov.ilלכנסת, שכתובתו: 

 . 3/24מס' 

 

 למכרז לקבלת עדכונים בקשררישום  .0.4.2

תשובות על שאלות הבהרה  , לרבותבקשר למכרז מהוועדהלקבל עדכונים ודיווחים מי שמעוניין 

בהתאם לטופס המצ"ב באמצעות משלוח הודעה להירשם מוזמן  והודעות שונות בעניין המכרז,

 .להלן 0.4.3מפורט בסעיף ה , באופן0.4.2נספח כ

 

 פנייה בגין המכרז .0.4.3

לוודא  על הפונה .vadatB@knesset.gov.il כתובת דוא"ל אל ,כל פנייה בגין המכרז תיעשה בכתב

 .02-6753407, בטל' הוועדהכי פנייתו נתקבלה והגיעה בשלמותה לידי 

 

 נוהל העברת שאלות ובירורים .0.4.4

 .0.4.3באופן המפורט בסעיף  בכתב בלבדתוגשנה לוועדה  הבהרה בנוגע למכרזשאלות  .0.4.4.1

 שאלות בעל פה לא ייענו!

 0.1.8מפורט בטבלת התאריכים שבסעיף  הבהרההמועד האחרון להגשת שאלות  .0.4.4.2

 .לעיל

המאפשר העתקת  מעבד תמליליםתוגשנה במבנה הבא, בפורמט  ההבהרהשאלות  .0.4.4.3

 (:PDF-לא בהשאלות )

 מספר הסעיף במכרז פירוט השאלה

  

 

וכן יפורסמו  מי שנרשם לקבלת הודעותלשאלות שהוגשו יועברו לכל  הוועדהתשובות  .0.4.4.4

 .0.4.1כמפורט בסעיף באתר האינטרנט של הוועדה, 

מפורט בטבלת  הבהרההלשאלות  הוועדההמועד האחרון להפצת המענה של  .0.4.4.5

 .0.1.8התאריכים שבסעיף 

. ומחייבות את כלל המשתתפים חלק בלתי נפרד מהמכרז לשאלות הן הוועדהתשובות  .0.4.4.6

 מסמך התשובותמציע יגיש את  .וועדהרק תשובות שנמסרו בכתב מחייבות את 

 .להצעתו 0.4.4.6כנספח , בהתאם להוראות המכרז, כשהן חתומות הוועדהשפרסמה 

 

 ההצעות הגשת .0.5

הצעות שלא תימצאנה  .0.1.8מהמועד המצוין בטבלה בסעיף את ההצעה יש להגיש לא יאוחר  .0.5.1

בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים לא תובאנה לדיון בפני ועדת 
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 המכרזים.

להניח בתיבת המכרזים הנמצאת במרכז המבצעי הלוגיסטי של ועדת הבחירות את ההצעה יש  .0.5.2

12:00-ה' בין השעות -, בימים א'6, רח' השקד באזור התעשייה חבל מודיעיןזית לכנסת, המרכ

 להיעשותהגשת ההצעות צריכה  אין לשלוח הצעות בדואר, דואר אלקטרוני או בפקס.. 08:30

 .03-9779000טלפון אמצעות ב ,בתיאום מראש

 .מציע יכול להגיש הצעה אחת בלבד למכרז .0.5.3

הצעת  .ה ושלמה העומדת במלואה בדרישות המכרז, על כל חלקיועל המציע להגיש הצעה מלא .0.5.4

המציע תכלול את מסמכי המכרז כשהם חתומים כמפורט להלן, ואליהם יצורפו כל האישורים 

 והנספחים הנדרשים.

 מקור והעתק:  –אופן הגשת ההצעות  .0.5.5

 מלוא מסמכי המכרזזהים, אשר יכללו את  בארבעה עותקים קשיחיםההצעה תוגש  .0.5.5.1

ואת המסמכים הנלווים והנספחים למיניהם. ההצעה שבה ימולאו הפרטים במקור 

 ". העותק המקורי" –תוגדר בתור 

בחותמת המציע  בעותק המקורי של ההצעה ייחתם כל עמוד של חוברת המכרז .0.5.5.2

. בנוסף על כך, כל מסמך המצורף לעותק המקורי ובחתימת מורשה חתימה מטעמו

ייחתם בחותמת המציע ובחתימת מורשה חתימה מטעמו. בכל מקום בו נדרשת 

 חתימת המציע, יחתום מורשה חתימה מטעמו. 

בעותקים הנוספים הנדרשים, ייחתם העמוד הראשון של כל אחד מהעותקים בחותמת  .0.5.5.3

 א צילום של החתימה(. המציע ובחתימת מורשה חתימה מטעמו במקור )ל

ההסכם בעותק המקורי ייחתם בעמוד האחרון בחותמת המציע ובחתימת מורשה  .0.5.5.4

בחותמת ובחתימה בראשי תיבות של מורשה  –חתימה מטעמו, וביתר העמודים 

חתימה מטעמו. חתימת מורשי החתימה על ההסכם וסמכותם לחייב את התאגיד 

תבצעו שככל שהיודגש,  פרק המנהלה.תאומת על ידי עורך דין במקום המתאים לכך ב

יש לחתום על הנוסח  ,הליך ההבהרות במסגרתשינויים בהסכם ההתקשרות 

 .המעודכן, לאחר הליך ההבהרות

 אריזת ההצעה: .0.5.6

ללא ציון פרטי המציע או כל סימן זיהוי סגורה היטב, , באריזה חיצונית אחתכל הצעה תאוגד 

 ".שכירת מחשבים ניידים – 3/24 פומבי מכרזובמדויק ", ועליה יצוין באופן ברור חיצוני אחר

 :כמפורט להלן פנימיות שלוש מעטפותתכלול מעטפה זו 

מנהלה והנספחים של פרק המנהלה  – 0תכיל מענה לפרק  – מעטפה פנימית ראשונה .0.5.6.1

וההבהרות  , בצירוף כלל האישורים הנדרשים בפרק זה, בכלל זה החוזה החתוםבלבד

יצוין להיות סגורה היטב ועליה . על המעטפה בארבעה עותקים, שפרסמה הוועדה

  ".0מענה לפרק  – 3/24מכרז " וכן המציעם שבאופן ברור 

על המעטפה  .בארבעה עותקים, ונספחיו 1תכיל מענה לפרק  - מעטפה פנימית שנייה .0.5.6.2

מענה לפרק  – 3/24מכרז " וכןשם המציע יצוין באופן ברור ועליה להיות סגורה היטב 

1." 

. על המעטפה בארבעה עותקים, עלות – 2תכיל מענה לפרק  - מעטפה פנימית שלישית .0.5.6.3

מענה לפרק  – 3/24מכרז " שם המציע וכןלהיות סגורה היטב ועליה יצוין באופן ברור 

2." 
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 תנאי הסף להשתתפות במכרז  .0.6

 תנאי הסף המפורטים להלן. כל ההשתתפות במכרז מותנית בעמידה ב

 מעמדו המשפטי של המציע .0.6.1

 ."עוסק מורשה"הרשום כ יחיד ל אודין בישראכתאגיד הרשום  הואהמציע  .0.6.1.1

אין למציע חוב בגין אי תשלום אגרה שנתית למרשם  –אם המציע הוא תאגיד  .0.6.1.2

 .2020ין השנים שקדמו לשנת גהרלוונטי ב

לא מצוין במרשם כי מדובר בחברה מפרת חוק או שהיא  –אם המציע הוא חברה  .0.6.1.3

 בהתראה לפני רישום כאמור.

וחוק מס ערך  ת מס הכנסהוהרשומות שעליו לנהל על פי פקודמנהל את פנקסי החשבונות המציע  .0.6.2

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על , והוא מוסף או שהוא פטור מלנהלם

 עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

לפי חוק שכר או  1991 –המציע לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א  .0.6.3

. אם המציע הורשע ביותר משתי עבירות כאמור, ההרשעה האחרונה לא 1987 –מינימום, תשמ"ז 

 .ותהצעמועד האחרון להגשת ל השקדמ בשנההייתה 

המציע עומד בדרישות בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים,  .0.6.4

 . 0.7.4 שבנספח, בהתאם לפירוט 1976-תשל"ו

יודגש כי כל התנאים . והפניות הפרטניות המוצעים עומדים בכל דרישות המפרט השירותים .0.6.5

 עמידה במי מהם תגרור את פסילת ההצעה.-המנויים במפרט הם תנאי סף ואי

 תנאי סף מקצועיים  .0.6.6

, בכל אחת מהשנים ₪ מיליון)שני(  2למציע מחזור שנתי של לפחות  -מחזור עסקים  .0.6.6.1

מחשבים ניידים, מחשבים וציוד היקפי  בהשכרתפעילותו , הנובע מ2019-ו 2018, 2017

 .למחשבים

שונים , לשלושה לקוחות 2019-ו 2018, 2017המציע סיפק בכל אחת מהשנים  -ניסיון  .0.6.6.2

 .ניידים, לכל לקוחמחשבים  1000לפחות , בפריסה ארצית, 

רשאי המציע להסתמך על ניסיונו של תאגיד אחר, ובלבד לצורך העמידה בתנאים אלה  .0.6.6.3

מחשבים ניידים,  אספקתשהמציע מחזיק בכל הפעילות של אותו תאגיד בתחום 

 בדרך של בעלות, מיזוג או רכישה. חשביםמוציוד היקפי למחשבים 

 

 ההצעה למכרזכחלק ממציע להגיש מסמכים שעל ה .0.7

המפורטים בסעיף זה, כאשר הם תקפים למועד הגשת ההצעה. והמסמכים יש לצרף את כלל האישורים 

 :המפורט להלןיש לצרף להצעה כל אישור בנספח נפרד שעליו יהיה רשום מספר הנספח לפי 

 – מעמדו המשפטי של המציעאישור על  .0.7.1

 ;עוסק מורשהאישור יש לצרף יחיד, הוא המציע  אם .0.7.1.1

יום לפני המועד  15שהופק עד  נסח תאגיד עדכני , יש לצרףתאגידהוא המציע אם  .0.7.1.2

 .מהמרשם הרלבנטי האחרון להגשת הצעות

 , ויסומן בהתאם.0.7.1כנספח האישור יצורף  .0.7.1.3

אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת  .0.7.2

או שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג  1975-מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

ד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לדווח לפקי
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 ויסומן בהתאם. .0.7.2כנספח לפי חוק מס ערך מוסף. האישור יצורף 

בדבר היעדר הרשעות  ,המאושר על ידי עורך דין ,מטעם המציעשל מורשה/י חתימה  תצהיר .0.7.3

בהתאם  ,1987-לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז וא 1991-בעבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א

 . 0.7.3 שבנספחלנוסח המחייב 

 עם עובדים העסקת בדבר ,המאושר על ידי עורך דין מטעם המציע,של מורשה/י חתימה  תצהיר .0.7.4

, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון ולחוק ציבוריים גופים עסקאות לחוק בהתאם מוגבלות

 . 0.7.4 שבנספחבהתאם לנוסח המחייב  ,1998-"חהתשנ

הוא משתמש בתוכנות מקור להגשת ההצעה במכרז ולביצוע השירותים וכי אישור על כך ש .0.7.5

חלונות   , בדגש על מערכת הפעלהיותמריצים תוכנות מקורשיספק לוועדה המחשבים הניידים 

(Windows) ( ותוכנות אופיסOffice) .0.7.5כנספח צורף אסמכתא זו שת . 

 .0.7.6כנספח , שיצורף שהמחשבים נרכשו ממפיץ מורשהאישור על  .0.7.6

, על כך שלמציע ניסיון המאושר על ידי עורך דין מטעם המציע,של מורשה/י חתימה  תצהיר .0.7.7

בהתאם לנוסח המחייב , 0.6.6.2, כנדרש בסעיף מחשבים ניידים וציוד היקפי למחשביםבאספקת 

 . 0.7.7 שבנספח

מחשבים ניידים, מחשבים וציוד היקפי אישור רו"ח, בדבר המחזור הכספי של המציע באספקת  .0.7.8

 .0.7.8שבנספח בהתאם לנוסח המחייב , למוצרי מחשוב

 .0.7.9 בנספחהתחייבות המציע לעמוד בכל תנאי המכרז במקרה של זכייה, בנוסח המחייב  .0.7.9

המידע אודות המציע, בדבר , המאושר על ידי עורך דין מטעם המציע,של מורשה/י חתימה  תצהיר .0.7.10

 דוגמת חתימתו/ם, ואופן החתימה המחייב את המציע, וכן ,לרבות זהות מורשה/י החתימה

 .0.7.10בנספח , בהתאם לנוסח המחייב חדלות פירעוןהמציע אינו נמצא בהליכי  כי הצהרה

בנספח הצהרה בדבר אי תיאום הצעות במכרז, חתומה על ידי מורשה חתימה, לפי הנוסח המחייב  .0.7.11

0.7.11. 

 .0.7.12בנספח  נוסח המחייבבהצהרה בדבר אי ניגוד עניינים  .0.7.12

 .0.7.13 בנספחמחייב הנוסח ב הצהרה בדבר סודיות, .0.7.13

 .0.5.5.4סעיף  כשהוא חתום בהתאם להוראותהסכם ההתקשרות,  .0.7.14

-ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2אם עסקו של המציע הוא בשליטת אישה, כמשמעותו בסעיף  .0.7.15

כנספח , והמציע מעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו, יצרף להצעתו אישור כנדרש בחוק 1992

0.7.15. 

 

מחיקת ידי -יובהר, כי יש להקפיד על מילוי נכון של הנספחים בהתאם להוראותיהם, לרבות על
 והחתמת האדם המתאים בהתאם לדרישות כל מסמך. שדות חלופיים
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 בדיקת ההצעות והערכתן  .0.8

 כללי .0.8.1

 בדיקת ההצעות תיערך במספר שלבים כמפורט להלן.

 

 בדיקת תנאי הסף –שלב א'  .0.8.2

בשלב בדיקת תנאי הסף, תיבדקנה עמידתן של כל ההצעות בתנאי הסף וקיום כל  .0.8.2.1

 המסמכים הנדרשים. 

, ייכנסו לרשימת הספקים אליהם תפנה שיעמדו בדרישות הסף הצעות הספקיםכל  .0.8.2.2

הפנייה שלב  – באמצעות פנייה פרטנית כפי שיפורט בשלב ב'הוועדה למתן השירותים, 

כאמור לעיל, בכוונת הוועדה לבחור עד ארבעה ספקים, לפי שיקול דעתה . הפרטנית

 הבלעדי. 

 

 - פנייה פרטנית לספקים שעמדו בתנאי הסף –שלב ב'  .0.8.3

ובכלל זה לאחר שהוועדה תגבש מפרט סופי לסלי התמחור של המחשבים הניידים,  .0.8.3.1

פניה פרטנית לקבלת הוועדה , תפיץ לכל מחשב נייד מבוקש את כתב הכמויותתגבש 

 –)להלן הניידים, בהתאם לכל סל תמחור  המחשביםהצעות מחיר ביחס לאספקת 

 ."פנייה פרטנית"(

 בתנאי הסף כאמור. הפנייה הפרטנית תעשה למי מהספקים שעמדו  .0.8.3.2

ספקים הוא הספק אשר על פי תוצאות הפנייה הפרטנית תקבע המזמינה מי מבין ה .0.8.3.3

 יספק בפועל את המחשבים הניידים, בהתאם לכל סל תמחור. 

, ניידים במסגרת הפניה הפרטנית, תעביר המזמינה לספקים, פניה לאספקת מחשבים .0.8.3.4

אשר תכלול את כל המסמכים, הכמויות, ההוראות והתנאים המיוחדים הנוגעים 

. פנייה המבוקשות ההשכרהתקופות מחירי סלי התמחור ללאספקת הציוד, כולל 

כאמור, תועבר לידי הספקים בכל דרך שבה תבחר המזמינה, לפי שיקול דעתה 

הבלעדי, ובכלל זה מסירה פיזית, בדואר אלקטרוני וכדומה. במסגרת הפנייה האמורה 

"הצעת  –ייקבע המועד האחרון להגשת הצעת המחיר ביחס לכל סל תמחור )להלן 

 . (מחיר לפניה פרטנית"

תועברנה  ספקי המסגרת מחויבים להשתתף בכל הפניות הפרטניות אשרהר כי יוב .0.8.3.5

הצעותיהם  במסגרת ההתקשרות נשוא המכרז ולהגיש אתהמזמינה אליהם על ידי 

לפניה הפרטנית  ביחס לפניות אלה. לא הגיש איזה מבין מספקי המסגרת הצעת מחיר

לאותו ספק בפניות שלא לפנות המזמינה עד למועד האחרון שנקבע, תהיה רשאית 

בעניין זה. בעצם הגשת הצעתם המזמינה , והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של עתידיות

הפניות הפרטניות אשר תוגשנה על ידי  להשתתף בכל םספקיהלמכרז זה מתחייבים 

מתחייבים שלא להעלות כל טענה או דרישה או  במסגרת המכרז, והםהמזמינה 

כאמור לעיל, בכל ידי המזמינה ל פעולה שתבוצע על עם כ או בקשרתביעה כנגדה בגין 

 באיזה מבין הפניות הפרטניות שיועברו על ידה. מקרה שבו לא ישתתפו

יסבור כי אין באפשרותו לקיים את הדרישות המפורטות בפניה פלוני ככל וספק  .0.8.3.6

, ויפרט את הסיבות בגינן אין באפשרותו למזמינההפרטנית, יפנה ספק המסגרת בכתב 

זה, להמשיך לפנות לספק החליטה שהמזמינה לעמוד בתנאי הפניה הפרטנית. ככל 

היא תהא רשאית שלא לפנות לספק זה בעתיד בפניה פרטנית המכילה דרישות עליהן 
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 .הצהיר הספק במכתבו כאמור כי אין באפשרותו לעמוד בהן

 

  פנייה הפרטניתל הצעת המחיר בדיקת –שלב ג'  .0.8.4

כאמור לעיל, בכל פנייה פרטנית תקבע המזמינה את סל התמחור לכל מפרט רצוי של  .0.8.4.1

את תנאי הסף.  שעמדו מחשב נייד ותבקש לקבל הצעת מחיר פרטנית מהספקים

בהצעת המחיר תקבע המזמינה מחיר תקרה לכל סל תמחור, בהתאם לתקופות 

 שכירות שייקבעו על ידי הזמינה. 

תיעשה על בסיס שיעור ההנחה שיינתן  לפנייה הפרטניתבחינת הצעות המחיר  .0.8.4.2

, אחוז ההנחה יהיה קבוע ויחול על ויודגש מהתקרה לכל סל תמחור של מחשב נייד.

 . המבוקשות שכירותהכל תקופת 

שיוצע בהתאם לכל סל  שיעור ההנחהחישוב בסיס הצעת המחיר יעשה על ניקוד  .0.8.4.3

 . כאמורתמחור ולתקופת השכירות 

 .100ביותר תקבל ציון מחיר של הגבוהה שלה הוא ההנחה ההצעה שמחיר  .0.8.4.4

 יתר ההצעות יקבלו ניקוד באופן יחסי בהתאם לנוסחה הבאה: .0.8.4.5

ציון המחיר = 100 ∗ 
שיעור ההנחה הנבדק

שיעור ההנחה הגבוה ביותר 
 

, על פי היחס הניקוד הכולל של ההצעהשקלול  לאחר קביעת ניקוד המחיר, ייערך .0.8.4.6

 . 100% – מחירהבא: 

 משכך, ההצעה שציון המחיר שלה יהיה הגבוה ביותר, תיקבע כהצעה הזוכה. .0.8.4.7

 

 מתן העדפות .0.8.5

בשליטת אישה, כמשמעותו  בעת קביעת הזוכה, תיתן ועדת המכרזים העדפה לעסק .0.8.5.1

 , בהתאם להוראות סעיף זה.1992-ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2בסעיף 

 בחירת "זוכה חלופי" )ספק חלופי( .0.8.6

ועדת המכרזים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית לבחור במציע אשר הצעתו  .0.8.6.1

חלופי"(, שיבוא במקום הספק  ספק" –דורגה במקום השני כ"זוכה חלופי" )להלן 

 הזוכה. 

או ינהג  והסכם ההתקשרות אם לא יעמוד הזוכה באחת או יותר מדרישות המכרז .0.8.6.2

עד תום תקופת הניסיון, להתקשר עם ש, בתקופה וועדהה תשלא בתום לב, רשאי

הספק החלופי, בהתאם לתנאי המכרז, להסכם ההתקשרות ולהצעתו של הספק 

 החלופי, במקום הספק הזוכה. 

החליטה ועדת המכרזים על בחירה בספק חלופי כספק הזוכה, יבוא הספק החלופי  אם .0.8.6.3

דרישותיו במקום הספק הזוכה והוא מתחייב להשלים ולעמוד במכרז על כל תנאיו, 

וחלקיו והוא יחויב להשלים את כל התחייבויות הספק הזוכה אותו הוא החליף 

 בהקשר לדרישות מכרז זה.

לחלט את הערבות הבנקאית של המציע הזוכה לרבות לצורך  תרשאי וועדה תהיהה .0.8.6.4

 ידי הספק החלופי. -כיסוי עלות אספקת השירותים המבוקשים על

 ות מחיר בעלות מעמד שווה.עריכת התמחרות נוספת במקרה של הצע .0.8.7

במקרה שבו יתברר כי קיימים שני ספקים אשר הצעות המחיר שהגישו לפנייה  .0.8.7.1

פרטנית הינן בעלות מעמד שווה מבחינת הניקוד, תהא המזמינה רשאית, על פי שיקול 
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 דעתה הבלעדי, לערוך התמחרות נוספת. 

במסגרת ההתמחרות הנוספת יורשה כל אחד מהספקים האמורים, לשפר את הצעת  .0.8.7.2

המחיר לפניה הפרטנית שהגיש. ספק אשר יציע את הצעת המחיר לפנייה הפרטנית 

המשופרת הטובה ביותר )קרי, אחוז הנחה גדול יותר(, ייבחר לבצע את השירותים. 

ף זה, אך לא הגיש כזו, מסגרת אשר הורשה להגיש הצעת מחיר משופרת כאמור בסעי

ביחס להצעתו המקורית, ( 0%)ייחשב כאילו הציע הנחה בשיעור של אפס אחוזים 

 .והצעתו הכספית תהיה בהתאם להצעת המחיר לפניה הפרטנית אשר הגיש

 ותחילת התקשרותהסכם העל  וועדהחתימת ה ,התחייבויות ואישורים נדרשים בגין זכייה .0.9

 על ההסכם מותנית במילוי כל ההתחייבויות השונות הנדרשות מהספק הזוכה הוועדהחתימת  .0.9.1

אישורי הביטוח כנדרש והודעה על החזקה בובכלל זה הגשת ערבות הביצוע  כתנאי להתקשרות,

 בהסכם.

 ערבות ביצוע .0.9.2

ערבות אוטונומית בלתי מוגבלת בתנאים,  הוועדההספק הזוכה יעמיד לפקודת  .0.9.2.1

בנוסח  ,(שקלים חדשיםאלף  עשר השיחמבמילים: ) ₪ 15,000של סך שתעמוד על 

ימי עסקים מרגע קבלת ההודעה על  5תוך  ,להסכם ההתקשרות נספח שבהמחייב 

 הזכייה במכרז. 

 לאחר סיומה.ימים  60ועד  ההתקשרותהערבות הבנקאית תהיה בתוקף לכל תקופת  .0.9.2.2

ביטוח ישראלית הערבות תהיה ערבות בנקאית של בנק בישראל או של חברת  .0.9.2.3

שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, 

. במקרה של ערבות מאת חברת ביטוח, על הערבות להיחתם על ידי 1981-התשמ"א

 ולא על ידי סוכן ביטוח שלה. החברת הביטוח עצמ

האמור בסעיף זה יחול גם בעניינו של ספק חלופי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק  .0.9.2.4

ימי עסקים מרגע שקיבל את ההודעה  5החלופי יעמיד את הערבות לפי סעיף זה בתוך 

 על ההתקשרות עמו.

 ביטוח .0.9.3

הספק הזוכה ימציא לוועדה הודעה על כך שהוא מחזיק בביטוחים הנדרשים בהתאם  .0.9.3.1

בפנייה ימי עסקים מרגע קבלת ההודעה על הזכייה  5וך להוראות ההסכם, ת

. הגשת הודעה בדבר קיום הביטוחים כאמור היא תנאי לחתימה על ההסכם הפרטנית

 .בפנייה עם המציע שהוכרז כספק הזוכה

 

 חתימת החוזה ותחילת מתן שירותים .0.9.4

לאחר המצאת כל האישורים הנדרשים כתנאי לחתימת החוזה תחתום הוועדה על  .0.9.4.1

 ההתקשרות. הסכם

 קיוםימים ממועד ההכרזה על  7על המציע להיות ערוך לתחילת מתן השירותים בתוך  .0.9.4.2

יום ממועד ההודעה על הזכייה במכרז, לפי המוקדם מביניהם,  14בחירות או בתוך 

בכפוף לחתימת הצדדים על הסכם ההתקשרות והמצאת כל המסמכים הנדרשים 

 במסגרתו. 

 על ידי הגורם המוסמךאספקת השירותים תבוצע לפי הזמנות שיוצאו לספק הזוכה  .0.9.4.3

 ההתקשרות. םבהתאם להוראות הסכבוועדה, 
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 הוועדהזכויות  .0.10

 המכרז שינוי תנאי .0.10.1

לשנות את תנאי המכרז עד למועד האחרון להגשת הצעות. הודעה על השינוי  תרשאי הוועדה

 שנרשם לקבלת הודעות. מיוכן תישלח לכל  הוועדהתפורסם באתר האינטרנט של 

 

 פיצול ההצעה .0.10.2

 לפצל את ההצעה, לקבל חלקים ממנה, או לממשה בשלבים. תרשאי הוועדה

 

 השלמת מידע .0.10.3

ועדת המכרזים רשאית לדרוש מכל מציע השלמת מידע חסר או אישורים המתייחסים  .0.10.3.1

מסמכים נוספים או חלופיים על אלה המפורטים  וכןלדרישות המפורטות במכרז, 

עליו דרש מציע כאמור, נלעיל, לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי המכרז. אם 

 .בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו על ידי ועדת המכרזים בפנייתה אליו ות לדרישהענל

אם סברה כי הדבר להצעתו  ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע הבהרות בכתב .0.10.3.2

בהתאם  ות לדרישהענעליו לדרש מציע כאמור, נרוש לה לשם הכרעה במכרז. אם ד

 ללוחות הזמנים שנקבעו על ידי ועדת המכרזים בפנייתה אליו. 

מי מטעמה, להציג את בפני או  הלדרוש ממציע להופיע בפניועדת המכרזים רשאית  .0.10.3.3

ייענה  המציע הצעתו או כל מסמך שיידרש, ולהשיב לשאלות לכל הטעון הבהרה.

תוך פרק זמן שלא יעלה על  כאמורלפגישה כאמור ויופיע  ועדת המכרזיםלדרישת 

 שלושה ימי עבודה מרגע קבלת הדרישה אצלו. 

לפנות ללקוחות המציע, או לכל צד שלישי, לשם קבלת פירוט  תהא רשאיהוועדה ת .0.10.3.4

 חוות דעתם על המציע ושירותיו.ו לגבי ניסיונם

הכל , בדיקה נדרשת נוספת כפי שתנחה ועדת המכרזיםהא רשאי לערוך כל הוועדה ת .0.10.3.5

 .על פי שיקול דעתה הבלעדי

 

 בחירה בהצעה אי .0.10.4

 הלבחור בהצעה הזולה ביותר או בכל הצעה שהיא, לפי שיקול דעת תמתחייב האינ הוועדה

 הבלעדי.

 

 ביטול המכרז .0.10.5

הבלעדי, לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש.  ה, על פי שיקול דעתתרשאי הוועדה .0.10.5.1

אם בוטל המכרז לפני בחירת ספק זוכה, הודעה על ביטול המכרז תשלח לכל המציעים 

 אשר הגישו הצעות למכרז. 

גם  המכרזבנוסף לאמור לעיל, מובהר ומודגש כי הוועדה תהא רשאית לבטל את  .0.10.5.2

שנקבע באומדן או באופן מהותי מהמחיר חורגות במקרה בו ההצעות שהוגשו 

 לביצוע השירותים.לוועדה כמחיר הוגן וסביר  המהמחיר שנרא

, בכל צורה המכרז לפצות את המציעים במקרה של ביטול תהיה חייבתלא  הוועדה .0.10.5.3

 שהיא.
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 פסילה בעקבות חוות דעת שלילית .0.10.6

או  וועדהמציע אשר עבד בעבר עם ההצעת את הזכות לפסול  הלעצמ תשומר הוועדה .0.10.6.1

או שירותים המבוקש במכרז זה מהסוג שירותים של עם גורם ממשלתי אחר, כספק 

ונמצא כי לא עמד בסטנדרטים של אספקת השירותים הקשורים לשירותים אלה 

קיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב כי כנדרש, כי קיימת בעיה באמינותו או 

 .עבודתו

הגיש הצעה למכרז קודם אשר מציע הצעת את הזכות לפסול  הלעצמ תשומר הוועדה .0.10.6.2

 או של גורם ממשלתי אחר ונמצא כי הגיש הצעה או הצהרה שקרית. הוועדהשל 

 

 נוספים  שירותים .0.10.7

אשר הם שירותים דומים,  ,י המסגרתלהזמין שירותים נוספים מספק תרשאי הוועדה .0.10.7.1

"השירותים  –משלימים או תחליפיים לשירותים שהוגדרו במכרז זה )להלן 

. לתשומת לב המציעים, ככל שיידרשו במסגרת פנייה פרטנית ייעודית הנוספים"(

על ידי הוועדה בהתאם שירותים נוספים שאינם כלולים במכרז זה, מחירם ייקבע 

 . למנגנון בדבר פנייה פרטנית

 לרכוש את השירותים הנוספיםהאם שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט  וועדהובהר כי לי .0.10.7.2

וועדה לרכוש אינה מחייבת את הוחד צדדית  יאוכי זכות זו הי המסגרת מספק

עם זאת, היה ואין ביכולתו של ספק מסגרת לספק את  .מהםשירותים נוספים 

הספקים, כאמור השירותים, לא יעמוד הדבר לחובתו והוא לא ייגרע מרשימת 

 במסמכי מכרז זה. 

התקשרות עם צד שלישי, לרבות בדרך של הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לערוך  .0.10.7.3

ישנו , גם אם נוספים שירותים , לרבותלרכישת שירותים שאינם כלולים במכרז מכרז,

או אף אם המכרז הנוכחי זאת ובין השירותים הכלולים במכרז,  םקשר בינ

 עדיין בתוקף.ההתקשרות בעקבותיו 

 

 ועיון בהצעות בעלות על המפרט וההצעה .0.11

 בעלות על המכרז ושימוש בו .0.11.1

בלבד. אין  ות למכרזלצורך הגשת הצע מפורסם, אשר וועדההרוחני של ה הנימכרז זה הוא קני

 בו שימוש שאינו לצורך הכנת הצעת המציע. לעשות

 

 בעלות על ההצעה ושימוש בה .0.11.2

שלא  תמתחייב הוועדהנו הרוחני של המציע. יהצעת המציע והמידע שבה הם קני .0.11.2.1

 המציע אלא לצורכי המכרז. לעשות שימוש בהצעת

והיועצים  הלא לגלות את תוכן ההצעה לצד שלישי, זולת עובדיש תמתחייב הוועדה .0.11.2.2

, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות ואי שימוש בהצעת המציע ההמועסקים על יד

 .כמפורט להלן, בכפוף לזכות עיון אלא לצרכי המכרז

 

 עיון בהצעה זוכה –צד שלישי  .0.11.3

מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין , בהתאם לתקנות חובת המכרזים .0.11.3.1
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במסמכים שונים ובהצעת הספק הזוכה. ועדת המכרזים תהא רשאית, על פי שיקול 

דעתה, להציג בפני מציעים שלא זכו במכרז, כל מסמך אשר להערכתה המקצועית אינו 

 סוד מסחרי או מקצועי והוא דרוש על מנת לעמוד בתקנות חובת המכרזים.מהווה 

יש לדעתו סוד מסחרי או חלקים מסוימים בהצעתו בכי  סבור במקרה שמציע מבקש .0.11.3.2

( של ההצעה חמישילהמציא עותק נוסף ) , עליויהיו חסוייםוהוא מבקש ש סוד מקצועי

יע להקפיד להפריד את על המצ(, שבו החלקים החסויים מושחרים. קשיח)בפורמט 

  המענה לפרק העלות למעטפה נפרדת גם בעותק הנוסף כאמור בסעיף זה.

מציע יהיה מנוע מלעיין בחלקים בהצעה הזוכה אשר בהצעתו שלו צוינו על ידו כסוד  .0.11.3.3

 מקצועי. אומסחרי 

ועדת המכרזים רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להציג בפני מציעים שלא זכו  .0.11.3.4

מסמך אשר להערכתה אינו מהווה סוד מקצועי או מסחרי והוא דרוש על במכרז, כל 

כי הוא מבקש , לרבות חלקים שהמציע סימן מנת לעמוד בתקנות חוק חובת המכרזים

 . לחסותם

 פגמים בהצעות .0.12

 הצעה חסרה .0.12.1

שלא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף  תרשאי הוועדה .0.12.1.1

 דרישת סף. אמונעת הערכת ההצעה כראוי, או שהי המסעיפי המכרז, אשר לדעת

 

 הצעה מסויגת או מותנית .0.12.2

מציע לא יסייג את הצעתו או יתנה אותה, באופן שאינו עולה בקנה אחד עם דרישות  .0.12.2.1

 הצעה הכוללת הסתייגות או התניות על תנאי המכרז עלולה להיפסל על הסף.המכרז. 

להסתייגות, רשאי להעלות את  מציע הסבור כי דרישות המכרז ראויות להתניה או .0.12.2.2

 השגותיו או הערותיו במסגרת הליך ההבהרות בלבד.

 

 הצעה תכסיסנית .0.12.3

הצעה שיש בה משום חוסר תום לב, הצעה שמניתוח שלה עולה כי היא הפסדית  ,הצעה תכסיסנית

שיש בה סבסוד צולב של מחירים,  הצעה ,או שאין לה בסיס כלכלי ברור ומוצק שניתן להסבירו

 –וכן הצעה העלולה להביא לפגיעה בזכויות עובדי המציע, הנתונות להם על פי דיני העבודה 

 תיפסל.

 

 תיקון פגם או הבלגה עליו .0.12.4

ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם, אם מצאה כי אין 

ציעים או כי החלטה זו משרתת באופן המרבי את טובת הציבור בכך כדי לפגוע בשוויון בין המ

 ואת תכליתו של מכרז זה.
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 הספק הזוכהשלמות ההצעה ואחריות  .0.13

 תוטל על הספק הזוכה. ביצוע השירותים האחריות הכוללת ל .0.13.1

, הספק הזוכה יהיה אחראי לביצוע כלל השירותים הנדרשים במכרזוההצעה המוגשת היא שלמה  .0.13.2

 .הפעולות הנלוות הנדרשות לשם ביצוע השירותים כנדרשלרבות כל 

הספק הזוכה אינו רשאי להמחות לאחר כל זכות או חובה הנובעים מהמכרז ומהסכם ההתקשרות  .0.13.3

 הבכפוף לשיקול דעת ,מראש ובכתב וועדהלכך הסכמת ה תנהשנחתם על פיו, אלא אם כן ני

ה בכך כדי לשחרר את הספק הזוכה כאמור, לא יהי וועדה. ניתנה הסכמת הוועדההבלעדי של ה

 . והסכם ההתקשרות מהתחייבות ואחריות או חובה כלשהי על פי כל דין ולפי המכרז

 היררכיה בין מסמכים ופרשנות .0.14

"מסמכי המכרז"(, לרבות ההסכם על נספחיו, מהווים  –כל המסמכים המצורפים למכרז זה )להלן  .0.14.1

 זה את זה.חלק בלתי נפרד ממכרז זה ויש לראותם כמשלימים 

בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים.  .0.14.2

 שלא ניתן לעשות כן, יגבר נוסח ההסכם. ככל

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח נספחיו,  .0.14.3

 שלא ניתן לעשות כן, יגבר נוסח המכרז. ככלסחים. , ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנולמעט ההסכם

ביטויים המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון רבים ולהיפך; ביטויים המופיעים בלשון זכר  .0.14.4

 משמעם גם בלשון נקבה ולהיפך.

 כותרות הסעיפים במכרז ובנספחיו הן למטרות נוחות ולא ישמשו לצרכי פרשנות. .0.14.5

 ה לבין הנדרש במפרט, יגבר האמור במפרט.אם תתגלה סתירה בין האמור בהצע .0.14.6

הקובעת.  היא וועדהתנאי מתנאי המכרז, פרשנות ה לפרשנותבמקרה של חוסר בהירות באשר  .0.14.7

בשלב ה אי בהירות במסמכי המכרז בנושא מסוים, עליו להעלות עניין זה ישנלעמדת מציע ככל ש

 שאלות ההבהרה.

 סמכות השיפוט .0.15

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים למכרז, או בכל תביעה הנובעת מהליך ניהולו, 

 .בלבד בתי המשפט המוסמכים בירושליםלתהיה 

 תמורה .0.16

, ולתנאים המפורטים העלות – 2כמפורט בפרק  התשלום לספק הזוכה יהיה בהתאם להצעת המחיר,

 בהסכם ההתקשרות.
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 לכנסתועדת הבחירות המרכזית 

 
 

  3/24מכרז פומבי מס' 
 
 
 
 
 

 ניידים שכירת מחשבים

 מנהלה - 0 לפרק נספחים
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 טופס רישום לצורך קבלת הודעות  – 0.4.2נספח 

 ________________________.שם המבקש 

 .שם איש הקשר _____________

 .טלפון _____________

 דוא"ל _____________.

 

לתקן את מסמכי המכרז ובכלל זה  תרשאי הוועדהידוע לי כי כל עוד לא חלף המועד האחרון להגשת ההצעות, 

 לבטלו או לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות. 

 

 

 תאריך: ___________________ ________________ חתימת מורשה חתימה:

 

 

 

  Vadatb@knesset.gov.ilאת טופס זה יש להעביר לדוא"ל 
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 תצהיר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום – 0.7.3נספח 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי  ,ת.ז. _______________ ,אני הח"מ __________
  לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 
 ניידים שכירת מחשביםל 3/24מכרז פומבי בנותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע  אני

 "(.המציע)להלן: " ועדת הבחירות המרכזית לכנסת"(, המבקש להתקשר עם "המכרז)להלן: 
 

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

חוק )להלן: " 1976-ם ציבוריים תשל"ו" כהגדרתו בחוק עסקאות גופי"בעל זיקה בתצהירי זה, משמעותו של המונח
 "(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. עסקאות גופים ציבוריים

 
-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-עבירה לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א –" עבירהמשמעותו של המונח "

1987. 
 

 .תאגיד הרשום בישראל הואהמציע 
 

 במשבצת המתאימה:  Xסמן 

עד  וחוק שכר מינימום ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים לא הורשעוהמציע ו"בעל זיקה" אליו  
  .במכרזלמועד האחרון להגשת ההצעות 

בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר  הורשעואו "בעל זיקה" אליו  המציע 
האחרון להגשת ההצעות לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד  שנה אחתחלפה  , אךמינימום

 . במכרז
 
 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 
 

 
__________________ __________________ ________________  

 חתימה וחותמת שם תאריך 
 

 אישור עורך דין
 

/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני מר/גב' מאשר ,אני הח"מ, ________________, עו"ד
המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי  _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני 
 על התצהיר דלעיל. 

 
 

__________________ __________________  _______________ 
 חתימת עורך הדין חותמת ומספר רישיון עורך דין תאריך
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 גבלותתצהיר בדבר העסקת אנשים עם מו – 0.7.4נספח 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 
 ניידים שכירת מחשביםל 3/24במכרז פומבי שהוא המציע הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ 

 ."(עהמצי)להלן: " ועדת הבחירות המרכזית לכנסת"(, המבקש להתקשר עם "המכרז)להלן: 
 

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

 במשבצת המתאימה(: X)סמן 

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

  אותן.חלות על המציע והוא מקיים  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  
 

 xנדרש לסמן  חלות על המציע 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9במקרה שהוראות סעיף 
 :במשבצת המתאימה

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 
 

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

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים
 בקשר קבלת הנחיות לשםו תזכויות לאנשים עם מוגבלו לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם

 רך.הצובמידת  ,ליישומן

  העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינתהמציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד 
ואם קיבל הנחיות ליישום  ,זכויות לאנשים עם מוגבלות, הוא פנה כאמור לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן  פעל ליישומןחובותיו 
 התחייבות זו(.

 

והשירותים  מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחההמציע 
 ימים ממועד ההתקשרות. 30החברתיים, בתוך 

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 
 

 
__________________ __________________  ________________ 

 חתימה וחותמת שם תאריך 
 

 אישור עורך דין
 

מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני מר/גב'  ,אני הח"מ, ________________, עו"ד
המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי  _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני 
 על התצהיר דלעיל. 

 
 

__________________ __________________  _______________ 
 חתימת עורך הדין חותמת ומספר רישיון עורך דין תאריך 
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 המכרזעמידה בדרישות בדבר המציע  צהרתה – 0.7.7נספח 

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי 
  הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:לעונשים 

 
 ניידים שכירת מחשביםל 3/24במכרז פומבי שהוא המציע  ,נותן תצהיר זה בשם ___________________ אני

 ."(המציע)להלן: " ועדת הבחירות המרכזית לכנסת"(, המבקש להתקשר עם "המכרז)להלן: 
 

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

 

 ': הצהרת המציע בדבר עמידתו בתנאי הסף אחלק 
 

  מאשר את הפרטים הבאים לגבי המציע במכרז: אני

 1000, לשלושה לקוחות שונים , בפריסה ארצית, לפחות 2019-ו 2018, 2017המציע סיפק בכל אחת מהשנים  .1

 מפורטים להלן:  לקוחות. פרטי המחשבים ניידים, לכל לקוח

 

2017 

הניידים  מספר המחשבים שם הלקוח

 שסופקו

 פרטי איש קשר מטעם הלקוח אתרי אספקת השירותים

    

    

    

 

2018 

מספר המחשבים הניידים  שם הלקוח

 שסופקו

 פרטי איש קשר מטעם הלקוח אתרי אספקת השירותים

    

    

    

 

2019 

מספר המחשבים הניידים  שם הלקוח

 שסופקו

 מטעם הלקוח פרטי איש קשר אתרי אספקת השירותים
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 דין-: חתימת המציע ואישור עורך'בחלק 
 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 
 

 
__________________ __________________ __________________ 

 חתימה וחותמת שם תאריך
 
 

 אישור עורך דין
 

מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני מר/גב'  ,________________, עו"דאני הח"מ, 
המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי  _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /

י שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפנ
 על התצהיר דלעיל. 

 
__________________ __________________ __________________ 

 חתימת עורך הדין חותמת ומספר רישיון עורך דין תאריך
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 אישור רואה חשבון בדבר מחזור כספי  – 0.7.8נספח 

 תאריך:_______________
 לכבוד
 ______________ חברת

 
לכל אחת מהשנים  מחשבים ניידים, מחשבים וציוד היקפי למחשביםמאספקת אישור על מחזור כספי הנדון: 

 931.12.201וביום  31.12.2018, ביום 31.12.2017שנסתיימו ביום 
 

 של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:לבקשתכם וכרואי החשבון 

 הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________.  .א

 31.12.2019יום לו 31.12.2018יום ל, 31.12.2017הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום  .ב
 בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו.

 לחילופין:

 31.12.2019יום לו 31.12.2018יום ל, 31.12.2017ליום ם הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכ
 בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים. 

יום ל, 31.12.2017ליום חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה(  .ג
יה אחרת מהנוסח אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטי 931.12.201יום לו 31.12.2018

 .1האחיד 

 לחילופין:

יום ל, 31.12.2017ליום חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( 
כוללת חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט  31.12.2019יום לו 31.12.2018

 בסעיף ד' להלן.

 לחילופין:

יום ל, 31.12.2017ליום חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( 
חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע  כוללת 31.12.2019יום לו 31.12.2018

 המפורט בסעיף ד' להלן.

 31.12.2019יום לו 31.12.2018יום ל, 31.12.2017ליום בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים  .ד
ועד  1.1.2018שמיום  הלתקופ, 31.12.2017ועד יום  1.1.2017שמיום  ההמחזור הכספי של חברתכם לתקופ

מחשבים ניידים, מחשבים וציוד  מהשכרת 31.12.2019ועד יום  1.1.2019שמיום  הלתקופו 31.12.2018יום 
 ._______ -גבוה מ ________ היקפי למחשבים

  
 בכבוד רב,

 
_____________________ 
 רואי חשבון

 הערות: 

  נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון בישראל– 
 . 2009אוגוסט 

 .יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח 
 

                                                        
כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח  , יראו אותן99לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  1

 האחיד.
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 על קבלת תנאי המכרזמציע ה התחייבות – 0.7.9 נספח

 

 לכבוד

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 

 אנו ______________________, 

 ,_______________________ 

 

 מצהירים בזאת כי: מורשי החתימה מטעם _____________,

 

"(, הבנו את כל סעיפיו ותנאיו המכרז)להלן: " ניידים שכירת מחשביםל 3/24מכרז פומבי קראנו בעיון רב את  .1

 .וקבלנו הבהרות לגבי כל נושא שבספק

שניכלל ברשימת ככל  ,הוועדהלרבות לנוסח הסכם ההתקשרות בינינו לבין  ,אנו מסכימים לכל תנאי המכרז .2

 כל דרישות המכרז.מתחייבים למלא את אנו  הספקים

 .מכרזל 0.1.8הצעתנו תעמוד בתוקפה עד למועד המצוין בטבלה שבסעיף  .3

 

 _______שם הספק: _________ תאריך: ________

 

____________חתימה וחותמת:   
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 אישור על פרטים אודות המציע והתחייבויות המציע – 0.7.10 נספח

אמת וכי אהיה צפוי ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את ה אני הח"מ ________________
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

 
 ניידים שכירת מחשביםל 3/24במכרז פומבי שהוא המציע  ,נותן תצהיר זה בשם ___________________ אני

 "(.המציע)להלן: " ועדת הבחירות המרכזית לכנסת"(, המבקש להתקשר עם "המכרז)להלן: 
 

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

 מאשר את הפרטים הבאים לגבי המציע במכרז: אני
 

 _____________________________ תאגיד כפי שהוא רשום במרשם(:השם המציע בעברית )שם  .1

 ___________________________________ שם המציע באנגלית: .2

 ___________________________________ :ההתאגדותסוג  .3

 ___________________________________ תאריך הרישום: .4

 ___________________________________ מספר מזהה: .5

 ___________________________________ מספר עוסק מורשה: .6

 ___________________________________ משרדו הרשום של התאגיד:מען  .7

 ___________________________________ בון בנק: מספר חש .8

 איש הקשר מטעם המציע:  .9

 ________________________________ כתובת _____________________  שם

 _____________________ פקס ________________________________ טלפון

 ___________________________________________________________ דוא"ל

 ודרישות נוספות כמו תוספת חותמת, אם ישנן: ,המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע פרטי .10

 שם משפחה: __________ ת"ז: _____________  ___________ שם פרטי: (1

 תפקיד: ___________ דוגמת חתימה: _______________

 שם משפחה: __________ ת"ז: _____________  ___________ שם פרטי: (2

 תפקיד: ___________ דוגמת חתימה: _______________

 )יש להקיף בעיגול(. ביחד / לחוד הנ"ל מוסמכים להתחייב בשם המציע

 המציע אינו נמצא בהליכי חדלות פירעון. .11

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 
__________________ __________________  __________________ 

 חתימה וחותמת שם תאריך 
 

 אישור עורך דין
 

מר/גב'  אני הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני
המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי  _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /

ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני שהזהרתיו/
 על התצהיר דלעיל. 

 
__________________ __________________  __________________ 

 חתימת עורך הדין חותמת ומספר רישיון עורך דין תאריך 
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 הצהרה בדבר אי תיאום הצעות במכרז – 0.7.11נספח 

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

 3/24במכרז פומבי שהוא המציע  ,בשם ___________________, ח.פ. _________________ הנני מצהיר 
"(, המבקש להתקשר עם ועדת הבחירות המרכזית לכנסת )להלן: "המכרז)להלן:  שכירת מחשבים ניידיםל
 "(.המציע"

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

את שם התאגיד ופרטי  בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן )יש לפרט .1
 יצירת קשר עמו(:

תחום העבודה בו ניתנת   שם התאגיד
 קבלנות המשנה

 פרטי יצירת קשר 

     
     
     

 
הוחלטו על ידי באופן עצמאי, ללא  יוצעו על ידי בפניות הפרטניות במסגרת מכרז זההמחירים אשר  .2

או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף  התייעצות, הסדר
 לעיל(.  1

לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע  יוצעו על ידי בפניות הפרטניות במסגרת מכרז זההמחירים אשר  .3
קבלני המשנה אשר  הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט

 לעיל(.  1צוינו בסעיף 
 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  .4
 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.  .5
 א. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהו .6
הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי  .7

 אחר במכרז זה. 
 

 במקום המתאים Vיש לסמן 
  ,נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז לא המציעלמיטב ידיעתי. 
 פרט:אנא . נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז למיטב ידיעתי, המציע 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

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

 . 1988-, תשמ"חהכלכלית
 

 חתימת המציע:
 

__________________ __________________ __________________ 
 חתימה/חותמת תאריך שם החותמת

 
 

 אישור עורך דין
 

מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני מר/גב'  ,________________, עו"דאני הח"מ, 
המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי  _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /

י שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפנ
 על התצהיר דלעיל. 

 
__________________ __________________ __________________ 

 חתימת עורך הדין חותמת ומספר רישיון עורך דין תאריך
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 תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים – 0.7.12נספח 

 לכבוד 
 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי , ______________ת.ז.  ,____________________, אני הח"מ

 ם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת ומתחייב/ת בזאת כלפיכם כדלקמן:אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק א
 

 שכירת מחשביםל 3/24במכרז פומבי שהוא המציע  ,הנני נותן תצהיר זה בשם _____________________
 ."(המציע"(, המבקש להתקשר עם ועדת הבחירות המרכזית לכנסת )להלן: ""המכרז)להלן:  ניידים

 
 י מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. אנ
 

המכרז משום ניגוד עניינים עסקי  נושאמכרז או במתן השירותים ל מטעם המציעלמיטב ידיעתי אין בהגשת הצעה 
או של צד ג' כלשהו המעורב בהצעה של המציע, , ספקי משנה המציע עובדי של המציע, בעלי המניות במציע,או אישי 

 .לסיעות הכנסת המכהנת יםשירות , והמציע אינו נותןבביצועהאו 
 

תקופת המכרז וכן במהלך תקופת ההתקשרות, ככל שאזכה במהלך  לוועדת הבחירות המרכזית,מתחייב להודיע  אני
עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לי  המציעבאופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם במכרז, 

 ון או המצב האמורים.הנת
 

 המציע להתקשר, במהלך תקופת ההתקשרות, על כל כוונה שלהמרכזית  לוועדת הבחירותמתחייב לדווח מראש  אני
ועדת בעניין.  ה, ולפעול בהתאם להוראותישההתקשרות עימו עלולה להעלות חשש לניגוד ענייניםעם כל גורם 

 .מור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד ענייניםלא לאשר לי התקשרות כאש תרשאי המרכזית הבחירות
 פעל בהתאם להוראות אלו.המציע ימתחייב כי  אני

 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 
 

__________________ __________________  __________________ 
 חתימה וחותמת שם תאריך 

 
 

 אישור עורך דין
 

מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני מר/גב'  ,________________, עו"דאני הח"מ, 
המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ / ,_____________

ני שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפ
 על התצהיר דלעיל. 

 
 

__________________ __________________  __________________ 
 חתימת עורך הדין חותמת ומספר רישיון עורך דין תאריך 
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 הצהרת סודיות – 0.7.13נספח 

 2017______ ביום ____ בחודש _____ -שנערכה ונחתמה ב
 

 }מורשי החתימה מטעם המציע{  על ידי:
 

 _________ מספר זהות: שם:____________________
 _________ מספר זהות: שם:____________________

 
 )להלן: "המכרז"(; ניידים שכירת מחשביםל 3/24מכרז פומבי  פרסמה את המרכזית וועדת הבחירות הואיל

 אספקת השירותים המבוקשים במכרז;והמציע מבקש להגיש הצעות ל והואיל
עשוי להיחשף  את השירותים הוא המרכזית וככל שהמציע זכה במכרז ויספק לוועדת הבחירות והואיל

 ועדת הבחירות המרכזית להגן. לסודות מקצועיים עליהם מעוניינת
 

 מתחייב כלפי ועדת הבחירות המרכזית כדלקמן: אנילפיכך 
 

 הגדרות
 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

  מתן השירותים כמפורט במסמכי המכרז. –" השירותים"
תכתובת, תכנית, נתון, מודל, חוות דעת, (, ידיעה, מסמך, Know-How(, ידע )Informationכל מידע ) -" מידע"

מסקנה וכל דבר אחר כיו"ב הקשור באספקת השירותים בין בכתב ובין בע"פ או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות 
בצורה חשמלית או אלקטרונית או אופטית או מגנטית או אחרת, בין שהתגבש לכדי תוצר שימושי ובין שהוא תוצר 

 נת תוצר שימושי.ביניים במסגרת הליך הכ
כל מידע אשר יגיע לידי בקשר לאספקת השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים  -" סודות מקצועיים"

או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר ע"י ועדת הבחירות המרכזית או כל 
ע שהוא סוד מסחרי כמשמעו בחוק עוולות מסחריות, גורם אחר או מי מטעמו של כל אחד מהנ"ל, ולרבות מיד

 , למעט מידע שהוא בנחלת הכלל או מידע שיש למסור על כל דין. 1999 -התשנ"ט
 

 שמירת סודיות
 ויעשהשמור את המידע או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת י מי שפועל מטעמווכל  הספקמתחייב כי  אני

אני המכרז. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור,  נושאותים בהם שימוש אך ורק לצורך אספקת השיר
ביא לידיעת כל אדם את המידע או את הסודות ימסור או יודיע, יעביר, יפרסם, ילא ומי מטעמו  מתחייב שהספק

 המקצועיים.
עלול להוות עבירה לפי פרק ז' )ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות  אלה מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויות אני

 .1977-רשמיים( לחוק העונשין, תשל"ז
את כל המסמכים או חומר  לוועדת הבחירות המרכזית המציע עביריעם השלמת ביצוע השירותים מתחייב כי  אני

למעט  ,המסמכים והחומר האמור וכן כל עיבוד שנעשה מןאספקת השירותים בקשר עם  למציעאחר כלשהו שנמסר 
העתק או צילום מכל סוג שהוא מן החומר או  ו או בידי מי מטעמובידי המציע לא ישאיר. שהוא בנחלת הכללמידע 

ללא אישור  לאספקת השירותים,המסמכים או התפוקות )מכל סוג שהוא לרבות מדיה אלקטרונית( הקשורים 
 .ועדת הבחירות המרכזיתבכתב מאת 

 
 :באתי/נו על החתוםולראיה 

 
 

 חתימה וחותמת:_________________ תאריך:_____________ שם :_____________
 
 

 חתימה וחותמת :_________________ תאריך:_____________ שם :_____________
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  לעיתון ת פרסוםמודענוסח נספח 

 
 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת 

 
 3/24מכרז פומבי 

 ניידים שכירת מחשבים
 

 שכירת מחשביםל 3/24מכרז פומבי  ( מודיעה כי הוציאה"הוועדה"ועדת הבחירות המרכזית לכנסת )להלן:  .1
 (. "ים"השירות)להלן:  ניידים

 
 מהות ההתקשרות והיקפה .2

 השכרת מחשבים ניידים.מתן שירותי  ההצעות המתבקשות על ידי הוועדה הן עבור .2.1
זכות ברירה, לפי  לוועדה .שנים, לפי המאוחר מביניהם 5מערכות בחירות או  2ל אתקופת ההתקשרות הי .2.2

מערכות בחירות  2של  מרבית לתקופה נוספתבתקופות נוספות, עד שיקול דעתה, להאריך את ההתקשרות 
 . שנים, לפי המאוחר מביניהם 5או 

 להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז .3
, 2019-ו 2018, 2017, בכל אחת מהשנים ₪)שני( מיליון  2ל לפחות למציע מחזור שנתי ש -מחזור עסקים  .3.1

 הנובע מפעילותו בהשכרת מחשבים ניידים, מחשבים וציוד היקפי למחשבים.
, בפריסה ארצית, ות שונים, לשלושה לקוח2019-ו 2018, 2017המציע סיפק בכל אחת מהשנים  -ניסיון  3.2

  .מחשבים ניידים, לכל לקוח 1000 לפחות
אין למציע חוב בגין אי תשלום אגרה שנתית למרשם הרלוונטי בגין השנים שקדמו  –המציע הוא תאגיד אם  3.3

 .2020לשנת 
לא מצוין במרשם כי מדובר בחברה מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני רישום  –אם המציע הוא חברה  3.4

 כאמור.
 רשים;המציע מנהל פנקסי חשבונות כדין ומדווח לרשויות המס את הדיווחים הנד 3.5
ולפי חוק שכר מינימום,  1991 –המציע לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א  3.6

 ;1987 –תשמ"ז 
-המציע עומד בדרישות בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 3.7

1976; 
 .המכרזיודגש כי הנוסח המלא והקובע של תנאי הסף מפורט במסמכי 

  
 ופרסום הודעות שאלות הבהרה ,מסמכי המכרז .4

 www.bechirot.gov.ilאת מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של ועדת הבחירות, שכתובתו  .4.1
 .)תחת המדור "מכרזים ודרושים"(

באמצעות דואר אלקטרוני  בכתב הוועדה, רשאי כל אדם לפנות אל 12:00, בשעה 0202.06.01עד ליום  .4.2
ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות  vadatb@knesset.gov.ilלכתובת 

 שתבוא בעקבותיו.
 תשובות לשאלות הבהרה וכן כל שינוי במסמכי המכרז יפורסמו באתר האינטרנט של ועדת הבחירות .4.3

 
 מקום ומועד אחרון להגשת ההצעות .5

, באמצעות הנחתה במרכז המבצעי הלוגיסטי 12:00בשעה  11.06.2020לא יאוחר מיום  את ההצעה יש להגיש
ה' בין השעות -, בימים א'6, רח' השקד באזור התעשייה חבל מודיעיןשל ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, 

12:00-08:30. 
 

 סוג המכרז .6
ההצעות והמציעים בתנאי הסף . בשלב הראשון ועדת הבחירות תבחן את עמידתן של מכרז מסגרתהמכרז הינו 

. המציעים שיעמדו בתנאי הסף יכללו ברשימת סול הצעות שלא יעמדו בתנאי הסףלהשתתפות במכרז, תפ
וכן תנאים ספקים להם תישלח בשלב מאוחר יותר פנייה פרטנית אשר תכלול את מפרט המחשבים המבוקש 

 . , הכל בהתאם לאמור במסמכי המכרזנוספים
 

 
ובהר בזאת כי הוראות מסמכי המכרז גוברות על הוראות מודעה זו.למען הסר ספק מ  
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 מפרט השירותים – 1פרק 

 לקוחפרטי ה .1.1

נשיאל, ראש מערכות וטכנולוגיות  מילכה זיו :איש הקשר בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת .1.1.1

 .מידע

 מהות השירותים .1.2

שכירת מחשבים ניידים במפרטים שונים בהתאם לפניה פרטנית לקבלת הצעות מחיר, תהיה לפי  .1.2.1

סלי התמחור השונים ולתקופות של שבוע, חודש ושלושה חודשים. המזמינה רשאית לקבוע 

 תקופות שונות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

ל, המזמינה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, לפנות בפנייה פרטנית לשכירות למוצרים כאמור לעי .1.2.2

 נוספים בתחום המחשוב והציוד ההיקפי כגון מחשבי לוח )טאבלטים(, קוראי ברקוד וכו'. 

 השירותיםיבצע את מלוא  ,שתתבצע בהתאם למסמכי מכרז זה בכל פנייה פרטניתהספק שיזכה  .1.2.3

  .םעל כל מרכיביה יםהנדרש

 מקום מתן השירות .1.3

המחשבים יובאו למרכז המבצעי לוגיסטי של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, באזור התעשייה  .1.3.1

 חבל מודיעין, סמוך לשוהם, או למשרדי הוועדה במשכן הכנסת בהתאם לאמור בפנייה הפרטנית.

ככל שהמזמינה תבקש לספק מחשבים ניידים למיקומים אחרים, היא תודיע על כך לספקים  .1.3.2

שתדרוש  בארץ על הספקים להיות ערוכים לשנע את המחשבים לכל מיקוםבפנייה הפרטנית. 

הוועדה וככל שאינם יכולים לעמוד בתנאים אותם תקבע הוועדה עליהם לפנות בכתב בהתאם 

 0.8.3 לאמור בסעיף

 תן השירותיםמ מועדי .1.4

הבחירות לכנסת בחירות לכנסת. לפני יום ימים  90-על הספקים להיות ערוכים למתן השירות כ .1.4.1

ככל שהכנסת תחליט על פיזורה . 2024בנובמבר  5, ד חשון התשפ"ה ,לפי חוק ליום ג'קבועות  24-ה

מים לאחר י 5-לביצוע השירותים נשוא מכרז כ כיםבחוק, קודם למועד זה, על הספקים להיות ערו

 התפזרות הכנסת. 

השימוש במחשבים הניידים מתבצע ככלל מיד בתחילת מערכת בחירות ולכשלושה חודשים,  .1.4.2

מיידית לאספקת על הספקים להיות מוכנים כאשר חלק מהשימוש מתבצע לתקופות קצרות. 

 .השירותיםלעמוד בסדי זמנים קצרים לאספקת השירות בכפוף לפנייה פרטנית ו
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 השירותים המבוקשיםפרטי  .1.5

 

 רקע .1.5.1

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הינה הגוף האמון על ניהול וביצוע הליך הבחירות  .1.5.1.1

לכנסת בהתאם לדיני הבחירות לכנסת ובראשם חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, 

 ותקנותיו.  1969-התשכ"ט

 מערכת בחירות לכנסת,בתקופת  ככלל הוועדה שימוש נרחב במחשבים ניידים .1.5.1.2

ועדות בחירות אזוריות הממוקמות ברחבי הארץ  19עת מוקמות  ,טרות שונותלמ

 .  לכנסת ומהווה את "זרועה הארוכה" של הוועדה בניהול וביצוע מערכת הבחירות

 אספקת השירותיםתהליך  .1.5.2

יקבל הספק לאחר ביצוע הליך של פניה פרטנית והכרזה על ספק זוכה בכל סל תמחור,  .1.5.2.1

תכלול את מספר המחשבים ההזמנה , מידע וטכנולוגיותמערכות מאת אגף  הזמנה

 , את מקום האספקה, מועדי האספקה וכו'.בהתאם למפרט

ה תעשה למרכז המבצעי הלוגיסטי של ועדת ככלל אספקה של מחשבים לוועד .1.5.2.2

או למשרדי  הבחירות המרכזית לכנסת באזור התעשייה חבל מודיעין, סמוך לשוהם, 

אך תיתכן אספקה למיקומים שונים בהתאם ם, הוועדה במשכן הכנסת בירושלי

 לצרכי הוועדה. 

הספק ישנע את המחשבים למרכז הלוגיסטי מבצעי של הוועדה או לכל יעד אחר  .1.5.2.3

לגורם מוסמך מקרב עובדי המרכז המבצעי לוגיסטי  בהתאם להזמנה ויוודא מסירתם

 .או מקרב עובדי הוועדה שהוסמכו לכך

-ציוד תקול, הספק יחליף אותו ללא דיחוי ועד ל במקרה ויסופקו מחשבים ניידים או .1.5.2.4

 ממועד אספקת המחשב, בהתאם לאמור בהסכם. 24

 תקופות השכירות .1.5.3

כאמור לעיל, המזמינה תקבע את תקופות השכירות בכל פנייה פרטנית בנפרד.  .1.5.3.1

שנקבע בסל אחר או מוצר  השכירות תחושב בהתאם לשכירות בפועל של כל מחשב

של חודש ושבועיים תחושב בהתאם למחיר של חודש . לדוגמה, שכירות תמחור

ובלבד שסכום תקופות השכירות  שכירות בתוספת שתי תקופות שכירות של שבוע

 הנוספות לא יעלה על עלות תקופת השכירות הבאה אחריה.

במקרה שהמזמינה תידרש להאריך את תקופת השכירות, מעבר לתקופת השכירות  .1.5.3.2

היא תודיע , תקופת שכירות נוספת( –)להלן  הפרטניתהמקורית שהתבקשה בפנייה 

 לספק במהלך תקופת השכירות המקורית, בכתב. כך על 

במקרה שתקופת השכירות התארכה, מעבר לתקופת השכירות המקורית, תתווסף  .1.5.3.3

לעלות השכירות גם העלות היחסית בגין תקופת השכירות הנוספת בהתאם למחיר 

ען הסר ספק, במקרה ועלות תקופת . למבפנייה הפרטניתשהוצע על ידי הספק 

השכירות הנוספת, תעלה על עלות תקופת השכירות הבאה אחריה, יהיה התשלום לפי 

 . הנמוך מבין השניים
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 אובדן ושבר של הציוד .1.5.4

במקרה של אובדן של מחשב נייד או ציוד על ידי עובדי המזמינה או מי מטעמה או  .1.5.4.1

 הייעודית לכך בהסכם. ההוראהבמקרה שייגרם נזק למחשב נייד או לציוד תחול 

 

 כוח האדם שיועסק על ידי הספק לצורך אספקת השירותים .1.5.5

לספק אחריות כוללת מקצועית ומנהלית לאספקתם הסדירה של השירותים עפ"י  .1.5.5.1

הנחיות הוועדה. לצורך מתן השירותים, על הספק להעמיד אנשי צוות בהיקף מספיק, 

 כדי לעמוד ברמת השירות הנדרשת. 

עובדי הספק ולא על ידי קבלני משנה מובהר כי השירותים נושא המכרז יינתנו על ידי  .1.5.5.2

  מטעמו, אלא אם קיבל לכך אישור מפורש, מראש ובכתב, מאת המזמינה.

   דרישות ציוד .1.6

על כל ספק שיזכה בפנייה פרטנית להשכרת מחשבים ניידים לספק כל מחשב ביחד  .1.6.1.1

 עם תיק נשיאה, עכבר ומטען מקורי של המחשב הנייד. 

בגרסתה העדכנית  (WINDOWS)על המחשבים תותקן מערכת הפעלה חלונות   .1.6.1.2

 ברישיון מלא.  Officeביותר, ברישיון מלא וכן תוכנות אופיס 

מלאה של הספק. ואולם, מחשב תקול או מחשב שאינו עובד  המחשבים יהיו באחריות .1.6.1.3

 יוחלפו מיד במחשב בעל מפרט זהה או מפרט גבוה יותר. 

בתום השימוש יוחזרו המחשבים לספק והוא ידאג למחוק את המידע האגור בהם  .1.6.1.4

)פירמוט מלא( ללא דיחוי. בתום מחיקת המידע יעביר הספק הודעה בכתב למזמינה 

 על ביצוע הפעולה. 

 להלן יפורטו דוגמאות לסלי תמחור: .1.6.1.5

 

 –א' סל   .1.6.1.5.1

זיכרון  מעבד

RAM 

כרטיס  נפח כונן קשיח

 מסך

גודל 

 מסך

 משקל

I3  

 אינטל

4GB 128GB HDD - 15”  2.5עד 

 קילוגרם

  

  –סל ב'  .1.6.1.5.2

זיכרון  מעבד

RAM 

כרטיס  נפח כונן קשיח

 מסך

גודל 

 מסך

 משקל

I5  

 אינטל

8GB 128GB SSD - 14-15”  2עד 

 קילוגרם

 

  –סל ג'  .1.6.1.5.3

זיכרון  מעבד

RAM 

נפח כונן 

 קשיח

כרטיס 

 מסך

גודל 

 מסך

 משקל
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I7 – I9  

דור מאינטל 

תשיעי או 

 עשירי

8-16GB 256 GB 

SSD 

- 15-

17” 

 2.5עד 

 קילוגרם

 

לתקופת השכירות מחיר מפרט מדויק ו יובהר כי מדובר בדוגמא בלבד וכי סל התמחור הסופי, כולל

לעיל, ההנחה היא הרכיב המתומחר במסגרת הפנייה הפרטנית( יפורסמו על  בהתאם לאמור)המבוקשת 

  .ידי הוועדה בכל פנייה פרטנית
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 עלות – 2פרק 

 כללי .2.1

. במסגרת כל פנייה פרטנית בהתאם לכל סל תמחור ולתקופת השכרת מבוקשתהצעת המחיר תוגש  .2.1.1

הצעת מחיר שתוגש  מטעמו.הצעת המחיר תישא את חותמת המציע וחתימת מורשי החתימה 

 תיפסל. -במתכונת אחרת או אשר בה ייגרעו או יתווספו סוגי שירותים 

, לרבות ספקת השירותיםאהמחיר המוצע יכלול את כלל העלויות, הישירות והעקיפות, הכרוכות ב .2.1.2

 ,ציוד ,ביטוחים ,הוצאות משרדיות ,שכירת מבנה ,העסקת כוח אדם ,הובלה ,אריזה ,נסיעות

כל מס או  במוצרים הנדרשים לשם אספקת השירותים,צד שלישי בגין זכויות השימוש תשלום ל

 ,הוצאות בלתי צפויות ורווח כלכלי הנדרשים לשם אספקת השירותים, היטל או תוספת אחרת

 .כדיןמ "למעט תשלום מע, וככל שידרשו לצורך מתן השירותים כאמור

אין להוסיף שדות . לכך בפנייה הפרטנית הנדרשיםעל הספק לציין מחירים אך ורק במקומות  .2.1.3

עלולה להיפסל. על בפניות הפרטניות  מופיעיםהצעה בה יוצעו מחירים לסעיפים שאינם  – מחיר

הספק לתמחר את הצעתו כך שמלוא העלות לאספקת השירות תועמס על סעיפי התמחיר 

 הקיימים בהצעה.

 יתווסף מע"מ כחוק. למחיר  .כל המחירים שיוצעו יהיו נקובים בשקלים חדשים .2.1.4

לצורך השוואת העלויות בשלב בחירת  הוועדהיובהר כי הכמויות המצוינות במסמך זה ישמשו את  .2.1.5

 . הוועדהאינן מחייבות את הן הספק הזוכה ו

לא תתקבל הצעה הכוללת  .בפנייה הפרטנית אין להוסיף הערות או הסתייגויות להצעת המחיר .2.1.6

 אופציות נוספות שלא נדרשו על ידי עורך המכרז.השגות או הצעות חלקיות, התניות, 

 

 הצמדה למדד .2.2

 .בהסכם ההתקשרותקבוע תנאי ההצמדה יהיו בהתאם ל
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 לכנסת ועדת הבחירות המרכזית 

 
 

 3/24מכרז פומבי מס' 
 
 

 
 
 

 שכירת מחשבים ניידים

 הסכם ההתקשרות – 3פרק 
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 הסכם ההתקשרות – 3פרק 

 3/24מכרז פומבי 
 שכירת מחשבים ניידים

 

 מסגרת ה ס כ ם
 

 ביום ___ לחודש __________, שנת ___   ירושליםשנערך ונחתם ב
 

 בין 
    

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
  91950משכן הכנסת, גבעת רם, ירושלים 

 "(הוועדה" –)להלן 
 ;מצד אחד 

 
 בין ו

____________________ 
 מרח' ________________

 ה ב _____________/הרשומ
 שמספרו/ה ___________________________

 המיוצג/ת על ידי מורשי החתימה:
 ת.ז. _____________________, ________________________

 : __________________הואשתפקידו אצל הספק 
 ת.ז. _____________________, ________________________ -ו

 : __________________הואשתפקידו אצל הספק 
      "(הספק" –)להלן 

  ;מצד שני
 

 -)להלן  ניידים שכירת מחשביםל"( המכרז" -)להלן  3/24מכרז מספר את פרסמה  והוועדה הואיל:

 "(, כשהמכרז על כל מסמכיו ונספחיו מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה;השירותים"

 את השירותים מושא המכרז ולשם כך הגיש הצעתו למכרז;לוועדה והספק מעוניין לספק  והואיל:

וכללה אותו ברשימת הספקים שיתמודדו על הגשת הצעה פרטנית בחרה בהצעתו של הספק  והוועדה והואיל:

  ;המכרז כאמור במסמכי

תוכל הוועדה לבחור, בהתאם ובכפוף להוראות במסגרתו, מסגרת,  מעוניינת להתקשר בהסכם והוועדה והואיל:

לספקים  הסכם זה, את הספק שיספק לה מחשבים ניידים בשכירות, מעת לעת, בהתאם לפנייה פרטנית

 ;שיתקשרו עמה במסגרת מכרז זה

על הידע, הניסיון וכוח האדם המקצועי, ויש ברשותו את כל ב הואוהספק מאשר ומצהיר בזאת, כי  והואיל:

 האמצעים והאישורים הנדרשים לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ועל פי דין;

להגדיר את היחסים עם הספק , על יסוד הצהרותיו והתחייבויותיו של הספק בהסכם זה, הוועדהוברצון  והואיל:

, בהסכם הוועדהעם הספק, וברצון הספק להתקשר עם  הספקים בקשר עם הכללתו של הספק ברשימת

 זה;

 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
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 פרשנות; נספחים .1

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  .1.1

 בין האמור בנספחים, יגבר האמור בהסכם.ובמקרה של סתירה בין האמור בהסכם זה  .1.2

 בהסכם זה נועדו לנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם. כותרות הסעיפים .1.3

כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד, אף רבים במשמע, וכן להיפך, וכל האמור בו במין זכר, אף מין  .1.4

 נקבה במשמע, וכן להיפך.

למונחים המפורטים להלן, תהיה בהסכם זה המשמעות הרשומה לצדם, אלא אם כן מתחייבת כוונה  .1.5

 דברים:אחרת מהקשר ה

שינוע  לרבות כל הפעולות הנדרשות לשם אספקת השירותים. –" לספק" או "אספקה" .1.5.1

 .לאתרי המזמינה או כל ציוד אחר והובלת המחשבים הניידים

, הכל כמפורט , ציוד מחשוב וציוד היקפי למחשובמחשבים ניידים שכירת –" השירותים" .1.5.2

 במכרז.

ידי הלשכה המרכזית -מדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם על –" המדד" .1.5.3

 לסטטיסטיקה.

המהווה חלק בלתי נפרד ממנו; ולרבות  3/24למכרז  1מפרט השירותים, פרק  –" המפרט" .1.5.4

 כל שינוי שיוכנס במסמך זה.

 המסמכים המפורטים להלן, המצורפים כנספחים להסכם זה, מהווים חלק בלתי נפרד הימנו: .1.6

 ;מוסכם יםפיצוי טבלת – 1נספח  .1.6.1

 ;כתב ערבות ביצוע – 2נספח  .1.6.2

 

 מהות ההתקשרות .2

בהתאם לתמורה  ,הקבועים בהסכם השירותיםאת  לוועדה יכלל ברשימת ספקים אשר יוכלו לספקהספק 

שתיקבע בפנייה פרטנית לכל סל תמחור ולכל תקופת שכירות, בכל בהתאם ליתר הוראות הסכם זה 

  ולהוראות מסמכי המכרז.

 

 הצהרות הספק .3

 הספק מצהיר ומתחייב כי:

כל תקופת ההתקשרות, בעל הידע, המומחיות, הכישורים, הניסיון, כוח האדם הינו, ויהא משך  .3.1

והציוד הדרושים לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, במיומנות, ביעילות, בזהירות וברמה 

 מקצועית מעולה. 

כי יש בידיו את כל האישורים, הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי דין לביצוע התחייבויותיו על  .3.2

 ,האישוריםהסכם זה, וכי הוא ידאג, משך כל תקופת תוקפו של הסכם זה, לשמור את קיום  פי

 הרישיונות וההיתרים האמורים, על חשבונו.

לא יפגע בזכות כלשהי של צד ג'  הוועדהעבור  השירותיםהספק מצהיר ומסכים בזאת כי בעת ביצוע  .3.3

 .אצלו התראה בכתב בדבר הפרה כאמור , לרבות זכויות קניין של צד שלישי, ולא נתקבלהבקשר לכך

אין מניעה על פי הסכם, על פי דין או מניעה אחרת, להתקשרותו בהסכם זה ולביצוע התחייבויותיו  .3.4

 על פיו, והוא לא יקבל על עצמו התחייבות שיש בה מניעה כאמור.

זמינה המעל ידי אליו תועברנה  להשתתף בכל הפניות הפרטניות אשרהספק מצהיר כי הוא מחויב  .3.5

 הצעותיהם ביחס לפניות אלה.  ולהגיש אתמכרז זה במסגרת ההתקשרות נשוא 
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לפניה הפרטנית עד למועד האחרון שנקבע,  הצעת מחיריגיש לא הספק מצהיר כי ידוע לו כי אם  .3.6

, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המזמינה שלא לפנות לאותו ספק בפניות עתידיותתהיה רשאית 

עם כל פעולה  כל טענה או דרישה או תביעה כנגדה בגין או בקשרוכי לא תהיה לו  הבעניין זהמזמינה 

באיזה מבין הפניות הפרטניות ף כאמור לעיל, בכל מקרה שבו לא ישתתידי המזמינה שתבוצע על 

 שיועברו על ידה.

 . ר הוראות הדין החלות עליו כמעבידהוא ממלא וימלא במשך תקופת ההסכם אח .3.7

הוראות ההסכם והן מובנות לו ומוסכמות עליו, והוא מתקשר בהסכם לאחר שמצא הוא קרא את כל  .3.8

 כי יוכל לקיים את כל התחייבויותיו על פיו במלואן ובמועדן.

הוא מסוגל לבצע, ויבצע, את התחייבויותיו על פי הסכם זה במלואן, במועדן, בהתאם להוראות כל  .3.9

 השקידה, המסירות והנאמנות. דין, בצורה מקצועית ומיטבית, ברמה מעולה, ובמרב

שעות, על כל שינוי  72בכתב, בהקדם האפשרי, ולכל המאוחר תוך  לוועדההספק מתחייב להודיע  .3.10

במעמדו החוקי או על כל מקרה בו אין באפשרותו להעניק את השירותים הדרושים או על כל אפשרות 

מקצתן, מכל סיבה שהיא או  מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה, כולן או

 כל עניין אחר שיש בו כדי להשפיע על מתן השירותים. 

הוא מוסמך על פי מסמכי ההתאגדות שלו ועל פי דין להתקשר בהסכם זה ולבצע את התחייבויותיו  .3.11

 על פיו, והחותמים על הסכם זה בשם הספק הוסמכו לכך כדין וחתימתם מחייבת את הספק.

ת עמו בהסכם זה בהסתמך על הצהרותיו והתחייבויותיו המפורטות מתקשר וועדהידוע לו שה .3.12

שלמות באישוריו והצהרותיו, או אי קיום התחייבויותיו -נכונות או אי-דיוק, אי-בהסכם זה, וכי אי

 נזק חמור. וועדהעל פי ההסכם או על פי דין, עלולים לגרום ל

 מעיקרי ההסכם, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה. הואסעיף זה 

 

 השירותיםאספקת  .4

יחל באופן מיידי לאחר  ביצוע השירותים. במפרטהשירותים בהתאם למפורט הספק יספק את  .4.1

 .הוועדהדרישת 

. "י נציגי הוועדהעבלוח הזמנים ובמועדים הקבועים במפרט ואשר ייקבעו  הספק יבצע את השירותים .4.2

הודעה  וועדהימסור על כך לאספקת השירותים הספק מתחייב, כי בכל מקרה של עיכוב צפוי במועדי 

  מיידית, תוך ציון סיבת העיכוב או המחסור הצפויים, ותקופת העיכוב או המחסור המוערכת על ידו.

 לוועדה ולנציגיה דיווח שוטף בכתב ובע"פ בכל הקשור לאספקת השירותים.  הספק ימסור .4.3

 

 מעיקרי ההסכם, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה. הואסעיף זה  

  

 תקופות השכירות  א. 4

השכירות  פרטנית.פנייה תקופות השכירות אשר יפורטו בכל הספק יספק את השירותים בהתאם ל .1א.4

 , ובלבדשנקבע בסל תמחוראו מוצר אחר נייד  תחושב בהתאם לשכירות בפועל של כל מחשב 

, כאמור השכירות הבאה אחריהשסכום תקופות השכירות הנוספות לא יעלה על עלות תקופת  

 .במפרט 

במקרה שהמזמינה תידרש להאריך את תקופת השכירות, מעבר לתקופת השכירות המקורית  .2א.4

יא תודיע על כך לספק במהלך תקופת שכירות נוספת(, ה –שהתבקשה בפנייה הפרטנית )להלן  

 מחויבתקופת השכירות המקורית, בכתב. לספק לא תהיה כל טענה או דרישה בנוגע לעניין זה והוא  
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לתקופת  מוצר חליפי בעל אותו מפרט או מפרט גבוה יותרלהאריך את תקופת השכירות או לספק  

 . , בהתאם למפרט שנקבע בפנייה הפרטניתהנוספתהשכירות  

במקרה שתקופת השכירות התארכה, מעבר לתקופת השכירות המקורית, תתווסף לעלות  .3א.4

השכירות גם העלות היחסית בגין תקופת השכירות הנוספת בהתאם למחיר שהוצע על ידי הספק  

. למען הסר ספק, במקרה ועלות תקופת השכירות הנוספת, תעלה על עלות תקופת בפנייה הפרטנית 

 . יהיה התשלום לפי הנמוך מבין השניים השכירות הבאה אחריה, 

 

 תקופת ההתקשרות .5

זכות ברירה,  לוועדה .לפי המאוחר מביניהםשנים,  5מערכות בחירות או  2ל אתקופת ההתקשרות הי .5.1

 2של  מרבית לתקופה נוספתנוספות, עד  בתקופותלפי שיקול דעתה, להאריך את ההתקשרות 

ככל שמועד סיום ההתקשרות יצא במהלך תקופת  שנים, לפי המאוחר מביניהם 5מערכות בחירות או 

הימים שלפני מועד קיום  100 -או ב או הכרזה על קיום משאל עם, בחירות )לאחר התפזרות הכנסת

או  (, יוארך תוקף ההסכם באופן אוטומטי עד חודש לאחר מועד הבחירותהבחירות בהתאם לדין

 .משאל העם

 יום טרם סיום תקופת ההתקשרות. 30הוועדה תודיע לספק על הארכת תקופת ההתקשרות עד  .5.2

 

 

 ספקי משנה .6

 הסכםבעצמו. לא תתאפשר אספקת השירותים הנדרשים במסגרת  ספקההשירותים יסופקו על ידי  .6.1

 .זה באמצעות קבלני משנה, אלא באישור הוועדה מראש ובכתב

 אין באישור למתן שירות כדי לגרוע מאחריותו של הספק כלפי הוועדה בנוגע לאותו שירות. .6.2

 

 ת זכויות וחובותהסב .7

זכות מזכויותיו על פי  , לשעבד או למשכןלהסב ,מוסכם בזה כי חל איסור מוחלט על הספק להמחות .7.1

 .וועדהה שללאחרים, ללא אישור מראש ובכתב  ,או חלקו , כולוצוע האמור בוהסכם זה או את בי

כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את הספק מהתחייבות ואחריות או חובה  וועדהניתנה הסכמת ה

 .הסכם ההתקשרותכלשהי על פי כל דין ולפי 

הזכות להסב או להמחות זכויותיה על פי הסכם זה לאחרים, כולן או מקצתן,  וועדהמוסכם בזה כי ל  .7.2

 ללא צורך בקבלת אישור כלשהו מהספק או מצד ג' כלשהו.

 מעיקרי ההסכם, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה. הואסעיף זה 

 

 איסור ניגוד עניינים .8

ר מצב של ניגוד עניינים עם מתן השירות בהתאם הספק יימנע מכל עיסוק אחר היוצר או עלול ליצו .8.1

 .ובין היתר יימנע ממתן שירות לסיעות הכנסת המכהנת נכון למועד מתן השירותיםלחוזה זה, 

עלול להימצא במצב של ניגוד  הואעל כל נתון או מצב שבשלם  ,באופן מיידי, הודיע לוועדי הספק .8.2

 ים.הנתון או המצב האמור לועניינים, מיד עם היוודע 
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להתקשר, במהלך תקופת ההתקשרות, עם כל גורם ו על כל כוונה של הדווח מראש לוועדהספק י .8.3

בעניין.  הוועדה שההתקשרות עימו עלולה להעלות חשש לניגוד עניינים, ולפעול בהתאם להוראות

רשאית שלא לאשר התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים.  הוועדה

 ל בהתאם להוראות אלו.ופעלמתחייב  הספק

 סעיף זה הוא מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 

 פיקוח, בקרה, דיווח ונהלי עבודה .9

תלּווינה פעולות הספק בפיקוח ובבקרה  השירותיםמוסכם ומוצהר בזה על הצדדים כי במהלך ביצוע  .9.1

על מנת להבטיח את  פיקוח ובקרה שונים,תהיה רשאית לנקוט צעדים  הוועדה .וועדהמטעמה של ה

הצגת מסמכים ומידע נוסף שיש בו כדי  תשיים, לרבות דרהנדרש ובאיכותבמועד  ביצוע השירותים

וכיח את יכולת הספק לעמוד בדרישות ההסכם, וכן עריכת ביקורות מטעם הוועדה במתקני לה

 הספק.

מתקניו ולמסור להם כל מידע בה, לאפשר לנציגיה לערוך ביקורות על הספק לשתף פעולה עם הוועד .9.2

 שיתבקש.

אין בסמכות הפיקוח של הוועדה כדי להטיל עליה אחריות כלשהי או כדי לגרוע מאחריותו של הספק  .9.3

 לאספקת השירותים.

 .מטעמו כל צד ימנה נציג .9.4

 "(.וועדה"נציג ה –)להלן  מידעמערכות וטכנולוגיות אגף מילכה זיו נשיאל, ראש  תהיה וועדהנציג ה

 נציג הספק יהיה מר/גב' ______________.

כראוי, עפ"י תנאי ההסכם, אם לאו. למען  סופקו השירותיםסמכות מכרעת לקבוע אם  וועדהלנציג ה .9.5

מוגבלות בכל הקשור להגדלת היקף התמורה  וועדהמובהר בזאת כי סמכויות נציג ה ,הסר ספק

 הכספית כאמור בהסכם זה.

חיוב הוועדה בעניינים הנוגעים לתמורה ולהיקף ההתקשרות, יהיה אך ורק מראש ובמסמך בכתב,  .9.6

ביחד עם חשבת או גורם אחר שמורשה לחייב את הוועדה החתום על ידי מנכ"לית ועדת הבחירות 

ועדת הבחירות )שני חותמים(. כל הוראה שיש בה כדי להשפיע על התמורה או על היקף ההתקשרות 

ניתנה במסמך בכתב כאמור, לא תחייב את הוועדה והספק לא יהא רשאי לפעול לפיה, ואם אשר לא 

 פעל לפיה לא יהא זכאי לכל תמורה שהיא בקשר לכך.

 סעיף זה הוא מעיקרי ההתקשרות והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 

 אבטחה ובטחון  .10

"קצין  –)להלן לאחראי על הביטחון מטעמה או מי שימונה על ידי הוועדה  הוועדהקצין הביטחון של  .10.1

לוח זמנים לרבות קביעת הנחיות בתחום הביטחון ואבטחת המידע,  רשאי לתת לספקהביטחון"( 

 לביצוען ובקרה על יישומן.

הדרישות הביטחוניות של הוועדה בכל שלב משלבי ביצוע  את יישםלבצע ולהספק מתחייב  .10.2

 .השירותים

על ידו, לרבות רשימת העובדים המוצעים מטעמו  שיידרשל פרט הספק ימסור לקצין הביטחון כ .10.3

 למתן השירותים המבוקשים וכל פרט נוסף שיתבקש ממנו. 
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וכן להורות שעובד מסוים לא הוועדה רשאית למנוע כניסתו של עובד מטעם הספק לאתרי הוועדה  .10.4

 ההו, והחלטתללא צורך בנימוק או הסבר כלשומכל סיבה שהיא  ייקח חלק באספקת השירותים,

 תהיה סופית ומכרעת. 

 סעיף זה הוא מעיקרי ההתקשרות והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 

 ביטוח  .11

ביטוחים הולמים, ככל שנהוגים  ,כל תקופת ההתקשרותמשך ב ,מתחייב לערוך ולקיים הספק .11.1

בתחום פעילותו )ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח חבות מוצר(, בגבולות 

אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו. ככל שיועסקו על ידי 

חים כנ"ל או לחילופין לכלול הספק השירותים קבלני משנה, עליו לדרוש כי הללו יערכו ביטו

 בביטוחיו כיסוי לפעילותם.

ההתקשרות תיכלל הרחבת שיפוי כלפי  מושאהספק יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים  .11.2

 בגין אחריותם למעשי או מחדלי הספק. לכנסת  ועדת הבחירות המרכזית –מדינת ישראל 

ההתקשרות ייכלל סעיף ויתור על זכות  ושאמהספק יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים  .11.3

עובדיה והפועלים מטעמה  ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, – תחלוף/שיבוב כלפי מדינת ישראל

 )ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון(. 

שומרת לעצמה את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות, לפי  הוועדה .11.4

 דרישה.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין ואין לפרש  .11.5

 על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי דין ועל פי חוזה זה. הוועדהאת האמור כוויתור של 

 סעיף זה הוא מעיקרי ההתקשרות והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 

 שלבי הביצוע ומועדיהם  .12

וכפי לתכנית עבודה שתיקבע על ידי הוועדה בכל פנייה פרטנית בהתאם  השירותיםספק יבצע את ה .12.1

ומתחייב שלא לסטות ממנה או לשנותה אלא אם כן אישר לו זאת נציג  וועדהשתאושר על ידי ה

מיד לאחר שנוכח לדעת כי אישורו לשם קבלת  וועדהובלבד שהספק פנה בכתב אל נציג ה וועדהה

 קשיים המונעים ממנו לעמוד בלוח הזמנים המקורי;התעוררו 

להנחת  וועדהלסטייה מתכנית העבודה יינתן בכתב ויתקבל רק אם נוכח נציג ה וועדהאישור נציג ה .12.2

 כי הספק עשה הכול, באופן סביר בנסיבות העניין, לשם מניעת העיכוב.דעתו 

שלמותם או בחלקם, ולהתנות רשאי לאשר בקשתו של הספק לסטות משלבי העבודה, ב וועדהנציג ה .12.3

 תנאים לאישורו. 

 . וועדהידוע לספק כי עמידה בלוח הזמנים כמפורט במפרט חיונית וקריטית ל .12.4

עמידה של הספק בהתחייבויותיו בכל הקשור לביצוע -בכפוף לאמור לעיל, מוסכם ומוצהר בזה כי אי .12.5

 וועדהל ההסכם ותקנה לבכל אחד מהמועדים הנקובים במפרט, תיחשב להפרה יסודית ש השירותים

 את כל הסעדים על פי דין או המפורטים בהסכם בקשר עם הפרתו היסודית על ידי הספק.

 סעיף זה הוא מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.
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 ערבות ביצוע  .13

על  חתימת ההסכםל כתנאי, וועדהלהבטחת קיום כל התחייבויותיו לפי הסכם זה, ימסור הספק ל .13.1

 למכרז נספח כ המצורףהערבות הבנקאית  בנוסח, ערבות אוטונומית בלתי מותנית, ידי הוועדה

, כשהיא חתומה על ידי הבנק (שקלים חדשיםאלף  עשר השיחממילים: ב) ₪ 15,000של להסכם, בסך 

"(. שם המבקש בערבות הערבות הבנקאית" –או חברת ביטוח מורשית כדין, מוציא הערבות )להלן 

 הבנקאית יהיה שם הספק.

ימים  60עד ו ההתקשרותולאורך כל תקופת  הערבות תעמוד בתוקף החל ממועד חתימת הסכם זה .13.2

 . לאחר סיומה

, לוועדהלמסור הספק מתחייב  ., תוארך הערבות בהתאםההתקשרותאריך את תקופת ת אם הוועדה .13.3

ערבות בנקאית אוטונומית, בנוסח הערבות  של ההסכם, ההארכה תיום לפני תחילת תקופ 14פחות ל

תהיה שצמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שהוא ידוע במועד הארכת ההסכם, כשסכומה המקורית 

לשם הבטחת התחייבויותיו לפי  ,המוארכת ההתקשרותיום לאחר גמר תקופת  60בתוקף עד 

 .ההסכם

תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחלט את סכום הערבות, כולו או חלקו, אם הספק  וועדהה .13.4

על פי ההסכם לגבות תשלום, פיצוי או  וועדהיפר תנאי מתנאי ההסכם וכן בכל מקרה בו רשאית ה

 ימי עבודה.  7שיפוי מהספק ולאחר שנתנה לספק הודעה מראש של 

ערבות בנקאית  וועדה, ימציא הספק לוועדהעל ידי החולטה הערבות הבנקאית, כולה או חלקה,  .13.5

ימי עבודה מיום חילוטה  7לתקופה, בסכום ובתנאים זהים לערבות הבנקאית המקורית וזאת תוך 

 של הערבות הבנקאית. 

במתן הערבות הבנקאית או בחילוטה אין כדי לגרוע באופן כלשהו מהתחייבויותיו של הספק, או מכל  .13.6

 .וועדהנים לזכות או סעד אחר הנתו

כל ההוצאות הכרוכות בערבות הבנקאית לרבות הוצאתה, גבייתה או חידושה, תחולנה במלואן על  .13.7

 הספק ותשולמנה על ידיו. 

בכפוף לכך שהספק מילא  יום מתום תקופת ההתקשרות, 60, תוך הערבות הבנקאית תוחזר לספק .13.8

 עד. את כל התחייבויותיו על פי ההסכם שמועד קיומן חל עד לאותו מו

 .מעיקרי ההסכם, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה הואסעיף זה 

 

 אחריות, פיצוי ושיפוי .14

הספק יהיה אחראי לכל פגיעה, אובדן, נזק, הוצאה או הפסד, שנגרמו לכל אדם, לרכוש או לגוף,  .14.1

דיו, שלוחיו באופן ישיר או עקיף, עקב מעשה או מחדל של הספק או של מי מטעמו, לרבות עוב

ומועסקיו במסגרת פעולתם על פי הסכם זה, או כתוצאה מהפרת התחייבויות הספק על פי ההסכם 

או על פי דין, לרבות מתן השירותים שלא בהתאם למפרט והפרה או פגיעה בפטנטים או בזכויות 

 אחרות של צד שלישי כלשהו.

או מי מטעמה, מיד עם דרישה ראשונה בכתב, על כל פגיעה, אובדן, נזק,  וועדההספק יפצה את ה .14.2

או מי מטעמה, מיד עם  וועדההוצאה או הפסד שהספק אחראי להם כאמור לעיל, וכן ישפה את ה

דרישה ראשונה, בגין כל סכום ששילמו או שנדרשו או חויבו לשלם, בעקבות דרישה או תביעה 

ה מוטלת על הספק, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד. עם שהוגשה נגדם ואשר האחריות בגינ

לספק הודעה על כך ותיתן לספק, ככל  וועדה, תמסור הוועדהקבלת הדרישה או התביעה על ידי ה

, אפשרות להצטרף להליכים המשפטים ולהשתתף בניהול ההגנה מפני וועדהשהדברים תלויים ב
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ל על הספק להתגונן מפני תביעה או דרישה רשאית להטי וועדההדרישה או התביעה כאמור. ה

דיווח שוטף על התביעה או  וועדה. במקרה כזה, ימסור הספק לוועדהכאמור, גם בשמה של ה

 .וועדההדרישה, ולא יגיע להסכם או פשרה עם התובע אלא בהסכמה מראש ובכתב של ה

ר סיום הסכם זה, מכל מובהר בזאת, כי התחייבויות הספק על פי סעיף זה תישארנה בתוקפן גם לאח .14.3

 סיבה שהיא, ללא הגבלת זמן.

 מעיקרי ההסכם, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה. הואסעיף זה 

 

 הספק כקבלן עצמאי .15

מוסכם ומוצהר כי הספק הינו קבלן עצמאי, ואין, ולא יהיו, בין הספק, עובדיו, שלוחיו וכל הבא  .15.1

 מעביד.-יחסי עובד או מי מטעמה, וועדהמטעמו, לבין ה

או למי  וועדההיה ועל אף האמור לעיל, ייטענו יחסי עובד ומעביד כאמור, וכתוצאה מכך יגרמו ל .15.2

או את מי מטעמה, מיד עם  וועדהמטעמה הוצאות כספיות או נזקים אחרים, הספק ישפה את ה

על ידי ור לתשלום כאמעם קבלת דרישה או תביעה  דרישה ראשונה, בגין כל הוצאה ונזק כאמור.

תמסור לספק הודעה על כך ותיתן לספק, ככל שהדברים תלויים בוועדה, אפשרות היא הוועדה, 

להצטרף להליכים המשפטים ולהשתתף בניהול ההגנה מפני הדרישה או התביעה כאמור. הוועדה 

רשאית להטיל על הספק להתגונן מפני תביעה או דרישה כאמור, גם בשמה של הוועדה. במקרה כזה, 

ימסור הספק לוועדה דיווח שוטף על התביעה או הדרישה, ולא יגיע להסכם או פשרה עם התובע אלא 

 .בהסכמה מראש ובכתב של הוועדה

 .מעיקרי הסכם זה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה ואסעיף זה ה

 

 התמורה .16

מהספק וכן למילוי כל יתר התחייבויותיו של הספק על פי  וועדהבתמורה לשירותים שתרכוש ה .16.1

לספק עבור כל שירות שנתקבל על ידי  וועדההתנאים וההוראות המפורטים בהסכם זה, תשלם ה

בהתאם למענה  של הספק הצעת המחירבאישרה את קבלתו, את המחיר המפורט  וועדהושה וועדהה

 .שהגיש לכל פנייה פרטנית

 ,לאה וסופית בגין מילוי כלל התחייבויות הספק, לרבות אספקת השירותיםהתמורה מהווה תמורה מ .16.2

והיא כוללת את כל מרכיבי השירותים לרבות עלויות והוצאות הנובעות משירותי הספק, תשלום 

שכר עבודה וזכויות לעובדיו ותשלומים לצדדים שלישיים, ובכלל זה עמלות, היטלים, מיסים 

שלום תמורה וכספים נוספים כלשהם, למעט, אם צוין כך מפורשות ואגרות. הספק לא יהיה זכאי לת

בהסכם זה או אם יוסכם על כך מפורשות בין הצדדים, ובכתב. על אף האמור לעיל, על תשלום 

 התמורה יתווסף מס ערך מוסף כדין כנגד חשבונית מס.

חוק , ובהתאם להוראות התשלומים יעשו בהתאם להוראות החשב הכללי המתפרסמות מעת לעת .16.3

 .2017-מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז

 התמורה תשולם לספק בכפוף לתנאים שלהלן: .16.4

המחשבים שסופקו  לה יצורפו דוחות של כל דרישת תשלוםהספק יעביר מידי חודש  .16.4.1

וכן דוח המפרט את דרך החישוב של ותאריכים השכירות  המפרטים השוניםלוועדה, לפי 

 כל מחשב יהיה זיהוי חד ערכי בדוחות. ל כל מרכיבי התשלום.
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תנאי מוקדם לביצוע  היאוהגשתה  וועדהדרישת התשלום תוגש לבדיקה ואישור על ידי ה .16.4.2

התשלום על פי הסכם זה. כל עוד לא תוגש דרישת תשלום, על כל צרופותיה, לא תתגבש 

 זכותו של הספק לתשלום על פי הסכם זה.

ת התשלום, כולה או חלקה, אם מצאה, לאחר רשאית שלא לאשר לספק את דריש וועדהה .16.4.3

את  וועדהבדיקת הדרישה, כי הספק אינו זכאי לתשלום כפי שהתבקש על ידו. אישרה ה

בדבר שיעור התשלום  וועדהדרישת התשלום בחלקה, יגיש הספק, לאחר שיקבל הודעה מה

ום שאושר, דרישת תשלום מתוקנת, בצרוף חשבונית ערוכה כדין, כשהיא מתייחסת לסכ

"דרישת תשלום מתוקנת"(, והתשלום יבוצע על פי דרישת  –שאושר לתשלום בלבד )להלן 

תשלום מתוקנת זו. אין בהגשת דרישת תשלום מתוקנת כאמור, כדי לשלול מן הספק את 

 לאשר רק חלק מדרישת התשלום המקורית. וועדההזכות לחלוק על החלטת ה

לגבי התשלום, לא יפסיק הספק את מתן  וועדהבמקרה של חילוקי דעות בין הספק ל .16.4.4

שירותיו על פי הסכם זה, ולא יהיה בכך כדי לעכב או להשעות כל התחייבות אחרת של 

 הספק על פי הסכם זה.

 סעיף קטן זה הוא מעיקרי ההסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

תוקנת, שהוגשה על ידו, אושרה זכאותו של הספק לתשלום על פי דרישת תשלום או דרישת תשלום מ .16.5

)שלושים( יום מתום החודש בו הוגשה דרישת  30את התשלום המגיע לספק בתוך  וועדהתשלם ה

(. התשלום יבוצע ישירות לחשבון 30התשלום, בצרוף כל המסמכים הנדרשים כאמור )תנאי שוטף + 

 בכתב. וועדהבנק עליו יודיע הספק ל

)שלושים( יום לאחר המועד המיועד לתשלום, לא  30 בתשלום, שאינו עולה על וועדהאיחור של ה .16.6

יהווה הפרה של הסכם זה. הספק יהיה זכאי בגין תקופת האיחור כאמור לתוספת הפרשי הצמדה 

למדד, ככל שתחול עליה במדד מהמועד המיועד לתשלום על פי הסכם זה ועד למועד התשלום בפועל. 

החשב הכללי להפרשי ההצמדה, גם לריבית יום, יהיה הספק זכאי, בנוסף  30עלה האיחור על 

ריבית בנק ישראל בתוספת הנקבעת על ידי  – 3.1.0.1כהגדרתה בהוראת החשב הכללי שמספרה 

 , ולסעד זה בלבד.1.5%החשב הכללי העומדת על 

 הצמדה .16.7

, או כל הוראה 7.5.2.1ההצמדה תיעשה בהתאם להוראות הקבועות בהוראת תכ"ם מספר  .16.7.1

 שתבוא במקומה.

חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז, אלא  18ההצמדה יחל לאחר תום  ביצוע .16.7.2

החודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז יעלה המדד  18אם במועד מסוים במהלך 

לעומת המדד הידוע במועד האחרון להגשת הצעות, ואז תחל ההצמדה מאותו  4%-ביותר מ

 (."מועד תחילת ההצמדה" –מועד )להלן 

 הבסיס להצמדה יהיה המדד הידוע במועד תחילת ההצמדה.מדד  .16.7.3

תחילת  ממועדההצמדה תתבצע מדי חודש, כך שההצמדה הראשונה תתבצע בחלוף  חודש  .16.7.4

 .הצמדה

סכום ההצמדה שיחושב יתווסף או  .לעומת מדד הבסיס המחירים יוצמדו לשינויים במדד .16.7.5

 בהתקשרות.אם חלה ירידה במדד הרלוונטי( לתעריפים שנקבעו )יופחת 

 .החשבונית הנפקתמועד נכון לביצוע ההצמדה יהיה  .16.7.6
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 הפרות ותרופות .17

 . 1970 -על הפרת הסכם זה תחולנה הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א  .17.1

 הפרות יסודיות .17.2

כל אחד מהמקרים המפורטים להלן ייחשב כ"הפרה יסודית" של הסכם זה, כמשמעותו של מונח זה 

 : 1970-החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"אבחוק 

מעיקרי ההסכם, וכי  שהיאאי קיום של הוראה מהוראות הסכם זה, אשר נקבע לגביה  .17.2.1

 הפרתה תהווה הפרה יסודית. 

מעיקרי ההסכם,  שהיאאי קיום של הוראה מהוראות הסכם זה, אף אם לא נקבע לגביה  .17.2.2

 שמסר הצד הנפגע לצד המפר. אשר לא תוקן בתוך המועד שנקבע לכך בהודעה 

 :ועדהוההפסקת התקשרות מידית על ידי  .17.3

 להפסיק את ההתקשרות עם זוכה בהתרחש אחד או יותר מן המקרים הבאים: תהיה רשאית הוועדה

קדם מפרק, מפרק זמני או מפרק  נפתחו הליכי חדלות פירעון בקשר לספק, מונה לו אם .17.3.1

צו , או ניתן כונס נכסים זמני או כונס נכסים קבוע לעסקי או רכוש הספק , מונהקבוע

 .הקפאת הליכים לספק

 .על התרחשות מקרה כאמורידית ימלוועדה לעיל על הספק להודיע כי  יודגש

 ימים. 30אם הפסיק הספק לנהל את עסקיו לתקופה העולה על  .17.3.2

 ספק מביצוע הסכם ההתקשרות.האם הסתלק  .17.3.3

 חרג מתוכנית העבודה שנקבעה על ידי הוועדה. אם הספק  .17.3.4

 .ההסכם והמפרטסיפק שירות שאינו עומד בדרישות אם הספק  .17.3.5

 .מהוועדההפעיל קבלן משנה מבלי שקיבל אישור לכך מראש ובכתב אם הספק  .17.3.6

 ביטול ההסכם .17.4

הפר צד להסכם זה את ההסכם הפרה יסודית, יהיה הצד השני זכאי לבטל את ההסכם לאלתר 

כתב, מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים הנתונים לו. זכות זו לביטול ההסכם תעמוד בהודעה ב

 בנסיבות שאינן בשליטת הוועדה. השירותיםלוועדה גם בכל מקרה שבו ימנע מהספק לספק את 

 נוספותתרופות  .17.5

 השירותיםהפר או צפוי להפר הספק את התחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות אי אספקת  .17.5.1

 רשאית, מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחר הנתונים לה: וועדהבמועד, תהיה ה

 לבטל את ההזמנה נשוא ההפרה; .17.5.1.1

לרכוש את השירותים שלא סופקו על ידי הספק מספק אחר, ולחייב את  .17.5.1.2

הספק בעלות ההפרש בין מחיר השירותים אצל הספק האחר לבין מחיר 

 השימח) 15%בשיעור של  השירותים על פי ההסכם בתוספת הוצאות תקורה

 עשר אחוזים( מערך השירותים שנרכשו אצל ספק אחר.

 אובדן ושבר של הציוד  .17.6

גיל המחשב במקרה של אובדן של מחשב נייד הספק יקבל פיצוי בהתאם למודל המחשב,  .17.6.1

 )בשנים( ומצבו. 

מחיר המחשב או מחצית הבאים, עד לתקרה של  מקריםלתוגבל המזמינה לנזק אחריות  .17.6.2

הסמכות הסופית לקביעה זו ובכל מקרה הרכיב בהתאם לסל התמחור בפנייה הפרטנית 

 :נתונה בידי המזמינה
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במקרה שהוכח כי הנזק נגרם כתוצאה משבר שלא במסגרת שימוש סביר  .17.6.2.1

 במחשב הנייד.

 בנזקים שנגרמו מנוזלים בכל סוגי הציודים. .17.6.2.2

 נזקי אש. .17.6.2.3

 

 פיצויים מוסכמים .17.7

זכאית לדרוש מהספק,  וועדהלהפר הספק הסכם זה הפרה יסודית, תהיה ההפר או צפוי  .17.7.1

 ש"ח.  25,000כפיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק, תשלום בסך 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי בגין הפרת התחייבויותיו של הספק בקשר  .17.7.2

ולה התאמתם לדרישות התכולפי מכרז זה  השירותיםמועדי הביצוע אופן, איכות ול

 להסכם. 1לגבות פיצוי מוסכם כמפורט בנספח  וועדהה תתהיה זכאי במפרטכמפורט 

)שבעה( ימים ממועד קבלת דרישה  7את הפיצוי המוסכם כאמור תוך  וועדההספק ישלם ל .17.7.3

 .וועדהבכתב על כך מאת ה

מובהר כי פיצוי מוסכם יוטל על הספק רק במקרה של הפרה אשר לא תוקנה גם לאחר  .17.7.4

, ולאחר שניתנה לספק שהות סבירה לתיקון הטעון מהוועדהקבלת התראה בכתב על כך 

 תיקון.

ככל שנתקיימו נסיבות המצדיקות הטלת יותר מפיצוי אחד, יהיו מנגנוני הפיצוי בלתי  .17.7.5

 .תלויים זה בזה ויופעלו במקביל

התמורה המגיעה לספק בעד ביצוע מ הוועדה תהיה רשאית לקזז את הפיצוי המוסכם .17.7.6

 . סכום אחר המגיע לספק מהוועדה השירותים או מכל

 .לחלט את ערבות הביצוע לשם גביית הפיצוי המוסכם תרשאי הוועדהכמו כן, מובהר כי  .17.7.7

נקבע על ידיהם הצדדים מצהירים ומאשרים, כי סך הפיצויים המוסכמים האמורים לעיל,  .17.7.8

לאחר הערכה שקולה וזהירה של הנזקים הצפויים להיגרם לוועדה כתוצאה מהפרת 

התחייבויות הספק, וכי אין בדרישתם על ידי הוועדה או בתשלומם על ידי הספק כדי לגרוע 

 מהתחייבויות הספק או מכל זכות או סעד הנתונים לוועדה, על פי הסכם זה ועל פי דין.

של  הור, מובהר כי אין בפיצויים המוסכמים הללו למצות את זכותמבלי לגרוע מהאמ

 על פי דין או הסכם. האו לגרוע מכל זכות או סעד העומדים ל הוועדה

 קיזוז .17.8

הוועדה תהיה רשאית לקזז מהתמורה שעליה לשלם לספק כל סכום המגיע לה מהספק על  .17.8.1

 י הסכם זה או על פי דין.פ

מועד הקיזוז, תוך פירוט ם שקיזזה, בסמוך למועד הודעה על הסכומישלח לספק הוועדה ת .17.8.2

 הסכומים שקיזזה.

תעודת זיכוי בגובה סכום הקיזוז או  לוועדהבעת הפעלת סעיף זה על הספק להמציא  .17.8.3

 הלחילופין להמציא חשבונית מתוקנת לאחר הפחתת סכום הקיזוז, על פי שיקול דעת

 .הוועדההבלעדי של 

יום ממועד קבלת התשלום החסר או הודעת  30וך הספק יהיה רשאי להשיג על הקיזוז ת .17.8.4

 אי העברת השגה במועד האמור משמעה הסכמה של הספק לביצוע הקיזוז. הקיזוז.
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לעשות תה הוועדה התרופות, לרבות זכות הקיזוז וחילוט הערבות הבנקאית, וכל הפעולות שהורש .17.9

הוראה בהסכם זה כדי בהסכם זה בתגובה להפרת ההסכם בידי הספק, הן מצטברות, ואין בכל 

 לכל סעד או תרופה בהתאם להסכם זה או לפי כל דין.  הוועדהשל  הלשלול את זכות

 

 סודיות .18

הספק מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע שיגיע לידיו או לידי עובדיו בקשר לביצוע הסכם זה,  .18.1

אמצעות כל גורם אחר, לא לעשות כל שימוש במידע כאמור, במישרין או בעקיפין, בין על ידיו ובין ב

אלא לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ולנקוט את כל האמצעים הדרושים כדי למנוע הגעת 

מידע כאמור לידי צד שלישי. כמו כן, מתחייב הספק להביא סעיף זה לידיעת עובדיו הרלוונטיים 

 ידיהם.-ולדאוג לביצועו על

בכתב, במדיה מגנטית או בכל צורה אחרת, בין שהוא פה, -, לרבות מידע בעל"מידע"בסעיף זה,  .18.2

 וועדה, בפעילותה, בתאגיד קשור לוועדהנחשב לסוד מסחרי על פי דין ובין שלא, הקשור בהסכם זה, ב

או הגיע לספק במסגרת  וועדהאו במי ממנהליה, עובדיה או שלוחיה, אשר נמסר לספק על ידי ה

 הסכם זה.

את כל המסמכים או חומר אחר כלשהו שנמסר ה לוועד הספקעם השלמת ביצוע השירותים יעביר  .18.3

בקשר עם אספקת השירותים וכן כל עיבוד שנעשה מן המסמכים והחומר האמור, למעט מידע  לו

לא ישאיר בידיו או בידי מי מטעמו העתק או צילום מכל סוג שהוא מן  הספקשהוא בנחלת הכלל. 

לרבות מדיה אלקטרונית( הקשורים לאספקת החומר או המסמכים או התפוקות )מכל סוג שהוא 

 .הוועדההשירותים, ללא אישור בכתב מאת 

בעת קבלת המחשבים מהמזמינה, בתום תקופת השכירות, מתחייב הספק למחוק את כל המידע  .18.4

 האגור בהם )פירמוט מלא( ללא דיחוי. בתום ביצוע הפעולה ישלח הספק הודעה בכתב למזמינה. 

 .מעיקרי ההסכם, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה הואזה  סעיף

 

 היעדר זכות עיכבון .19

או מי מטעמה, וכן לגבי מסמכים או נכסים אחרים,  וועדהלספק או למי מטעמו לא תהא זכות עיכבון כלפי ה

 , או למי מטעמה. וועדההקשורים לאספקת השירות או השייכים ל

 

 ויתור, ארכה או הקלה .20

ור, ארכה או הקלה שניתנו על ידי צד להסכם זה למשנהו במקרה מסוים, לא יהוו תקדים למקרה אחר, וית

ולא יהיה תוקף לוויתור, ארכה או הקלה אלא אם נעשו בכתב. עיכוב או השהיה במימוש או בהפעלת זכות 

 ת שימצא לנכון.על ידי צד להסכם, לא יחשבו כוויתור מצדו על זכויותיו והוא יהיה רשאי לממשן בכל ע

 

 תיקון ושינוי ההסכם .21

לשינוי או תיקון של הסכם זה יהיה תוקף רק אם נעשו בכתב, ונחתמו על ידי מורשי החתימה מטעם שני 

 הצדדים.

 

 סמכות שיפוט .22

הסמכות הבלעדית לדון בכל שיתעורר בין הצדדים בכל הקשור בהסכם זה, תהא נתונה לבתי המשפט 

 בירושלים בלבד, לפי סמכותם העניינית. 
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 כתובות הצדדים והודעות .23

, שהודעה בכתב עליו נמסרה לצד ןכמפורט בראש הסכם זה, בכפוף לכל שינוי בה הןכתובות הצדדים  .23.1

 זה.האחר בדרך המפורטת בהסכם 

כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו לכתובתו האמורה יראוה כאילו הגיעה לתעודתה: אם נשלחה  .23.2

)שבעים ושתיים( שעות מעת מסירתה במשרד דואר בישראל; אם נמסרה  72כעבור  -בדואר רשום 

 בעת מסירתה כאמור.  -בכתובתו של הצד הרלוונטי ביד 

 

 לראיה באו הצדדים על החתום:
 

 
 קהספ  וועדהה

 
עו"ד, מאשר/ת בזאת, כי ביום _______, נחתם ההסכם דלעיל בפני על ידי  ____,אני הח"מ, _______

________________ )נושא/ת ת.ז. מס' -____________ )נושא/ת ת.ז. מס' _____________( ו
______________(, אשר הם מורשי החתימה והמוסמכים כדין לחתום על ההסכם דלעיל בשם 

(, וכי חתימתם מחייבת את הספק לכל דבר ועניין בקשר עם ההסכם "הספק" -_________________ )להלן 
דלעיל. כמו כן, הנני לאשר, כי הספק קיבל את כל ההחלטות הדרושות על פי מסמכי היסוד שלו ועל פי כל דין, לצורך 

 התקשרותו בהסכם דלעיל והתחייבותו לבצעו בהתאם להוראותיו.
 
 

__________________ __________________  __________________ 
 חתימת עורך הדין חותמת ומספר רישיון עורך דין תאריך 
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  מוסכם יםפיצוי טבלת –להסכם  1נספח 

 הפיצוי המוסכם ההפרה שבוצעה מס.

עמידה באספקת המחשבים בהתאם ללוח   .1
 לכל יום איחור  ₪ 2,000 -איחור במסירת המחשבים  הזמנים הראשוני 

שעות מרגע קריאה להחלפת  24-אם עברו למעלה מ מחשב תקולהחלפה של זמן   .2
כל  ל ₪ 500 – ולא סופק מחשב חלופי מחשב תקול

 מחשב
כמות מחשבים תקולה שסופקה מסה"כ   .3

 מחשבים שסופקו
  ₪ 250 –אחוז מסך המחשבים  10עד  5 .א
 ₪ 500 –אחוז מסך המחשבים  20עד  11 .ב
  ₪ 700 –אחוז מסך המחשבים  40עד  21 .ג
 . ₪ 1000 –אחוז מסך המחשבים  50עד  41 .ד
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 כתב ערבות ביצוע  –להסכם  2נספח 

 שם הבנק/חברת הביטוח: ________________
 מס' הטלפון: ________________________
 מס' הפקס: ________________________

 
 לכבוד 

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
 

 ערבות מס': _________________הנדון: 
 

אשר  (,חמישה עשר אלף שקלים חדשיםבמילים: ) ₪ 15,000כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  אנו ערבים בזה
 3/24מכרז פומבי "החייב"(, בקשר עם  –)להלן  , ח.פ. ____________________________תדרשו מאת: 

  .ניידים שכירת מחשביםל
 

או  יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום 15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 
, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד במסירה ידנית

 חייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.ל
 

 ערבותנו זו תהיה בתוקף מתאריך ________________ עד תאריך ________________________
 (סיומהלאחר ימים  60עד ) 

 
 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חברת הביטוח שכתובתו: 
 
 

_____________________ ________________________ ________________________ 
 כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח  מספר הבנק ומס' הסניף שם הבנק/חברת הביטוח 
 
 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
 
 
 

__________________ __________________  __________________ 
 חתימה וחותמת שם מלא תאריך 
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