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 מידע והוראות למשתתפים במכרז  –פרק א' 

 כללי  .1

)להלן:ה 1.1 וטרינרי  לפיקוח  "ו/"  המזמין"  תאגיד  הוקם   "(התאגידאו  הרופאים    אשר  לחוק  בהתאם 

מעוניין בקבלת הצעות במסגרת מכרז     "(חוק הרופאים הווטרינרים)להלן: "  1991- הווטרינרים, תשנ"א

)להלן:    הות בעבודה לתאגיד לפיקוח וטרינריי גה למתן שירותי ייעוץ בתחומי הבטיחות ו  21/2023פומבי  

 "(. המכרז"

רופאים   1.2 להעסיק  מטרתו  ועיקר  הווטרינרים  הרופאים  חוק  מכוח  הוקם  וטרינרי  לפיקוח  התאגיד 

כחלק מרפורמה  במדינת ישראל, זאת    מזון מן החי העל    ,דיןכל  פי  -על  וטרינרים ופקחים, לשם פיקוח  

נועדה  אשר  "(,  חוק המזון)להלן: "   2015-כללית במסגרת חוק הגנה על בריאות הציבור )מזון(, תשע"ו

 .  במדינת ישראל לייעל את תהליך הפיקוח הווטרינרי על מוצרים מן החי הן גולמי והן מעובד

ב 1.3 פעילותו  את  החל  כ  2020  ארסבמ  1  יוםהתאגיד  בו  ארצית.    םעובדי  390-ועובדים  עובדי  בפריסה 

ם את עבודת  "(, מבצעיהפיקוח  עובדיהפיקוח של התאגיד, רופאים וטרינרים ופקחים וטרינרים )להלן: "

מתקנים שונים ברחבי הארץ. התאגיד אינו אמון על תכניות הבטיחות במתקנים עצמם    500  -הפיקוח בכ 

אולם מעוניין להכין תכנית ניהול סיכוני בטיחות בעבודה, לבצע פיקוח עליון על קיום תכניות בטיחות  

נים ולעובדי הפיקוח  והכל  במתקנים ויישומן, לרבות הכנת נהלי עבודה, הדרכות והסברות לבעלי המתק

בהתאם   בטיחות  תכנית  מיושמת  בהם  במתקנים  לעבודה  מוצבים  הפיקוח  עובדי  כי  לוודא  מנת  על 

 "(. השירותיםותקנותיו הרלוונטיות )להלן: "  1970- לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל 

עובד 1.4 יחסי  יתקיימו  לא  מטעמו  מי  ו/או  התאגיד  לבין  המציע  הסכם  מעסיק,  - בין  בנוסח  כמפורט 

 ההתקשרות המצורף למסמכי ההזמנה. 

 ". הצעת המחיר"  1בנספח הצעת המחיר במסגרת מכרז זה תוגש  1.5

 
ויכריז על הזוכה בהתאם לאמור   1.6 יבחן את ההצעות  בהתאם להוראות המכרז שלעיל ולהלן, המזמין 

 . להלן 10 ףבסעי

 
נועדו אך ורק לשם הנוחיות ואין להן נפקות כלשהי בפרשנות   1.7 כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז 

 המכרז.  

 
שיבחר   1.8 הזוכה  כי  ממונהיובהר  להיות  נדרש  אלא    לא  במפעלים  לתאגיד  בטיחות  ייעוץ  שירותי  לתת 

 מפרט השירותים המצורף לחוזה.  - 4 בנספח וכמפורט   ומטעמו 
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 תיאום  .2

בין יועץ הבטיחות לתאגיד    מיםמתאכ  וישמש  ה או מי מטעמבתאגיד  משאבי אנוש  מנהל ול  תסמנכ"לי 

נשוא מכרז    שירותיםמתקנים השונים בכל הנוגע לל עובדי הפיקוח ובמתן הדרכות והנחיות ל ובכלל זה  

 .("המתאם"להלן: ) זה

 
 שירותים הנדרשים  ה .3

 התאגיד.הכנת תכנית לניהול הבטיחות לעובדי הפיקוח של  .3.1

 ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות במתקנים השונים בהם מוצבים עובדי הפיקוח.  .3.2

עובדי   .3.3 מוצבים  בהם  השונים  במתקנים  הבטיחות  סדרי  קיום  על  סדורה  תכנית  פי  על  פיקוח 

 הפיקוח. 

 הסברה והדרכה לעובדי הפיקוח.  .3.4

 ריכוז מידע אודות החקיקה המחייבת בתחום הבטיחות בעבודה.  .3.5

 ע אודות תאונות עבודה ומחלות מקצוע של עובדי הפיקוח בתאגיד והפקת לקחים  ריכוז מיד .3.6

העבודה    דיווח ו  לכך  בהתאם  העבודה  נהלי  עדכון , במשרד  האזורי  העבודה  בהתאם  למפקח 

 .  1945-לפקודת התאונות ומחלות משלח יד )הודעה( 

 ריכוז פעולת ועדת בטיחות. הקמה ו .3.7

ארגון    קידום .3.8 העבודהסעיפי "תקנות  על  עליהם במסגרת  יועץ הבטיחות  אשר  "  הפיקוח  אמון 

 .  עבודתו

 

 אופי ההתקשרות והיקפה  .4

 

    "(."התקופה הראשונהלהלן: ) חודשים 12  תקופת ההתקשרות הראשונה הינה בת  .4.1

להאריך את    הא רשאי י תאגיד  לעיל, ה  .4.1בתום תקופות ההתקשרות הראשונה כהגדרתה בסעיף   .4.2

הוראות    .("תקופות האופציה "  :להלןחודשים כל אחת )   12בנות  תקופות נוספות    3-ההתקשרות ב 

 .  החוזה ביחס לתקופה הראשונה יחולו בשינויים המחויבים גם בתקופות האופציה

 ,מובהר בזאת, כי המצגים בהצעתו של המציע לעניין התנאים המקדמיים לרבות כלל הרישיונות .4.3

ב לצורך  הנדרשים  וההיתרים  וכי המציע  האישורים  בבחירתו  שיקול  יצוע ההתקשרות מהווים 

נדרש לעמוד בכל המצגים הללו לכל אורך פרק הזמן המוגדר לתוקף הצעתו של המציע וכן במהלך  

  .תקופת ההתקשרות ותקופת האופציה, במידה ויבחר כמציע זוכה
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 תנאי סף להשתתפות במכרז  .5

  בכל   עמידתו  בדבר  הוכחה  לצרף  המציע  על.  במצטבר,  עצמו  במציעשצריכים להתקיים    הסף  תנאי להלן  

 . ותנאי  תנאי

 

 תנאי סף מינהליים  .5.1

 או עוסק מורשה הרשום בישראל במרשם המתנהל על פי דין.  תאגידהינו המציע  .5.1.1

  1976  - תשל"ו    בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםהמציע מחזיק   .5.1.2

 כשהם תקפים. 

ולפי חוק שכר  1991  –המציע אינו בעל הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א   .5.1.3

 . 1987 –מינימום, התשמ"ז 

ידי   .5.1.4 על  זה הינו במסגרת סמכויות המציע והצעתו חתומה  מתן השירותים נשוא מכרז 

 הגורמים המוסמכים לחתום ולחייב את המציע. 

 . ההוראות לעניין ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלותהמציע מקיים את   .5.1.5

 
   םתנאי סף מקצועיי .5.2

מחזיק באישור כשירות המציע או הרפרנט המוצע מטעמו )המועסק כעובדו של המציע(  .5.2.1

 .1996- תשנ"וה, (ממונים על הבטיחות)תקנות ארגון הפיקוח על העבודה לפי תקף כ

המציע או הרפרנט המוצע מטעמו )המועסק כעובדו של המציע( סיים קורס ממונה על    .5.2.2

בהתאם להוראות נדרשות על מנת לכתוב תכנית לניהול הבטיחות    תוהשתלמויובטיחות  

 . 2013-התשע"ג (תוכנית לניהול הבטיחות)תקנות ארגון הפיקוח על העבודה 

שנים   5בעל ניסיון של  המציע או הרפרנט המוצע מטעמו )המועסק כעובדו של המציע(   .5.2.3

תינתן  במתן שירותי יעוץ בטיחות לגופים ממשלתיים ו/או ציבוריים.    לפחותבמצטבר  

ב  בטיחות  יועציל  עדיפות   ניסיון  הבעלי  ומשרד ב  הרגולצי תחום  הבריאות  משרד 

 . ופיתוח הכפר החקלאות

 שנים 3של מוכח  ניסיוןאו לרפרנט המוצע מטעמו )המועסק כעובדו של המציע( למציע  .5.2.4

  בביצוע הדרכות בטיחות בעבודה )פרונטאליות, מעשיות   השנים האחרונות, 5מתוך 

 .עובדים לפחות 300אמצעים טכנולוגים מרוחקים( לחברות המעסיקות וב

 

 מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו .6

 

 להוכחת עמידה בתנאי הסף:מסמכים נדרשים  .6.1
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צרף תעודת התאגדות או תעודת עוסק מורשה מאושרים ל יש 5.1.1הוכחת תנאי סף  לצורך .6.1.1

 ע"י עו"ד. 

יש לצרף אישור תקף מרואה חשבון או פקיד שומה המעיד על    5.1.2הוכחת תנאי סף    לצורך .6.1.2

 . 1976 –ניהול פנקסים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

יש לצרף תצהיר חתום בכתב ומאושר ע"י עורך דין בנוסח    5.1.3סף  הוכחת תנאי    לצורך .6.1.3

 . נוסח התצהיר מחייב ואין לסטות ממנו.  א'3 בנספחתצהיר המופיע 

סף    לצורך .6.1.4 תנאי  מורשי    5.1.4הוכחת  בדבר  דין מטעם המציע  עורך  של  לצרף הצהרה  יש 

   .'ד3 בנספחהחתימה במציע, לפי הנוסח המפורט 

סף    לצורך .6.1.5 תנאי  זכויות    5.1.5הוכחת  שוויון  חוק  הוראות  קיום  בדבר  הצהרה  לצרף  יש 

 . ה'3 בנספחצהרה המפורט לאנשים עם מוגבלות בנוסח הה

נדרש המציע להגיש פירוט ניסיון חתום ומאומת ע"י    5.2.4עד    5.2.3ף  ס  תנאי   הוכחת  לצורך .6.1.6

 בצירוף מסמכים המעידים ככל הניתן  על האמור בסעיפים אלה.  .2 בנספח עו"ד, כמפורט 

 

 :מסמכים נוספים .6.2

 .המוצע מטעמופרופיל המציע ו/או קורות חיים של המציע או של הרפרנט  .6.2.1

שהינו עסק בשליטת  ,מציע    1992  - לחוק חובת מכרזים, תשנ"ב   (ב)ב2התאם לאמור בסעיף  ב .6.2.2

כי במציע      ג'3  נספחבנוסח    יצרף להצעתו אישור של רואה חשבוןאישה כהגדרתו בסעיף זה,  

 :אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה

 . הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה – אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  .6.2.3

כן יצרף ו ;בשליטהאין הם קרובים של המחזיקה    –אם שליש מהדירקטורים אינם נשים   .6.2.4

 .של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה המציע להצעתו תצהיר 

יום מיום הגשתה או עד להכרעה חלוטה בדבר המציע הזוכה, המאוחר    90תוקף ההצעה יהא   .6.2.5

 מבין שני אלה. 

בעצם הגשת ההצעה מוותר המציע על כל טענה בדבר אי התאמה ו/או אי הבנה ו/או אי   .6.2.6

כל על  במכרז  האמור  לכל  מסכים  והוא  המכרז  לתנאי  הסכם   הסכמה  לרבות  נספחיו, 

 ההתקשרות. 

 

   ימכרז דו שלב  -אופן הגשת ההצעות .7

וכן ימלא בו את הסכום המבוקש    1נספח  בהמציע ימלא את טופס ההצעה המצורף להזמנה   .7.1

 ללא מע"מ. שעת ייעוץ  עבור 

 ההצעות תוגשנה בשתי מעטפות נפרדות:  .7.2

יוכנסו כל מסמכי המכרז וכל המסמכים הנדרשים לצורך עמידה בתנאי    -  למעטפה אחת  .7.2.1

 ".  ושם המציע  3202/21מכרז    –  1מעטפה  כתב "יהצעת המחיר, עליה י   –  1נספח    למעטהסף,  
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שניה .7.2.2 המחיר    -  למעטפה  הצעת  ייכתב    1נספח    –תוכנס  עליה  מכרז   –  2"מעטפה  בלבד, 

 ושם המציע". – הצעה כספית  21/2023

"למתן   3202/21מכרז פומבי מס'    כתב "יועליה י  למעטפה שלישיתשתי המעטפות תוכנסנה   .7.2.3

  ללא כל אמצעי זיהוי של המציע.  ".הות בעבודהיי ייעוץ בתחומי הבטיחות והגשירות

, 1נספח  -על המציע לוודא כי המקום היחיד בו מפורטת הצעתו הכספית הינה בהצעת המחיר .7.3

 . 2אותה הכניס למעטפה 

 לוח זמנים למכרז  .8

עיתונים  בשני מועד פרסום המכרז באתר האינטרנט של התאגיד ו  . 8.1

 . יומיים
 

 1.202392., 'איום 

שאלות  .  8.2 להגשת  אחרון  המשפטית  הבהרה  מועד  של  למחלקה 

להתאגיד,   לפנות  זריהן"עוהיש  יסמין  לדוא"ל: ד   ,

yasminz@veterinary.org.il 

 

 

 מועד אחרון למתן תשובות לשאלות ההבהרה הנוספות . 8.3

 2.23 .09,'הלא יאוחר מיום  

 . 12:00בשעה 

 

 16.2.23,  'הלא יאוחר מיום  

 . 12:00בשעה 

 

 המועד האחרון להגשת הצעות    8.4

הלל   אבא  שברח'  התאגיד  במשרדי  המכרזים  לתיבת  תבוצע  ההגשה 

"ד יסמין עוה  נא לתאם הגעה מראש עם    , לוד, קומה רביעית.18סילבר  

טלפון  באו    yasminz@veterinary.org.ilדוא"ל:  באמצעות  זריהן,  

08-6923705   
 

  3.23.01,'דלא יאוחר מיום  

 . 12:00בשעה 
 

 

 מתבקש המציע לציין את עמוד המכרז והסעיף אליו מופנית שאלתו.  שאלות הבהרההעלאת ב .8.5

התאגיד רשאי לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון   .8.6

 להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. 

     תנאים כללים למכרז .9

 

שתכלול הצעה גבוהה מהאמור, תיפסל  . הצעת מציע 20%ההנחה המקסימאלית הינה הנחה בשיעור  .9.1

 לא ניתן לנקוב בשיעור הנחה שלילי.  ולא תובא כלל לדיון.

המציע מצהיר כי המחירים ואחוזי ההנחה הקבועים בהצעתו, כוללים תמורה עבור ביצוע מלא   .9.2

 ומושלם של כל השירותים על פי מסמכי המכרז ולא יתווספו אליהם תוספות כלשהן. 

הצעת המחיר הינה על בסיס תעריף שעתי וידוע למציע כי תנאי לקבלת התשלום הינו דיווח בפועל בגין   .9.3

בחודש בממוצע בכפוף   שעות  60 -כל שעה שבוצעה, תוך פירוט המשימה אשר בוצעה. ולא יותר מ

mailto:yasminz@veterinary.org.il
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לתכנית העבודה שתמסר למציע מטעם סמנכ"לית למינהל ומשאבי אנוש בתאגיד ולסדרי העדיפות  

 בעו על ידה. שיק

הצעת  למסמכי המכרז )להלן: " 1 כנספח" המצורף הצעת המחירהצעת המחיר תוגש על גבי "  .9.4

"(.הצעת המחיר תוגש כאחוזי הנחה על המחיר המירבי של השירותים כמפורט בנספח.  יש  המחיר

 למלא את הנספח במקומות המיועדים להשלמה. 

שלום, ולאחריה ימציא המציע חשבונית מס,  יום ממועד קבלת דרישת הת 45תנאי התשלום הינם עד  .9.5

 ימים מיום קבלת התשלום.  10-ולא יאוחר מ 

 

 בדיקת הצעות המציעים והכרזה על ההצעה הזוכה .10

 לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, המזמין יבחן את ההצעות בשלבים כמפורט להלן:  .10.1

 ' שלב א 

העומדות בתנאי הסף  בחינת עמידת ההצעות בתנאי הסף והעברת ההצעות   .10.1.1

 לשלב הדירוג.  מציעים שהצעותיהם נפסלו, יקבלו הודעה מתאימה. 

חשבוננתגלו   .10.1.2 טעויות  או  סופר  לתקן  א טעויות  המכרזים  ועדת  רשאית  יות, 

 אותן, תוך מתן הודעה למציע. 

 ב'שלב 

וההצעה הכספית של המציעים שעברו את תנאי  בדיקת איכות ההצעות    .10.1.3

  ן:להלחלוקה שהסף, בהתאם ל 

 30% –מחיר  .10.1.3.1

   70%  –איכות  .10.1.3.2

 

 (:%70) -ניקוד מרכיב האיכות .10.1.4

התרשמות כללית מהיועץ והתאמתו    45%מרכיב איכות ראיון אישי   .10.1.4.1

לתפקיד על סמך ריאיון שיערך עמו ועם מנהל המציע בפני וועדת איכות  

המורכבת מנציגי התאגיד ויועצים חיצוניים מטעמו, לצורך התרשמות  

הרפרנט   ושל  המציע  של  המקצועי  ניסיונו  הבאים:  בנושאים  אישית 

הניסיו עצמו(,  במציע  מדובר  שלא  )ככל  מטעמו  המציע  המוצע  של  ן 

מימוש   לעניין  ועמידתם  לתנאי הסף, עמדתם  מעבר  והרפרנט מטעמו 

שהוגשו   למסמכים  התייחסות  תוך  במכרז,  המפורטים  השירותים 

 למכרז.

ראיון עם מעסיקים/מקבלי    -  35%מרכיב איכות ראיונות ממליצים   .10.1.4.2

, ושל הרפרנט מטעם המציע )שהוא    10%  – שירות קודמים של המציע  

למציע אשר נותן שירותי ייעוץ/ממונה בטיחות    15%ע(  עובדו של המצי
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וככל שהמציע אינו מבצע    מעבר לתנאי הסף   למפעלי ייצור תעשיה ומזון

בפועל  וסה"כ  10%  -השירותים  מבין  35%,  מי  אל  יפנה  התאגיד,   .

, על  2המעסיקים/מקבלי השירות קודמים המפורטים בטבלה בנספח  

ב דעת  חוות  קבלת  לשם  דעתו,  שיקול  המציע  פי  של  התאמתו  עניין 

 לתפקיד. 

 

האיכות   .10.1.5 ועדת  באמצעות  לניקוד  התבחינים  הראשוניים  טבלת  לראיונות 

תהיה אחידה לכלל המועמדים ולפי שיקול דעת התאגיד יוזמנו  כמפורט לעיל,  

ועדת   בפני  שני  הגבוה    מועמדיםחמישה  עד    המכרזיםלראיון  הניקוד  בעלי 

 . ביותר

לא יתייצב לראיונות במועד שנקבע, יהיה התאגיד  שהמציע  מובהר, כי ככל   .10.1.6

 רשאי לפסול את ההצעה.

 
 :( %30) -ניקוד מרכיב המחיר  .10.1.7

כל ההצעות    בעניין מרכיב המחיר,    לצורך דירוג והשוואת ההצעות .10.1.7.1

הינו   המוצע  בה  המחיר  אשר  הצעה  כאשר  תיבחנה,  הרלוונטיות 

תר, יתר ההצעות ידורגו ביחס  תזכה בציון הגבוה ביו-הנמוך ביותר

 אליה.  

נקודות ומשקלו בהצעה ייקבע    30הציון המקסימלי ברכיב זה הינו   .10.1.7.2

 באופן המפורט מטה. 

המכרזים   .10.2 המזמין  ועדת  לו,  של  מחוצה  או  התאגיד  מתוך  מקצועי,  גורם  בכל  להיעזר  רשאית 

יכולת המציעים לספק את   ו/או הערכה של  השירות הנדרש, לצורך  לעריכת בדיקה ו/או בחינה 

 קבלת החלטתה. 

עומד   .10.3 לא  ונמצא  בעבר  עמו  עבד  אשר  מציע  הסף  על  לפסול  הזכות  את  לעצמו  שומר  המזמין 

, וזאת על פי חוו"ד אשר תוגש לוועדת המכרזים ותועבר גם לידיעת  בסטנדרטים של השירות הנדרש

 המציע. 

הא .10.4 ציון  סכום  קרי  המשוקלל,  הציון  אשר  זו  תהיה  הזוכה  ציון  ההצעה  וסכום  המשוקלל  יכות 

 הוא הגבוה ביותר.  לעיל, 10.1.3.2 -ו 10.1.3.1בסעיפים המחיר המשוקלל, כאמור 

דוא"ל   .10.5 זכייתו במכרז, באמצעות  על  לזוכה בכתב  יודיע  למזמין במסגרת הליך    רשיימסהמזמין 

 המכרז.

הזוכה, לאחר זכייתו וטרם  המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציע   .10.6

 חתימת ההסכם. 
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 ערבות הצעה   .11

הזכייה,   .11.1 בדבר  ההודעה  ממועד  יום  עשר  ארבעה  הזוכה  תוך  ההסכם  מתחייב  על  כדין  לחתום 

₪    10,000ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית, בסך של    להמציאו   ונספחיו ולהחזירו למזמין

נספחיו  כמפורט בהסכם ההתקשרות על    הביצוע"()להלן: "ערבות  ₪(    פים אל  ת)ובמילים: עשר

 . למכרז 6בנוסח המצורף כנספח ו

 

 איסור הכנסת שינויים והסתייגויות   .12

 .אסור למציע למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי המכרז  .12.1

מתנאי    המזמין .12.2 המציע  הסתייגות  משום  כאמור,  תיקון  או  מחיקה  שינוי,  בכל  לראות  רשאי 

 . המכרז/החוזה, ולפסול את הצעת המציע

 

 בכבוד רב,

 התאגיד לפיקוח וטרינרי   
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 הסכם ההתקשרות לביצוע השירותים   –פרק ב' 

 

 הות בעבודהיגהלמתן שירותי ייעוץ בתחומי הבטיחות ו הסכם

 2023בשנת  ________שנערך ונחתם ביום _________ לחודש  

 בין 

 התאגיד לפיקוח וטרינרי 

 "( התאגיד" ו/או "המזמין"  :)להלן 

 מצד אחד 

 לבין 

 

 שם התאגיד: ______________ 

 ח.פ. _____________________ 

 כתובת:___________________ 

 טלפון :___________________ 

 ___________________ דוא"ל: 

  "(נותן השירותים""הספק" ו/או ""המציע" ו/או )להלן: "                           

 מצד שני 

 

לסעיף  והמזמין   הואיל  בהתאם  הוקם  אשר  סטטוטורי  תאגיד  הרופאים  32הינו  לחוק  ב. 

 "(;המזמין" ו/או "התאגיד )להלן: "  1991-הווטרינרים, תשנ"א  

למתן שירותי ייעוץ בתחומי    )להלן: המכרז(  21/2023פומבי  והמזמין פרסם מכרז פומבי מס'   והואיל  

ו וטרינרייג ההבטיחות  לפיקוח  לתאגיד  בעבודה  במכרז  הות  כהגדרתם  )להלן:  , 

 "(; השירותים"

והסכים לקבל על עצמו    ;1  כנספחהמציע הגיש לתאגיד הצעה לביצוע השירותים המצ"ב  ו והואיל  

 את ביצוע העבודות נשוא המכרז, בהתאם לתנאי המכרז;
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כהצעה הזוכה במכרז, בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של    זמין בחר בהצעת הספק והמ והואיל  

 ; התאגיד

היחסים המשפטיים ביניהם, הכול כמפורט בהסכם וברצון הצדדים לקבוע בהסכם זה את   והואיל 

 זה להלן;

 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן: 

 מבוא .1

 המבוא להסכם מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומחייב כיתר תנאיו.  .1.1

 .כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחיות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהן .1.2

 בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ויש להתייחס לאמור בו גם כפונה בלשון נקבה. הסכם זה מנוסח  .1.3

 הגדרות השירותים  .2

 .למסמכי המכרז  4נספח  יעניק לתאגיד את השירותים בהתאם לאמור במפרט הטכני, המצורף כ המציע    .2.1

 

 מציעההתחייבויות והצהרות  .3

מצהיר כי אין כל מניעה על פי דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה עם המזמין,    מציעה .3.1

וכי בידו כל האישורים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין למתן השירותים עבור המזמין, בהתאם לנדרש  

 על פי כל דין. 

ת והאמצעים הדרושים, וכן  את היכולוידאג כי יהיו לו למשך כל תקופת ההסכם,  כי יש לו    המציע מצהיר .3.2

 את הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הנדרשים לשם מתן השירותים. 

 בצע את השירותים ביעילות וברמה מקצועית גבוהה.  מתחייב ל מציעה .3.3

המציע מסכים כי התמורה בגין  השירותים הינה התמורה המלאה והבלעדית לה יהיה זכאי בגין ביצוע   .3.4

 . ותיו שוכנע כי התמורה מהווה תמורה ראויה עבור עבודתוהשירותים, ועל יסוד בדיק 

המציע מצהיר כי הוא מוסמך על פי מסמכי ההתאגדות ועל פי כל דין, להתקשר בהסכם זה ולבצע את   .3.5

   החתימה החתומים על הסכם זה, הוסמכו לכך כדין וחתימתם מחייבת.  התחייבויותיו על פיו, וכי מורשי

 סודיות והיעדר ניגוד עניינים .4

המציע מתחייב בזאת באופן מפורש לשמור בסודיות מוחלטת, לא לגלות, לא להעביר, לא לעשות שימוש    4.1

ובין  כלשהו ללא הסכמה בכתב מהמזמין, לא למסור בכל דרך שהיא ובשום זמן שהוא, בין במישרי ן 

בעקיפין, הן במשך זמן ביצוע השירותים והן לאחר מכן, כל מידע, ידיעה, מסמך ו/או כל חומר שהוא  
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לרבות בדיקה, מאגר מידע, דו"ח, מידע עסקי, מידע פיננסי, מידע אחר, בין שהוא כתוב ובין שאינו כתוב,  

אשר הגיע אליו ו/או אשר יגיע  "( ו המידע"הקשור במישרין ו/או בעקיפין לתאגיד ו/או לפעילותו )להלן: 

 לידיו עקב ובקשר עם ביצוע השירותים, למעט אם קיימת חובה לגלות את המידע על פי דין. 

מתחייב כי הוא ומי מטעמו ישמרו את המידע שהתקבל אצלם במהלך ביצוע חובותיהם על פי    מציעה 4.2

עשו בו כל שימוש למעט  ההסכם והמכרז בסודיות מוחלטת, במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה, ולא י 

 לצורך ביצוע חובותיהם בהתאם להסכם.  

מתחייב כי אין בביצוע ההסכם כדי ליצור ניגוד עניינים כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין, בינו    מציעה 4.3

 לבין המזמין. 

על כך למזמין, ללא כל    מציעבכל מקרה שייווצר חשש כלשהו לניגוד עניינים בינו לבין המזמין יודיע ה 4.4

 שיהוי, וידאג מידית להסרת ניגוד העניינים האמור. 

 מעסיקאי תחולת יחסי עובד   .5

  מעסיק-מזמין ואין ולא יהיו יחסי עובד-עצמאי  מציעמובהר כי היחסים בין הצדדים להסכם זה הם יחסי   .5.1

 ו/או מי מטעמו.  מציעבין המזמין לבין ה

זכאים   .5.2 אינם  מטעמו  מי  ו/או  המציע  כי  בזאת  סוציאליים  מובהר  ותנאים  הטבות  לתשלום  מהמזמין 

 כלשהם הקבועים בכל דין ו/או נוהג ו/או הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה, לרבות פיצויי פיטורין. 

- מוסכם על הצדדים כי אם תחליט ערכאה שיפוטית כלשהי כי התקיימו בין המציע למזמין יחסי עובד .5.3

בלבד מהתמורה   75% - מציע כאילו היה זכאי לעסיק בתקופת ההתקשרות על פי הסכם זה, יראו את ה מ

 כפי שנקבעה על פי הסכם זה וכי יהיה על המציע להשיב כל עודף תמורה כאמור שהתקבל אצלו. 

כל הוצאות המציע בקשר לביצוע השירותים, לרבות תשלומי מיסים וכל הוצאה אחרת בקשר לביצוע   .5.4

 והמזמין לא יחויב בכל דרך שהיא בגינם. השירותים יחולו על המציע ועליו בלבד, ישולמו על ידו  

למען הסר ספק יובהר כי המציע אינו רשאי להסב או להמחות את ההסכם או חלק הימנו לאחר, אלא   .5.5

 בהסכמת המזמין מראש ובכתב.

 

 אופי ההתקשרות והיקפה  .6

 

מיום _______ ועד    "("התקופה הראשונה)להלן:    חודשים   12תקופת ההתקשרות הראשונה הינה בת   .6.1

    .ליום _______



הות  י גהבתחומי הבטיחות ולמתן שירותי ייעוץ  – 21/2023 מכרז פומבי מס'
   לתאגיד לפיקוח וטרינרי בעבודה

 

13 
 

בסעיף   .6.2 כהגדרתה  הראשונה  ההתקשרות  תקופות  ה  .6.1בתום  י לעיל,  רשאיתאגיד  את    הא  להאריך 

הוראות החוזה    .("תקופות האופציה להלן  חודשים כל אחת )  12בנות  תקופות נוספות    3-ההתקשרות ב 

 .  בתקופות האופציהביחס לתקופה הראשונה יחולו בשינויים המחויבים גם 

הרישיונות .6.3 כלל  לרבות  המקדמיים  התנאים  לעניין  המציע  של  בהצעתו  המצגים  כי  בזאת,   ,מובהר 

נדרש   המציע  וכי  בבחירתו  שיקול  מהווים  ההתקשרות  ביצוע  לצורך  הנדרשים  וההיתרים  האישורים 

של המציע   לתוקף הצעתו  פרק הזמן המוגדר  אורך  לכל  הללו  בכל המצגים  במהלך תקופת  לעמוד  וכן 

  .ההתקשרות ותקופת האופציה, במידה ויבחר כמציע זוכה 

במקרה של אי שביעות רצון התאגיד מהשירות הניתן לו, רשאי המזמין להודיע על סיומו המוקדם של   .6.4

, מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם או יקנה למציע זכות  יום מראש  30הסכם ההתקשרות, בהתראה בת  

 . לפיצוי

הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, המציע מחויב להעביר למזמין את כל החומר שברשותו    בכל מקרה של .6.5

והשייך למזמין או את כל העבודה שעשה עבור המזמין עד להפסקת ההסכם, ללא דיחוי וללא שום פגיעה.  

 מובהר כי המציע אינו רשאי לעכב אצלו חומר כלשהו מכל סיבה שהיא, לרבות לא בשל תשלום המגיע לו.

 מורה הת .7

חודשים, ותחילתה במועד חתימת חוזה ההתקשרות בין הזוכה לתאגיד. לתאגיד    12תקופת השירות הינה   .7.1

 .חודשים כל אחת   12תקופות נוספות בנות  3- את ההתקשרות בנתונה הזכות להאריך 

בקבלת אישור מוועדת המכרזים בתאגיד, כמו כן רשאי התאגיד להפסיק    ידוע לזוכה כי מינויו מחוייב  .7.2

 יום מראש.   30את השירות בתוך תקופת ההתקשרות, בהתראה בת  

י .7.3 ובהתאם לדיווח חודשי,    60- של כנתנו בהיקף  י השירותים נשוא ההתקשרות  התעריף  שעות חודשיות 

   .כולל מע"מ לא₪   ____________לשעה יהיה המירבי  

יום לא יהווה הפרה של הסכם זה והמציע    30בזאת כי איחור בתשלום התמורה אשר לא יעלה על  מוסכם   .7.4

יום יזכה    30  ללא יהא זכאי לכל סעד או תרופה, כספיים או אחרים, בגין איחור כאמור. איחור העולה ע

 .1961-את המציע בהפרשי הצמדה וריבית כקבוע בחוק הפרשי הצמדה וריבית, תשכ"א

יום ממועד קבלת דרישת התשלום, ולאחריה ימציא המציע חשבונית מס, ולא    45ם הינם עד  תנאי התשלו .7.5

 ימים מיום קבלת התשלום.   10-יאוחר מ

 אחריות   .8
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העקיפים,   .8.1 ו/או  הישירים  וההפסדים,  הנזקים  ההוצאות,  לכל  המזמין  כלפי  אחראי  יהיה  לבדו  המציע 

התחייבויותיו כלפיו ו/או כתוצאה ממעשים או ממחדלים של המציע  שיגרמו למזמין כתוצאה מהפרת  

פי הסכם זה, לרבות כתוצאה  -ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו או בקשר עמם, במהלך ביצוע התחייבויותיו על

מפיגור בלוח זמנים עליו הוסכם בהסכם זה או שעליו יוסכם בעתיד, ויפצה את המזמין בגין כל נזק או  

 ר. הפסד שיגרם כאמו

המציע לבדו יהיה אחראי כלפי צד שלישי כל שהוא לנזקי גוף ו/או לנזקי רכוש ו/או לנזקים  עקיפים,   .8.2

שיגרמו במישרין ו/או בעקיפין על ידי המציע ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו והנובעים ממעשה ו/או  

פי הסכם זה. היה    ממחדל של המציע או של מי מהנ"ל בקשר עם ביצוע השירותים והתחייבויותיו על 

והמזמין יתבע ע"י צד שלישי כל שהוא בגין נזקים שהמציע אחראי להם כאמור בהסכם זה, יהיה המציע  

כל   לרבות  כאמור,  בו  יחויב  שהמזמין  סכום  כל  בגין  הראשונה  דרישתו  עם  מיד  המזמין  בשיפוי  חייב 

 ההפסדים וההוצאות שיגרמו למזמין בעניין זה. 

ם זה אין בה ולא תתפרש כדי לעשות את המזמין ו/או כל אדם או גוף הפועלים  שום הוראה מהוראות הסכ .8.3

בשמו או מטעמו אחראים, או כדי לחייבם בפיצויים או אחרת, בגין כל אבדן ו/או נזק ו/או הפסד העלולים  

להיגרם לגופו או לרכושו של המציע ו/או של עובדיו או של כל אדם או גוף אחר הפועל מטעמו, מחמת  

ה, רשלנות, מעשה או מחדל או כל סיבה אחרת הקשורה או הנובעת במישרין ו/או בעקיפין מפעילותו  פעול 

 של המציע. המציע לבדו ישא באחריות לתוצאות כל מקרה מהמקרים המפורטים לעיל.

המציע מתחייב לשפות את המזמין בגין כל נזק, הוצאה, הפסד או תשלום שהמזמין ישא בו כתוצאה   .8.4

ו/או   של המציע  מתביעה  כל אדם אחר מטעמו  ו/או  ו/או קבלן  עובד  טענה שתועלה מצד  ו/או  דרישה 

 כאמור. 

השירותים    .8.5 ביצוע  אי  או  ביצוע  עקב  למזמין  שייגרם  נזק  ו/או  אבדן  לכל  אחראי  יהיה  לבדו  המציע 

 והתחייבויותיו על פי הסכם זה.

אומי לגבי  תאונות  עבודה ומתחייב  המציע מתחייב לבטח את כל עובדיו וכל מי שמועסק על ידו בביטוח ל  .8.6

לתשלום דמי הביטוח למוסד לביטוח לאומי במועדים הקבועים בחוק. המציע יהיה אחראי לכל תוצאה  

 של אי מילוי התחייבות זו. 

בו   .8.7 חוייב  או  שילם  אשר  סכום  כל  אחרת  דרך  בכל  לגבות  ו/או  לקזז  ו/או  לנכות  רשאי   המזמין 

 יעים למציע מהמזמין מסיבה כלשהי. כאמור, מכל סכום או סכומים המג  

 ח  ביטו .9

מבלי לגרוע מאחריות המציע על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב המציע כי לפני תחילת ביצוע עבודתו   .9.1

על חשבונו, הכל כמפורט  על שמו וובמשך כל תקופת ההסכם יהיו בידיו פוליסות ביטוח תקפות שהוצאו  
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)להלן:    5  כנספח  להלן ובאישור עריכת ביטוח המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן

 . "(אישור עריכת הביטוח"

 

ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, מתחייב המציע להמציא לידי המזמין, לפני תחילת עבודתו את אישור   .9.2

העתק   למזמין  המציע  ימסור  עת  בכל  המזמין  לדרישת  המבטח.  ידי  על  חתום  כשהוא  הביטוח  עריכת 

 זה.  מפוליסות הביטוח שהוצאו על ידו בקשר עם הסכם

 
  על ביטוחי המציע יחולו ההוראות הבאות:  .9.3

נוסח   .9.3.1 או  "ביט"  מנוסח  יפחת  לא  מקצועית,  אחריות  לביטוח  הפוליסה  למעט  הפוליסות,  נוסח 

 מקביל הנהוג אצל המבטח; 

הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית תכלול כיסוי למפרע שאינו מאוחר מיום תחילת התקשרותו   .9.3.2

 המזמין; הראשונה של המציע עם  

הפוליסות יכללו ביטול סייג "רשלנות רבתי" )אם קיים(. למען הסר ספק, אין בביטול הסייג בכדי   .9.3.3

 לגרוע מחובות המבוטח או מזכויות המבטח לפי הדין; 

 היקף השירותים בפוליסה ובאישור הביטוח יותאם לכלל הפעילויות ולשירותים שיבוצעו; .9.3.4

קודמות   .9.3.5 הינן  לפיו  סעיף  יכללו  וכי  הפוליסות  מטעמו  והבאים  המזמין  ע"י  שנערך  ביטוח  לכל 

  המבטח מוותר על כל דרישה לשיתוף ביטוחיהם של הנ"ל;

קיום של תנאי מתנאי הפוליסות על ידי המציע בתום לב, לא תפגע  -הפוליסות יכללו סעיף לפיו אי .9.3.6

  בזכויות המזמין והבאים מטעמו לקבלת שיפוי על פיהן;

ה .9.3.7 לפיו  סעיף  יכללו  וההשתתפויות  הפוליסות  הפרמיות  לתשלום  הבלעדי  האחראי  הינו  מציע 

העצמיות על פיהן וכי למבטח לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפי המזמין ו/או הבאים מטעמו  

 בקשר לתשלום, או אי תשלום, הפרמיות ו/או ההשתתפויות העצמיות כאמור. 

המ .9.3.8 לחצרי  המובא  לרכוש  ו/או  לרכושו  ביטוח  לערוך  שלא  רשאי  ו/או  המציע  וסביבתם  זמין 

המשמש אותו ו/או את הבאים מטעמו בקשר עם מתן השירותים ובלבד כי הוא פוטר את המזמין  

ואת המשכיר וחברת הניהול של המבנה בו מצויים משרדי המזמין, מכל אחריות לאבדן ו/או נזק  

האמור  שיגרם לרכוש כאמור מכל סיבה שהיא וזאת בין אם נערך הביטוח ובין אם לאו. הפטור  

 לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון. 

 

המציע מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי לתחילת   .9.4

ביצוע עבודתו והמזמין יהיה זכאי למנוע ממנו להתחיל בביצוע ההסכם כל עוד האישור האמור לא הומצא  

 לו לפני מועד תחילת ביצוע העבודה. 

 

פי הסכם זה,  -המצאת אישור עריכת הביטוח במועד, כאמור לעיל, לא תפגע בהתחייבויות המציע על  אי .9.5

 לרבות בכל הנוגע לתשלום פיצויים בגין אי עמידה בתנאי ההסכם. 
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המזמין רשאי לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא ע"י המציע כאמור בלעיל והמציע מתחייב לפעול   .9.6

ון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויותיו. המציע מצהיר כי זכות הביקורת  לביצוע כל שינוי או תיק 

של המזמין ביחס לאישור הביטוח כאמור וזכותו של המזמין להורות על תיקון ביטוחי המציע כמפורט  

לעיל, אינה מטילה על המזמין או מי מטעמו כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישור הביטוח  

 היקפו ותוקפו ואין בה לגרוע מכל חבות המוטלת על המציע על פי הסכם זה.כאמור, טיבו, 

 

במלואם   .9.7 דמי הביטוח  לשלם את  ידו,  על  הנערכות  פוליסות הביטוח  תנאי  המציע מתחייב למלא אחר 

 ובמועדם, ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם. 

 

לעיל, המציע מתחייב שהפוליסה לביטוח אחריות מקצועית תחודש ברצף לכל התקופה  למרות האמור   .9.8

 שנים.  7  -בה המציע עלול להימצא אחראי עפ"י חוק ולא פחות מ 

 
ועד תום כל תקופת ביטוח מתחייב המציע להפקיד בידי המזמין אישור ביטוח חדש כאמור לעיל  לפני מ  .9.9

 נוספת.  לתקופה בגין הארכת תוקפם 

 
המציע מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור הביטוח במועדים הנקובים, מדי כל שנת ביטוח כל עוד הסכם   .9.10

 זה תקף וזאת אף אם תוקפו הפורמאלי פג אולם הוא ממשיך להתקיים בפועל. 

 
בוטלו הביטוחים בטרם פג תוקף הסכם זה מסיבה כלשהי והמציע לא המציא אישור ביטוח אחר, או   .9.11

שהסתיימו בטרם פג הסכם זה, יהיה המזמין רשאי, אך לא חייב, לבצע את הביטוחים  לא חידש ביטוחים  

תחתיו ולשלם את דמי הביטוח אם לא ישלמם לדרישתו. המזמין יהיה רשאי לנכות תשלומים אלו מכל  

 סכום שיגיע ממנו למציע בכל זמן שהוא או לגבותם מהמציע בכל דרך אחרת. 

 
יחות אשר יקבעו מעת לעת על ידי המזמין ו/או על ידי המבטחים  המציע מתחייב לקיים את נהלי הבט .9.12

ו/או על ידי הרשויות המוסמכות. כן מתחייב המציע שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה  

 או מחדל אשר יש בהם כדי לסכן חיי אדם ו/או לגרום נזק לרכוש. 

 
רט בסעיפי נספח הביטוח המצ"ב, הינה  למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפו .9.13

בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המציע שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. על המציע  

לבחון את החשיפה לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. המציע מצהיר ומאשר כי הוא יהיה  

מי ו/או  המזמין  כלפי  דרישה  ו/או  טענה  כל  מלהעלות  האחריות    מנוע  לגבולות  הקשור  בכל  מטעמו 

 המזעריים כאמור.   

 
באישור   .9.14 המפורטים  המציע  לביטוחי  משלים  ו/או  נוסף  ביטוח  בעריכת  צורך  יש  המציע  לדעת  אם 

הביטוח, מתחייב המציע לערוך ולקיים את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור. בכל ביטוח נוסף או  

ף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המזמין והבאים מטעמו  משלים לביטוחי המציע כאמור, ייכלל סעי
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)לעניין ביטוחי חבויות(   והבאים מטעמו  )לעניין ביטוחי רכוש( ושם המבוטח יורחב לכלול את המזמין 

 לעיל.  9.3בכפוף לסעיף אחריות צולבת. על הביטוחים האמורים בסעיף זה יחולו הוראות סעיף 

 ביצוע  ערבות .10

ימציא הזוכה  במעמד חתימת הסכם זה וכתנאי לתוקפו,    קיום התחייבויותיו לפי הסכם זה,  להבטחת .10.1

₪( כשהיא חתומה  פים אל ת)ובמילים: עשר  ₪  10,000בנקאית אוטונומית בלתי מותנית, בסך של    ערבות

על ידי בנק מורשה בישראל, צמודה למדד המחירים לצרכן, כאשר מדד הבסיס הינו המדד האחרון הידוע  

 "(.הביצוע  ערבותבמועד החתימה על הסכם התקשרות זה )להלן: "

  תשלום  לביצוע  מוקדם   תנאי  מהווה  המזמין  בידי  הביצוע  ערבות  הפקדת  כי,  ספק  הסר  למען,  מובהר .10.2

 . זה להסכם בהתאם לספק  יגיע  אשר כלשהו

 ממועד חתימת הסכם זה. (חודשים 14 ליום ________) ערבות זו תישאר בתוקפה עד .10.3

  תשלום לקבלת כתנאי, האופציה תקופות למימוש בהתאם הערבות תוקף את  להאריך הספק  באחריות .10.4

 .אלה תקופות בגין

 : של ולכיסוי להבטחה היתר בין הערבות  תשמש, לעיל  האמור  בכלליות לפגוע  מבלי .10.5

  תנאי   כל  של  מילוי  אי  או  הפרה  כל  עם  בקשר  או  עקב  למזמין  להיגרם  העלול  הפסד  או  נזק  כל .10.5.1

 . משלוחיו  או מעובדיו מי או הספק  ידי כל זה הסכם  מתנאי כלשהו

  להתחייב   או   לשלם  או  להוציא  עלול  שהמזמין,  לספק  הקשורים  והתשלומים  ההוצאות   כל .10.5.2

 . זה הסכם עם בקשר

יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לחלט ו/או לבקש את פירעון סכום הערבות, כולו    המזמין  .10.5.3

חלקו, בכל מקרה בו לא יעמוד הספק בתנאי ההסכם ולא ימלא אחר התחייבויותיו על פי הסכם  או  

 "ב.וכיוצ זה, מבלי להיזקק לפניה לערכאות, לבוררות  

  סיבה   מכל,  ההתקשרות  תקופת  הסתיימה,  לעיל  כאמור  הערבות  היקף  בכלליות  לפגוע  מבלי .10.5.4

.  כבטוחה  הארכתה  לדרוש  או  הערבות  את  לחלט  המזמין  רשאי,  לנזק  למזמין  גרם  והספק,  שהיא

 . הערבות לו  תוחזר,  כלשהו  פיצוי לתאגיד  חייב הספק נותר שלא וככל,  ההתקשרות תקופת בתום

   .הספק על יחולו, הביצוע בערבות הכרוכות  ההוצאות כל .10.6

 . למסמכי המכרזהמוגדר  6בנספח  נוסח ערבות הביצוע יהא בנוסח המפורט  .10.7

 הפרות ופיצוי מוסכם .11
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זה הינם סעיפים יסודיים ומהותיים בהסכם זה והפרתם מהווה הפרה יסודית של    להסכם  10עד    2סעיפים   11.1

המקנה למזמין,  בין    ,1970  -הסכם זה, כמשמע המונח בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( התשל"א

  מיןזכות מכל    השאר, את הזכות להודיע על ביטולו המיידי של ההסכם, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או

 המוקנים לו על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי כל דין.  ,וסוג שהוא

 

,הרי ש 11.2 בכל אחד מהמקרים המנויים להלן יראו את המציע כמי שהפר את  גם  מבלי לגרוע מהאמור לעיל 

 ההסכם הפרה יסודית: 

 
נכסי המציע,  הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי   11.2.1

יום    21כולם או חלק, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  

 ממועד ביצועם. 

  מונה לנכסי המציע, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע ו/או מפרק זמני או קבוע  11.2.2

 . עו/או נאמן זמני או קבוע ו/או מנהל מיוחד זמני או קבו

המציע קיבל החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו בקשה לפירוק או שהוצא נגדו צו  11.2.3

פירוק או שהמציע הגיע לפשרה או לסידור עם נושיו, כולם או חלקם, או שיזם פניה לנושיו  

לפקודת החברות ) נוסח    322פי סעיף    למען יקבל אורכה או פשרה או למען הסדר איתם על

 .1982- חדש( התשמ"ג

לפני חתימת    ןאם יתברר כי הצהרה כלשהי של המציע אינה נכונה או כי לא גילה למזמי  11.2.4

 . זהלחתום על הסכם  ןהסכם זה עובדה שהיה בה כדי להשפיע על החלטת המזמי

 .םכי המציע הסתלק מביצוע ההסכ ןהוכח להנחת דעת המזמי  11.2.5

מ.   11.3 ל  ןהמזמימש  ילא  ו/או הסעדים המגיעים  ייחשב הדבר    ואחת מהזכויות  דין, לא  זה או ע"פ  בהסכם 

 כוויתור על מילוי חובה מחובותיו של המציע. 

כולו או    –רשאי לנכות את סכום הפיצוי    ןמזמיה  יהאבמקרה בו יחויב המציע בסכום פיצוי לפי סעיף זה,  .   11.4

מכל סכום שיגיע למציע על פי הסכם זה, והמציע לא יעלה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין    – חלקו  

 .ובקשר עם כך

 שונות .12

זה, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא    12.1 הסכמת צד מהצדדים לסטות מתנאי כלשהו של הסכם 

 זירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.  תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה ג

בו, והוא מחליף    12.2 בין הצדדים לגבי הנושאים הנדונים  הסכם זה מבטא את ההסכם המלא והממצה 

וכל   דיון, טיוטות, מכתבים  זיכרון דברים, הצעות סיכומי  נוהג,  כל מצג, הסכם, משא ומתן,  ומבטל 
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)לפי המקרה( בין הצדדים, בין בכתב    שררו או הוחלפו  –לפני חתימתו של הסכם זה    –מסמך אחר, אשר  

 ובין בעל פה, בנושאים ובעניינים האמורים. 

 כל תיקון או תוספת להסכם זה ייערכו בכתב, שאם לא כן, לא יהא להם כל תוקף.   12.3

 

 

 הודעות .13

 כתובות הצדדים להסכם זה ופרטי התקשרותם הם כקבוע במבוא לו.   13.1

ימים לאחר    3כתובתו כאמור, תחשב כאילו התקבלה  כל הודעה שתישלח בדואר רשום לצד האחר ע"פ    13.2

 בעת מסירתה.  -מסירתה ואם נמסרה ביד ו/או בדוא"ל

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

   

 המציע  המזמין
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 2023/12למכרז  נספחים – פרק ג' 

 

 תוגש במעטפה נפרדת .  -ת מחירהצע – 1נספח  

 .פרטי ניסיון וממליצים -2נספח  

 ים והצהרות. תצהיר  – 3  נספח

 מפרט שירותים מחייב .  -4נספח 

 .אישור עריכת ביטוח – 5נספח 

 נוסח ערבות ביצוע ) למציע הזוכה בלבד(  – 6נספח 
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 תוגש במעטפה נפרדת    -3202/12במכרז ת מחיר הצע –  1נספח 

 לכבוד   

 וטרינרי התאגיד לפיקוח  

 תאגיד לפיקוח וטרינרי ל בעבודה הותיוהג הבטיחות  בתחומי ייעוץלמתן שירותי  –מחיר  תהצע נדון:ה

 . תאגיד לפיקוח וטרינריל הות יירותי ייעוץ בתחומי הבטיחות והג ש למתן   יוגשת בזאת הצעתמ .1

 

עומד במלוא תנאי   ניוכי א ועל נספחי , המכרז מסמכי בקפידה ב תיעיינ מאשר ומצהיר בזאת, כי אני  .2

את כל המסמכים הדרושים לצורך אימות תנאי   ףמצר יהסף המפורטים בהזמנה להציע הצעות, ואנ

 .הסף

 
  יתהווה קיבול של הצעת התקשרות, הסכם ההתאגיד לפיקוח וטרינרי על גבי כי רק חתימת  ידוע לי .3

 .זו

 
הינו  במכרז זה  הות בעבודה יייעוץ בתחומי הבטיחות והג ידוע לי כי התעריף המקסימאלי לשעת  .4

ממוצע  יתן שירות על פי דרישה ביהיועץ בתחומי הבטיחות והגיהות בעבודה    מע"מלא כולל  ₪ 280

והכל כנגד דיווחי שעות ומשימות, כמפורט   ,לשנה שעות 720 ומקסימום לחודששעות    60 של עד

 . במכרז

 
וכי לא ניתן לנקוב במספר שלילי.    20%ידוע לי כי אחוז ההנחה אותו אוכל להציע להלן, הינו עד   .5

__ אחוזים ובמילים ___________ אחוזים, כך  __לפיכך אחוז ההנחה אותו אני מציע הינו __

 .__ _____ אני מציע סך של __   ממונה בטיחותשעבור שעת 

 
כי הסכום הנקוב לעיל מהווה את התמורה הכספית המלאה והסופית בגין ובקשר עם מתן   יידוע ל  .6

יד   יםהשירות  ל  יעל  בגין השירות  יוכי לא תשולם  וסוג שהוא  עט  כאמור למ  יםכל תוספת מכל מין 

 . כמפורט בחוזה ההתקשרות

 
 רט במכרז.ווידוע לי כי היא תחול גם בתקופות האופציה כמפזו הינה בלתי חוזרת,  הצעתי  .7

 ,בכבוד רב

 ___________   שם המציע:  

 ___________  חתימת המציע:  

 ___________   תאריך:  
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 2023/12במכרז  פרטי ניסיון וממליצים  –2נספח  

 , כמפורט להלן: תנאי הסףב כמפורט  ,ניסיונובמסמך זה על המציע לפרט את 

שנים במצטבר לפחות   5המציע או הרפרנט המוצע מטעמו )המועסק כעובדו של המציע( בעל ניסיון של  .1

ליועצים בעלי ניסיון    תינתן עדיפותבמתן שירותי יעוץ בטיחות לגופים ממשלתיים ו/או ציבוריים. 

 בתחום הרגולציה במשרד הבריאות ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר. 

השנים    5שנים מתוך  3למציע או לרפרנט המוצע מטעמו )המועסק כעובדו של המציע( ניסיון מוכח של   .2

האחרונות,  בביצוע הדרכות בטיחות בעבודה )פרונטאליות, מעשיות ובאמצעים טכנולוגים מרוחקים(  

 עובדים לפחות.   300רות המעסיקות  לחב

, או פירוט הניסיון, תוך מסירת  בור כל עבודהאישורי הוכחה עצרף פרט בטבלה ככל הניתן וליש ל .3

ניתן לצרף הבהרות  פרטי מקבל השירות. יש לשכפל הטבלה שלהלן, לשם מתן פירוט מלא ככל הניתן. 

 .בדף נפרד

עם אחד הלקוחות המפורטים לשם התרשמות  המזמין רשאי, ככל שיבחר לעשות כן, ליצור קשר  .4

 נוספת מהמציע.

אין חובה להשיב בטבלה זו, ניתן לצרף עמודים בגין כל פרויקט ובלבד שהפרמטרים המפורטים   .5

בטבלה יופיעו בעמודים אלה.  אישור עוה"ד לנכונות ההצהרה יכול להינתן בנפרד, תוך הפנייה  

 לעמודים המצורפים. 

האם קיים  
ניסיון מעבר  

לנדרש בתנאי  
  בסעיפיםהסף 
 5.2.4עד  5.2.3

 
ממונה  /יועץכ
  שירותים  תןנוה
מפעלי ייצור  ל

 ן תעשיה ומזו
 

 כן/לא  
 

 במידה וכן פרט  
את שם המפעל ,  

כמות עובדים  
איש קשר  

 ותקופת ביצוע. 

- תקופת ביצוע
 התחלה וסיום

 
 
 
 
 
 
 

החברות   שמות
להם ניתנו שירותי  

הדרכות בטיחות  
בעבודה  

)פרונטאליות,  
מעשיות  

ובאמצעים  
טכנולוגים  
מרוחקים(  

  300המעסיקות 
 עובדים לפחות. 

 תיאור
הפרויקט במתן   

שירותי יעוץ  
בטיחות לגופים  

ממשלתיים ו/או  
 ציבוריים 

 ניסיון על  בדגש
  הרגולציה בתחום

  משרד עם
  / הבריאות

 החקלאות 

פרטי  
ת:  התקשרו 

 טלפון נייד

שם איש קשר  
 ותפקידו 

שנת   מס"ד  שם הלקוח 
 הפרויקט 

       1 2018 
       2  
       3  
       4  
       1 2019 
       2  
       3  
       4  
       1 2020 
       2  
       3  
       4  
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       1 2021 
       2  
       3  
         
       4  
       1 2022 
       2  
       3  
       4  

 
 אישור עורך הדין

 
בפני במשרדי אשר  הופיע/ה  ביום ____________  כי  עו"ד מאשר/ת   ,_____________________ אני הח"מ 

ת.ז. ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי  
____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה 

"  21/2023פרטי ניסיון וממליצים במכרז    "  2לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על נספח  
 להוכחת אמיתות תוכנו. 

 ___________ 

 תימה וחותמת ח
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 2023/21במכרז  תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים -א' 3נספח 

 
אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה  

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

"( המבקש להתקשר  המציע___________ שהוא המציע )להלן:  "הנני נותן תצהיר זה בשם ________ 
__________________.   ביצוע____________________ עבור  המזמין   

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

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

המונח    משמעותו תנאים    –  "עבירה"של  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  )איסור  זרים  עובדים  חוק  לפי  עבירה 
מינימום התשמ"ז  1991-הוגנים(, התשנ"א חוק שכר  לפי  כהגדרתו  1987-או  שירות  לקבלת  ולעניין עסקאות   ,

, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות  2011-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב  2בסעיף  
 בתוספת השלישית לאותו חוק.

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל. 

 במשבצת המתאימה( X)סמן 

   מועד  ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן: "  לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו
 "(. להגשה

   לפחות ממועד ההרשעה    וחלפה שנה אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות    הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו
 האחרונה ועד למועד ההגשה. 

   זיקה אליו ביותר משתי עבירות    הורשעוהמציע או בעל  דין   לפחות ממועד    ה אחתולא חלפה שנ בפסק 
 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.  

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  

 ____________________   ____________________   _________________ 
 חתימה וחותמת      שם      תאריך 

 
 

 אישור עורך הדין
ום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר  אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי בי 

ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי  

ת וכי יהיה/תהיה  ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמ

עשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.  צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא י  

 _____________ 

  תימה וחותמת ח
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 2023/21התחייבות לסודיות והיעדר ניגוד עניינים במכרז  –  ב'3נספח 

  

 לכבוד

 התאגיד לפיקוח וטרינרי 

 

למכרז  אני _______________________, ת.ז. __________________, נותן התחייבות זו בקשר להסכם  

 פומבי מס' 21/2023 למתן שירותי ייעוץ בתחומי הבטיחות והג יהות בעבודה )להלן –  "ההסכם"(

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:  .1

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

חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור באספקת השירותים בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל  

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

כל מידע אשר יגיע לידי בקשר לאספקת השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן    -צועיים"  "סודות מק

השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר על ידי מדינת  

 ישראל ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמה.  

מוחלטת   .2 בסודיות  ההסכם,  עקב  אלי  שיגיעו  המקצועיים  והסודות  המידע  את  לשמור  מתחייב  הנני 

 ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מילוי חובותיי על פי ההסכם.  

מבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל   .3

יים שהגיעו אלי עקב ההסכם, למעט מידע שהוא בנחלת הכלל או  אדם את המידע והסודות המקצוע

 מידע שיש למסור על פי כל דין. 

לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת או התחייבות אחרת שלי לבין התחייבויות הספק על   .4

 פי הסכם זה.  

ההסכם לבין מילוי תפקיד    אמנע מכל פעולה שיש בה כדי ליצור ניגוד עניינים בין מילוי תפקידי על פי .5

 או התחייבות אחרת, במישרין או בעקיפין.  

אני מתחייב להודיע למזמין ולמזמין על כל חשש לקיום ניגוד עניינים בין התחייבויותיי על פי ההסכם   .6

 לבין פעילות אחרת שלי.  

 

 

 שם: _________________ חתימה: _____________ תאריך:___________ 
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 3202/21במכרז   תצהיר עסק בשליטת אישה –  ג'3נספח 

 לכבוד, 

 התאגיד לפיקוח וטרינרי 

 הגדרות: 

 . 1981-כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"א  –אמצעי שליטה 

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, בעצמה או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין,   –מחזיקה בשליטה 
 טה בעסק. מכל סוג של אמצעי השלי 50%-בלמעלה מ

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל הכללי, מנהל עסקים ראשי וכל ממלא תפקיד כגון   – נושא משרה 
 זה בעסק, אף אם תוארו שונה.

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף או   –עסק 
 שותפות הרשומה בישראל.  

עסק שאישה מחזיקה בשליטה בו ואשר יש לה, ביחידות או עם נשים אחרות, את   – שה עסק בשליטת אי
 ב באישור רואה החשבון לעיל. -א והיכולת לכוון את פעילותו; ובלבד שהתקיימו התנאים 

 בן זוג, אח, הורה, צאצא, וכן הורה או בן זוג של כל אחד מאלה  –קרוב 

 

אני גב' _______________, מספר זהות ____________, שם התאגיד _______________, ע"מ  
ב' לחוק חובת המכרזים,  2_______________, מצהירה בזאת כי העסק נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף  

 לעניין עידוד נשים בעסקים.  1992  –התשנ"ב 

 ________          _______ 

 חתימה            שם מלא   

 ישור עו"דא
אני עו"ד _____________, מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(,  

 . 1981 –התשמ"א 
המחזיקה בשליטה בחברת ______________, ע"מ ___________ הינה גב' ______________ מספר  

 זהות ______________. 
 ________  _______  __________    __________    __________   

 כתובת                 טלפון     חותמת    חתימה    שם מלא   
 

 רו"חאישור 

מכהן בעסק נושא משרה    ______________עסק  ככל שב_____________, מאשר בזאת כי    רו"חאני  
  –שליש מהדירקטורים אינם נשים ככל שוכי  הוא אינו קרוב משפחה של המחזיקה בשליטה –שאינו אישה 

 אין הם קרובי משפחה של המחזיקה בשליטה. 
 

 ________  _______  __________    __________    __________   

 טלפון כתובת                     חותמת    חתימה    שם מלא   
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 3202/21במכרז   הצהרת מורשי חתימה –  ד'3נספח 

 אני הח"מ, עו"ד/רו"ח _____________ אשר כתובתו ______________ מאשר בזאת כי: 

 

תאגיד  ל שירותי ייעוץ בתחומי הבטיחות והגיהות בעבודהלמתן  21/2023מתן השירותים נשוא מכרז  .1

 במסגרת סמכויות המציע ____________ )להלן: "המציע"(. לפיקוח וטרינרי )להלן: "המכרז"( הינו 

 המציע קבל החלטה כדין להגיש הצעה למכרז זה.  .2

החתומים על מסמכי המכרז הינם ____________________ )גב'/מר, ת.ז., חותמת וחתימה(   .3

הוא/היא/הם מורשי החתימה מטעם המציע _________ ומוסמך/ים לחתום בשמו ולחייבו לכל דבר  

 יין. וענ 

 מתן השירות נשוא המכרז הינו בהתאם למטרות המפורטות במסמכי התאגדות המציע.  .4

 

: _____________ תאריך:___________ וחותמת עוה"ד : _________________ חתימהעוה"ד שם  
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 הצהרה בדבר קיום הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים   –  ה'3נספח 

 3202/21במכרז  עם מוגבלות

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה  

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

"( המבקש להתקשר  המציע___________________, שהוא המציע )להלן:  " הנני נותנ/ת תצהיר זה בשם  

. אני מצהיר/ה כי הנני  הות בעבודה  ישירותי ייעוץ בתחומי הבטיחות והג למתן ש  התאגיד לפיקוח וטרינרי עם 

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

  במשבצת המתאימה:Xסמן 

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

  על המציע והוא   חלות 1998-זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח   חוק שוויוןל  9הוראות סעיף

 מקיים אותן.   

במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998 )להלן: ''חוק שוויון  

  במשבצת המתאימה:xזכויות''( חלות על המציע, נדרש לסמן 

 עובדים.   100 -המציע מעסיק פחות מ 

   עובדים או יותר.   100המציע מעסיק 

  במשבצת המתאימה:  Xבמקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר נדרש לסמן 

    המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים

קבלת   הצורך, לשם זכויות, ובמקרה לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים, לשם

 .ליישומן בקשר הנחיות

  ותים החברתיים לשם  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשיר

זכויות, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום   לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות, שלגביה   פעל ליישומןחובותיו, 

 נתן התחייבות זו(. 

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה  

ימים ממועד ההתקשרות. 30והשירותים החברתיים, בתוך   

 

_______ תאריך:___________ שם: _________________ חתימה: ______  

 

 

https://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.PDF
https://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.PDF
https://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.PDF
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 3202/21מחייב במכרז שירותים מפרט  –  4 נספח

מעוניין בקבלת הצעות במסגרת מכרז פומבי    "(התאגידאו "ו/ "  המזמין"  התאגיד לפיקוח וטרינרי )להלן: .1

)להלן:    הות בעבודה לעובדי התאגיד לפיקוח וטרינרייג הלמתן שירותי ייעוץ בתחומי הבטיחות ו  21/2023

 "(. המכרז"

עובדים .2 וטרינרי  לפיקוח  רופאים    390-כ  בתאגיד  התאגיד,  של  הפיקוח  עובדי  ארצית.  בפריסה  עובדים 

מתקנים שונים    500  - וטרינרים ופקחים וטרינרים )להלן: "עובדי הפיקוח"(, מבצעים את עבודת הפיקוח בכ

ם אולם מעוניין להכין תכנית ניהול  ברחבי הארץ. התאגיד אינו אמון על תכניות הבטיחות במתקנים עצמ

סיכוני בטיחות בעבודה, לבצע פיקוח עליון על קיום תכניות בטיחות במתקנים ויישומן, לרבות הכנת נהלי  

עבודה, הדרכות והסברות לבעלי המתקנים ולעובדי הפיקוח  והכל על מנת לוודא כי עובדי הפיקוח מוצבים  

- בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל    ות בהתאם לפקודת הבטיחותלעבודה במתקנים בהם מיושמת תכנית בטיח 

 )להלן: "השירותים"( ותקנותיו הרלוונטיות   1970

  במשך כל תקופת ההתקשרות ימלא המציע אחר הוראות כל דין וכל תקן ישים הקשורים בשירותים, כפי .3

על שיידרש  וכפי  לעת  מעת  בתוקף  וההיתרים  התאגיד ידי  -שיהיו  הרישיונות  האישורים,  כל  בעל    ויהיה 

 התקפים הנדרשים על פי הוראות כל דין לצורך מתן השירותים. 

 

 השירותים הדרושים  .4
 הכנת תכנית לניהול הבטיחות לעובדי הפיקוח של התאגיד. .4.1

 ים בהם מוצבים עובדי הפיקוח. ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות במתקנים השונ  .4.2

 פיקוח על פי תכנית סדורה על קיום סדרי הבטיחות במתקנים השונים בהם מוצבים עובדי הפיקוח.  .4.3

 הסברה והדרכה לעובדי הפיקוח.  .4.4

 ריכוז מידע אודות החקיקה המחייבת בתחום הבטיחות בעבודה.  .4.5

עדכון נהלי  ,ריכוז מידע אודות תאונות עבודה ומחלות מקצוע של עובדי הפיקוח בתאגיד והפקת לקחים   .4.6

בהתאם לפקודת התאונות ומחלות  למפקח העבודה האזורי במשרד העבודה    דיווחו  העבודה בהתאם לכך

 . 1945-משלח יד )הודעה(

 וריכוז פעולת ועדת בטיחות  ההקמ .4.7

  .ארגון הפיקוח על העבודה" אשר יועץ הבטיחות אמון עליהם במסגרת עבודתוקידום סעיפי "תקנות   .4.8

 

 ותהמקומות בהם נדרש השיר .5

במשחטות, בתי המטבחיים, מפעלי  בעת הצורך  שירות הכוללת: נסיעה לכל חלקי הארץ    מתןקריאה ל .5.1

 בתיאום עם נציג התאגיד. - מיון דגים, מפעלי פירוק ועיבוד בשר וכן יבואני בשר ודגים

 בתיאום עם נציג התאגיד. , לוד.  18בכתובת אבא הילל סילבר  –מתחם משרדי הנהלת התאגיד  .5.2

 מחיר  .6
 

 "(. הצעת המחירלמסמכי המכרז )להלן: "  1  כנספחהמצורף  "  הצעת המחירהצעת המחיר תוגש על גבי "  .6.1
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של   .6.2 המירבי  על המחיר  הנחה  כאחוזי  תוגש  למלא את  הצעת המחיר  יש  בנספח.   כמפורט  השירותים 

 הנספח במקומות המיועדים להשלמה. 

לא כולל    ₪  280הינו  התעריף המקסימאלי לשעת ייעוץ בתחומי הבטיחות והגיהות בעבודה  במכרז זה   .6.3

 .מע"מ

. הצעת מציע שתכלול הצעה גבוהה מהאמור, תיפסל ולא  20%ההנחה המקסימאלית הינה הנחה בשיעור   .6.4

 לא ניתן לנקוב בשיעור הנחה שלילי.  לדיון.תובא כלל 

המציע מצהיר כי המחירים ואחוזי ההנחה הקבועים בהצעתו, כוללים תמורה עבור ביצוע מלא ומושלם   .6.5

 של כל השירותים על פי מסמכי המכרז ולא יתווספו אליהם תוספות כלשהן.

הצעת המחיר הינה על בסיס תעריף שעתי וידוע למציע כי תנאי לקבלת התשלום הינו דיווח בפועל בגין   .6.6

שעות    720ומקסימום  בחודש    שעות   60כל שעה שבוצעה, תוך פירוט המשימה אשר בוצעה. ולא יותר מ  

יד  אנוש בתאג  בכפוף לתכנית העבודה שתמסר למציע מטעם סמנכ"לית למינהל ומשאבי, והכל  לשנה

 ולסדרי העדיפות שיקבעו על ידה. 

יום ממועד קבלת דרישת התשלום, ולאחריה ימציא המציע חשבונית מס,    45תנאי התשלום הינם עד    .6.7

 ימים מיום קבלת התשלום.  10-ולא יאוחר מ 

 

 הנני מאשר כי נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי. 

 

 

 ____________________   ____________________   _________________ 
 חתימה וחותמת      שם      תאריך 
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 321/202במכרז  ביטוח  עריכת אישור –5נספח 

הנפקת האישור  תאריך  אישור קיום ביטוחים 
(DD/MM/YYYY) 

, בהתאם למידע  בתוקף  ביטוח   פוליסתאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה    :הבאה  הפיסקה  תבוא קיום ביטוחים    באישור
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים  וחריגיה. יחד עם זאת,    הפוליסה המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי  

יגבר האמור בפול יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש  באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח 
 האישור. 

מבקש האישור  
 הראשי

גורמים נוספים  
הקשורים 

למבקש האישור 
וייחשבו כמבקש 

 האישור

מבוטח/המועמד ה
 לביטוח 

 העסקה אופי
 והעיסוק המבוטח

 האישור  מבקש מעמד

 שם 
התאגיד לפיקוח  

 וטרינרי

 אופי העסקה:  שם שם

 נדל"ן ☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים ☐

 ______ אחר: ☐
 

 : המבוטח העיסוק
 

ייעוץ  מתן שירותי 
התחומי הבטיחות  

וגהות ושירותים 
  נלווים

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______ אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ. 
500107677 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 

 מען 
רחוב אבא הלל  

 , לוד 18סילבר 

 מען מען

הקשר   תיאור 
האישור   למבקש 
אם   חברה  הראשי: 
ו/או בת ו/או אחות  
ו/או   קשורה  ו/או 
חלק   ו/או  שלובה 

 מקבוצה. 
 

 כיסויים

 סוג הביטוח 
לפי   חלוקה

אחריות   גבולות
 ביטוח   סכומיאו 

מספר  
 הפוליסה  

נוסח 
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

)ניתן להזין 
תאריך  

 רטרואקטיבי( 

תאריך  
 סיום

)ניתן להזין 
תאריך  

 רטרואקטיבי( 

אחריות   גבול
 פעילות לכלל

סכום   /המבוטח 
 ביטוח 

 השתתפות
 עצמית

  חובה אין)
 נתון להציג
 ( זה

 כיסויים מטבע 
 נוספים
  בתוקף
 וביטול

 ****   חריגים
 למקרה*  לתקופה  

 328, 309 ש"ח   _______      רכוש
, 304, 302 ש"ח   500,000     צד ג'

307, 309 ,
315 ,321 ,
322 ,328 ,
329 

אחריות 
 מעבידים

    6,000,000  
-לעובד ו

20,000,000  
למקרה  

 ולתקופה

, 319, 309 ש"ח  
328 

אחריות 
 מקצועית

, 303, 301 ש"ח   1,000,000    
304 ,321, 
325 ,326 ,
327 ,328 ,
332  (6  

 חודשים( 
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)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת  פירוט השירותים 
 (*:ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה. כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון  ג'בנספח 

 ממוני ויועצי בטיחות   - 047
 

 ביטול/שינוי הפוליסה  
 למבקשהודעה   משלוח  לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול   או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.  האישור
 

 חתימת האישור
 המבטח:

המנויה בנספח ד' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח  הסגורה  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לרשימה ****
וחסכון. במקרה של קודי כיסוי הכוללים נתון הנדרש למלא, יש להציג בנוסף את המלל המוצג לצד הקוד ברשימה  

 הסגורה.
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 זוכה בלבד( ה)למציע  נוסח ערבות ביצוע-  6נספח 

 לכבוד 

 התאגיד לפיקוח וטרינרי 

' __________ מס בנקאית ערבות: הנדון  

של   .1 כולל  לסכום  עד  סכום  כל  לתשלום  כלפיכם  ערבים  שקל  תעשרבמילים:  )₪    10,000אנו    ים אלף 

מכרז  לעניין  "(  הספק)להלן: "סכום הערבות"( שתדרשו מאת ______________ )להלן: "(    חדשים

 .לתאגיד לפיקוח וטרינרילמתן שירותי ייעוץ בתחומי הבטיחות והגיהות בעבודה  21/2023מס' 

הלשכה   .2 ידי  על  לפעם  מפעם  מתפרסם  שהוא  כפי  ללקוח  מחירים  למדד  צמוד  יהיה  הערבות  סכום 

 המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן. 

מ .3 יהא  זו  ערבות  לעניין  היסודי"  ההתקשרות,  "המדד  הסכם  חתימת  במועד  הידוע  האחרון  המדד 

 לחודש שחלף למועד החתימה.  15שהתפרסם ביום 

 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן:  .4

אם יתברר כי המדד החדש, הידוע בעת תשלום סכום הערבות, עלה לעומת המדד היסודי, יהיו   .א

ההצמדה   בסכום    - הפרשי  היסודי  למדד  החדש  המדד  בין  ההפרש  למכפלת  השווה  הסכום 

 הדרישה, מחולק במדד היסודי. 

אם המדד החדש נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום   .ב

 רבות, ללא כל הפרשי הצמדה.הע

)חמישה( ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו לפי    5-לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ  .5

כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות,  

ם לדרוש את התשלום תחילה מאת  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבי

 הספק. 

  ( ההתקשרות חודשים ממועד חתימת הסכם 14ליום _____________) עד ערבות זו תישאר בתוקפה  .6

ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. על כל דרישה על פי ערבות זו להתקבל על ידינו בכתב    בלבד

 לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  .7

  

         

, רב בכבוד  

מ "בע _________   בנק                 

 
 
 
 


