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מועצה דתית רחובות הודעת ראש המועצה הדתית
מכרז פומבי מס _______4__/21

למתן שירותי גביה בכניסה למקוואות באמצעות מכונות אוטמטיות כולל
אספקה ואחזקה ואיסוף כספים
המועצה דתית רחובות (להלן" :המועצה" ו/או" המועצה הדתית") מבקשת בזאת לקבל
הצעות למתן שירותי גביה בכניסה למקוואות באמצעות מכונות אוטמטיות (להלן:
"השירותים והעבודות") הכל כמפורט במסמכי מכרז זה והנספחים המצורפים אליו ומהווים
חלק בלתי נפרד הימנו.
המועצה מבקשת ע"י מכרז זה להפעיל קבלן חיצוני להצבת מכונות אוטומטיות בכניסה
למקוואות ברחבי המועצה הדתית רחובות בהתאם לתנאים ,לדרישות ולהנחיות המפורטות
במסמכי הזמנה זו בכלל ,ובהתאם להוראות החוזה המצורף ,על נספחיו לעיל (להלן " -החוזה").
את מסמכי המכרז ניתן לקבל החל מיום _______ _01.09.2021ובימים א' עד ה' ,בין השעות
_________ 09:00עד  12:00במשרד המועצה הדתית שבכתובת אברהם גולדברג 2
רחובות___________.
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית להבטחת הצעה ,בנוסח המצורף כמסמך ה 'למסמכי
המכרז ,על סך של  ,₪ 5,000ובמילים :חמשת אלפים שקלים חדשים ,הערבות תהיה בתוקף עד
ליום ________ _01.12.2021המועצה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות הבנקאית
לתקופה של  90יום נוספים.
לא יתקיים כנס מציעים.
את ההצעות ,יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב 2 -העתקים ,יש להכניס
למעטפה סגורה שעליה מצויין "מכרז פומבי מס  _____4__/21את המעטפה יש להכניס
לתיבת המכרזים במשרדי המועצה הדתית ,במזכירות המועצה שכתובתה כאמור לעיל  ,עד
ליום _______ _14.09.2021ולא יאוחר מהשעה ______ ._12:00הצעות שיוגשו לאחר
מועד זה לא יתקבלו.
את ההצעות יש למסור במסירה אישית .לא תתקבלנה הצעות בדרך אחרת.

בכבוד רב,
אלדד גדסי
יו"ר המועצה הדתית
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מסמך א'

מועצה דתית רחובות
מכרז פומבי מס ______4__/21

למתן שירותי גביה בכניסה למקוואות באמצעות מכונות אוטמטיות כולל אספקה
ואחזקה ואיסוף כספים

הוראות למשתתפים במכרז
 .1נשוא המכרז
המועצה דתית רחובות (להלן" :המועצה" ו/או" המועצה הדתית") מבקשת בזאת לקבל
הצעות למתן שרותי למתן שירותי גביה בכניסה למקוואות באמצעות מכונות אוטמטיות
(להלן" :השירותים והעבודות") .הכל כמפורט במסמכי המכרז המצורפים למכרז זה ומהווים
חלק בלתי נפרד הימנו.
המועצה מבקשת ע"י מכרז זה להפעיל קבלן חיצוני להצבת מכונות אוטומטיות בכניסה
למקוואות ברחבי המועצה הדתית רחובות בהתאם לתנאים ,לדרישות ולהנחיות המפורטות
במסמכי הזמנה זו בכלל ,ובהתאם להוראות החוזה המצורף ,על נספחיו )לעיל ולהלן -
"החוזה"(.
התמודדות במכרז היא על אחוז ההנחה אותו יעניק הקבלן על דמי השירות החודשיים שישולמו
לו בגין השירותים והעבודות אותם יבצע ו/או יספק ובנוסף על איכות העבודות ,השרותים
והעובדים/ות אותם הוא מציע במסגרת מכרז זה והכל כמפורט במסמכי המכרז.
המועצה רשאית להעביר לטיפול הקבלן רק חלק מהעבודות והשירותים המפורטים במסמכי
המכרז ,הכל לפי שיקול דעתה המוחלט .החליטה המועצה הדתית כאמור ,מכל סיבה שהיא ,לא
תהיה למציע כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק ,והמחירים בהצעתו
ואחוז ההנחה אותו הציע במסגרת המכרז ,יחייבו אותו.
המכונות יהיו משנת ייצור _____ ____2020ואילך ,והן תקבלנה את כל סוגי המטבעות ,שטרות
וכרטיסי אשראי מסוגים שונים ויכללו מנגנון מחזיר עודף.
מיקום המכונות שיוצבו ייקבע על ידי המועצה על פי צרכיה וצרכי הטובלים.
אספקת המכונות ,הציוד ,המוצרים וכל החומרים הדרושים לתפעול ואחזקה שוטפת של
המכונות ,הינם באחריות ועל חשבון המציע הזוכה ,לרבות הטיפול בתקלות במכונות אלו
ואחריות לנזק ו/או אובדן ו/או גניבה של מכונות.
המציע הזוכה יהיה האחראי הבלעדי לבטיחות המכונות ,לבטיחות ולתקינות המוצרים
הנמכרים בהן וכן לעובדיו אשר יהיו מעורבים בקשר עם מתן השירותים.
תשומת לב המציעים ,כי השירותים שיסופקו על ידי המציע הזוכה נדרשים לעמוד בהוראות
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) ,תשע"ג( 2013-להלן":
תקנות הנגישות") .המציע הזוכה יהיה אחראי לוודא כי המכונות האוטומטיות הן נגישות
בהתאם לתנאים וההגבלות הפורטים בסעיף  25לתקנות הנגישות וכי מתקיימות בהן הוראות
התקן ת"י  1918חלק  ,)11.2( 4בסעיף הדן במכונות למתן שירות אוטומטי .הנחיות ההפעלה
למכונה יינתנו בכיתוב בשפה פשוטה ,בסמלול ובמידע שמיעתי ,לפי העניין;
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יודגש כי מעבר לתמורה שתקבע בהתאם להנחה המוצעת ,בגין כל המערכות הממוחשבות
המפורטות במסמכי המכרז ושאותם נדרש הקבלן לספק ,לא תשולם לקבלן כל תמורה נוספת.
.2

תקופת ההתקשרות

א.

תקופת ההתקשרות תהא מיום חתימת הצדדים על ההסכם ולמשך ( 84שמונים וארבע)
חודשים (להלן" :תקופת ההתקשרות").

ב.

המועצה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בהודעה בכתב שתישלח לקבלן  30יום לפני תום
תקופת התקשרות ,להאריך את תקופת ההתקשרות ב( 3 -שלוש) תקופות נוספות בנות 12
חודשים כל אחת (להלן":תקופות האופציה" או "הארכות") ובלבד שכל תקופת ההתקשרות
לרבות תקופות האופציה לא תעלה על ( 10עשר) שנים.

ג.

המועצה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עפ"י הסכם זה ע"י משלוח הודעה בכתב
לקבלן  30יום מראש מבלי שתהיה חייבת בתשלום פיצויים כלשהם עקב הפסקת
ההתקשרות למעט תשלום בעבור עבודות שבוצעו עד למועד הפסקת ההתקשרות ולקבלן לא
תהיינה כל תביעות כספיות ו/או אחרות ו/או טענות בקשר לכך למעט תשלום בעבור העבודה
שבוצעה עד למועד הפסקת ההתקשרות.

ד.

במקרה של הפסקת ההתקשרות ,הקבלן מתחייב לבצע את המשימות המפורטות במסמכי
המכרז בהקשר לסיום עבודת הקבלן (הפסקת ההתקשרות) ב "נספח א ' – 1רשימת העבודות
והשרותים הכלולים במכרז זה".

ה.

בתקופות האופציה יחולו כל תנאי ההסכם -מסמך ג' למסמכי המכרז .

.3

תנאי סף להשתתפות במכרז

אי קיו מו של תנאי כלשהו מתנאי הסף שיפורטו להלן יקנה למזמין את הזכות להחליט על פסילה
מיידית של ההצעה .למען הסר ספק ,תנאי סף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע עצמו.
קיום תנאי סף בתאגיד קשור ,באורגן של המציע ,בבעל מניות או בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה
בתנאי הסף ,אלא אם ועדת המכרזים החליטה כי מדובר בנסיבות מיוחדות שבהן הדבר אינו יוצר
קושי לביצוע העבודות נשוא המכרז ואינו פוגע בזכויותיה של המזמינה.
רשאים להשתתף במכרז זה מי שעומדים ,במועד הגשת ההצעות במכרז ,בכל התנאים המפורטים
להלן:
א.

המציע מחזיק באישורים הנדרשים ,על שם המשתתף ,לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
,תשל"ו –  ) 1976המסמך הנדרש  -אישור עדכני על ניהול ספרים ואישור עדכני על ניכוי מס
במקור(.

ב.

המציע הינו אזרח ישראלי או תאגיד שהתאגד כדין בישראל .ואולם ,אם המציע הינו תאגיד
,עליו לצרף תעודת התאגדות  ,ואישור עו"ד על החותמים בשמו על מסמכי המכרז רשאים
לחייב את התאגיד בחתימתם בנוסח המופיע בנספח א'.1

ג.

המציע הוא בעל ניסיון בהצבה והפעלה של מכונות אוטומטיות במשך שנתיים לפחות
בלפחות עשר מקוואות או חמישה מוסדות ציבוריים )משרדי ממשלה ,רשויות מקומיות,
בתי חולים ,מוסדות וכן באיסוף כספים בלפחות מעשרה מכונות תשלום בשלוש שנים
האחרונות להשכלה גבוהה וכד' או גופים עסקיים גדולים .על המציע למלא את פרטי
הניסיון כאמור בנספח ב' להצעה.
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היקף הכנסותיו המצטבר של המציע מהצבה והפעלה של מכונות תשלום מקוואות או
מוסדות ממשלתיים בשנים  2019ו 2020 -הינו לפחות ( ₪ 2,000,000לא כולל מע"מ).

ד.

על המשתתף לצרף להצעתו אישור מאת רו"ח לפי הנוסח בנספח ג' או בנוסח אחר
המקובל על לשכת רואי החשבון.
ה.

.4

לא מתנהלות נגד המציע תביעות העשויות לפגום באיתנותו או לפגוע ביכולתו לספק את
המוצרים והשירותים נשוא המכרז והוא אינו נמצא בהליך של פירוק ו/או פשיטת רגל ו/או
כל הליך אחר העלולים לפגוע בתפקודו אם הצעתו תזכה .להצעה יצורף תצהיר של המציע
המאומת בפני עו"ד המאשר עובדה זו ,בהתאם לנוסח שלפי נספח ד'.

ערבות בנקאית
 4.1תנאי סף נוסף להשתתפות בהליך הוא כי המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית על שם
המציע ,בסכום של ( 5,000חמשת אלפים  )₪אשר תהיה בתוקף עד יום
________ ._01.12.2021סכום הערבות הוא בבחינת פיצוי מוסכם ומוערך מראש של
נזקים אפשריים להמועצה ,ללא צורך להוכיח נזק .למען הסר ספק ,אין באמור כדי לשלול
מן המועצה לדרוש ,לטעון ולתבוע כי נזקיו היו גבוהים יותר מסכום הערבות .אין בחילוט
הערבות כדי לשלול מן המועצה כל טענה ,תביעה או סעד המוקנה לו על פי כל דין.
 4.2על הערבות הבנקאית להיות אוטונומית ,בלתי מותנית ,צמודה למדד המחירים לצרכן
ובנוסח המצורף כנספח ו' להזמנה.
 4.3המזמינה תהיה רשאית לחלט את הערבות ,אחרי שנתנה למציע אפשרות להשמיע
טענותיו בכתב ,וזאת בהתקיים לפחות אחד התנאים שלהלן:
 .1המציע נהג שלא בתום לב ושלא בדרך מקובלת.
 .2המציע הטעה את ועדת המכרזים ,מסר לה מידע מוטעה או שגוי או בלתי מדוייק.
 .3המציע חזר בו מההצעה לאחר שחלף המועד האחרון להגשת הצעות.
 .4המציע זכה בהליך ולא קיים מי מהתחייבויותיו על פי תנאי ההזמנה ו/או חוזה
ההתקשרות.
 .4.4על הערבות לשאת את שמו המדויק והמלא של המציע ואת מספרו המזהה .אי דיוק
כאמור או רישום חלקי של השם או המספר המזהה יגרמו לפסילת ההצעה על הסף.
 .4.5מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,בגין כל חוסר או פגם באשר לערבות ,אף אם ייראה למציע
כפעוט ,המועצה יהיה רשאי לפסול את הצעת המציע על הסף .עם זאת לוועדת המכרזים
שיקול דעת לקבוע כי פגם או חוסר כאמור אינו מהווה פגם מהותי אשר יוביל
לפסילת הערבות על הסף.
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 4.6אם יימשך הליך בחירת ההצעות מעבר למתוכנן מכל סיבה שהיא ,המציע מתחייב בזאת
להאריך את תוקף הערבות לפי דרישת המזמין עד  40יום לאחר קבלת החלטה סופית של
המזמין .אי הארכה כאמור תביא לפסילת ההצעה על הסף .
 4.7ערבות המכרז תוחזר למציע הזוכה כנגד הפקדת ערבות בנקאית חדשה בהתאם לתנאי
החוזה שייחתם .לחילופין ,רשאי המועצה להורות למציע שזכה במכרז למסור כתב
הארכת ערבות המכרז ,כך שערבות זו תשמש ערבות ביצוע לפי חוזה ההתקשרות.
 4.8ערבות המכרז תוחזר למציע שלא זכה תוך  30ימים מתאריך החלטת ועדת המכרזים של
המועצה באמצעות דואר רשום

4

הגשת ההצעות
4.1

גורם העומד בתנאי הסף והמבקש להציע הצעה ,יידרש להגיש במרוכז חוברת הזמנה זו
,כשהיא חתומה על ידו )בכל עמוד בתחתיתו( .על מגיש ההצעה להשלים את כל הפרטים
והמסמכים הנדרשים בנספחי החוברת ,לצרף את המסמכים והאישורים הדרושים ואף
לחתום על טיוטת חוזה ההתקשרות המצורף בראשי תיבות על כל עמוד מעמודיו )לרבות
נספחיו( ובחתימה מלאה וחותמת במקום המיועד לכך בסוף טיוטת החוזה.

4.2

רשימת המסמכים שתכלול ההצעה ,וכן האופן שבו תחולק ההצעה לפי חוצצים.

4.3

חתימת המציע על טיוטת חוזה ההתקשרות ומילוי כל הנתונים שיש להשלימם בחוברת
ההזמנה יהוו את הצעתו הכוללת ,המסוימת והמעידה על גמירות הדעת של המציע .

4.4

במקרה של מציע שהינו תאגיד ,החתימות ייעשו על ידי מורשי חתימה של התאגיד המציע
לצד חותמת ,ובצירוף אישור עו"ד כי החותמים ודרך חתימתם מחייבים את התאגיד לפי
מסמכי היסוד שלו )אישור לפי הנוסח שבנספח א'.(1

4.5

כל מסמך המוגש על ידי מציע יהיה מקורי )או העתק ,אשר עו"ד אישר כי הוא נאמן
למקור( .

 4.6למעט במקומות המיועדים לכך וכאשר נדרש על ידי תנאי המכרז ,אין להוסיף כל הערה
ו/או תוספת ו/או הסתייגות למסמכי המכרז ולתנאיו .הוספה ו/או תוספת ו/או הסתייגות
כאמור תהא חסרת כל תוקף ואף עלולה לגרום לפסילת ההצעה על ידי המועצה בהתאם
לשיקול דעתו .מבלי לגרוע מן האמור ,תוכן ההצעה שתיבחר כהצעה הזוכה
על ידי ההמועצה הדתית ייחשב כשהוא ללא הערות ו/או הסתייגויות ו/או תיקונים וכיו"ב
.
4.7

כל פרט ,מידע ,אישור או מסמך הכלול בהצעה אשר יתברר כשגוי ,בלתי מהימן או חסר
ייתן למועצה את הזכות להחליט על פסילה מיידית של ההצעה .המועצה רשאית לפסול
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הצעה שלא צורפו לה כל הפרטים ו/או המסמכים ו/או האישורים הנדרשים .המועצה
רשאית לפנות במהלך הבדיקה למציע על מנת לבקש הבהרות באשר להצעתו ולדרוש
תיקון או השלמה של פרטים או מסמכים בהתאם לשיקול דעתו ובהתחשב באופי ההליך.
כן רשאית המועצה לפנות לכל צד שלישי על מנת לברר פרטים ולקבל מידע אודות המציע
,בין אם שמו צויין על ידי המציע ובין אם לאו ,והמציע – בעצם השתתפותו במכרז –
מוותר בזאת על כל טענה בעניין זה .

4.8

הצעת המציע תהיה בתוקף במשך  90יום מן המועד האחרון להגשת ההצעות .מובהר כי
גם אם וכאשר המועצה תתקשר בחוזה עם מציע ,ותודיע לשאר המציעים על דחיית
הצעותיהם ,לא יפקעו הצעות שהוגשו במשך התקופה האמורה .ועדת המכרזים של
המועצה רשאית לבחור ולדרג את ההצעות ,למקרה שחוזה ההתקשרות עם הזוכה לא
ייצא לפועל ,מכל סיבה שהיא ,או יבוטל .במקרה כזה ,ועדת המכרזים רשאית לבחור
בהצעה הבאה בטיבה ובלבד שהמציע של אותה הצעה נתן לכך את הסכמתו וטרם חלפו
 6חודשים ממועד ההודעה על הזוכה.

4.9

את ההצעה יש להגיש בשני עותקים מקוריים במעטפה חתומה ,הנושאת את מספר
המכרז ,ואשר תוכנס לתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה עד ליום
________ _14.09.2021בשעה _______.__12:00

 4.10המועצה רשאית בכל עת להכניס שינויים ותיקונים במסמכי ההזמנה ,ובכלל זה לדחות
את המועד האחרון להגשת ההצעות ,כל עוד לא חלף מועד זה .השינויים והתיקונים
כאמור ,יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי ההזמנה ויובאו בכתב לידיעתם של כל המשתתפים
בדואר אלקטרוני או בפקסימיליה ,לפי הפרטים שיימסרו על ידם .
 4.11הגשת ההצעה היא ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא והבין את כלל מסמכי ההזמנה ,ונתן
להם את הסכמתו הבלתי מסויגת.

5

מסמכים נוספים שעל המציע להגיש לצורך בחינת הצעתו
5.1

שמות שלושה לקוחות שהמציע סיפק להם מוצרים ושירות ,בהיקף דומה להיקף
המוצריםנ שוא מכרז זה לפחות.

בכבוד רב,
אלדד גדסי
יו"ר המועצה הדתית
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הצעת המציע
לכבוד
המועצה הדתית רחובות
א.ג.נ,.
.1

אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז.

.2

הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז וכי תנאי העבודה וכל הנתונים האחרים
המשפיעים על העבודה ,ידועים ומוכרים לי ,וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

.3

להבטחת הצעתי הנני מצרף ערבות בנקאית בנוסח מסמך ה' למסמכי המכרז .ידוע לי ואני
מסכים כי המועצה הדתית תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות הבנקאית.

.4

אני מצהיר בזאת כי:
א .הנני בעל הידע ,הנסיון והמומחיות הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז.

.5

ב.

ברשותי ויש בכוחי ,להעמיד לצורך ביצוע התחייבויותי את כל כח האדם ,המשרד,
המתקנים והציוד שיידרש על מנת לבצע את השירותים נשוא המכרז והכל כמפורט
במסמכי המכרז.

ג.

הנני מסוגל ,מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי הוראות
המכרז.

ד.

הנני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת באופן עצמאי ללא כל קשר ו/או תיאום עם מציעים
אחרים.

ה.

דמי השירות החודשיים והמחירים הנקובים בטבלאות שבנספח א' 1ואחוז ההנחה
הכלול בהצעתי כפי שנרשם על ידי ,כוללים את כל ההוצאות ,בין מיוחדות ובין כלליות,
מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע השירותים נשוא מכרז זה.

ו.

ידוע לי כי כל השירותים צריכים להינתן על ידי על פי כל דין.

אם הצעתי תתקבל ,הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות דלקמן ,וזאת תוך 14
ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:
א .לחתום על ההסכם -מסמך ג' – הסכם למסמכי המכרז ונספחיו ,ולהחזירו
למועצה כשהוא חתום בצירוף כל מסמכי המכרז הנלווים.
ב .להמציא לכם ערבות בנקאית חתומה ומבוילת כדין ,להבטחת קיום החוזה בנוסח
מסמך ו' – נוסח ערבות בנקאית להבטחת החוזה ,למסמכי המכרז.
ג .להמציא לכם אישור קיום ביטוחים על פי נוסח מסמך ח' – אישור על קיום ביטוחים
כשהוא חתום ע"י חברת הביטוח מטעמי.

.6

אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  7לעיל ,כולן או
מקצתן ,אאבד את זכותי לבצע השירותים נשוא המכרז והמועצה הדתית תהיה רשאית
לחלט את הערבות הבנקאית שמצורפת להצעתי זו ,ולהתקשר עם קבלן אחר לביצוע
העבודות נשוא הצעתי והכל כמפורט במכרז.

.7

כן ידוע לי שבחילוט הערבות כאמור לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות
המועצה הדתית עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
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.8

אם אזכה במכרז הנדון ,הנני מתחייב לבצע את השירותים והעבודות נשוא המכרז בהתאם
לכל תנאי המכרז ,לשביעות רצונה המלאה של המועצה הדתית.

.9

מועד תחילת העבודה יהיה עד  60יום מיום מתן צו התחלת עבודה כאמור .הצו יינתן לגבי
כל שרות ועבודה בנפרד.

.10

ידוע לי כי:
א.

על ההצעה להיות מוגשת על ידי מציע אחד .לא תתקבלנה הצעות ממציעים במשותף.
בהצעה יכללו כל העבודות ,השירותים המערכות והתמיכה כפי שמפורט בנספח "א '1
– רשימת העבודות והשרותים הכלולים במכרז זה" .סה"כ הסכום שישולם לזוכה
יהיה סה"כ הסכום עבור העבודות והשירותים שתבחר המועצה הדתית להתקשר
בגינם עם הזוכה בניכוי אחוז ההנחה שהוצע ,וכי כל העבודות והשירותים שהמועצה
הדתית תבחר שלא להתקשר בגינם עם הזוכה ,יופחתו הסכומים בעדם ,מהסכום
הכולל שישולם לזוכה.

ב.
.11

אי מילוי מדויק ומפורט אחר כל הדרישות ,הוספת ההסתייגויות ו/או הגשת הצעה
שלא לפי התנאים יכול ותגרום לפסילת ההצעה.

ידוע לי כי:
א.

המועצה הדתית רשאית לבטל את המכרז כולו או חלקו ו/או לשנות את היקף
השירותים הנצרכים על ידה .החליטה המועצה הדתית כאמור ,מכל סיבה שהיא ,לא
יהיה למציע כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק ואחוז
ההנחה בהצעתו יחייב אותו.

ב.

הרשות בידי המועצה הדתית לזמן את המציעים –כולם או חלקם– לצורך בירור
פרטים בנוגע להצעתם ,ולבקשם לערוך מצגות שבהן יוצגו מוצריהם ,לראיין את עובדי
ומנהלי המציעים ,המיועדים לעבוד במועצה המקומית ולקבוע חלק מציון האיכות על
סמך התרשמות המועצה הדתית.

 .12הנני מקבל על עצמי לבצע את העבודות והשירותים ,בהתאם למפורט במסמכי
המכרז והצעתי היא להעניק על דמי השירות החודשיים הנחה בשיעור של
___________  %ובמילים __________________________________ :אחוז.
האחוז יכתב עם עד שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית ,לא יתקבל אחוז הנחה קטן מ 4
אחוז)להלן" :אחוז הנחה מינימאלי ("ואחוז הנחה הגבוה מ  14אחוז )להלן" :אחוז ההנחה
המירבי"( הצעה שאחוז הנחה המוצע בה יהיה גבוה מאחוז ההנחה המירבי או הנמוך מארבע
אחוז תפסל.
 .13ידוע לי כי:
א .התמורה תשולם לקבלן באופן הבא:
 .1דמי שירות חודשיים בסך ( ₪ 1650ובמילים :אלף שש מאות חמישים  ₪לתקופה
של  7שנים ולאחר מכן לא יעלה השירות יותר מ  50%ממחיר זה) אשר מהם יופחת
אחוז הנחה אותו הציע הקבלן במכרז והכל כמפורט במסמכי המכרז .
ב.

כל הסכומים שמופיעים במכרז כוללים מע"מ.

ג.

מלבד התמורה ,לאחר אחוז ההנחה שהוצע ע"י המציע ,לא ישולמו לקבלן סכומים נוספים.
שום תנודות ו/או שינויים בשכר העבודה ,במחירי החומרים במיסים והיטלים ,קשיים או
עיכובים בעבודה וכל התייקרות מכל מין וסוג לא ישנו את המחירים בנספח העמלות.

ד.

התשלום לקבלן יהיה כנגד חשבונית מס כדין שיגיש למועצה המקומית .חשבונית תשולם
בתנאי תשלום שוטף  45+מיום אישור החשבונית ע"י המועצה )חודש שוטף = חודש קבלת
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החשבונית( .חשבונית לא מאושרת תעוכב עד לבירור ללא כל חבות נוספת מצד המועצה
הדתית.
.14

הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  90יום מהמועד האחרון להגשת
הצעות למכרז .במידה שהמועצה הדתית תדרוש הארכת הערבות לתקופה נוספת של  90יום
 -תהיה הצעתי והצהרתי זו בתוקף למשך  90ימים נוספים בהתאם.

לראיה באתי על החתום:
שם המציע:

ת.ז .או מס' ח.פ.:
כתובת:
טלפון:
_________________________________________
פקסימיליה:
תאריך:
חתימה  +חותמת:

אשור עו"ד/רו"ח

אני הח"מ ..................... ......עו"ד/רו"ח ,מאשר בזאת כי המסמך דלעיל ,נחתם על ידי:

ה"ה .............................. ..ת.ז( ...... ................ימולא כשהמציע הוא תאגיד)

ה"ה ................ ...............ת.ז................... ....
וכי אלה מוסמכים לחתום בשם המועצה הדתית  .................ולחייב את המועצה
הדתית.

_____________________

____________________

עו"ד

תאריך
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מסמך ד'
מועצה דתית רחובות

מכרז פומבי מס’ _________4__/21

למתן שירותי גביה בכניסה למקוואות באמצעות מכונות אוטמטיות כולל אספקה ואחזקה
ואיסוף כספים

הצהרת קבלן/הספק בדבר העסקת עובדים זרים כחוק ושכר מינימום
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – ( 1976להלן ":החוק")
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:
עד מועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק ,הקבלן /הספק ובעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק ,לא הורשעו בפסק דין חלוט,
ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כה' בחשוון התשס"ג)  31באוקטובר  ,(2002לפי חוק עובדים זרים )איסור
העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( ,התשנ"א –  ,1991או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז –.1987
הקבלן/הספק ובעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק ,הורשעו בפסק דין חלוט ,ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כה'
בחשוון התשס"ג)  31באוקטובר  ,(2002לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,
התשנ"א –  ,1991או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז –  ,1987כאשר במועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק ,חלפה שנה
אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה .
)על הקבלן/הספק למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטים(.
הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

__________________
המצהיר
אישור
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/יהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

__________________
עו"ד
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מסמך ה'
מועצה דתית רחובות

מכרז פומבי מס' ____4___/21

למתן שירותי גביה בכניסה למקוואות באמצעות מכונות אוטמטיות כולל אספקה
ואחזקה ואיסוף כספים

נוסח ערבות בנקאית להבטחת הצעה
לכבוד
המועצה הדתית רחובות

הנדון :ערבות בנקאית מס____________'
.1

.2

אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום ,עד לסכום כולל של ( ₪ 5,000במילים :חמשת אלפים שקלים חדשים)
(להלן" :סכום הערבות") ,שתדרשו מאת __________________ (להלן ":הנערב") ,בקשר למכרז פומבי מספר
.______/21
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שיתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ומחקר כלכלי )להלן" :המדד"( ,בתנאי ההצמדה שלהלן:
"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא המדד בגין חודש _______  2021אשר פורסם ביום_________ או סמוך לכך.
"המדד החדש" לעניין ערבות זו ,יהא המדד שפורסם לאחרונה הקודם לקבלת התשלום בפועל עפ"י ערבות זו.
"הפרשי ההצמדה" לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי ,יהיו הפרשי ההצמדה ,הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד
החדש למדד היסודי בסכום הדרישה ,מחולק במדד היסודי.
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי ,נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ,ללא כל הפרשי
הצמדה.

.3
.4
.5
.6

ערבותינו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם את סכום הערבות ,בתוספת הפרשי הצמדה ,מבלי שיהיה עליכם
לבסס או להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.
לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,לא יאוחר מ 15-ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו אנו נשלם לכם את הסכום
הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום____________ועד בכלל .כל דרישה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב
לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
אנו נותנים בזאת הסכמתנו הבלתי חוזרת לכך שהמועצה הדתית רחובות לפי שיקול דעתה המוחלט ,תוכל לפנות אל
הבנק ולדרוש את הארכת תוקף הערבות מעת לעת ואנו המציעים מעניקים אף הסכמתנו לכך שהבנק יאריך את תוקף
הערבות ,ככל שיידרש על ידה.
בכבוד רב,
בנק
______________________

טופס זה ייחתם בידי מורשי החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת הסניף.
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מסמך ו'
מועצה דתית רחובות
מכרז פומבי מס' ____________4__/21

למתן שירותי גביה בכניסה למקוואות באמצעות מכונות
אוטמטיות כולל אספקה ואחזקה ואיסוף כספים

נוסח ערבות בנקאית להבטחת קיום החוזה
בנק

:

סניף

:

כתובת
הסניף

:

תאריך

:

לכבוד המועצה הדתית רחובות
הנדון :ערבות בנקאית מס____________'
 .7אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום ,עד לסכום כולל של ( ₪ 5,000במילים :חמשת אלפים שקלים חדשים) (להלן" :סכום
הערבות") ,שתדרשו מאת __________________ (להלן" :הנערב") ,בקשר למכרז מס'  ______/21סכום הערבות יהיה צמוד
למדד המחירים לצרכן כפי שיתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי ,או ע"י מוסד ממשלתי אחר
(להלן ":המדד") ,בתנאי ההצמדה שלהלן:
"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא המדד בגין חודש _________  2021אשר פורסם ביום _______ או סמוך לכך.
"המדד החדש" לעניין ערבות זו ,יהא המדד שפורסם לאחרונה הקודם לקבלת התשלום בפועל עפ"י ערבות זו .
כדלהלן:
יחושבו
זו
ערבות
לעניין
ההצמדה"
"הפרשי
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי ,יהיו הפרשי ההצמדה ,הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש
היסודי.
במדד
מחולק
הדרישה,
בסכום
למדד היסודי
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי ,נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ,ללא כל הפרשי הצמדה.
 .8ערבותנו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם את סכום הערבות ,בתוספת הפרשי הצמדה ,מבלי שיהיה עליכם לבסס או
להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.
 .9לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,לא יאוחר מ 15-ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו אנו נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישה
ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד.
 .10ערבות זו תישאר בתוקפה עד __ ועד בכלל .כל דרישה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
 .11אנו נותנים בזאת הסכמתנו הבלתי חוזרת לכך שהמועצה הדתית רחובות לפי שיקול דעתה המוחלט ,לפנות אל הבנק ולדרוש את
הארכת תוקף הערבות מעת לעת ואנו מעניקים אף הסכמתנו לכך שהבנק יאריך את תוקף הערבות ,ככל שיידרש על ידן.
בכבוד רב,

 .12ערבות זו אינה ניתנה להעברה או הסבה.

בנק
______________________
טופס זה ייחתם בידי מורשי החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת הסניף.
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מסמך ז'
מועצה דתית רחובות
מכרז פומבי מס' _______4__/21

למתן שירותי גביה בכניסה למקוואות באמצעות מכונות אוטמטיות כולל אספקה ואחזקה
ואיסוף כספים

הצהרה בדבר קרבה לעובד ו/או חבר המועצת המועצה הדתית
תאריך__________:
לכבוד
מועצה דתית רחובות
א.ג.נ.,

הנני מצהיר בזאת כי מועצה דתית רחובות הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
סעיף  122א )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:
"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד
מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד להסכם או לעסקה עם המועצה הדתית; לענין זה" ,קרוב " -בן זוג ,הורה ,בן או בת,
אח או אחות".
כלל )12א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע:
"חבר המועצה לא יהיה צד להסכם או לעיסקה עם הרשות המקומית; לענין זה" ,חבר מועצה " -חבר מועצה או קרובו או תאגיד
שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף )(1)1ב( ו)(5)1-ב((".
סעיף ) 174א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:
"פקיד או עובד של מועצה לא יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי עצמו או על ידי בן-זוגו או שותפו או סוכנו ,בשום
הסכם שנעשה עם המועצה הדתית ובשום עבודה המבוצעת למענה".
 .2בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:
בין חברי מועצת המועצה הדתית אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא סוכן או שותף.
אין חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של תאגיד באמצעותו
הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
אין לי בן – זוג ,שותף או סוכן העובד ברשות.
ידוע לי כי ועדת המכרזים של המועצה הדתית תהיה רשאי לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל ,או אם מסרתי הצהרה
לא נכונה.
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 122א )ב)( (3לפקודת העיריות ,לפיהן מועצת המועצה
הדתית ברוב  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 122א)א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור
ותנאיו פורסמו ברשומות.

שם המשתתף ___________________ :חתימת המשתתף__________________:
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מסמך ח'
מועצה דתית רחובות
מכרז פומבי מס ' _______4____/21

למתן שירותי גביה בכניסה למקוואות באמצעות מכונות אוטמטיות

אישור על קיום ביטוחים
לכבוד
מועצה דתית רחובות
א.ג.נ,.

הנדון :אישור על קיום ביטוחים
בקשר לגביה ואכיפת חיובי המועצה הדתית ממקורות עצמיים
אני הח"מ ___________________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:
אנו הוצאנו לבקשת הקבלן פוליסות לביטוח לעניין מתן שרותי גביה ואכיפת חיובי המועצה הדתית ממקורות
עצמיים ,כמפורט להלן:
ביטוח הציוד של הקבלן במלוא ערך כינונו עד להעברתו לרשות המועצה הדתית ,כנגד אבדן או נזק עקב הסיכונים
המקובלים בביטוח כל הסיכונים לרבות ,אש ,עשן ,ברק ,התפוצצות ,שבר מכני ,רעידת אדמה ,פרעות ,שביתות,
נזק בזדון ,סערה ,סופה ,שיטפון ,נזקי נוזלים והתבקעות ,פגיעה תאונתית)  ,(IMPACTפגיעה ע"י כלי טייס,
פריצה.
הביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המועצה הדתית והבאים מטעמה ,ובלבד שהאמור
בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בכוונת זדון .
א .פוליסה משולבת לביטוח אחריותו המקצועית של הקבלן על פי כל דין בגין כל מעשה ו/או מחדל וביטוח חבות מוצר
לכיסוי אחריותו של הקבלן על-פי כל דין ,לרבות ביטוח אחריותו על-פי חוק האחריות למוצרים פגומים – תש"מ
.1980
הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה המתייחסת לתכנון ופיקוח ,אבדן מסמכים ,הזמנת חומרים ,איחור ואי יושר עובדים.
על הפוליסה תחול תקופת גילוי מוארכת :במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש ,מסיבה כלשהי ,מוסכם כי תחול
תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת למשך  12חודשים נוספים ,מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו ,וכל אירוע
שאירע במהלך תקופת הביטוח או התקופה הרטרואקטיבית להוביל לתביעה ,שלגביו תימסר לנו הודעה במהלך
תקופת הביטוח או בתקופה המוארכת ,יחשב לכל נושא ועניין כתביעה שהוגשה במהלך תקופת הביטוח.
בגבול אחריות של  $ 1,000,000למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.
תאריך רטרואקטיבי _________________
ההשתתפות העצמית עומדת על____________
ב .ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות הקבלן והבאים מטעמו על-פי דין בגין פגיעה ו/או נזק לגופו ו/או
לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא.
בגבול אחריות של –  $ 150,000למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.
מוצהר בזאת כי רכוש המועצה הדתית ו/או של מי מטעמה ייחשב כרכוש צד שלישי לצורך פוליסה זו .הביטוח אינו
כפוף לכל הגבלה בדבר חבות נובעת מ; אש ,התפוצצות ,אדים ,שיטפון ,בהלה ,מכשירי הרמה ,מעליות ,פריקה
וטעינה ,בעלי חיים ,מתקנים סניטריים פגומים ,הרעלה ,זיהום תאונתי ,שביתות והשבתות וכן תביעות תחלוף מצד
המוסד לבטוח לאומי .
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הביטוח כאמור בסעיפים ב' ו-ג' יורחב לשפות את המועצה הדתית ו/או הבאים מטעמה בגין אחריותה למעשי ו/או
מחדלי הקבלן.
בכפוף לסעיף בדבר אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
ג .ביטוח חבות מעבידים בגין חבות הקבלן כלפי עובדיו תוך כדי ועקב עבודתם.
הביטוח מורחב לכסות את המועצה הדתית במידה ותקבע כמעבידתם של עובדי הקבלן ו/או מי מהם .ביטוח זה
לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק ,שעות עבודה ומנוחה ,פתיונות ורעלים ,קבלנים ,קבלני משנה
ועובדיהם וכן העסקת נוער כחוק.
גבול אחריות למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.$ 5,000,000 :
 .1תקופת הביטוח בכל הפוליסות היא החל מ  __________________ -ועד ________________
)שני התאריכים נכללים( ,והן תחודשנה מאליהן מדי שנה לתקופה של שנה נוספת כל עוד ההסכם יהיה בתוקף.
.2

אנו מאשרים כי בכל הביטוחים הנזכרים:
א .המועצה הדתית נכללת כמבוטחת נוספת.
ב .אי קיום תנאי מתנאי הפוליסות בתום לב על ידי הקבלן לא יפגעו בזכויות המועצה הדתית.
כמו כן ,זכויות המועצה הדתית לא תיפגענה מחמת אי הודעה על אירוע נזק ,איחור בהגשת תביעה ו/או
כל סיבה אחרת.
ג .נכלל תנאי הקובע כי ביטול הפוליסות ו/או אי חידושן ו/או צמצומן יעשה בהודעה מוקדמת בכתב שתישלח
בדואר רשום למועצה  60יום לפני מועד הביטול ו/או החידוש ו/או הצמצום.

.3

הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות עבור הביטוחים.

.4

כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות הקבלן ו/או מבטחיו
כאשר קיים ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי המועצה הדתית .לגבי המועצה הדתית הביטוח על-פי הפוליסות הנ"ל
הוא "ביטוח ראשוני" המזכה אותה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות תביעת השתתפות ממבטחי
המועצה הדתית.

.5

ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידיכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בהסכם ,ולפיכך לא יחול בו או בפוליסות
שינוי ללא הסכמתם מראש ובכתב.

___________________

__________________

חברת הביטוח

תאריך

פוליסת רכוש
פוליסת ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר

מס____________'____
מס__________ '_____

פוליסת ביטוח צד שלישי

מס______________ '_

פוליסת חבות מעבידים

מס_____________ '__

שם סוכן הביטוח______________________:
כתובת_____________________________:
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__________________________________

נספחים
נספח א '3
מועצה דתית רחובות
מכרז פומבי מס _______4__/21

למתן שירותי גביה בכניסה למקוואות באמצעות מכונות אוטמטיות

הסכם שמירת סודיות
אנו הח"מ מתחייבים
 .1לשמור סודיות מוחלטת ומלאה ולא לגלות לכל אדם ו /או תאגיד ו /או גוף כלשהו ,זולת האנשים הנוטלים חלק בעבודה,
כל מידע ,רישום ,תוכנית ,מפרט ,מסמך ,שרטוטים ,דיאגרמות ,טבלאות ,נתון עיוני ,מדעי ,מעשי ,מתכון ,נתונים כספיים,
מחזורי מכירות ,תחומי פעילות וכו' .בין בכתב ובין אם בעל פה שהובאו לידיעת ה"מתחייבת" ונמסרו לה ע"י המציגים
במישרין ו/או בעקיפין או שהגיעו לידיעת ה"מתחייבת" בקשר עם או כתוצאה מן העבודה .כל הנ"ל יקרא להלן" :מידע".
" .2המתחייבת" מתחייבת לגבי המידע כדלקמן:
א .לא להעתיק ו/או לא להרשות לאחרים ו/או לא לאפשר לאחרים לבצע במידע או בחלק ממנו ,שכפול ,העתקה ,צילום
,תדפיס וכל צורת העתקה אחרת אלא לצורך ביצוע העבודה בלבד.
ב .על העותקים של המידע יחולו הוראות התחייבות זו ,וכל האמור לגבי מידע יחול גם על עותקיה.
ג .לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.
ד .להגביל את הגישה למידע אך ורק לאותם אנשים או גורמים העוסקים בפועל בעבודה.
ה .לנקוט בכל האמצעים להבטיח את שמירת המידע ע"י כל אדם הבא במגע עם המידע.
ו .להודיע בכל מקרה של אובדן מידע כלשהו.
ז .לא לפרסם בכל צורה שהיא כל נתון הנוגע לעבודה ו/או למידע עפ"י הוראות בלבד.
ח .לא לפתח ולא לייצר או להעתיק או לערוך ולהכין באופן כלשהו תכנת מחשב או סקרים על בסיס או על סמך הנתונים,
המסמכים וכד' שקיבלה מעת הגורמים אתם קשורה בעבודה הנוכחית אשר הגיעו לידיעת ה"מתחייבת" במהלך
וכתוצאה מן העבודה.
 .3ההתחייבות לשמירת הסודיות לגבי המידע תהיה תקפה גם לאחר סיום העבודה.
 .4ה"מתחייבת" תחזיר ותמסור ,עם סיום העבודה ,או בכל עת לפי דרישה ,כל מסמך ,נתון או מאגר מידע הנוגע למידע או
לעבודה .
 .5ההתחייבות הנ"ל תחול גם על עובדים של ה"מתחייבת" ועל כל המועסק מטעמה ,או ביחד איתה בביצוע העבודה כולה או
חלק ממנה" .המתחייבת" תעשה כל הדרוש להבטיח קיום ההתחייבות הנ"ל על ידם.
 .6ידוע ל"מתחייבת" כי בין היתר על מסמך התחייבות זה נמסרה לה העבודה וכי הפרת ההתחייבות לשמירת סודיות ,תגרום
נזקים כבדים וה"מתחייבת" תחוייב בפיצויים.
 .7על התחייבות זו חתומים מורשי חתימה של החברה ומצורף רשימת העובדים מתאמה אשר להם רשות לעבוד ולעסוק
במידע הנ"ל
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ולראיה

באנו

על

החתום

ביום_______________לחודש_____________

"המתחייבת" ___________________________________________:
אנו מסכימים להתחייבות הנ"ל
שם _________________________:חתימה__________________:
שם נציג ______________________:חתימה__________________:
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