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מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה – יום א' ,תאריך  ,9.12.2021עד השעה .12:00
מועד אחרון לפרסום תשובות לשאלות הבהרה – יום ג' ,תאריך .21.12.2021
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מיקום תיבת המכרזים – משרדי האשכול ברחוב רחבעם זאבי  ,4קרני שומרון.
מועד פתיחת תיבת המכרזים – יום ד' ,תאריך  ,29.12.2021בשעה .12:30
פתיחת תיבת המכרזים הינה פומבית ותהיה במשרדי האשכול ברחוב רחבעם זאבי  ,4קרני
שומרון.
.1

רקע:
 .1.1האשכול מהווה פלטפורמה לשיתוף פעולה בין  16רשויות מקומיות – עיריית
מודיעין עילית ,המועצה המקומית אורנית ,המועצה המקומית אלפי מנשה ,המועצה
המקומית אלקנה ,המועצה המקומית בית אל ,המועצה המקומית גבעת זאב,
המועצה המקומית הר אדר ,המועצה האזורית הר חברון ,המועצה המקומית
עמנואל ,המועצה המקומית קדומים ,המועצה המקומית קריית ארבע ,המועצה
המקומית קרני שומרון ,המועצה האזורית בקעת הירדן ,המועצה האזורית בנימין,
המועצה האזורית מגילות ים המלח והמועצה האזורית שומרון (להלן" :רשויות
האשכול") .בתקופת הזכייה עם הזוכה/ים במכרז ייתכן ויהיה שינוי בהרכב רשויות
האשכול ,וכל רשות מקומית שתצורף לאשכול תיכלל בין רשויות האשכול.
 .1.2האשכול החל לפעול באוגוסט  2020במטרה לקדם פיתוח כלכלי-חברתי ושירותים
מוניציפאליים ,זאת תוך שימוש ביתרון לגודל ובאיגום משאבים.
 .1.3האשכול מבקש לקבל הצעת מחיר למיתוג האשכול ובניית שפה עיצובית ,והצעת
מחיר לשירותי גרפיקה במסגרת פעילותו השוטפת (להלן" :העבודות").
 .1.4לשם כך מבקש האשכול להתקשר עם נותן שירותי מיתוג וגרפיקה (להלן" :נותן
השירותים") ,שיספק את שירותים כמפורט בנספח השירותים (נספח  )1לחוזה מתן
השירותים.

.2

מטרות העבודה והתמורה:
 .2.1מיתוג ובניית השפה העיצובית:
 .2.1.1כגוף חדש ,האשכול מבקש לבנות ולהגדיר לעצמו את השפה העיצובית
הייחודית לפרסומי האשכול השונים ולכל פעילות רלוונטית שמקיים
האשכול .זאת לרבות בניית הקונספט ,גיבוש ועיצוב אלמנטים מובילים,

חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
חתימת המציע__________:
תאריך________________ :
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.2.2

סמלים ,מסרים ויזואליים ,מפות והצעות לעיצובים לפלטפורמות דיגיטליות
ולמוצרים מודפסים ועוד ,והכל בהתאם לנספח ב 1-לחוזה ההתקשרות.
יודגש כי נבחר זה מכבר לוגו לאשכול וכי האשכול משתמש בעיצוב בסיסי
שהוכן עבורו בפרסומיו השונים.
 .2.1.2תהליך המיתוג ימשך עד שלושה חודשים ובסיומם יגיש נותן השירותים
"ספר מותג" הכולל את כל המפורט בסעיף  2.1.1ובנספח  1לחוזה.
שירותי גרפיקה שוטפים:
 .2.2.1שירותי הגרפיקה לאשכול מוערכים בהיקף של כ 150-שעות עבודה בשנה,
שכר הטרחה יכלול את כל הוצאות נותן השירותים ,לרבות הוצאות נסיעה,
ביטוח ,עלויות חומרי הגרפיקה ועלויות העסקת עובדים.
 .2.2.2השכר ישולם לפי שעות עבודה בפועל.
 .2.2.3בנוסף תשולם לנותן השירותים התמורה עבור העבודות המפורטות בהצעת
המחיר.

.2.3

.3

.4

.5

 .2.2.4למען הסר ספק ,היקף שירותי הגרפיקה השוטפים אינם מוגבלים בהיקף
ההתקשרות ,אלא רק בתקופת ההתקשרות.
האשכול רשאי לפצל את העבודות ולבחור זוכים שונים לשירותי מיתוג ושירותי
הגרפיקה.

תקופת ההתקשרות
האשכול רשאי לפצל בין שירותי המיתוג לבין שירותי הגרפיקה .לפיכך:
 .3.1עבור שירותי גרפיקה תקופת ההתקשרות בשים לב להוראות הסכם מתן השירותים,
הינה לשלוש ( )3שנים ,ולאשכול זכות להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי
תקופות נוספות בנות שנה אחת ,ובסך הכל חמש ( )5שנים.
 .3.2עבור שירותי המיתוג תהיה תקופת ההתקשרות לתקופת ביצוע העבודות.
כפיפות ואחריות:
נותן השירותים ידווח על עבודתו למנכ"לית האשכול או לכל איש קשר שמונה לכך מטעמה.
דרישות התפקיד וניסיון נדרש ותנאי סף:
רשאים להשתתף בהליך זה אך ורק מציעים העומדים ,במועד הגשת ההצעות ,בכל התנאים
הבאים ,במצטבר:
 .5.1המציע הינו תאגיד רשום המתנהל על פי דין או יחיד הרשום בישראל ,לרבות עוסק
פטור.
 .5.2המציע אינו נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או
פשיטת רגל.

חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
חתימת המציע__________:
תאריך________________ :
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.5.3

המציע עומד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו( 1976-להלן:
"חוק עסקאות עם גופים ציבוריים") ,כדלקמן:
 .5.3.1בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם
להוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו-
.1975
 .5.3.2בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד שומה על
הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך
מוסף התשל"ו.1975-
המציע עומד בדרישות סעיפים 2ב ו2-ב 1לחוק עסקאות גופים ציבוריים לעניין
תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין וייצוג הולם לאנשים עם
מוגבלויות.
על המציע להיות בעל ניסיון במתן שירותי גרפיקה .במידה וההצעה מוגשת ע"י
חברה או שותפות ,יש לציין במפורש את שם נותן השירותים שיספק את שירותי
הגרפיקה בפועל (להלן" :נותני השירותים בפועל") ,כאשר המונח "נותני השירותים
בפועל" מתייחס להלן גם למציע שאינו מאוגד.
להלן פירוט תנאי הסף החלים על נותני השירותים בפועל:
 .5.6.1על נותן השירותים בפועל להיות בעל ניסיון בעריכת תהליכי מיתוג והגדרת
שפה עיצובית עבור לפחות שלושה ( )3גופים שהם מוסדות ציבוריים/
רשויות מקומיות /תאגידים עירוניים\ עסקים.
 .5.6.2על נותני השירותים בפועל להיות בעלי לפחות שלוש שנות ניסיון במתן
שירותי גרפיקה לגופים שהם מוסדות ציבוריים  /רשויות מקומיות /
תאגידים עירוניים או מעין עירוניים  /עסקים – יש להציג קורות חיים של
מנהל העבודות.
 .5.6.3על נותני השירותים בפועל להציג תיק עבודות – ניתן להפנות לאתר
אינטרנט של המציע ,או למדיה דיגיטלית המאוחסנת ברשת ואין צורך
בהצגת תמונות בפועל.
 .5.6.4על נותני השירותים בפועל להציג רשימה של לפחות שלושה ( )3פרויקטים
ופרטי התקשרות עם לקוחות קודמים.

.5.7

המציע יצרף סקירה בהיקף של עד שני דפים בגדול  ,A4של תהליך העבודה המוצע

.5.4

.5.5

.5.6

בנושא המיתוג ובניית השפה העיצובית לאשכול .הסקירה תתייחס ללוחות זמנים,
תהליך החשיבה ,עקרונות מנחים במיתוג ,התשומות הנדרשות מצוות האשכול מול
הספק ,רצף העבודה של המציע.

.5.8
.6

המציע יציין את כתובת משרדו באופן מדויק.

מסמכי ההצעה

חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
חתימת המציע__________:
תאריך________________ :
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.6.1

הזמנה זו על כל נספחיה וכן העדכונים ו/או השינויים שיתווספו להם ,אם יתווספו,
כשהם מלאים וחתומים על ידי המציע ,בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו ,יהוו
את הצעת המציע בהליך (להלן" :הצעת המציע" או "מסמכי ההצעה") .הצעת
המציע תכלול כחלק בלתי נפרד ממנה ,בנוסף למסמכים המצוינים בסעיף  7לעיל ,גם
את המסמכים דלהלן:
 .6.1.1מסמך א'  -מכתב הזמנה זה וכל העדכונים ו/או השינויים ו/או ההבהרות
שיישלחו למציעים על -ידי האשכול ,ככל שיהיו ,לרבות סיכום מפגשי
מציעים ,אליו מצורפים:
 .6.1.1.1נספח א – 1-הצעת המחיר.
 .6.1.1.2נספח א – 2-תעודת התאגדות של המציע.
 .6.1.1.3נספח א – 3-אישור עדכני של עו"ד או רו"ח בדבר מורשי החתימה
וזכויות החתימה במציע.
 .6.1.1.4נספח א – 4-אישורים הנדרשים לפי סעיפים (2א) ו(2-ב) לחוק
עסקאות עם גופים ציבוריים.
 .6.1.1.5נספח א – 5-תצהיר כנדרש בסעיף 2ב ו2-ב 1לחוק עסקאות עם
גופים ציבוריים.
 .6.1.1.6נספח א – 6-הצהרה בדבר קרבה משפחתית.
 .6.1.1.7נספח א – 7-סקירה של תהליך העבודה המוצע בנושא המיתוג
ובניית השפה העיצובית לאשכול.
 .6.1.2מסמך ב' – חוזה חתום על ידי מורשי חתימה אליו מצורפים:
 .6.1.2.1נספח ב – 1-תכולת השירותים.
 .6.1.2.2נספח ב – 2-נוסח אישורי המבטח על עריכת ביטוחי הקבלן.
תשומת לב המציעים מופנית לכך שהאשכול יעמוד על מילוי
דרישות הביטוח במלואן ואי עמידה בהן תיחשב להפרת
התחייבויות המציע .על המציע לבדוק את נוסח אישורי המבטח
(לרבות מול חברת הביטוח במידת הנדרש) עוד קודם להגשת
הצעתו ולוודא כי הוא מסוגל להמציאם במלואם – ולהחתים את
המבטח על נספח זה .הסתייגויות ו/או הערות ביחס לדרישות
הביטוח יועלו אך ורק במסגרת פניה לקבלת הבהרות לפני הגשת
ההצעה.

 .6.2האשכול יהיה רשאי להוציא עדכונים ו/או הבהרות ו/או לערוך שינויים בתנאי
הזמנה זו ובמסמכים המצורפים לה בכתב על פי שיקול דעתו הבלעדי ,והללו יחשבו
לחלק בלתי נפרד מהזמנה זו ומהצעת המציע.
 .6.3האשכול יהיה רשאי לפסול הצעות אשר לא צורפו להן המסמכים כמפורט לעיל או
לדרוש את השלמתם ,הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שלמציע תעמוד כל
טענה ו/או זכות כלפי האשכול בגין השימוש בזכותו זו.
חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
חתימת המציע__________:
תאריך________________ :
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.6.4

.7

האשכול רשאי ,לפי שיקול דעתו ,לבקש מהמציעים להשלים מסמכים שלא נכללו
בהצעה.

שאלות הבהרה
 .7.1ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב ,בקובץ  wordבלבד ולא בטבלה בנוסח שלהלן:
מסמך א' – הוראות ותנאים כלליים
.1
.7.2

סעיף ____ ,בעמוד ___ למסמכי המכרז ( ______ -השאלה)

שאלות הבהרה יוגשו בכתב נעה ג'קסון באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת:
 Noa@eyosh.org.ilעד ליום א' ,בתאריך  19.12.2021בשעה  .12:00חובה על

.7.3
.7.4

.7.5

.8

המציע לוודא הגעת שאלות ההבהרה בטלפון .050-4063100
תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר המועצה המקומית קרני שומרון עד ליום
.21.12.2021
מובהר בזאת ,כי הסתייגויות ו/או הערות למסמכי הנוהל על נספחיו ,לרבות ביחס
לדרישות הביטוח בנוהל זה ,יש להעלות אך ורק במסגרת שאלות הבהרה כאמור
ובמועד שנקבע לכך .לא תתקבלנה כל הסתייגויות ו/או הערות ביחס למסמכי
הנוהל על נספחיו (לרבות ביחס לדרישות הביטוח) ,לאחר חלוף המועד לשאלות
הבהרה כאמור ו/או במסגרת ההצעות שתוגשנה.
אך ורק תשובות ,הבהרות ועדכונים שיפורסמו באתר האשכול על ידי האשכול
יחייבו את האשכול והם ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק מתנאי ההליך ומהצעת
המציע והם יצורפו על ידי המציע להצעתו כשהם חתומים על-ידיו.

הגשת ההצעות
 .8.1המציע יגיש את הצעתו בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו.
 .8.2על ההצעה לעמוד בתקפה ,ללא זכות חזרה ,למשך שישה חודשים לאחר המועד
להגשת ההצעות .האשכול רשאי לבקש מהמציעים להאריך את משך תוקפן של
ההצעות.
 .8.3ההצעה תוגש בעותק אחד ,למעט הצעת המחיר אשר תוגש בשני עותקים .מסמכי
ההצעה יו גשו בשתי מעטפות סגורות ונפרדות (כמפורט להלן) ,שתוכנסנה לתיבת
המכרזים במעטפה ראשית משותפת אחת:
 .8.3.1מעטפה אחת ובה הצעת המחיר ,אשר תוגש בשני עותקים .על המעטפה
יירשם "הצעת מחיר".

חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
חתימת המציע__________:
תאריך________________ :
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
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 .8.3.2מעטפה שנייה ובה כל מסמכי ההליך החתומים למעט הצעת המחיר .על
המעטפה יירשם "מסמכי ההצעה" .למעטפה זו יצורפו מסמכי ההצעה
באופן דיגיטאלי בפורמט  PDFעל גבי דיסק און קי (.)Disk-On-Key
שתי המעטפות הנ"ל יוכנסו למעטפה ראשית אשר עליה יצוין מספר המכרז ושמו
המלא של המכרז בלבד.
את המעטפות הראשיות הסגורות יש להכניס לתיבת המכרזים המיועדת הנמצאת
במשרדי האשכול.
.8.4

ההצעות יוגשו באופן ידני בלבד .המציע יוודא כי האדם המוסמך לכך באשכול
ירשום ע"ג המעטפה הראשית את היום והשעה של הגשת ההצעה.

.8.5

מועד אחרון להגשת הצעות למכרז :יום ד' ,בתאריך  ,29.12.2021עד השעה .12:00
הצעה שתוגש לאחר מועד זה ,לא תוכנס לתיבת המכרזים ותוחזר לשולח ,מבלי
לפתוח אותה ובלי לגלות את תכנה זולת לצורך בירור שמו ומענו של השולח.

.8.6

תיבת המכרזים וההצעות תיפתח במשרדי האשכול ,מיד לאחר המועד האחרון
להגשת ההצעות למכרז – ביום ד' ,בתאריך  ,29.12.2021בשעה  12:30במשרדי
האשכול .פתיחת תיבת המכרזים הינה פומבית ,וכל אדם רשאי להיות נוכח בה.
במקרה ובמועד פתיחת תיבת המכרזים ימשיכו לחול הגבלות לפי תקנות שעת
חירום (נגיף קורונה החדש – הגבלת פעילות) ,תש"ף ,2020-פתיחת תיבת המכרזים
תוצג באופן מקוון דרך מערכת  – Zoomקישור לצפייה בפתיחת תיבת המכרזים
יפורסם באתר האשכול.

 .8.7כל מסמכי ההליך ,כולל מסמכים נוספים שיפורסמו באתר האשכול ,ו/או שישלחו
למציעים (במידה וישלחו או יפורסמו באתר) ,ייחתמו על ידי המציע ,וכל דף ,תכנית,
כתב מחירים ,כתב כמויות או מפרט ,יסומנו בראשי תיבות בתחתיתם ,ובסוף כל
מסמך – חתימה מלאה וחותמת המציע בדיו כחול.
 .8.8על המציע למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי ההצעה בדיו בצבע
כחול.
 .8.9האשכול רשאי להאריך את המועד להגשת ההצעות .הודעה על הארכה כאמור
תשלח לכל מי שרכש הזמנה זו על פי המען שציין בעת הרכישה .אין באמור בסעיף
זה כדי להבטיח מתן ארכה להגשת הצעות.
 .8.10מציע לא יגיש יותר מהצעה אחת לכל פרק .תוגש על ידי מציע יותר מהצעה אחת
בפרק מסוים ,יהיה האשכול רשאי לפסול את כל ההצעות שהגיש המציע ,או לבחור
לדון באחת מההצעות בלבד ,או לשלב ביניהן ,והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.
חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
חתימת המציע__________:
תאריך________________ :
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 .8.11ההצעה תוגש ע"י מציע אחד בלבד ,לא תותר הגשת הצעה משותפת ליותר ממציע
אחד גם באמצעות מיזם משותף או בכל דרך אחרת.
 .8.12הצעה שתוגש שלא בהתאם לדרישות מכרז זה על נספחיה במלואם ,לרבות הצעה
חסרה או מוטעית ,מבוססת על הנחות בלתי נכונות ,מבוססת על הבנה מוטעית של
נושא ההליך ,הגשה שלא בהתאם למכלול דרישות ההזמנה ,הכוללת הסתייגות
כלשהי לגבי תנאי מתנאיהם של מסמכי ההזמנה ,בין ע"י תוספת ו/או מחיקה ו/או
השמטה ו/או בכל דרך אחרת ו/או הצעה שלא תוגש במועד – עלולה להיפסל על פי
שיקול דעתו הבלעדי של האשכול.
.9

שקלול בחירת נותן השירותים:
 .9.1בשלב הראשון לאחר פתיחת ההצעות תיבחנה עמידתם של המציעים בתנאי הסף,
לרבות ביחס למסמכים ולאישורים הנדרשים לשם השתתפות במכרז זה.
 .9.2בשלב השני ידורגו ההצעות לפי מרכיב האיכות ולפי הצעותיהם ,על סמך שקלול
מרכיב האיכות 50% -ומרכיב המחיר.50% -
 .9.3כאמור ,המציע יצרף להצעתו תיק עבודות ,המלצות וסקירת תהליך עבודה למיתוג.
האשכול יתרשם מהמסמכים שיוגשו ,בחלוקה הבאה:
 .9.3.1הציון הכולל שתקבל כל הצעה כאמור להלן מוכפל ב 50%-יהיה הניקוד
שתקבל כל הצעה ברכיב האיכות.
 .9.3.1.1מקצועיות ואיכות העבודה –  45נקודות – ייבחן על פי התרשמות
ועדה מקצועית בין היתר מתיק העבודות ו/או מסקירת תהליך
המיתוג.
 .9.3.1.2חוות דעת של לקוחות קודמים –  45נקודות – האשכול יפנה אל
הלקוחות הקודמים שפורטו ברשימה שיגישו המציעים על מנת
לקבל מהם את חוות הדעת באופן בלתי אמצעי.
 .9.3.1.3עבודה עם אחת מהרשויות החברות באשכול ו/או עם אשכול
רשויות אחר –  10נקודות.
 .9.3.2בעת ניקוד הפרמטרים לעיל ישקלו ,בין היתר ,השיקולים להלן :עמידה
בזמנים ,אמינות ,תיקון ליקויים ,שירותיות ,איכות עבודות ,סדר ,עמידה
בחוזה ובתקציב ,עמידה בלוחות זמנים או עדכונם ,הגשת חשבונות
מסודרים ,הגשת חשבונות במועד ,גמישות ויכולת עבודה בתנאי לחץ
ובלוחות זמנים קצרים .הרשימה לעיל אינה רשימה סגורה ,וועדת המכרזים
רשאית לשקול שיקולים נוספים על השיקולים הרשומים לעיל.
 .9.3.3יובהר ,כי האשכול רשאי לבדוק את אמינות המציע ,בעלי השליטה בו,
מנהליו ובעליו .כמו כן ,רשאי האשכול לבחון שירותים קודמים אותם נתן
המציע ,ולהתקשר טלפונית לשם כך מול המזמינים השונים על-מנת לקבל
מידע אודות טיב מתן השירותים ו/או העבודות שבוצעו על-ידו .בעת

חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
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תאריך________________ :
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השתתפות המציע במכרז ,מעניק הוא לאשכול את הזכות לפנות למזמינים
ולקבל כל מידע אודות השירותים אשר בוצעו על-ידו.
 .9.3.4במסגרת בחינת ההצעות רשאי האשכול /ועדת המכרזים להביא במסגרת
שיקוליו ניסיון שלילי ו/או בעיות באמינות אשר היו לאשכול ו/או רשויות
האשכול עם משתתף במכרז ,ואף לפסול בהתאם לשיקולים אלה את הצעתו
ו/או להימנע להתקשר עימו ולבחור משתתף אחר תחתיו.
 .9.3.5האשכול רשאי לפנות לממליצי המציע או לקוחות אחרים (גם אם המציע לא
ציין אותם בהצעתו) על-פי שיקול דעתו המוחלט לצורך מתן חוות דעת על
המציע.
 .9.3.6מובהר בזאת ,כי בעת בחינת ההצעות רשאי האשכול להחליט ,כי
ההתקשרות תהיה עם מספר מציעים ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ,וזאת
לפי צרכיו.
 .9.3.7במסגרת דירוג ההצעות רשאי האשכול להעניק בפרמטר מסוים גם 0
נקודות להצעה.
 .9.3.8האשכול יהיה רשאי לדרוש מכל מציע השלמת מסמכים ו/או אישורים ו/או
מתן הסבר ו/או ניתוח להצעתו ,אם המציע יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח
כאמור ,רשאי יהא האשכול להסיק מסקנות לפי ראות עיניו ואף לפסול את
ההצעה.
.9.4

המחיר המוצע יקבל ניקוד לפי הנוסחה להלן:
 .9.4.1עלות תהליך המיתוג ( +עלות שעת גרפיקה  = )150 Xמחיר ההצעה.
 .9.4.2ניקוד רכיב המחיר יהיה לפי הנוסחה שלהלן:

.9.5
.9.6

סיכום הניקוד ברכיב האיכות כאמור בסעיף  11.3.1ומרכיב המחיר כאמור בסעיף
 14.4.2יהיה הניקוד שתקבל ההצעה.
האשכול שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקפי העבודה כמפורט
בפניה זו.

.10

תנאי תשלום:
המציע הזוכה יחתום על כל מסמך שיידרש ,לרבות לכל גורם מממן ,כפי שיתבקש על ידי
האשכול לצורך ביצוע ההתקשרות.

.11

התקשרות עם המציע הזוכה
 .11.1האשכול יודיע למציע שהצעתו נבחרה כהצעה הזוכה בהליך ,את המועד שנקבע
לחתימה על ההסכם בהודעה מראש של  10ימים או כל מועד אחר שיקבע האשכול

חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
חתימת המציע__________:
תאריך________________ :
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה או חלקו ללא אישור בעלי הזכויות
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שיעלה על  10ימים .עד לאותו מועד יידרש המציע הנ"ל להמציא לאשכול את
המסמכים הבאים ולקבל אישור האשכול:
 .11.1.1אישור עריכת ביטוח בהתאם לנוסח נספח ב 2-להזמנה זו חתום ע"י חברת
ביטוח בישראל.
 .11.1.2כל מסמך אחר שיידרש על ידי האשכול.
 .11.2לא עמד המציע בדרישות האמורות או בחלקן במועדן ,יהיה האשכול רשאי לא
לאשר את זכייתו בהליך בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ,זאת מבלי לפגוע בכל זכות
ו/או תרופה אחרות המוקנות לאשכול על פי כל דין ו/או הסכם .במקרה כזה ,יהיה
האשכול רשאי לבחור כזוכה בהליך במציע הכשיר שהצעתו דורגה כבאה בתור לאחר
הצעתו של המציע שנפסל.
תנאים נוספים
.12
 .12.1האשכול רשאי לבטל את ההזמנה ו/או הנוהל ו/או הזכייה בנוהל ו/או ההסכם
שייחתם עם הזוכים בנוהל וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי של האשכול .מבלי
לגרוע מהאמור ,מובהר כי ביצועו של נוהל זה עשוי להיות כפוף לקבלת אישורים
שונים ,לרבות משרד הפנים ו/או קבלת תקציבים ו/או היתרים ו/או אישורים של
גורמים אחרים ו/או הסכמות שונות ,לפיכך ,קיימת אפשרות לביטול הנוהל ו/או
הזכייה בנוהל ו/או ההסכם שייחתם עם הזוכים בנוהל כאמור לעיל או לדחייה
במועד ההתקשרות עם הזוכים בנוהל ו/או לדחייה במועד תחילת מתן השירותים.
בעצם הגשת ההצעה בנוהל רואים את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את
האמור לעיל ,וכמוותרים על כל טענה ,דרישה ו/או תביעה כנגד האשכול בעניין זה
באופן מלא וללא כל סייג.
 .12.2האשכול רשאי לשנות את תקופת ההתקשרות בהתאם לתקציב שיתקבל ממשרד
הפנים.
 .12.3אין באמור כדי לגרוע מחובתו של נותן השירותים לקבל להמציא אישורים
ומסמכים הנדרשים ממנו כאמור במסמכי הנוהל ,ומאחריותו של נותן השירותים
במקרה של עיכובים בקבלתם.
 .12.4האשכול שומר על זכותו לפסול הצעה המעלה חשש ,עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של
האשכול ,באשר ליכולתו של המציע לעמוד בהצעתו בהתאם לכל תנאי הנוהל,
במחיר שהוצע על ידו.
 .12.5האשכול יהיה זכאי לפנות אל המציעים או מי מהם בבקשה למתן הבהרות ביחס
להצעותיהם לצורך בדיקת ההצעות ובמהלך הבדיקה.
 .12.6כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות בהליך יהיו על חשבון המציע בלי כל קשר
לתוצאות ההליך.
 .12.7ההזמנה וכל המסמכים המצורפים אליה ו/או שיצורפו הם רכושו של האשכול ,הם
ניתנים למציע בהשאלה לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם לאשכול
עד למועד הגשת ההצעות ,בין אם יגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש .אין המציע
חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
חתימת המציע__________:
תאריך________________ :
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה או חלקו ללא אישור בעלי הזכויות

איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון
מכרז פומבי מס'  19\2021למתן שירותי מיתוג וגרפיקה

.12.8

.12.9

.12.10

.12.11

רשאי ,בין בעצמו ובין ע"י אחרים ,להעתיקם או לצלמם או להעבירם לאחר או
להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
חתימתו של המציע והגשת ההצעה מהווה הסכמה מלאה וגמורה לכל האמור
במסמכי הנוהל על כל תנאיו ומהווה ראיה ,כי המציע בדק בעצמו את כדאיות הסכם
ההתקשרות ויתר מסמכי הנוהל ,הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו,
לדעתו ,חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם האשכול
בהסכם במידה שהצעתו תזכה והוא מנוע מלעורר כל טענה כלפי האשכול ו/או מי
מטעמה בעתיד.
קבע בימ"ש מוסמך ,כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים של האשכול ו/או
בהליכי הנוהל האחרים וכתוצאה מפגם זה לא זכה המציע בנוהל ,יהיה זכאי המציע
שלא זכה כתוצאה מהפגם כאמור ,לקבל מאת האשכול ,עקב אי זכייתו ,אך ורק את
ההוצאות הישירות שהוציא בגין הכנת הערבות ובגין רכישת מסמכי הנוהל .פרט
לתשלום האמור לא יהיה זכאי המציע הנ"ל ו/או מי מטעמו ו/או בעלי החוזה עימו
לכל פיצוי אחר בגין הפסדים ו/או אובדן רווח ו/או נזק אשר ,לטענתו ,נגרמו לו,
כתוצאה מהפגם בתהליכי הנוהל ולמציע לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות אחרות
מכל סוג שהוא כלפי האשכול ו/או מי מטעמו.
קבע בימ"ש מוסמך ,כי נפל פגם יסודי בהחלטת האשכול או בהליכי הנוהל האחרים
וכתוצאה מפגם זה זכה בנוהל המציע ולא מציע אחר שהיה זכאי לכך ,מתחייב
המציע שזכה ,מידית עם הודעת האשכול ,להפסיק עבודתו ע"פ החוזה שנחתם עימו
במסגרת הנוהל בכל שלב שהוא .האשכול ישלם למציע את התמורה עבור העבודה
שביצע עד למועד ההפסקה כפוף לתנאי החוזה ולמציע לא תהיינה כל תביעות או
טענות אחרות מכל סוג שהוא כלפי האשכול ו/או מי מטעמו.
האשכול אינו נושא בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר להשתתפותו
בהליך זה ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל גם בשל אי קביעת הצעתו כהצעה
המתאימה ביותר.
בכבוד רב,
קרן גפן – מנכ"לית
אשכול רשויות יהודה ושומרון

חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
חתימת המציע__________:
תאריך________________ :
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה או חלקו ללא אישור בעלי הזכויות

איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון
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נספח א1-
המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז מס' 19/2021
הצעת המחיר

.1

עבור ביצוע תהליך מיתוג ובניית שפה עיצובית לאיגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון
סכום של ____________ .₪

.2

עבור שעת גרפיקה סכום בסך ________  ₪לשעת עבודה.

.3

המחירים הנ"ל אינם כוללים מע"מ.

.4

ההצעות כוללת את כל ההוצאות הנדרשות לביצועה המלא ,לרבות עלות עובדים ,הוצאות
נסיעה ,עלוי ות רכיבים ,תקורות וכיוב' ,לרבות כל תוספת שהיא .האשכול לא יישא בעלות
נוספות כלשהי בנוסף לעלויות המוצעות בהצעת מחיר זו.

תאריך____________________________________________ :
שם המציע_________________________________________ :
שמות החותמים בשם המציע____________________________ :
חתימה וחותמת של המציע_____________________________:

חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
חתימת המציע__________:
תאריך________________ :
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה או חלקו ללא אישור בעלי הזכויות

איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון
מכרז פומבי מס'  19\2021למתן שירותי מיתוג וגרפיקה

נספח א2-
המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז פומבי 19/2021

תעודת התאגדות של המציע בתוקף למועד
הגשת ההצעות המאשרת
כי המציע הינו תאגיד רשום
המתנהל על פי דין

חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
חתימת המציע__________:
תאריך________________ :
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה או חלקו ללא אישור בעלי הזכויות

איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון
מכרז פומבי מס'  19\2021למתן שירותי מיתוג וגרפיקה

נספח א3-
המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי 19/2021
אישור עדכני של עו"ד או רו"ח על זכויות החתימה במציע
לכבוד
איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון

הנדון :אישור זכויות חתימה
אני הח"מ _________________________ ,עו"ד  /רו"ח** ,המשמש כעו"ד  /רו"ח** של המציע:
____________________ (שם התאגיד ומס' התאגיד) ,מאשר בזה כי על גבי ההצעה שאישורי זה
מצורף לה חתמו ה"ה _____________________ _____________________ ,וכי חתימת
ה"ה ________________ ביחד עם חתימת _________________ ,בתוספת חותמת מוטבעת
הכוללת את שם המציע כאמור לעיל ,מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.

תאריך____________________ :

____________________
חתימת וחותמת עו"ד  /רו"ח

*ניתן לצרף את האישור בנוסח דלעיל בנפרד ,על גבי נייר המכתבים של עורך הדין  /רואה החשבון המאשר.
** נא מחקו את המיותר.

חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
חתימת המציע__________:
תאריך________________ :
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה או חלקו ללא אישור בעלי הזכויות

איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון
מכרז פומבי מס'  19\2021למתן שירותי מיתוג וגרפיקה

נספח א4-
המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי 19/2021
יש לצרף:
.1

.2

.3

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם
להוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו -
.1975
אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על
הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך
מוסף ,התשל"ו .1975 -
תצהיר בנוסח המופיע להלן (נספח א.)5-

חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
חתימת המציע__________:
תאריך________________ :
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה או חלקו ללא אישור בעלי הזכויות

איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון
מכרז פומבי מס'  19\2021למתן שירותי מיתוג וגרפיקה

נספח א5-
המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

אני הח "מ ___________________ ,בעל/ת ת.ז .שמספרה ___________________ ,לאחר
שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת ,וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק,
מצהיר/ה בכתב כדלהלן:
.1

אני משמש/ת כמנהל/בעל מניות ב _________________________ (להלן" :התאגיד").

.2

אני עושה תצהירי זה מידיעתי האישית ,על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-
(להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים") וכחלק ממכרז פומבי של אשכול יהודה ושומרון
למתן שירותי מיתוג וגרפיקה לאשכול.

.3

הנני מצהיר/ה כי[ :סמן ✓ בפסקה הרלוונטית ,ומחק את הפסקה המיותרת]


עד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע התאגיד ולא הורשע בעל זיקה אליו (כהגדרת
מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים) ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים
(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-ולפי חוק שכר
מינימום ,התשמ"ז;1987-

או –


עד למועד עריכת תצהירי זה התאגיד ו/או בעל זיקה אליו (כהגדרת מונח זה בחוק
עסקאות גופים ציבוריים) הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור
העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-ולפי חוק שכר מינימום,
התשמ"ז ,1987-ואולם ,עד למועד הגשת ההצעה לנוהל הנ"ל חלפה שנה אחת לפחות
ממועד ההרשעה האחרונה.

.4

ככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה בנוהל הצעות המחיר על-ידי האשכול וייחתם
בין הצדדים הסכם הספק ,מתחייב המציע כי במהלך תקופת ההסכם לקיים כלפי המועסקים

חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
חתימת המציע__________:
תאריך________________ :
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה או חלקו ללא אישור בעלי הזכויות

איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון
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מטעמו למתן שירותי גרפיקה ,את האמור בסעיף 2ב 1לחוק עסקאות גופים ציבוריים,
תשל"ו 1976-בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות.

.5

.6

הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי ,ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם
התאגיד ,אשר הסמיך אותי למסור הצהרה זו.
אני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

ולראיה באתי על החתום:
חתימת המצהיר/ה

תאריך
אישור

אני ,עו"ד ___________ מ.ר __________ .מאשר/ת בזה ,כי ביום ___________ התייצב בפני
מר/גב' ____________ ,אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה
_______________ /המוכר/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת
וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/מה
עליו בפניי.
תאריך

חתימה וחותמת

חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
חתימת המציע__________:
תאריך________________ :
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה או חלקו ללא אישור בעלי הזכויות

איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון
מכרז פומבי מס'  19\2021למתן שירותי מיתוג וגרפיקה

נספח א6-
המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז פומבי 19/2021
הצהרת הקבלן /מציע בדבר קרבה משפחתית לעובד האשכול
או חבר מועצה ברשויות האשכול

חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
חתימת המציע__________:
תאריך________________ :
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה או חלקו ללא אישור בעלי הזכויות

איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון
מכרז פומבי מס'  19\2021למתן שירותי מיתוג וגרפיקה

הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד האשכול ולחבר ממועצה מרשויות
האשכול
האשכול מביא בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:

.1

סעיף 58א לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון) ,תשמ"א ,1981-כדלקמן:
"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה
א.
על  10%בהונו או ברווחיו ,או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד
לחוזה או לעסקה עם הרשות .לעניין זה "קרוב – בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או
אחות".
הוראה זהה קיימת גם בכלל  12של הכללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור
ב.
ברשויות המקומיות (י.פ .תשמ"ד עמ' .)3114

.2

סעיף 48א לתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון) ,תשל"ט ,1979-כדלקמן:
"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה
ג.
על  10%בהונו או ברווחיו ,או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד
לחוזה או לעסקה עם הרשות .לעניין זה "קרוב – בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או
אחות".
הוראה זהה קיימת גם בכלל  12של הכללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור
ד.
ברשויות המקומיות (י.פ .תשמ"ד עמ' .)3114

.3

בהתאם לכך הינך מתבקש להודיע בהצהרה שבנספח אם ישנה או אין לך קירבה משפחתית,
לפי ההגדרות דלעיל ,עם חבר מועצה רשות מרשויות האשכול כלשהו ,או עם עובד רשות
מרשויות האשכול או עובד האשכול.

.4

הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי הנוהל.

.5

אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט ההוראות המתירות לדירקטוריון
האשכול ברוב חבריו או עפ"י החלטת שר הפנים להתיר התקשרות כאמור ובלבד שלא יהיה
בביטול החוזה כדי לגרוע מזכויות צד שלישי שנרכשו בתום לב.

______________________________________________________________________

הצהרה
חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
חתימת המציע__________:
תאריך________________ :
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה או חלקו ללא אישור בעלי הזכויות

איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון
מכרז פומבי מס'  19\2021למתן שירותי מיתוג וגרפיקה

אני הח"מ ___________________________ המעוניין להשתתף במכרז פומבי למתן שירותי
מיתוג וגרפיקה לאשכול רשויות יהודה ושומרון ,מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
.1

קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר
בין חברי דירקטוריון האשכול ו/או מועצת רשויות האשכול יש/אין (מחק את
א.
המיותר) לי בן זוג ,הורה ,בן או בת ,ואף לא סוכן שותף.
לתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי ,יש/אין (מחק את המיותר)
ב.
לאחר מאלה המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על  10%בהון או
ברווחים ,ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או כעובד אחראי.
יש/אין לי (מחק את המיותר) בן זוג ,שותף או סוכן העובד באשכול ו/או באיזו
ג.
מרשויות האשכול.

.2

ידוע לי כי ועדת המכרזים של האשכול תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה
משפחתית כאמור לעיל ,או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

.3

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו
אמת.

ולראיה באתי על החתום:
שם המציע _____________________ :חתימת המציע_______________________ :

חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
חתימת המציע__________:
תאריך________________ :
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה או חלקו ללא אישור בעלי הזכויות

איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון
מכרז פומבי מס'  19\2021למתן שירותי מיתוג וגרפיקה

נספח א7-
המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז פומבי 19/2021
סקירה של תהליך העבודה המוצע בנושא המיתוג ובניית השפה העיצובית
לאשכול

חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
חתימת המציע__________:
תאריך________________ :
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה או חלקו ללא אישור בעלי הזכויות

איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון
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מסמך ב'

חוזה למתן שירותים

חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
חתימת המציע__________:
תאריך________________ :
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה או חלקו ללא אישור בעלי הזכויות
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מכרז פומבי מס'  19\2021למתן שירותי מיתוג וגרפיקה

חוזה למתן שירותים
שנערך ונחתם בקרני שומרון ביום ___ בחודש ___2021 ,

בין:

אשכול רשויות יהודה ושומרון ,ח.פ501400717 .
רחבעם זאבי  ,4קרני שומרון
(להלן" :המזמין")

לבין:
(להלן" :נותן השירותים")

הואיל:

והמזמין קיים מכרז פומבי למתן שירותי מיתוג וגרפיקה (להלן" :המכרז") כמפורט
בפנייה לקבלת הצעות המצ"ב כנספח  1להסכם זה – הוראות נספח  1הן חלק בלתי
נפרד מהוראות הסכם זה ,וככל שאינן סותרות את הוראותיו הן משלימות את
הסכם זה;

והואיל:

והצעתו של נותן השירותים נבחרה כהצעה הזוכה במכרז;

והואיל:

ונותן השירותים הציע לבצע את העבודות ,והמזמין בחר להתקשר עם נותן
השירותים עפ"י הצעתו;

אי לכך באו הצדדים לידי חוזה כדלקמן:
.1

המבוא
 1.1המבוא לחוזה זה וכל הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.
 1.2כותרות הסעיפים מצוינות לנוחיות בלבד ואין לעשות בהם כל שימוש בפרשנותו של חוזה
זה.

חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
חתימת המציע__________:
תאריך________________ :
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה או חלקו ללא אישור בעלי הזכויות
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.2

העסקה
המזמין מוסר בזאת לנותן השירותים ונותן השירותים מקבל בזאת על עצמו לבצע את העבודות
ככל שיידרש כמפורט בנספח ב 1-המצ"ב לחוזה זה (להלן" :השירותים") ,וזאת בהתאם
להוראות חוזה זה.

.3

הצהרות והתחייבויות נותן השירותים
3.1

נותן השירותים מצהיר ,מאשר ומתחייב בזאת כדלקמן:
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

כי הינו בעל הידע ,היכולת והניסיון למתן השירותים.
כי עומד לרשותו צוות עובדים בעל הכישורים הנדרשים למתן השירותים.
כי ברשותו כל האמצעים ,לרבות אמצעים כספיים ,למתן השירותים ,בהתאם
לכל הוראות חוזה זה.
כי מתן שירותים כלשהם על ידו לאחרים לא יפגע בביצוע התחייבויותיו
כאמור בחוזה זה.

3.2

נותן השירותים מצהיר ומאשר ,כי בדק ובחן את הפרטים הנדרשים למתן השירותים,
לרבות צורת ואופן הביצוע וכל הדרישות לעניין זה ולא תהיינה לו כל טענות ו/או
דרישות ו/או תביעות לעניין זה.

3.3

נותן השירותים ייתן את השירותים בהתאם לדרישות הטכניות המקצועיות המקובלות,
והכל בצורה יעילה ,מדויקת ומסודרת.

3.4

כי בכל תקופת הסכם זה יהיה בעל אישורים בהתאם להוראות סעיף  2לחוק עסקאות
גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-

.4

כפיפות
נותן השירותים מתחייב לתת את השירותים בהתאם להנחיות וההוראות כפי שיינתנו מעת
לעת ע"י המזמין ו/או מי מטעמו .על אף האמור בסעיף זה ,מיד ובסמוך לחתימת הסכם זה
ימנה המזמין איש קשר ,אשר יהיה בקשר עם נותן השירותים בכל הקשור להסכם זה.

.5

תקופת ההסכם
5.1

במקרה וההתקשרות כולל או הינה לשירותי גרפיקה – הסכם זה יחל מיום חתימתו למשך
שלוש ( )3שנים .לאשכול זכות להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות
שנה כל אחת ,כך שסך כל תקופת ההתקשרות תהיה בת חמש ( )5שנים.
במקרה וההתקשרות הינה לשירותי מיתוג בלבד ,תקופת ההתקשרות הינה עד לסיום ביצוע
שירותי המיתוג.

5.2

הארכת תקופת ההתקשרות תהיה בהודעה בכתב לנותן השירותים 30 ,יום לפני תום תקופת
ההתקשרות או תקופת ההתקשרות המוארכת.

חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
חתימת המציע__________:
תאריך________________ :
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה או חלקו ללא אישור בעלי הזכויות

איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון
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5.3

.6

.7

למרות האמור לעיל לאשכול זכות לסיים את ההתקשרות מכל סיבה שהיא בכל עת ,גם
מסיבת היעדר כדאיות כלכלית .ככל והאשכול יעשה שימוש בזכותו זו ,לא תהיה לנותן
השירותים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האשכול.

התמורה
 6.1היקף מתן השירותים מוערך בכ 150-שעות בשנה קלנדרית.
 6.2עבור מתן שירותי גרפיקה בהיקף כאמור בסעיף  6.1ישלם האשכול לנותן השירותים
שכר טרחה שעתי בסך של _________  ₪בתוספת מע"מ ,אשר ישולם לפי שעות עבודה
בפועל.
 6.3האשכול ישלם עבור רכישת תמונות את העלות בפועל ,ללא תקורה לנותן השירותים.
 6.4עד ה 5-לכל חודש נותן השירותים ימסור לאשכול דוחות ביצוע לאישור אשר יכללו את
העבודות שבוצעו על-ידו ואת מספר שעות העבודה .לאשכול הסמכות המלאה לאישור או
תיקון הדוחות ושעות העבודה ,ולנותן השירותים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/אות
תביעה כנגד האשכול עקב הפעלת שיקול דעת זה.
 6.5עבור מתן שירותי מיתוג ישלם האשכול תמורה בסך של ___________ .₪
6.6

למען הסר כל ספק ,נותן השירותים איננו זכאי בגין כל התחייבויותיו נשוא חוזה זה
לתשלום נוסף כלשהו מעבר לתשלום התמורה כנקבע בסעיפים בסעיף  6זה.

6.7

התמורה תשולם לנותן השירותים  45יום מתום החודש בו הגיש את החשבון לאשכול.

השירותים
7.1

מתן השירותים המפורטים בנספח ב 1-וכל חלק מהם כפופים לאישורו של המזמין או
מי מטעמו.

7.2

למען הסר כל ספק ,נותן השירותים מאשר בזאת ,כי ידוע לו שהמזמין יהיה רשאי ,בכל
מועד שימצא לנכון ,להעסיק ,בנוסף לנותן השירותים ,נותני שירותי גרפיקה אחרים.

7.3

נותן השירותים ימנה לביצוע השירותים ,כאמור בחוזה זה ,כוח אדם איכותי.

7.4

נותן השירותים ימנה לביצוע העבודות את נותני השירותים בפועל שהוצג במסגרת נוהל
הצעות המחיר בלבד .הוראה זו הינה תנאי יסודי להסכם זה ,אשר הפרתו תגרור ביטול
ההסכם לאלתר אף ללא ההודעה מוקדמת על הפרת ההסכם.

7.5

למזמין הזכות לדרוש את השעייתם ממתן השירותים של מי מטעמו של נותן השירותים,
אשר לדעת המזמין בלבד אינו מתאים למתן השירותים נשוא חוזה זה .הופנתה לנותן
השירותים דרישה כאמור ,יהיה עליו להשעות לאלתר את אותו אדם ,אשר השעייתו
נדרשה ,ולהעמיד לאלתר עובד חלופי בעל מיומנות ומקצועיות כנדרש לאותו תפקיד גם
ע"פ הנקבע בחוזה זה ,אשר העמדתו כפופה לאישור המזמין (להלן" :העובד החלופי").
החלפת כוח אדם כאמור תהא על חשבון נותן השירותים.

חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
חתימת המציע__________:
תאריך________________ :
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה או חלקו ללא אישור בעלי הזכויות
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.8

.9

זכויות
8.1

בסוף כל חודש קלנדרי יעביר נותן השירותים את כל התמונות שצילם ,הוא או מי
מטעמו ,במסגרת חוזה זה לאשכול.

8.2

מוסכם על הצדדים ,כי לנותן השירותים אין כל זכויות יוצרים ביצירות ו/או תמונות ,על
כל סוגיהם ,אשר הוכנו בכל הנוגע למתן השירותים ,והבעלות בהם מוקנית ו/או תוקנה
למזמין בלבד ,וזאת לצורך זה עבודות זה בלבד ,למעט סודות מסחריים ו/או שיטות
עבודה השייכים לנותן השירותים.

8.3

נותן השירותים מוותר בזאת על זכות העיכבון ,עד כמה שקיימת לו כזאת ,ביחס לכל
התמונות אשר צילם במסגרת חוזה זה.

8.4

הוויתור כאמור לעיל ,של נותן השירותים אינו מותנה בתשלום התמורה המגיעה לו.

8.5

ככל שיתאפשר ,ולפי שיקול דעת האשכול בלבד ,יפרסם האשכול את שמו של נותן
השירותים בצד התמונות שיפרסם.

אחריות/ביטוח
9.1

נותן השירותים מתחייב לתת את השירותים במסירות ,ללא שיקולים זרים ,בנאמנות
וברמה מקצועית נאותה והוא אחראי לטיב השירותים שבוצעו על ידו ו/או ע"י מי
מטעמו.

9.2

נותן השירותים יהיה אחראי לכל אובדן ,פגיעה ,נזק או הפסד (להלן" :נזק") שיגרמו
הוא ו/או מי מעובדיו ו/או כל הפועל מטעמו ,במעשה או במחדל לו הינו אחראי ע"פ דין,
תוך כדי ו/או עקב מתן השירותים נשוא הסכם זה ,לגופו ורכושו של כל אדם או גוף
שהוא ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,לרבות למזמין ולפועלים מטעמו של המזמין .נותן
השירותים יהיה חייב לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו אם חיוב של המזמין ו/או מי
מטעמו בגין הנ"ל ייקבע בפסק-דין חלוט של בית משפט ,ובתנאי שניתנה לנותן
השירותים הודעה על תביעה כאמור והמזמין ו/או מי מטעמו לא מנעו מנותן השירותים
להתגונן בשמם כנגד תביעה כאמור על כל נזק שייגרם  -אם ייגרם לכל אדם או גוף שהוא
בעקבות איזה מהמעשים הנ"ל ,והוא מתחייב לשפות את המזמין ו/או מי מטעמו ,מיד
עם דרישתם הראשונה לעשות כן ,במלוא הסכום ששילמו המזמין ו/או מי מטעמו בקשר
לנזק וכן על כל ההוצאות שהמזמין ו/או מי מטעמו נשאו בהן בקשר לתביעה בגין הנזק
והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמין ו/או מי מטעמו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין,
לכל תרופה או סעד אחרים.

9.3

נותן השירותים מתחייב בזאת לפצות את מי מעובדיו ו/או את מי מהפועלים מטעמו בגין
כל פגיעה או נזק (רכושי ו/או גופני) אחר שייגרמו להם תוך כדי ו/או עקב מתן
השירותים ,והוא מתחייב לשפות את המזמין ו/או את הרשויות המזמין ,מיד עם
דרישתם הראשונה לעשות כן ,במלוא הסכום ששילמו המזמין ו/או הרשויות המזמין
בקשר לפגיעה או נזק כאמור ,וכן בכל ההוצאות שהמזמין ו/או הרשויות המזמין נשאו

חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
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תאריך________________ :
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בהם בקשר לתביעה בגין פגיעה או נזק כאמור ,והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמין ו/או
הרשויות המזמין על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים .האמור
לעיל אינו פוגע או גורע מזכותו של נותן השירותים להתגונן כנגד תביעות כאמור אשר
הוגשו כנגד המזמין גם בשמם של המזמין ו/או הרשויות המזמין.
מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ,מתחייב נותן השירותים לבטח את כל עובדיו בביטוחים
מתאימים כנגד כל הסיכונים המקובלים.
9.4

המזמין יודיע לנותן השירותים ,בהקדם האפשרי ,על כל דרישה ו/או תביעה שתוגש כנגד
המזמין ,אשר נותן השירותים אחראי לה ע"פ הנקבע בחוזה זה .המזמין יאפשר לנותן
השירותים לטפל בעצמו ועל חשבונו ,לרבות באמצעות עו"ד שימונה על ידו ,בתביעה ו/או
בדרישה כאמור.

9.5

ידע המזמין על תביעה שהוגשה נגדו ולא הביא אותה לידיעת נותן השירותים ,ובשל כך
ניתן כנגד המזמין פסק דין בהעדר הגנה ,הרי שבמקרה כזה לא יחולו הוראות סעיף 9
רבתי ונותן השירותים לא יישא באחריות בגין נזקים אלו ולא יחויב לשפות את המזמין.
האמור לעיל אינו בא לגרוע מאחריות נותן השירותים כאמור בחוזה זה.

9.6

מבלי לגרוע מאחריותו של נותן השירותים על פי הסכם זה ועל פי כל דין ,מתחייב נותן
השירותים ,לערוך ולקיים על חשבונו ,במשך תוקפו של הסכם זה ,באמצעות חברת
ביטוח מורשית ובעלת מוניטין ,ביטוחים המבטחים את חבותו בשל מתן שירותי נותן
השירותים בהתאם לנספח הביטוח המצורף.
ככל ונותן השירותים אינו מעסיק עובדים ,עליו ליתן הצהרה מתאימה ואין צורך
בביטוח זה.

9.7

ללא כל דרישה מצד המזמין ,מתחייב נותן השירותים ,תוך  14יום מיום חתימת ההסכם,
להמציא לידי המזמין את אישור עריכת הביטוח כשהוא חתום כדין בידי מבטחו .מוסכם
בזה במפורש כי אין בהמצאת האישור ו/או בבדיקתו ו/או אי-בדיקתו ,כדי להוות אישור
בדבר התאמתם של ביטוחי נותן השירותים למוסכם ,טיבם ,תוקפם ,היקפם או העדרם,
ולא תבוא כל דרישה ו/או טענה כלפי המזמין ו/או יועץ הביטוח של המזמין בגין
אחריותו לתוכן פוליסות הביטוח של הקבלן.

 .10אי תחולת יחסי עובד מעסיק ו/או יחסי שליחות
 10.1נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת ,כי בהתקשרותו עם המזמין ו/או רשויות המזמין
הוא פועל כקבלן עצמאי ,וכי אין ולא ייווצרו בינו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לבין
המזמין ו/או רשויות המזמין יחסי עובד-מעסיק ,וכן כי אינו זכאי ,ולא יהיה זכאי לכל
זכות ו/או תשלום ו/או הטבה סוציאלית ו/או פיצוי מלבד התמורה הנקובה בהסכם זה.
 10.2היה וייקבע ע"י ערכאה משפטית כי בניגוד להצהרת נותן השירותים לעיל ,מתקיימים
יחסי עובד-מעסיק בין המזמין ו/או רשויות המזמין לבין נותן השירותים ו/או מי
מעובדיו ו/או מי מטעמו ,אזי מוסכם כדלקמן:
חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
חתימת המציע__________:
תאריך________________ :
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 10.3הסכום ששולם לנותן השירותים על-פי הסכם זה מהווה את עלות המעסיק להעסקת
עובד לביצוע התפקיד המבוצע על-ידי נותן השירותים כולל רכיבי פיצויים ,חופשה
מחלה ,גמל ,מיסי החובה ותשלומים לביטוח לאומי.
 10.4נותן השירותים ישיב למזמין תוך  30יום מהמועד בו ייקבע כי מי מטעמו היה או הינו
עובד שכיר של המזמין ו /או רשויות המזמין את כל התשלומים העודפים שקיבל
מהמזמין במשך כל התקופה שעד לאותו מועד מעבר למשכורת שהייתה משולמת לו
כעובד שכיר.
 10.5מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מתחייב נותן השירותים לשפות את המזמין בגין כל סכום בו
יחויב לכל גורם כתוצאה מהקביעה כי הגיש את שירותיו למזמין כעובד ולא כקבלן
עצמאי ,לרבות תשלומים למוסד לביטוח לאומי ,מס הכנסה וכיו"ב ,וכן יפצה את
המזמין בגין כל הוצאה ,לרבות הוצאה משפטית שתהיה כרוכה בדרישה ו/או תביעה
להכרה בו ו/או במי מטעמו כעובדי המזמין ו/או הוצאה הנובעת ממנה .כל סכום עודף
שנותן השירותים יהא חייב בהשבתו כאמור לעיל ,יישא הפרשי הצמדה וריבית חודשית
צמודה עפ"י חוק פסיקת ריבית והצמדה ,וזאת החל מהמועד בו שולם ועד למועד השבתו
למזמין ו/או רשויות המזמין.
 10.6המזמין יהיה זכאי לקזז סכומים עודפים אלו כנגד כל סכום שיגיע לנותן השירותים
מהמזמין עפ"י תנאי ההתקשרות או עפ"י החלטת ערכאה שיפוטית.
 10.7נותן השירותים מצהיר בזאת ,כי ידוע לו שאין בינו לבין המזמין יחסי שליחות וכי אינו
מוסמך להתקשר ולהתחייב בשם המזמין ,אלא אם כן יקבל לשם כך הרשאה מראש
ובכתב בכל עניין ועניין בנפרד.
 .11שונות
 11.1נותן השירותים אינו רשאי להסב לאחר חוזה זה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי
להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה לפי חוזה זה ,אלא בהסכמת המזמין בכתב
ומראש.
 11.2לצדדים תעמוד זכות קיזוז הדדית בגין כספים שיהיו חבים הצדדים האחד לשני.
 11.3נותן השירותים אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע שירותי הייעוץ כולם או מקצם ,אלא
בהסכמת המזמין בכתב ומראש.
 11.4הסמכות המקומית הבלעדית בנוגע לכל סכסוך ו/או חילוקי דעות אשר יתגלעו בין
הצדדים תהא נתונה לבתי המשפט בעיר חיפה.
 11.5כל הודעה לעניין חוזה זה אשר תשלח בדואר רשום תיחשב לכל דבר ועניין כאילו
נתקבלה אצל הצד האחר  3ימים ממועד משלוח ,באם נשלח בדואר רשום.
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ולראיה באו הצדדים על החתום :
__________________
נותן השירותים

__________________
המזמין

אישור
אני הח"מ ________ עו"ד של _____________ (להלן" :נותן השירותים") מאשר בזאת כי ביום
_________ חתם/מו בפני על הסכם זה ונספחיו ה"ה _______ ,ת.ז,_____________ .
_________ ,ת.ז ,____________ .בשם נותן השירותים ,כי אצל נותן השירותים התקבלו כל
ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של נותן השירותים ועל פי כל דין
לחתימת המציע על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.
___________________
עורך  -דין (חתימה  +חותמת)

חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
חתימת המציע__________:
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נספח ב1-
תכולת השירותים
 .1מיתוג אשכול יהודה ושומרון 3 -חודשים
אפיון המותג "אשכול רשויות יהודה ושומרון" ותכנון הצגת המסרים ועקרונות
1.1
הפעולה שלו באמצעים חזותיים וגרפיים.
בניית הקונספט העיצובי בהתאם ללוגו האשכול הקיים ובהתאם לפעולות בתכנית
1.2
העבודה הקיימת והמתוכננת.
פיתוח "שפת המותג" ,כולל אלמנטים עיצוביים מובילים ,אייקונים שונים ,מסרים
1.3
ויזואליים והכנת תשתית לפרסומים בדפוס ובדיגיטל.
עיצוב "מפת רשויות האשכול" שתציג את פריסה הגיאוגרפית בצורה ברורה,
1.4
מעוצבת ונגישה ,כולל גמישות לתוספת של רשויות נוספות בעתיד.
הגשת "ספר מותג" בו יפורטו:
1.5
 1.5.1עקרונות תהליך המיתוג שנעשה
 1.5.2מסרים מרכזיים
 1.5.3מבנה עיצוב למוצרים ופרסומים בסיסיים של האשכול :דפי לוגו ,כרטיסי ביקור,
מצגות  , PPTדפי אינטרנט ,ניוזלטר.
 .2שירותי גרפיקה -שוטף
תכולת השירותים:
2.1
 2.1.1עיצוב גרפי לדפוס  -סדר יום ,סיכומי פגישות ,מעמדי שמות ,חומרים שיווקיים
לכנסים ,ישיבות ,פסטיבלים ופרויקטים שונים באשכול.
 2.1.2עיצוב גרפי דיגיטלי  -דוא"ל ,פוסטים לפייסבוק ,חומרים לאתר האינטרנט ,מודעות
וברכות ,דיווח רבעוני על פעילויות האשכול ,שקופיות אינפורמטיביות,
קונספטים לכנסים ,קמפיינים ועוד.
 2.1.3עיצוב גרפי למוצרים  -לוח שנה ,מדבקות ,כלי אצירה ,שילוט ועוד.
 2.1.4עיצוב גרפי למתנות.
 2.1.5המשך מיתוג  -ניירת ,כ"ב" ,רולאפ" ,שילוט ,דגלים ועוד.
 2.1.6רכישת תמונות ממאגרים.
 2.1.7פעולות נוספות בהתאם לצורך ולדרישת מנכ"לית האשכול.
תהליך העבודה:
2.2
 2.2.1האשכול יפנה לנותן השירותים בבקשה לביצוע עבודה מסוימת ,ויקבע לוחות זמנים
לביצועה.
 2.2.2נותן השירותים רשאי להתייחס לתוכן העבודה ,אופן ביצועה ולוחות הזמנים,
ולבקש את אישורו של האשכול לשנות את דרישתו.
חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
חתימת המציע__________:
תאריך________________ :
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איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון
מכרז פומבי מס'  19\2021למתן שירותי מיתוג וגרפיקה

 2.2.3האשכול רשאי ,אך אינו חייב ,לקבל את התייחסות נותן השירותים – כולו או
חלקו.
 2.2.4נותן השירותים יבצע את העבודה בהתאם להנחיות הסופיות של האשכול ,לרבות
לוחות הזמנים.
 2.2.5נותן השירותים יהיה זכאי לתמורה רק עבור עבודה שהאשכול יהיה שבע רצון
ממנה.

חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
חתימת המציע__________:
תאריך________________ :
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נספח ב2-
אישור על עריכת ביטוח
תאריך
האישור()DD/MM/YYYY

אישור קיום ביטוחים

הנפקת

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף  ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו כולל את
כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר
האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

המבוטח

ממבקש האישור
שם
איגוד ערים אשכול
רשויות יהודה ושומרון

שם
למלא

ת.ז/.ח.פ.
501400717

ת.ז/.ח.פ.
למלא

סוג הביטוח
חלוקה לפי גבולות אחריות
או סכומי ביטוח

צד ג'

☐נדל"ן

☐משכיר

☒שירותים

☐שוכר

☐אספקת מוצרים

☐זכיין

☒אחר:

מען
מען
רחוב רחבעם זאבי  ,4למלא
קרני שומרון.

מספר
הפוליסה

אופי העסקה

שירותי

מיתוג וגרפיקה עבור
רשויות
אשכול
יהודה ושומרון
נוסח
ומהדורת
הפוליסה

ממעמד מבקש האישור

תאריך תחילה

תאריך סיום

☐קבלני משנה
☒מזמין שירותים
☐מזמין מוצרים
☐אחר:
גבול האחריות/
סכום ביטוח
סכום

ביט

500,000

כיסויים
נוספים
בתוקף

מטבע

יש לציין קוד כיסוי
בהתאם לנספח ד'

₪

302

אחריות

צולבת

304
309

הרחב שיפוי
ויתור על

לטובת
תחלוף
מבקש האישור

315

כיסוי

לתביעות המל"ל

318

מבוטח

נוסף-מבקש
האישור

321

מבוטח נוסף

בגין מעשי
מחדלי המבוטח

322

או

מבקש

האישור מוגדר
כצד ג בפרק זה
 328ראשוניות

329
מבקש

חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
חתימת המציע__________:
תאריך________________ :
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אין לעשות שימוש במסמך זה או חלקו ללא אישור בעלי הזכויות

רכוש
האישור
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ייחשב כצד ג

ביט

אחריות מעבידים

20,000,000

₪

500,000

₪

304
309

הרחב שיפוי
ויתור על

לטובת
תחלוף
מבקש האישור

319

מבוטח נוסף

וייחשב
היה
מעבידם של הנ"ל
 328ראשוניות

אחריות מקצועית

-301אובדן
מסמכים

302

אחריות

צולבת
-303דיבה/
השמצה

304
309

הרחב שיפוי
ויתור על

לטובת
תחלוף
מבקש האישור

321

מבוטח נוסף

מעשי
בגין
ומחדלי המבוטח-
מבקש האישור
 328ראשוניות
-332תקופת
גילוי  6חודשים

פירוט השירותים

(בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'):

 019דפוס ,עיצוב גרפי ואומנויות
שירותי תוכן דיגיטלי
פירוט הנכסים המבוטחים
סוג הנכס

(לדוגמא :רכב/נדל"ן)

(במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח ד')

תיאור הנכס

(לדוגמא :מספר רישוי/כתובת)

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח ,למעט שינוי לטובת מבקש האישור ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה
למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:

חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
חתימת המציע__________:
תאריך________________ :
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חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
חתימת המציע__________:
תאריך________________ :
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