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מסמך א'  -מכרז מס' 08/2022
 .1אשכול רשויות הנגב המערבי (להלן" :אשכול נגב מערבי" ו/או "האשכול") הינו איגוד ערים מסוג
אשכול רשויות מקומיות הפועל ב 11-רשויות בנגב המערבי מזמין לקבל הצעות להתקשרות לקבלת
שירותים להקמת קמפיין לקידום תזונה בריאה באשכול נגב מערבי.
 .2ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האשכול שכתובתו .www.westnegev.org.il
 .3את תנאי המכרז והמסמכים הנלווים אליו ,לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום,
ניתן לרכוש הן במשרדי האשכול והן בהעברה בנקאית ,תמורת תשלום של ( ₪ 500חמש מאות
שקלים חדשים) (להלן" :התשלום") .בכל אופן ,נדרש תיאום מראש עם מזכירות האשכול בטלפון
 073-7269274ו/או במייל  .info@westnegev.org.ilהתשלום לא יוחזר.
 .4שאלות ובקשה להבהרות יועברו לאשכול על-ידי המציעים בכתב מודפס בלבד במסמך  ,wordעד ליום
 10/04/2022בשעה  ,12:00או לכתובת מייל  info@westnegev.org.ilיש לוודא קבלת השאלות במס'
טלפון.073-7269274 :
 .5תשובות ישלחו לכל השולחים שאלות הבהרה וכן יפורסמו באתר האשכול לא יאוחר מה14/04/2022-
פניות טלפוניות בעניין בירורים לא תענינה וממילא לא תחייבנה את האשכול.
 .6הצעת המשתתף במכרז עם כל יתר מסמכי המכרז וכל המסמכים הנלווים תוגש במעטפה סגורה בציון
מס' מכרז פומבי מס'  08/2022במסירה ידנית בלבד במשרדי האשכול – יש לתאם הגעה מראש.
ההצעה תוגש לא יאוחר מה  02/05/2022בשעה  .12:00לא תתקבל הצעה לאחר המועד האמור.
 .7האשכול יבחן את ההצעות כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במניין
ההצעות.
 .8האשכול אינו מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה בכלל והוא רשאי לבטל את המכרז,
מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו.
 .9בעצם הגשת ההצעה במכרז רואים את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור בכל מסמכי
המכרז ,וכמוותרים על כל טענה ,דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין בעניין זה באופן מלא וללא כל סייג.
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 .10על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות בנקאית ,חתומה ,צמודה למדד המחירים לצרכן ,כדלהלן ,בנוסח
הנספח המצורף כנספח ג 1/בסך ( ₪ 10,000ובמילים" :עשרת אלפים  )"₪לטובת אשכול רשויות נגב
מערבי (להלן" :ערבות השתתפות") .המחאות פרטיות ,שטרות וכיו"ב לא יתקבלו.
 .11הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום  02/08/2022כולל .מודגש כי הצעה שכתב הערבות בה לא יהיה נכון
מבחינת הנוסח ו/או הסכום תיפסל!
 .12הצעה שלא תצורף אליה ערבות ,העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל – תיפסל על הסף ולא תובא
לדיון בפני ועדת המכרזים.
 .13ניתן לעיין במסמכי המכרז ,קודם לרכישתם ,ללא תשלום במשרדי האשכול בתיאום מראש ובאתר
האינטרנט הרשמי של האשכול שכתובתו .www.westnegev.org.il

בכבוד רב,
אורי פינטו,
מנכ"ל האשכול
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מסמך ב' -הוראות למשתתפים במכרז 08/2022
מכרז לקבלת שירותים להקמת קמפיין לקידום תזונה בריאה
 .1רקע
אשכול נגב מערבי הוא איגוד ערים משותף לאחת עשרה רשויות הנגב המערבי :אופקים ,מ.א אשכול,
מ.א בני שמעון ,מ.א .חוף אשקלון ,מ.א מרחבים ,מ.מ .לקיה ,נתיבות ,רהט ,מ.א שדות נגב ,שדרות ומ.א
שער הנגב .האשכול מקדם שיתופי פעולה אסטרטגיים המבטאים יתרון לגודל ,מייצרים התייעלות
כלכלית ומאפשרים פיתוח וטיוב שירותים קיימים וחדשים לרשויות ולתושבים.
אשכול נגב מערבי מאופיין כאשכול שיש בו מרחב כפרי חקלאי (יש בו  6מועצות אזוריות) ,מרחב עם
אוכלוסייה צעירה מאד 45% -מאוכלוסיית האשכול הם בני  19ומטה .מרחב העוטף והנגב המערבי סובל
ממציאות ביטחונית בלתי יציבה לאורך שנים רבות ,מציאות המאתגרת את החוסן הנפשי ואת תחושת
הביטחון.
מדדי בריאות בדרום:
תוחלת חיים בדרום נמוכה ביחס לממוצע הארצי:
•

הממוצע בישראל עומד על  82.3שנים ,בקרב האוכלוסייה בדרום הממוצע הינו הנמוך ביותר בארץ,
כאשר באוכלוסייה היהודית הממוצע עומדת על  80.8שנים ובאוכלוסייה הערבית הממוצע עומד
על  78.2שנים.

•

ישנו אחוז גבוה של מחלות כרוניות ביחס לממוצע הארצי -שיעור מקרי הסוכרת והסרטן בקרב
גברים גבוה משמעותית במחוז דרום ,ביחס לממוצע הארצי.

נתוני השמנה וצריכה תזונתית:
מגפת ההשמנה פוגעת בבריאות ובאיכות החיים ומתחילה כבר בילדות .המחיר האישי והלאומי גבוה מאוד,
מפגיעה בריאותית נלווית של המחלות הכרוניות השונות ,כמו סוכרת ,מחלות לב וכלי דם ,סוגי סרטן
שונים ,דרך פגיעה בפריון עבודה ,עלויות גבוהות למערכת הבריאות ,פגיעה בשלומות האוכלוסייה ועד
תחלואה ותמותה לאורך מעגל החיים.
•

בישראל ,בסקר  KAPמשנת  20.8% 2013מהנשאלים דיווחו כי הם צורכים שתיה ממותקת "כל
יום או כמעט כל יום".

•

באיזור הדרום ,כ 30%מהילדים בכיתות ז' נמצאים בעודף משקל .ובשדרות ,כ 49%מהילדים
בכיתות ז' נמצאים בעודף משקל  ,מתוך סקר שבוצע בתשע"ז.
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•

לפי סקרי מב"ת נמצא כי  50%מהצריכה היומית של בני הנוער ,ו 40%מהצריכה של המבוגרים,
מקורם במזון אולטרה מעובד.

•

השמנת יתר ועליה בשכיחות הסוכרת הינם נושאים שעומדים על סדר היום הציבורי.

במסגרת ועדת האסדרה התזונתית שהוביל מנכ"ל משרד הבריאות בשנת  ,2019הוחלט על מספר צעדים
שמטרתם להקל על בחירה בריאה ובניהם ,סימון מזון ע"ג האריזה ,סימון מזונות בריאים בסימון הירוק,
מיסוי מזון מזיק ,הוזלת והנגשת מזונות בריאים ע"י עיצוב סביבת הסופרים ,הסברה לכלל התושבים,
חינוך תזונתי במוסדות הלימוד.
לנוכח נתונים אלו ובהתאם להמלצות ועדת האסדרה של משרד הבריאות ,אנו מעוניינים לקדם קמפיין
הסברה בתחום קידום אורח חיים בריא ותזונה ים תיכונית ,הבנייה ושינוי הרגלי צריכת מזון ,הפחתה
משמעותית של צריכת משקאות ממותקים ,עיצוב סביבת החנויות – נראות ונגישות של מוצרי מזון
בריאים.

 .2עיקרי ההתקשרות
אוכלוסיות היעד:
•

משפחות צעירות

•

אוכלוסיית הגיל השלישי – אזרחים ותיקים

•

קמפיין מותאם למשפחות צעירות מהמגזר החרדי והבדואי

תקופת הקמפיין:
הקמפיין יהיה למשך  2שנים ( )2022,2023בנקודות זמן שיקבעו מראש.
הקמפיין יתמקד בהעלאת מודעות לחשיבות תזונה בריאה ,נדרש שהמידע לציבור יהיה נגיש ,ברור עם
הסבר פשוט "בגובה העיניים".
הקמפיין יסייע ליצור שפה בריאותית משותפת בקרב משפחות ,עסקים מקומיים ,חקלאות מקומית
ושירותי בריאות שונים.
מטרת הקמפיין :הגברת המודעות של התושבים בנגב המערבי לחשיבות תזונה בריאה ושינוי הרגלי אכילה.
כתוצאה מהקמפיין והפעולות התומכות שלו ,נרצה להשיג:
-

הפחתת שתייה ממותקת והעלאת שתיית מים

-

הפחתת אכילת מזון מעובד

-

הגברת צריכת מזון על פי עקרונות תזונה ים תיכונית
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הקמפיין יכלול:
•

הסברה ,פרסום ושיווק במגוון ערוצי שיווק בהתאמה לקהלי היעד המדוברים – רשתות חברתיות,
שילוט חוצות ,עבודה עם משפיענים ,מדיה  -אינטרנט ועיתונות מקומית.

•

יצירת קהילה וירטואלית של תושבים במטרה ליצור קהילת שיתוף וידע בנושא תזונה בריאה.

•

סרטוני תדמית ,סרטוני מידע.

•

מיתוג ופרסום כנס אזורי (בהתאם לרוח הקמפיין).

שאלונים ,סקרים
כשלב מקדים לקמפיין:
•

האשכול קיים  5קבוצות מיקוד :משפחות צעירות באוכלוסייה הכללית ,דתית ,חרדית,
בדואית וכן בקרב  2קבוצות של אזרחים ותיקים ,אשר מטרתן לסייע לנו לחדד את המסרים
החשובים בקמפיין.

• האשכול מכין שאלון /סקר הרגלי תזונה וצריכה בקרב משפחות צעירות ואזרחים ותיקים.
במהלך הקמפיין וסיומו נמדוד את השפעת הקמפיין ע"י שאלונים לתושבים באוכלוסייה הרלוונטית .מידת
החשיפות ומעורבות של תושבים (אינגייג'מנט) ברשתות החברתיות .הקמפיינר אחראי להפיץ את
השאלונים ,ולעבד את הנתונים.
פעולות תומכות לקמפיין:
לקמפיין יתווספו פעולות תומכות שיתוקצבו בנפרד  -כגון סדנאות תזונה ,הרצאות ,ופעולות ע"י הרשויות
המקומיות.
שיתופי פעולה עם רשתות מזון וספקי מזון מקומיים  -פרסום ושיווק פעולת סימון מזון בריא בתפזורת
בתו ירוק בסופרים ובחנויות מזון שונות.
בטחון תזונתי – פניה לגורמי רווחה לבחינת נושא סלי המזון.
תוצאות מצופות בסיום הקמפיין:
•

שינוי בקרב  30%מהתושבים ,בהרגלי אכילה וצריכת מזון בריא.

•

עליה מדווחת במודעות למזון בריא בקרב  30%מהתושבים.

•

הפחתת צריכת שתיה ממותקת ב 30%בקרב קהלי היעד.

•

עליה של  30%בצריכת שתיית מים.

שפה "בריאותית" משותפת במרחב:
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•

 70%מהרשויות מקומיות מסומנות בשילוט חוצות מקדם תזונה בריאה.

•

 30%מהתושבים נחשפים למידע דרך הקהילה הוירטואלית.
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•

עליה בשיעורי רשתות המזון המסמנים מזון בסימון ירוק ,לפחות  6סופרים מסמנים מזון
בריא.

הרחבת מדדי האימפקט:
הפחתת תחלואה כרונית בדגש על סכרת בקרב מבוגרים ,צמצום ממדי השמנה בקרב ילדים בכיתות א,
כיתות ז – ימדד על פי סקרים של משרד הבריאות בבתי הספר.

 .3נותן השירותים יספק את השירותים הבאים:
 .1הכנה וביצוע תכנית לפרסום ,יחסי ציבור ושיווק התהליך וכן יצירת מעטפת שיווקית לכלל
המהלכים הקשורים לקמפיין ,בכלל רשויות האשכול ,הכולל את המרכיבים הבאים:

.2
.3
.4
.5
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-

ייעוץ וגיבוש אסטרטגיה שיווקית ופרסומית כבסיס לבניית תוכנית הפרסום .הגדרת
התהליך הנדרש בכללותו -הכנת התוכנית ויישומה.

-

בניית תכנית פרסום :בניית קמפיינים מותאמים לאסטרטגיה השיווקית הכוללים ,יצירת
קראיטיב מותאם לקמפיינים ,למטרות ולמסרים השיווקים ,הכנת כלל החומרים
הפרסומיים הנדרשים -לפלטפורמות השונות (רשתות חברתיות ,שלטי חוצות ,עיתונות,
יוטיוב ,רדיו וכו').

-

יצירת מעטפת יחסי ציבור לקמפיין הכוללת הודעות לתקשורת ותקשור הקמפיין
בעיתונות המקומית והארצית.

-

רכישת מדיה בכל אמצעי הפרסום :רשתות החברתיות ,אינטרנט ,דיגיטל וכל מדיה אחרת
על פי הצורך.

-

ניהול הקמפיינים בכל מדיה שתדרש לרבות; רשתות החברתיות ,עיתונות ,רדיו,
לאסטרטגיה השיווקית ולמטרות הקמפיין.

-

הכנה וניהול קמפיין ברשויות המקומיות בשיתוף דוברי הרשויות.

-

מיתוג ופרסום כנס אזורי ברוח הקמפיין.

 מעקב ובקרה אחר אפקטיביות הקמפיינים ויצירת שינויים והתאמות בזמן אמת בהתאםלמטרות.
הובלת התהליך אל מול האשכול והרשויות המקומיות.
הובלה ותפעול הקמפיינים יעשו בכפוף לאישור ותיאום הגורמים המקצועיים באשכול לכל אורך
תקופת ההתקשרות .צוות הבריאות באשכול ילווה מקצועית את תכני הקמפיין.
הפצה של שאלוני סקר לתושבים ועיבוד הנתונים  3פעמים בתקופת ההתקשרות (תחילת הקמפיין,
לאחר שנה ובסיום הקמפיין).
ניהול ההתקשרויות עם הספקים הנוספים הנדרשים כדוגמת :רכש מדיה ,צילום ,תרגום ועריכה.
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 .6פגישות סדירות עם האשכול במשך הקמפיין בתדירות של אחת לשלושה שבועות.
 .7בנוסף לאמור לעיל ,החברה תהיה זמינה לאשכול טלפונית באופן שוטף ,תבצע פגישות שוטפות עם
צוות האשכול ותגיש דו"ח חודשי מפורט על הביצוע בפועל.

 .4תנאי סף
 .4.1תנאי סף מנהליים:
 .4.1.1על המציע להיות אזרח ישראל ותושב ישראל ,וככל שמדובר בתאגיד ,עליו להיות תאגיד
הרשום במדינת ישראל ומשרדו מצוי במדינת ישראל.
 .4.1.2לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף הנ"ל ,על המציעים לצרף להצעותיהם את
העתק המסמכים הבאים.
 .4.1.2.1מציע שהוא תאגיד הרשום על-פי דין בישראל ,יצרף להצעתו את המסמכים
הבאים:
 .4.1.2.2העתק של תעודת ההתאגדות של התאגיד (העתק מאומת על-ידי עו"ד או רו"ח),
וכל העתק של כל תעודת שינוי שם של התאגיד (ככל ששונה).
 .4.1.2.3תדפיס מעודכן של התאגיד אצל הרשם הרלבנטי (קרי ,על חברה לצרף להצעתה,
תדפיס של התאגיד מרשם החברות).
 .4.1.3מציע יחיד שאיננו תאגיד ,שהוא עוסק מורשה/בעל עסק יידרש לצרף להצעתו צילום
תעודת הזהות שלו ,ושל העסק באופן שיהיה קריא וברור.
 .4.1.4מציע שהוא בגדר שותפות לא רשומה ,יצרף להצעתו את הסכם השותפות בין השותפים
כשהוא מאומת על-ידי עו"ד ,וכן ,את צילומי תעודות הזהות של השותפים.
 .4.1.5למען הסר ספק מובהר בזה ,כי לא רשאים להשתתף חבר יחידים שאינו מאוגד בתאגיד
רשום כחוק וכן לא רשאיות להשתתף חברות או שותפויות במיזם משותף או בכל דרך
אחרת אלא אם נרשמו יחדיו ,בתאגיד רשום כחוק.
 .4.1.6יחיד שהוא עוסק מורשה/בעל עסק רשאי להשתתף ולהגיש הצעה.
 .4.1.7מציע שצירף להצעתו ערבות השתתפות בנוסח נספח ג.1/
 .4.1.8אישור על רכישת המכרז -המציע יצרף אישור כי רכש את המכרז.

 4.2תנאי סף מקצועיים:
רשאי להשתתף במכרז זה מציע העומד בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר יש לפרט את
הניסיון המקצועי לפי השנים.
 4.2.1המציע הינו משרד יח"צ ופרסום הפועל למעלה מ 5 -שנים.
 4.2.2למציע ניסיון מוכח של  5שנים לפחות בניהול קמפיינים דיגיטליים (בין השנים 2016-
 : )2021ברשתות החברתיות ובאמצעים דיגיטליים נוספים ,קמפיינים בעיתונות הכתובה
וברדיו .
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4.2.3
4.2.4
4.2.5

למציע ניסיון מוכח בקמפיינים ברשויות מקומיות.
עדיפות למציע בעל ניסיון בקמפיינים בתחום בריאות  /אורח חיים בריא.
למציע צוות של החברה הכולל בנוסף לאנשי מקצוע בתחום יחסי הציבור והפרסום גם:
גרפיקאי ,צוות דיגיטל וכל הנדרש לצורך ביצוע העבודה.

 .5בחינת ההצעות
 .5.1האשכול יבחן את עמידתו של המציע בתנאי הסף ומציע שלא יעמוד בתנאי הסף הצעתו לא תבוא
במניין ההצעות.
 .5.2האשכול יזמן את המציעים הרלבנטיים לראיון והצגת הצעת הקמפיין בפני ועדת המכרזים או
בפני ועדה שתוסמך על ידה.
 .5.3הצעות המועמדים יבחנו ע"י ועדת המכרזים ,לפי שקלול של ציון האיכות עם עלות העבודה על פי
הצעת המחיר ,ביחס של:
א 20% .ניסיון המציע
ב 50% .הצעת מחיר
ג 30% .התרשמות מראיון עם המציע  +הצגת הרעיון לקמפיין.
 5.3בדיקת מרכיב האיכות וניקודו
מרכיב זה ייבחן וינוקד בהתאם למפורט להלן ובטרם ייפתחו ההצעות הכספיות .להלן אופן בחינת וניקוד
מרכיבי האיכות:
המציע

אמות מידה

ניקוד

ניסיון משרד המציע בעבודה בתחום קידום בריאות
המציע יגיש את ניסיונו בתחום קידום תזונה ובריאות

5

ניסיון מקצועי
ניסיון המציע במתן שירותי הסברה ברשתות החברתיות ושירותי
10
גרפיקה.
ניסיון המשרד המציע בעבודה עם רשויות מקומיות ,אוכלוסייה
כללית ,אוכ' בדואית ואוכ' חרדית
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ראיון  +הצגת רעיון וההצעה לקמפיין בפני ועדת המכרזים או לצוות
מקצועי אשר יוסמך על ידה ,מחובר לפעולות תומכות ברשויות
15
ובאשכול

ראיון

חדשנות ,ייחודיות המותג המוצע
10

יכולת מימוש של הקמפיין
5

הצעת מחיר

הצעת מחיר

50
100

בחינת ההצעות וניקוד האיכות יבוצעו בידי צוות מקצועי כפי שיוסמך על ידי וועדת המכרזים.
 5.4האשכול שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקפי העבודה כמפורט בפניה זו.
 5.5האשכול אינו מחויב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.

 .6אומדן
תקציב לקמפיין ( ₪ 400,000 -כולל מע"מ) לשנתיים ( 2שנים) -המציע יוכל ליתן עד  20%הנחה על המחיר
המקסימלי.

 .7אופן הגשת ההצעה
 .7.1את הצעת המשתתף במכרז עם כל יתר מסמכי המכרז וכל המסמכים הנלווים יש להגיש
במעטפה סגורה בציון "מס' מכרז פומבי מס' "08/2022במסירה ידנית בלבד במשרדי האשכול
(יש לתאם הגעה מראש).
 .7.2ההצעה תוגש לא יאוחר מתאריך  02/05/2022בשעה  .12:00לא תתקבל הצעה לאחר המועד
האמור.
 .7.3לשם בחינת ההצעה הכספית והניסיון כאמור לעיל ,על כל מציע לצרף להצעתו את המסמכים
הבאים ככל שמדובר בתאגיד או שותפות יצורפו המסמכים לגבי המועמד המיועד:
 .7.3.1נספח א'  -אישור זכויות חתימה מטעם תאגיד.
 .7.3.2נספח ב'  -הסכם חתום.
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 .7.3.3נספח ג'  -קו"ח להוכחת ניסיון המציע .יש לצרף תעודות התומכות את המופיע בקורות
החיים.
 .7.3.4נספח ג - 1/ערבות מכרז.
 .7.3.5נספח ג - 2/ערבות ביצוע להסכם.
 .7.3.6נספח ד'  -הצעת המחיר.
 .7.3.7נספח ה'  -פרטי חשבון בנק.
 .7.3.8נספח ו'  -הצהרה בדבר ניגוד עניינים או קרבת משפחה.
 .7.3.9נספח ז'  -תצהיר לפי חוק גופים ציבוריים
 .7.3.10נספח ממליצים  -יש להוסיף קובץ הממליצים כולל רקע על הממליצ/ה והקשר למועמד.
 7.4חתימה על מסמכי המכרז
 7.4.1המעוניין להשתתף במכרז זה (להלן  -המציע) יחתום על כל עמוד של כל אחד ממסמכי
המכרז המקוריים (למעט מעטפת המכרז) ,ויחזירם עם הצעתו במעטפת המכרז.
 7.4.2אי חתימת המציע על טופס "הצעת משתתף במכרז" כאמור לעיל  -תפסול הצעתו למכרז.
 7.4.3הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז ,כמוה כהצעה ואישור שכל פרטי המכרז
וההסכם ידועים ונהירים לו ,וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז
ובהסכם .כל טענה בדבר טעות או אי-הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי
המכרז ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.
 7.4.4המציע אינו רשאי למחוק ו/או להסתייג ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז או תנאי
כלשהוא מתנאי המכרז לרבות ההסכם .בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת,
שיעשו על-ידי המציע במסמכי המכרז ו/או הסתייגויות לגביהם ,בכל דרך או צורה ,רשאי
האשכול ,על פי שיקול דעתו הבלעדי:
 7.4.4.1לפסול את מסמכי המכרז.
 7.4.4.2לראות בהסתייגויות ככאלה שלא נכתבו כלל ולהתעלם מהן.
 7.4.4.3לדרוש מן המציע לתקן את ההסתייגויות ,ובלבד שלא יהיה בתיקון כדי
לשנות את מחיר ההצעה או פרט מהותי בה.
 7.4.5ההחלטה בין האפשרויות הללו נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של וועדת המכרזים .אם תחליט
הוועדה לנהוג ע"פ אחת החלופות המנויות לעיל והמציע יסרב לכך ,רשאי האשכול לפסול את
ההצעה ולחלט את הערבות הבנקאית ,אשר הוגשה על-ידי המציע ,אם הצעתו הייתה אמורה
להיות ההצעה הזוכה.
 7.4.6ויובהר ,מבלי לפגוע בהוראות הפסילה המפורשות לעיל ,אי מילוי אחר הוראות/תנאי מסמך
זה ככתבם עלול לגרום לפסילת ההצעה.
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 .8ערבות בנקאית

.9

.8.1

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית ,בלתי מותנית ,מבנק מורשה מסחרי מוכר ,לטובת
האשכול בהתאם לנוסח נספח ג ,1/בסכום של ( ₪ 10,000במילים" :עשרת אלפים ( )"₪להלן:
"ערבות השתתפות") .הצעה ללא צירוף הערבות הבנקאית  -תיפסל.

.8.2

כל שינוי של תנאי מהותי בכתב הערבות לעומת הנוסח המצ"ב  -יגרום לפסילת הצעת
המשתתף.

.8.3

תנאים מהותיים בכתב הערבות יהוו :סכום הערבות ,הצמדת הסכום (לרבות סוג המדד וחודש
המדד הקובע להצמדה) ,זהות בין המציע לנערב ,אופן ו/או מועד דרישת האשכול לפירעון
הערבות ,עצמאות הערבות ,תקופת תוקף הערבות ,מועד פקיעתה ,וכל תנאי נוסף העלול לגרוע
או להגביל זכויות האשכול ו/או אפשרות פירעון ערבות.

.8.4

הערבות תהיה תקפה עד ליום  02/08/2022ועד בכלל (להלן – מועד הערבות) .אם לא נקבע
הזוכה במכרז עד למועד הערבות ,יגרום המציע להארכת הערבות למשך  3חודשים נוספים.
המציע ידאג לכך כי הארכת הערבות תומצא לאשכול לפני מועד הערבות .אין האשכול אחראי
למתן הודעה למציע בדבר פקיעת מועד הערבות ו/או הארכת הערבות.

.8.5

ערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ע"י האשכול ואשר נמסרה ע"י המציע שלא זכה במכרז
תוחזר למציע לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז .על המציע להגיע למשרדי האשכול
לקחת את הערבות במקור ולאשר שלקח אותה .במידה ובתוך חודש מהודעה על אי זכייה
במכרז לא יגיע המציע לקחת את הערבות הבנקאית היא תשלח לכתובתו של המציע בדואר
רשום ולא תהיה למציע טענה כלפי האשכול מכל מין וסוג שהוא.

.8.6

עם הודעת הזכייה במכרז למציע הזוכה ולהבטחת ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ,כולן
או חלקן ,ימסור הזוכה לידי האשכול ערבות בנקאית ,בסך של ( ₪ 30,000ובמילים" :שלושים
אלף  )"₪תהיה צמודה למדד הידוע באותה עת ,בהתאם לנוסח נספח ג( 2/להלן" :ערבות
ביצוע").
תוקף הערבות יהיה לשנתיים.

.8.7

הוצאות ערבות ההשתתפות ,ערבות הביצוע והוצאות אחרות הנובעות מהשתתפות במכרז,
תחולנה על המציע בלבד.

פסילה
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מבלי לפגוע בהוראות הפסילה המפורשות לעיל ,אי מילוי אחר הוראות/תנאי מסמך זה ככתבם עלול
לגרום לפסילת ההצעה.

 .10דרישת פרטים מהמציע
 .10.1האשכול יהא רשאי ,בכל עת שיראה לנכון ,גם לאחר הגשת ההצעות או לאחר פתיחתן,
לדרוש מהמציע ,להשלים ו/או להמציא פרטים ו/או מסמכים ו/או הבהרות נוספות (להלן:
"הפרטים") ,לשביעות רצונו המלא ,על מנת לבחון את המציע ,ניסיונו המקצועי ,תוכן
הצעתו ,איכותה או לכל צורך או מטרה הנוגעות למכרז ,למציע ולהצעתו ,ככל שיראה לנכון,
במסגרת שיקוליו ,ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.
 .10.2המציע יהא חייב לספק את הפרטים הנדרשים ,לשביעות רצונו של האשכול ובתוך המועד
שנקבע והיה ולא יעשה כן ,מכל סיבה שהיא ,רשאי האשכול שלא לדון בהצעתו ו/או לראות
באי צירוף הפרטים כתכסיסנות מצדו של המציע וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על כל
המשתמע מכך.

 .11חובת הזוכה במכרז
.11.1

הודעה על הזכייה במכרז כאמור תישלח למציע באמצעות הדואר האלקטרוני או תימסר לו
ידנית .נשלחה ההודעה בדואר האלקטרוני יחשב יום משלוחה כמועד קבלת הודעת הזכייה.

.11.2

יחזור בו המציע מהצעתו ,או לא ימלא הזוכה אחר התחייבויותיו במסמכי המכרז ,כולם או
מקצתם ,יהא האשכול רשאי עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ,לבטל את זכייתו במכרז ,לחלט את
הערבות ,וכן למסור את ביצוע המכרז למי שיקבע על ידו מבלי לפגום בזכויותיו לעיל ,והזוכה
יפצה את האשכול על כל הפסד שיגרם לו בגין כך .

.11.3

מנכ"ל או גזבר האשכול יהיו רשאים להאריך מועד החתימה ב 14-ימי עבודה נוספים במידה
וייווכח כי קיימים עיכובים אובייקטיביים שמנעו מהמציע לחתום על ההסכם או למלא אחר
התחייבות אחרת כאמור לעיל.

 .12הצהרות המציע
 .12.1הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז ,כמוה כהצעה ואישור שכל פרטי המכרז
וההסכם ידועים ונהירים לו ,וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז
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ובהסכם .כל טענה בדבר טעות או אי-הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי
המכרז ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.
 .12.2אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המסמכים שהועברו אליו ,ו/או תנאי כלשהו
מתנאי המכרז ו/או ההסכם.
 .12.3האשכול רשאי לראות בכל שינוי ,מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות המציע מתנאי
המכרז ולפסול את הצעת המציע.

 .13שאלות הבהרה
 .13.1שאלות ובקשה להבהרות יועברו לאשכול על-ידי המציעים בקובץ  WORDבלבד ע"פ הטבלה
המופיע מטה ,עד ליום  10/04/2022בשעה  ,12:00לכתובת מייל  info@westnegev.org.ilיש
לוודא קבלת המסמכים במס' טלפון.073-7269274 :
מס"ד

המסמך או הנספח אליו
מתייחסת ההבהרה

מס' עמוד

פרק וסעיף

נוסח

רלוונטיים

השאלה

תשובות י ישלחו לכל השולחים שאלות הבהרה וכן יפורסמו באתר האשכול לא יאוחר מתאריך
 14/04/2022פניות טלפוניות לבירורים שאינם טכניים לא תענינה וממילא לא תחייבנה את האשכול.

 .14הבהרות
.14.1

.14.2

.14.3
.14.4
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האשכול רשאי להאריך מעת לעת את מועד הגשת ההצעות בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי
ו/או את תנאי המכרז .הודעה על כך תפורסם באתר האשכול ובאחריות המציע להתעדכן
באתר מעת לעת וטרם מועד ההגשה באתר.
מובהר בזאת כי השירותים המחייבים את הזוכה הם אלו המפורטים להלן בבקשה להצעת
המחיר ובנספחיה .האשכול אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,או אף אחת
מההצעות.
מובהר ,כי ביצוע העבודות נשוא הצעה זו מותנה בקבלת הזמנת עבודה חתומה.
הצעות המחיר יוגשו במטבע ישראלי בלבד כולל מע"מ.
חתימה וחותמת המציע______________________ :
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 .14.5האשכול שומר לעצמו את הזכות לבטל בכל עת את הזמנת העבודה ו/או המכרז בהתאם
לשיקול דעתו הבלעדי.
 .14.6תנאי תשלום  :שוטף  45 +מיום אישור החשבונית על ידי הגורם המאשר באשכול .בכפוף
לקבלת תשלום ממשרדי הממשלה ובהתאם לחוק מוסר תשלומים.
 .14.7יובהר כי התמורה המפורטת בהצעה כוללת את כל הוצאותיו של הספק וכל הוצאה אחרת
הקשורה לצורך ביצוע העבודות כאמור בהסכם זה ,ולא תהיה לספק דרישה לתשלום נוספת
על הצעתו.
 .14.8מועד תחילת הביצוע על פי חתימת הצדדים על הזמנת עבודה .האשכול יאשר את תוצרי
העבודה כתנאי להוצאת החשבונית לתשלום.
 .14.9כל פירושים ,הבהרות או הסברים שניתנו בע"פ ,לא יחייבו את האשכול.
 .14.10מבלי לפגוע באמור לעיל ,האשכול ביוזמתו רשאי לתת הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן
טעויות שנפלו בו ו/או לבצע שינויים ו/או תוספות ,לרבות להאריך מעת לעת את המועד
להגשת ההצעות בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי .הודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט
של האשכול וזאת עד  48שעות לפני המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות.
 .14.11באחריות המציע לבדוק מעת לעת את אתר האינטרנט של האשכול ,במטרה לבחון אם יש
הודעות כלשהן מטעמו לגבי מכרז זה ,וכן לצרף להצעתו את המסמכים המפורסמים ,לרבות
שאלות ותשובות הבהרה ,יחד עם כל מסמכי המכרז .המציע יהיה מנוע מלטעון כי לא היה
מודע להוראה ממסמכי המכרז ,כל עוד פורסמה באתר.
 .14.12יובהר כי האשכול אינו מתחייב לקבל כל הצעה שהיא והוא רשאי לבטל את המכרז ,מכל
סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו הבלעדי.
 .14.13בעצם הגשת ההצעה במכרז 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.

הבהרה :המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד
בברכה,
אורי פינטו
מנכ"ל אשכול נגב מערבי
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נספח א'
אישור זכויות חתימה מטעם תאגיד
תאריך________2022 :
לכבוד_____________ :
א.ג.נ.
הנדון :אישור זכויות חתימה בשם תאגיד
הנני ,עו"ד/רו"ח ____________________ מאשר בזאת ,כי
____________________,החתום/ים על ההצעה שהוגשה על ידי
____________________(להלן" :המציע") במסגרת ההזמנה להציע הצעות להליך
מכרז מס'  08/2022להתקשרות במכרז לקבלת שירותים להקמת קמפיין לקידום תזונה
בריאה באשכול נגב מערבי (להלן" :ההליך") מוסמך/ים לחייב את המציע בחתימתו/ם,
והיא מחייבת את המציע לכל דבר ועניין בנוגע להליך.
בכבוד רב_______________ ,
מ.ר. ____________.
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נספח ב'  -הסכם התקשרות

נספח ב'

תאריך__________ :

שנערך ונחתם ב משרדי אשכול נגב מערבי
ביום:
 בין –איגוד ערים אשכול רשויות הנגב המערבי
מרח' סמילו  ,8נתיבות
על ידי המורשים לחתום מטעמו ,אורי פינטו ואלון דוידי
(שייקרא להלן" :אשכול נגב מערבי" ו/או "האשכול")
 לבין –__________________________
עוסק מורשה /ח.פ.
____________________
ע"י המורשים לחתום מטעמו
_______________________
)"“שייקרא להלן" :הספק"(
הואיל :והאשכול ,במסגרת מכרז פומבי מס'  08/2022הזמין הצעות להתקשרות עם מכרז לקבלת
שירותים להקמת קמפיין לקידום תזונה בריאה באשכול נגב מערבי לעבודות המצ"ב כנספח א'
להסכם זה (להלן" :העבודות");
והואיל :והספק  ,אחרי עיון ובחינה זהירה של ההסכם על כל נספחיו ,הגיש לאשכול הצעה לביצוע
העבודות ,בהתאם להסכם זה ותנאיו;

עמוד  17מתוך 34

חתימה וחותמת המציע______________________ :

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי .אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.

מכרז  8/2022לקבלת שירותים להקמת קמפיין לקידום תזונה בריאה

והואיל :וועדת המכרזים בהחלטתה מיום ________ המליצה על קבלת הצעתו של הספק לביצוע
העבודות במכרז והמליצה להתקשר עמו בהסכם לביצוע העבודות ,תמורת המחיר המפורט
בהצעתו ובכפוף לתנאי המכרז;
והואיל :והספק מתחייב לבצע את העבודות ,הכל כקבוע לעיל ולהלן ,בהתאם לסטנדרטים הגבוהים
ביותר ,ובכפוף להוראות כל דין;
והואיל :וברצון הצדדים לעגן בהסכם את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות;

לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 .1מבוא וכותרות ונספחים
1.1

המבוא לחוזה זה והצהרות הצדדים בו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

1.2

כותרות הסעיפים בחוזה זה מובאות לנוחיות ההתמצאות בלבד .הן אינן מהוות חלק
החוזה ולא ישמשו לצורכי פרשנותו.

 .2הגדרות
בהסכם זה יהיו למונחים הבאים המשמעות כדלקמן :
מכרז פומבי מס' 08/2022
"המכרז"
אשכול רשויות נגב מערבי
"האשכול"
"הספק"

האדם או הישות המשפטית המקבלים על עצמם את ביצוע העבודות בהתאם
להסכם ונספחיו

"הסכם"

הצדדים מסכימים כי כל מסמכי המכרז החתומים על-ידי הצדדים ,הצעת
המחיר ומסמכים שצירף המציע להצעתו ,מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם
זה.

"תמורה"

סך כל התשלומים המגיעים ל הספק עבור ביצוע העבודות בפועל וכל
התחייבויותיו על-פי הסכם זה.

 .3הצהרות הספק
3.1
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הספק מצהיר ,כי ידועה ומובנת לו מהות השירותים המבוקשים על ידי האשכול וכי הינו
בעל הידע ,הניסיון המקצועי ,והמומחיות לביצוע העבודות וכל יתר התחייבויותיו על פי
חתימה וחותמת המציע______________________ :
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חוזה זה.
הספק מצהיר בזאת ומאשר במפורש כי העבודות וכל התחייבויותיו על פי חוזה זה ייעשו
אך ורק במסגרת החוק ובכפוף לכל דין.

3.2

 .4התחייבויות הספק
הספק יפעל על פי כל דין ו/או נוהג ו/או כללים מקצועיים הקיימים ומוחלים במסגרת
התפקיד ויבצע את משימותיו במרב הקפדנות ,ברמה מקצועית גבוהה ,ביעילות ,בנאמנות,
בדייקנות ובמומחיות.

4.1

 .5השירותים
5.1

הספק יבצע עבור האשכול את העבודות המפורטות בנספח א' ,ביעילות ולשביעות רצונו
המלא של האשכול .

 .6התמורה
6.1

6.2

6.3

בתמורה לביצוע העבודות בשלמותן ולקיום כל התחייבויותיו על פי חוזה זה יהא הספק
זכאי לתשלום עבור ביצוע עבודתו בהתאם לתמורה שהוצעה על ידי המציע כאמור בהצעתו
שצורפה כנספח ד' למכרז .₪ ________ ,יובהר כי התמורה המפורטת בהצעה כוללת את
כל הוצאותיו של הספק וכל הוצאה אחרת הקשורה לצורך ביצוע העבודות כאמור בהסכם
זה ולא תהיה לספק דרישה לתשלום נוספת על הצעתו.
שכר הספק ישולם עפ"י תנאי תשלום שוטף  45 +מיום אישור החשבונית על ידי הגורם
המאשר באשכול .בכפוף לקבלת תשלום ממשרדי הממשלה ובהתאם לחוק מוסר תשלומים.
יובהר כי ביצוע עבודה יהיה אך ורק לאחר קבלת הזמנת חתומה על ידי מורשי החתימה
באשכול ולספק לא תהיה כל טענה על ביצוע עבודה ללא הזמנה חתומה.

 .7ערבות ביצוע
7.1

עם הכרזה על זכייה ימסור הקבלן לידי האשכול ערבות בנקאית ,בתנאים ובנוסח טופס
הערבות הרצ"ב – נספח ג.2/

7.2

האשכול יהא רשאי לחלט את הערבות הנ"ל במלואה או חלק ממנה בכל מקרה של הפרה
יסודית של ההסכם מצד הקבלן ,ובלבד שנשלחה התראה בכתב  7ימים טרם תיקון ההפרה
והקבלן לא תיקן את ההפרה בתוך הזמן הנקוב בהתראה כאמור .הסכום שיחולט ייחשב
כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בין הצדדים.

7.3

אין בחילוט הערבות על פי האמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מכל זכות של האשכול לתבוע
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פיצויים נוספים ומשלימים בגין הנזקים אשר ייגרמו לו בפועל כתוצאה מן ההפרה או מכל
תרופה אחרת המגיעה לה על פי הסכם זה או על פי כל דין בשל הפרת ההסכם ,לרבות מכוח
חוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם) ,תשל"א.1970 -
7.4

חולט סכום הערבות או חלק ממנו ,ימציא הקבלן ערבות חדשה או ישלים את יתרתה עד
גובה סכום הערבות המקורי מיד עם דרישה מאת האשכול ,אי השלמת סכום הערבות
כאמור יהווה הפרה יסודית של הסכם זה ומהווה תנאי מוקדם לתשלום התמורה לקבלן על
פי הסכם זה.

7.5

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הוצאות ביחס לערבות הביצוע כאמור ,וכן כל הוצאה
כלשהי ,תהיה על חשבון הקבלן בלבד.

 .8תקופת החוזה
8.1

תקופת ההתקשרות על-פי הסכם זה הינה לתקופה של שנתיים .

8.2

לאשכול זכות להביא את החוזה לידי סיום במועד מוקדם יותר לפני תום תקופת
ההתקשרות מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ולא יהיה להספק כל תביעה
ו/או דרישה בגין כך.

8.3

הודיע האשכול על סיום ההתקשרות טרם המועד יתן לספק הודעה מוקדמת בת  14ימים
ובמקרה זה ישלם האשכול את החלק היחסי לעבודה שבוצעה.

8.4

מוסכם עוד ,כי האשכול רשאי להביא את ההתקשרות על פי חוזה זה לידי סיום בכל עת
וללא הודעה מוקדמת ,בכל אחד מהמקרים הבאים:
א .הספק הפר את החוזה הפרה יסודית.
ב .הספק אינו מבצע את החוזה לשביעות רצון האשכול ,ולא נקט באמצעים על
מנת לתקן את הטעון תיקון שבוע מיום שנמסרה לו התראה בכתב על כך.

8.5

במקרה של הפסקת העבודה מכל סיבה שהיא להספק לא תהיה טענה לעיכבון והוא יעביר
לידי האשכול את כל תוצרי וחומרי עבודתו אשר נעשו על פי הסכם זה.

 .9אי קיום יחסי עובד – מעסיק
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9.1

מובהר בזאת כי הסכם זה הינו הסכם בין מזמין לבין ספק עצמאי ואינו מהווה חוזה
עבודה ,וכי נותן השירות הוא בעל עסק עצמאי לאספקת השירותים וכי בינו לבין האשכול
ולא מתקיימים יחסי עובד מעסיק  ,יחסי  -הרשאה  ,סוכנות או שותפות ,לצורך כל דבר
ועניין.

9.2

נותן השירות יהיה אחראי לביצוע כל תשלומי המיסים וכן כל תשלום חובה אחר אשר
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יחול בקשר למתן השירותים ולקיום התחייבויותיו על פי חוזה זה.
9.3

נותן השירות מצהיר בזאת כי הוא מנהל ספרי חשבונות כדין ומשלם מס הכנסה כעצמאי.
כמו כן מצהיר נותן השירות כי הוא רשום כעוסק מורשה לעניין מס ערך מוסף וכעצמאי
במוסד לביטוח.

9.4

מובהר בזאת כי נותן השירות הוא המעסיק ו  /או המעסיק הבלעדי של כל הפועלים מטעמו
המעניקים שירותים ועבודות לחברה בהתאם לחוזה זה ,וכי אין בינם לבין האשכול יחסי
עובד מעסיק  ,יחסי הרשאה  ,סוכנות או שותפות  ,לצורך כל דבר ועניין .

9.5

נותן השירות ישפה את האשכול עם דרישתו הראשונה לכך ,בכל עת וללא הגבלת סכום,
בגין כל דרישה ו  /או תביעה שיופנו נגד האשכול מאת נותן השירות ו  /או מי מטעמו ו /
או מי מעובדיו ו  /או אחר מטעמו ו  /או על ידי צד שלישי כלשהו  ,בקשר עם טענת יחסי
עובד מעסיק או יחסי מרשה מורשה או יחסי סוכנות או יחסי שותפות לבין נותן השירות
ו  /או הפועלים מטעמו בהענקת עבודות לחברה ו  /או מי מעובדיה ו  /או אחר מטעמה ו /
או בקשר עם קיומם ו  /או העדרם של יחסים כאמור ו  /או בקשר עם כל חיוב ,חבות ,חובו
 /או אחריות הנובעים מיחסים כאמור ,לרבות מכח כל הסכם ,הסדר ,דבר חקיקה ,צו
הרחבה ,נוהג וכיוצא באלה.

9.6

לאשכול יהא הסמכות הבלעדית והאוטומטית לקזז ו  /או להפחית סכומים אילו מתשלום
התמורה על  -פי חוזה זה ו  /או מכל מקור אחר ,כל זאת מבלי לגרוע מזכותו של האשכול
על פי דין לתבוע בשל כך.

9.7

נותן השירות מתחייב שלא לתבוע ו  /או לצרף את האשכול בדרך כלשהי לכל תביעה ו /
או טענה ו  /או דרישה שתופנה כלפיו בגין כל יחסי עובד מעסיק ,לרבות בגין ובקשר עם
חבות מעסיקים ולרבות כאילו אשר  -יופנו אליו בעניין העבודות ולרבות כאילו שיופנו
אליו מכל סיבה אחרת

 .10אחריות ,שיפוי
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10.1

מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ,מובהר ומודגש בזאת כי נותן השירות אחראי כלפי
האשכול ,כלפי עובדיו ,כלפי שלוחיה וכלפי כל צד שלישי ,לכל נזק שייגרם כתוצאה
ממעשה או מחדל של נותן השירות ו  /או שלוחיו וכן לכל נזק ו  /או הפסד מכל מין וסוג
שייגרמו לאשכול נגב מערבי ו  /או לכל אדם ו  /או לכל רכוש ,כתוצאה מביצוע הוראות
החוזה (במישרין או בעקיפין ) ו  /או חלק מהן ו  /או כתוצאה מהפרת התחייבויותיו ו /
או כתוצאה מאי ביצוע העבודות ו  /או כתוצאה ממעשהו ו  /או כתוצאה ממחדלו של נותן
השירות ו  /או שלוחיו ו  /או כל מי הבא מטעם נותן השירות.

10.2

נותן השירות ישפה ו  /או יפצה את אשכול נגב מערבי בגין כל נזק אשר ייגרם לה כאמור
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לעיל  ,לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד וכל הוצאה אחרת אשר נגרמה לה כתוצאה
מכך.
10.3

נותן השירות יהיה אחראי בגין כל נזק ,הוצאה ,הפסד ,תשלום ,חסרון כיס ,אובדן רווח
וכל נזק כיוצא באלה שיגרמו  ,במישרין או בעקיפין ,לאשכול ו/או לציודה ,ו  /או לצד
שלישי ו  /או לגופו ו  /או לרכושו ,לרבות לעובדי נותן השירות ,ככל שיגרמו ,בשל מעשה
או מחדל כלשהם של נותן השירות ו  /או נותן שירותים מטעמו.

10.4

על נותן השירות תחול האחריות המלאה ,הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה,
פציעה ,נכות ,מוות ,וכל נזק או הפסד אחרים אשר ייגרמו או יקרו לגופו ו  /או לרכושו של
נותן שירותים מטעמו של נותן השירות לחברה ,ו  /או לגופו ו  /או לרכושו של מי מטעמו
של נותן השירות ו  /או לגופו ו  /או לרכושו ו  /או לצד שלישי כלשהו ,ו  /או לגופו ו  /או
לרכושו של עובד ו  /או פועל של נותן השירות ,כל זאת תוך כדי או עקב ביצוע או אי ביצוע
השירותים ו  /או התחייבויות נותן השירות על פי חוזה זה.

 .11ביטוח
11.1

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי דין ועל פי הסכם זה ,הספק יסדיר ביטוחים הולמים
ביחס לשירותים אותם הוא מספק בכדי למנוע הפסד או נזק לו ,לאשכול ולצד שלישי.

11.2

בין השאר הביטוחים ייכלל ביטוח צד שלישי .בביטוחי הספק ירשם שהם קודמים לכל
ביטוח שנערך ע''י האשכול .בביטוחי הספק ירשם וויתור זכות תחלוף כלפי האשכול ובלבד
שהוויתור על זכות תחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון .הביטוח צד
שלישי יורחב לשפות את האשכול בגין מעשי ו/או מחדלי הספק זאת בכפוף לסעיף אחריות
צולבת לפיו כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח .ביטוח אחריות
מעבידים יורחב לשפות את האשכול באם ייחשב כמעביד של עובדי הספק.

 .12זכויות
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12.1

מוסכם על הצדדים ,כי להספק אין כל זכויות יוצרים בתכנונים ו/או בתוכניות ו/או
במפרטים ו/או במסמכים ,על כל סוגיהם ,אשר הוכנו בכל הנוגע לשירותיו ,והבעלות בהם
מוקנית ו/או תוקנה לאשכול בלבד.

12.2

הספק מוותר בזאת על זכות העיכבון ,עד כמה שקיימת לו כזאת ,ביחס לכל תוצרי הייעוץ
ו/או כל חלק מהם וביחס לכל התוכניות ,המפרטים ,המסמכים האחרים אשר נמסרו לו
כפועל יוצא מביצוע הסכם זה.

חתימה וחותמת המציע______________________ :
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12.3

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

 .13שונות
13.1

לא יהיה כל תוקף לכל שינוי בחוזה זה אלא אם נעשה בכתב ובהסכמת הצדדים.

13.2

כתובות הצדדים הינן כבכותרת לחוזה זה וכל הודעה שנשלחה מצד למשנהו ,לפי הכתובות
דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום  72שעות מעת מסירתה בדואר במכתב רשום ,ואם
נמסרה ביד או נשלחה בפקסימיליה או בתקשורת מחשבים – בעת מסירתה ,עם קבלת
אישור הנמען.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
_________________
האשכול
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___________________
הספק

חתימה וחותמת המציע______________________ :
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נספח א' להסכם
העבודות

פירוט העבודה והשירותים:
.1הכנה וביצוע תכנית לפרסום ,יחסי ציבור ושיווק התהליך ,בכלל רשויות האשכול ,הכולל את
המרכיבים הבאים:

.2
.3
.4
.5
.6
.7

-

ייעוץ וגיבוש אסטרטגיה שיווקית ופרסומית כבסיס לבניית תוכנית הפרסום .הגדרת
התהליך הנדרש בכללותו -הכנת התוכנית ויישומה.

-

בניית תכנית פרסום :בניית קמפיינים מותאמים לאסטרטגיה השיווקית הכוללים ,יצירת
קריאיטיב מותאם לקמפיינים ,למטרות ולמסרים השיווקיים ,הכנת כלל החומרים
הפרסומיים הנדרשים -לפלטפורמות השונות (רשתות חברתיות ,שלטי חוצות ,עיתונות,
יוטיוב ,רדיו וכו').

-

יצירת מעטפת יחסי ציבור לקמפיין הכוללת הודעות לתקשורת ותקשור הקמפיין
בעיתונות המקומית והארצית.

-

רכישת מדיה בכל אמצעי הפרסום :רשתות החברתיות ,אינטרנט ,דיגיטל וכל מדיה אחרת
על פי הצורך.

-

ניהול הקמפיינים בכל מדיה שתידרש לרבות; רשתות החברתיות ,עיתונות ,רדיו,
לאסטרטגיה השיווקית ולמטרות הקמפיין.

-

הכנה וניהול קמפיין ברשויות המקומיות בשיתוף דוברי הרשויות.

-

מיתוג ופרסום כנס אזורי.

 מעקב ובקרה אחר אפקטיביות הקמפיינים ויצירת שינויים והתאמות בזמן אמת בהתאםלמטרות.
הובלת התהליך אל מול האשכול והרשויות המקומיות.
הובלה ותפעול הקמפיינים יעשו בכפוף לאישור ותיאום הגורמים המקצועיים באשכול לכל אורך
תקופת ההתקשרות.
הפצה של שאלוני סקר לתושבים ועיבוד הנתונים  3פעמים בתקופת ההתקשרות (תחילת הקמפיין,
לאחר שנה ובסיום הקמפיין).
ניהול ההתקשרויות עם הספקים הנוספים הנדרשים כדוגמת :רכש מדיה ,צילום ,תרגום ועריכה.
פגישות סדירות עם האשכול במשך הקמפיין בתדירות של אחת לשלושה שבועות.
בנוסף לאמור לעיל ,החברה תהיה זמינה לאשכול טלפונית באופן שוטף ,תבצע פגישות שוטפות עם
צוות האשכול ותגיש דו"ח חודשי מפורט על הביצוע בפועל.
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חתימה וחותמת המציע______________________ :

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי .אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.
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נספח ג'
קו"ח – להוכחת ניסיון
יש לצרף תעודות תומכות.
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חתימה וחותמת המציע______________________ :
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נספח ג - 1/נוסח הערבות הבנקאית לצורך השתתפות במכרז
לכבוד אשכול רשויות נגב מערבי
הנדון :ערבות בנקאית מס'_____________________
על פי בקשת__________________________ ח.פ _____________ להלן "( :המציע") אנו ערבים
מאה אלף שקלים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 10,000ובמילים" :עשרת אלפים )"₪
חדשים) בתוספת הפרשי הצמדה ,כהגדרתו של מונח זה להלן ,שתדרשו מהמציע בקשר עם מכרז מס'
 08/2022מכרז לקבלת שירותים להקמת קמפיין לקידום אורח חיים בריא ותזונה בריאה באשכול נגב
מערבי.
במכתבנו זה" :מדד"  -משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ולמחקר כללי.
הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן :אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל ,על פי
ערבות זו (להלן" :המדד החדש") ,כי המדד החדש עלה לעומת המדד של חודש __________ שפורסם
בתאריך ___________ (להלן " -המדד היסודי") ,יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד
החדש בסכום הקרן המצוין כדרישתכם הנ"ל ,מחולק במדד היסודי.
יום מקבלת דרישתכם הראשונה אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך
בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו ,או באופן כלשהו,
או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון
כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל
אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד .בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבותנו זו תישאר בתוקף עד ליום _____________ ועד בכלל .
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שפרטיו מפורטים להלן:
___________________
שם הבנק

_______________
תאריך
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__________

_________________________

מס' סניף

כתובת הבנק

_________________
שם מלא

__________________
חתימה וחותמת

חתימה וחותמת המציע______________________ :

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי .אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.
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נספח ג - 2/ערבות ביצוע הסכם
לכבוד
אשכול רשויות נגב מערבי
על פי בקשת__________________________ ח.פ _____________ להלן "( :המציע") אנו ערבים
בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( 30,000ובמילים :שלושים אלף  )₪בתוספת הפרשי הצמדה,
כהגדרתו של מונח זה להלן ,שתדרשו מהמציע בקשר עם מכרז מס'  ,08/2022מכרז לקבלת שירותים
להקמת קמפיין לקידום תזונה בריאה באשכול נגב מערבי שפורסם על-ידכם.
במכתבנו זה" :מדד"  -משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ולמחקר כללי.
הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן :אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל ,על פי
ערבות זו (להלן" :המדד החדש") ,כי המדד החדש עלה לעומת המדד של חודש __________ שפורסם
בתאריך ___________ (להלן " -המדד היסודי") ,יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד
החדש בסכום הקרן המצוין כדרישתכם הנ"ל ,מחולק במדד היסודי.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך  7יום מקבלת דרישתכם הראשונה
בכתב שתגיע אלינו  ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו ,או באופן כלשהו,
או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם
טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת
מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד .בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבותנו זו תישאר בתוקף עד ליום ___________ ועד בכלל.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שפרטיו מפורטים להלן:
___________________
שם הבנק

__________
מס' סניף

_________________________
כתובת הבנק

___________________
תאריך

__________
שם מלא

_________________________
חתימה וחותמת
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חתימה וחותמת המציע______________________ :

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי .אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.
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נספח ד'
לכבוד,
איגוד ערים אשכול רשויות נגב מערבי
______________
ג.א.נ,
הנדון :מכרז לקבלת שירותים להקמת קמפיין לקידום תזונה בריאה באשכול נגב מערבי
נספח הצעה להליך
בהתאם לתנאי ההליך שבנדון ,להלן הצעה מטעם: _______________:
שם המציע: _______________.
מספר זיהוי: _______________.
לגבי תאגיד :שם מורשה החתימה בשם התאגיד: _______________.
לגבי תאגיד :מצורפת בזאת תעודת התאגדות.

סכום ההצעה עבור התקשרות הוא  ( ₪ 400,000כולל מע"מ) ההנחה שתינתן על ידנו
למחיר המקסימלי הוא _____ אחוז (לא ניתן לתת יותר מ 20%-הנחה על המחיר).

בכבוד רב ובברכה,
__________________.
]שם המציע[
אין לבצע שינויים בשלב הגשת ההצעה
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חתימה וחותמת המציע______________________ :

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי .אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.
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נספח ה'
לכבוד
גזברות אשכול נגב מערבי
ג.א.נ,
הנדון :פרטי חשבון בנק
שם החברה  /שותפות  /עסק"(________________________________ :הספק("
כתובת למשלוח הודעה על ביצוע תשלום:
רח' _________________מס' _____ עיר ___________מיקוד __________
פקס_________
טלפון _________
_________________
מספר תאגיד
פרטי הבנק להעברת תשלומים:
שם הבנק ____________ מס' סניף _______________
כתובת הבנק _________________ מס' חשבון ________
הננו מתחייבים בזה ,שבמידה שיופקדו בטעות כספים בחשבוננו באמצעות ההעברה הבנקאית,
נחזירם לגזברות הגזברות ללא שהות.
_________________ ________________
שם

חתימה  +חותמת
אישור עו"ד  /רו"ח

אני עו"ד  /רו"ח ____________ מ.ר ____________ .מרח______________________ '
מאשר/ת ,כי החתימה לעיל היא חתימת מורשי החתימה מטעם _____________("הספק" ( ,
וחתימתם מחייבת את הספק.
_______________________
חתימה  +חותמת

_____________
תאריך

אישור הבנק
הננו מאשרים את הפרטים לעיל כפרטי חשבון הבנק של הלקוח הנ"ל.
___________________ ___________________
חתימת הבנק
תאריך
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___________________
חותמת הבנק
חתימה וחותמת המציע______________________ :
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נספח ו'

הצהרה בדבר ניגוד עניינים או קרבת משפחה

]יש להחתים על ההצהרה כל אחד מבעלי המניות ,הדירקטורים ויתר נושאי המשרה של המציע או
במקרה של יחיד היחיד עצמו ובמקרה של שותפות כל השותפים[
אני הח"מ ______________ ,ת.ז ,_____________ .שכתובתי היא_____________
מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כדלקמן:
 .1הצהרה זו ניתנת במסגרת הגשת הצעתו של המציע ______________ ח.פ/.ת.ז.
________________(להלן" :המציע") למכרז  __/ ...........שעניינו __________ (להלן:
"המכרז"(.
 .2ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים ,אזי אי נכונות האמור
בהצהרה זו ,תהווה הפרה יסודית של תנאי המכרז ולהביא לפסילת ההצעה ,וככל שהמציע
יזכה במכרז ,אי נכונות האמור בהצהרה זו ,יהווה הפרה יסודית של ההסכם שייכרת עם
המציע ולביטול ההסכם על ידי שייכרת עם המציע ,מבלי שתהיה למציע כל זכות תביעה-
כלפי מנהלת להתחדשות עירונית ו/או מי מטעמה.
 .3הצהרה בעניין ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה לעובד האשכול או עובד תאגיד עירוני
 1.1הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף ( 174א) לפקודת העיריות (נוסח חדש [,אשר
קובע
כדלקמן:

( 174א) פקיד או עובד של עיריה לא יהיה נוגע או מעונין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי
עצמו
או על ידי בן זוגו או שותפו או -סוכנו ,בשום חוזה שנעשה עם העיריה ובשום
עבודה
המבוצעת למענה.
 3.2הריני להצהיר כי ( נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטי )
 3.2.1אנוכי ובן/בת זוגי איננו עובדים באשכול נגב מערבי או בתאגיד עירוני השייך לאשכול
או:
 3.3הריני להצהיר כי ( נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטי) :
 3.3.1למיטב ידיעתי ,אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא עובד האשכול.
לעניין הצהרה זו" :קרוב" בן זוג ,הורה ,הורה של הורה (סב או סבתא) ,בן או בת ,אח או
אחות ,הורה של בן הזוג (חם או חמה) ,דוד ,דודה ,אחיין ,אחיינית ,בן זוג של אח או
אחות
(גיס/ה) אח או אחות של בן הזוג (גיס/ה) ,בן דוד/ה ,בת דוד/ה;
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חתימה וחותמת המציע______________________ :
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 .3.4מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הריני לאשר כי למיטב ידיעתי ההסכם שייכרת בין המציע (אם
יזכה במכרז) לבין האשכול ,לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו ביני ו/או בין המציע לבין עובד
האשכול ולא ידוע לי כי עובד האשכול מעוניין בהסכם ,בין במישרין ובין בעקיפין.

 .4הצהרה בדבר קרבת משפחה לנבחר ציבור
 .4.1הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  111א)א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש [,אשר
קובע כדלקמן:

122א) .א) חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש
לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או
ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא
יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העיריה; לענין זה" ,קרוב"

בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות 4.2הריני להצהיר כי (נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטי):
 4.2.1למיטב ידיעתי ,אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר באשכול נגב מערבי או מהרשויות
השותפות לאשכול
או
 4.2.2יש לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור ,כל זאת כדלקמן:
_______________________________________________.
_______________________________________________.
_______________________________________________.
לעניין ההצהרה בסעיף זה:
"קרוב" בן זוג ,הורה ,הורה של הורה (סב או סבתא) ,בן או בת ,אח או–
אחות ,הורה של בן הזוג )חם או חמה( ,דוד ,דודה ,אחיין ,אחיינית ,בן זוג של
אח או אחות )גיס/ה( ,אח או אחות של בן הזוג )גיס/ה( ,בן דוד/ה ,בת דוד/ה;
 4.3מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הריני לאשר כי ההסכם שייכרת בין המציע (אם יזכה
במכרז) לבין האשכול  ,לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו בין
המציע ו/או ביני לבין נבחר ציבור בחברה החכ"ל או העיריה ולא ידוע לי כי לנבחר ציבור
בחברה החכ"ל או העיריה יש נגיעה כלשהי להסכם ,בין במישרין ובין בעקיפין.
 .5הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים
 5.1הריני לאשר כי לא ידוע לי על כל מניעה שבדין המונעת ממני לתת את השירות לאשכול וזאת
עקב ניגוד עניינים אישי או מוסדי.
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 .6הריני לאשר כי האמור בהצהרה זו מובן לי היטב וכך גם המשמעות הנובעת מהצהרתי זו ,והריני
לאשר כי
כל אשר הוצהר לעיל הנו נכון.

 .7אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרתי דלעיל ,אשר עשויות להעמיד אותי /את
המציע
במצב של ניגוד עניינים ,אעביר את המידע למחלקה המשפטית של האשכול ואפעל
בהתאם להנחיותיה.
___________________
חתימה

אישור
אני ...................................... ,עו"ד ,מאשר כי ביום .................הופיע בפני מר/גב'
.................................המוכר לי אישית /נושא ת.ז ......................... .ולאחר שהזהרתיו כי
עליו/ה לומר את כל האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה
כן ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/ה עליה בפני.
___________________
,עו"ד

עמוד  32מתוך 34

חתימה וחותמת המציע______________________ :

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי .אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.

מכרז  8/2022לקבלת שירותים להקמת קמפיין לקידום תזונה בריאה

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976 -

.1
.2
.3

אני הח"מ ______________,ת.ז ______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
הנני משמש כ________________ ב_______________________
שם המציע
תפקיד
הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע.
יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן:
o

.4

המציע או בעל זיקה* אליו לא הורשעו** ביותר משתי עבירות;***

המציע או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות*** ,אך במועד
o
ההתקשרות ****חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
"בעל זיקה" כהגדרתו בסעיף –  1ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976 ; -
*
** "הורשע" הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום – ;11.10.01
*** "עבירה" עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז –  1987 -או עבירה לפי חוק
עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( ,התשנ"א1991 -
ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  1לחוק להגברת האכיפה של
דיני העבודה ,התשע"ב  , 1011 -גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות
בתוספת השלישית לאותו חוק.
**** "מועד ההתקשרות" לעניין התקשרות בעסקה בלא מכרז המועד שבו הוגשה– –
לגוף הציבורי ההצעה ולפיה נערכה ההתקשרות בעסקה .ואם לא הוגשה הצעה
כאמור מועד ההתקשרות בעסקה. -
יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
o

.5

נספח ז'

חלופה א' הוראות סעיף –  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח ) 1998 -להלן :
"חוק שוויון זכויות" ( אינן חלות על הספק.

חלופה ב' הוראות סעיף –  9לחוק שוויון זכויות חלות על הספק והוא מקיים אותן.
o
למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף  4לעיל יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה -הרלוונטיות להלן:
o

חלופה (  ) 1הספק מעסיק פחות מ 100 - -עובדים.

חלופה ( ) 2הספק מעסיק  100 -עובדים לפחות ,והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה
o
הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שווין
זכויות ,ובמידת הצורך לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן .
במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
לפי הוראות חלופה )  )1לעיל ,ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה
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.6

.7

)  ( 2הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף –  9לחוק שוויון
זכויות ,הוא גם פעל ליישומן.
למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף  4לעיל הספק מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד
העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך  10ימים ממועד התקשרותו עם החכ"ל )ככל שתהיה
התקשרות כאמור(.
הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
______________
חתימת המצהיר

אימות חתימה
אני הח"מ _____________ ,עו"ד (מ.ר ,) ________ .מאשר כי ביום _________ הופיע/ה בפני
מר/גב' ____________ ,ת.ז ,_____________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את
האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את
תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.
______________
______עו"ד

)חתימה +חותמת)
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