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נספח ג' הסכם מסגרת

הסכם למתן שירותים
שנערך ונחתם ביום _____ בחודש _________ בשנת 2018

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית

בין

מרח' הירדן ,4
קרית שדה התעופה
(להלן" :הרשות" או "רשות החדשנות")

לבין

מצד אחד;

שם______________________ :
מספר מזהה (עוסק מורשה ,מס' ת.ז ,.מספר רישום)________________ :
כתובת________________ :
טל_________________ :
באמצעות ___________ ,נושא/ת ת.ז __________ .ו ,_____________ -נושא/ת ת.ז.
_____________ ,המוסמכים לחתום בשמו
(להלן" :נותן השירותים")
מצד שני;

הואיל:

והרשות פרסמה מכרז מסגרת פומבי מספר  ,11/2018לקבלת שירותי מחקר
וייעוץ כלכלי ואסטרטגי ,ליווי אסטרטגי ,יעוץ ארגוני ,מידענות ומחקר שוק
(להלן" :מכרז המסגרת" או "המכרז");

והואיל:

והצעת נותן השירותים במכרז המסגרת ,המצורפת גם היא להסכם זה ומהווה
חלק בלתי נפרד ממנו ,נבחרה על ידי הרשות כאחת ההצעות הזוכות במכרז,
באשכול/ות _______________________________________________,
בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של הרשות מיום _______________;

והואיל:

וברצון הרשות ,על יסוד הצהרותיו והתחייבויותיו של נותן השירותים בהסכם זה
והצעת נותן השירותים במכרז המסגרת ,למסור לנותן השירותים ,וברצון נותן
השירותים לקבל על עצמו ,את ביצוע השירותים (כהגדרתם להלן) ואת כל
ההתחייבויות הכרוכות בכך ,והכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות
המפורטים במכרז המסגרת ובהסכם זה;

והואיל:

ומוסכם בין הצדדים ,כי ביצוע השירותים (כהגדרתם להלן) יהיה שלא במסגרת
יחסי עבודה הנהוגים בין עובד למעביד ,אלא כאשר נותן השירותים פועל כבעל
מקצוע עצמאי המעניק את שירותיו לרשות על בסיס קבלני ומקבל תמורה בגין
ביצוע השירותים ,כמתחייב ממעמד זה ,בהתאם למפורט בהסכם זה;

והואיל:

וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם ,הכל כמפורט
לעיל ולהלן בהסכם זה;
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אי לכך הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
כללי

.1
.1.1

המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה ויפורשו יחד
עמו.

.1.2

מונחים הקשורים בשירותים המופיעים בהסכם זה  -יחולו הגדרותיהם שבמכרז
המסגרת ובמפרט השירותים (נספח  1להסכם זה).

.1.1

כותרות הסעיפים משמשות לנוחיות בלבד ,והן לא ישמשו לצורך פרשנות
ההסכם.

.1.4

במקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראה מהוראות הסכם זה לבין הוראה
באיזה מנספחיו ,יגבר האמור בהסכם.

.1.1

כנציג הרשות לצורך הסכם זה ישמש סמנכ"ל אסטרטגיה ברשות או מי שימונה
על ידיו (להלן" :המנהל").

.1.1

נותן השירותים ימנה איש קשר לצורך הסכם זה וימסור את פרטיו למנהל.
נספחים להסכם

.2

הנספחים להסכם זה הינם:
.2.1

נספח  - 1מפרט השירותים.

.2.2

נספח  - 2התחייבות לשמירת סודיות והעדר ניגוד עניינים.

.2.1

נספח  - 1מסמכי מכרז המסגרת ,כולל הצעת נותן השירותים במכרז.
מהות ההסכם  -מסגרת; השירותים; אנשי הצוות מטעם נותן השירותים

.1
.1.1

הסכם זה הנו הסכם מסגרת ,למתן שירותי _________________________
____________________________________יושלם

בהתאם

לאשכול/ות

הרלוונטי/ים ,בהתאם למפרט השירותים ,המצ"ב כנספח  1להסכם זה ,כחלק בלתי
נפרד ממנו (לעיל ולהלן" :השירותים").
.1.2

מעת לעת תפנה הרשות אל הספק ואל זוכים אחרים במכרז המסגרת (להלן:
"ספק(י) (ה)מסגרת") ,בהתאם לאשכול הרלוונטי ,בפניות פרטניות בנוגע לביצוע
שירותים על פי הסכם זה ,כמפורט בסעיף  55להלן .ספק המסגרת שהצעתו תזכה
בפנייה הפרטנית ,בהתאם לתנאים שיוגדרו בה ,יספק את השירותים כמפורט
באותה פנייה פרטנית ולהזמנת העבודה שתוצא לו עקב כך (להלן" :הזמנת
(ה)עבודה").

1
.1.1

השירותים יבוצעו בהתאם לקבוע במפרט השירותים  -נספח  1להסכם זה
ולהצעתו של ספק המסגרת אשר היתה ההצעה הזוכה בפנייה הפרטנית
הרלוונטית.

.1.4

אין בהוראות הסכם זה כדי לחייב את הרשות לרכוש מנותן השירותים שירותים
בהיקף מסוים או בכלל ו/או כדי לחייב את הרשות לפרסם פניות פרטניות
באשכול כלשהו או בכלל ו/או כדי למנוע מהרשות מלהתקשר עם ספק מסגרת
אחר ו/או לנותן שירותים אחר ו/או נוסף ,במהלך תקופת ההתקשרות בהסכם זה
(כולל תקופות האופציה) ולאחריו ,לשם רכישת שירותים דומים ,ונותן השירותים
מוותר באופן סופי ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה ,בכל מקרה שבו לא תוצאנה
לו פניות פרטניות ו/או מטלות ו/או הזמנות כלל.

.1.1

נדרש ,כי אנשי הצוות שיועסקו בפועל במתן השירותים לרשות מטעמו של נותן
השירותים ,בהתאם להסכם זה ,ואשר נבחנה עמידתם בתנאי הסף של המכרז -
הם אשר יספקו את השירותים בפועל מטעם נותן השירותים .אם במהלך תקופת
ההתקשרות יבקש נותן השירותים להחליף את מי מאנשי הצוות שהוצע מטעמו
במכרז ,באופן קבוע או לצורך פרויקט מסוים ,מכל סיבה שהיא ,יידרש אישורה
מראש של הרשות בנוגע לזהותו של איש הצוות החלופי ,אשר בנוסף יידרש לעמוד
בכל תנאי הסף שפורטו במכרז ביחס לחבר הצוות שאותו הוא יהיה מועמד
להחליף.

.4

הצהרות והתחייבויות נותן השירותים
נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
.4.1

ברשותו הניסיון ,המיומנות ,הידע ,האמצעים ,הכלים ,המכשור ,ההסמכות,
הרישיונות וכוח האדם הנדרשים לביצוע השירותים ,וכי יספק את השירותים
לרשות בדייקנות ,ביעילות ,במומחיות ובמיומנות ,לשביעות רצון הרשות
ובמועדים אשר ייקבעו על ידיה ,והכל בכפוף להוראות הסכם זה.

.4.2

השירותים הנדרשים בהסכם זה בהירים לו ,והוא מתחייב לבצעם במרב
הקפדנות ,היעילות והידע המקצועי ולשביעות רצונה המלא של הרשות.

.4.1

הוא פועל ויפעל במסגרת ביצוע הסכם זה על פי הוראות כל רשות ובכפוף
להוראות כל דין ותקן ישים מחייב ,ובידיו ו/או בידי כל מי שיפעל מטעמו במתן
השירותים יהיו ,במשך כל תקופת ביצוע ההסכם ,כל האישורים ו/או ההיתרים
ו/או הרישיונות ו/או הזיכיונות הנדרשים על פי דין ו/או מאת כל רשות ועל ידי
כל גוף ,לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.

.4.4

ביצוע השירותים יהיה באופן שיבטיח שמירה על הוראות כל דין .עוד מתחייב
נותן השירותים ,כי הוא וכל מי שיפעל מטעמו בהספקת השירותים ימלאו אחר
הוראות כל דין והוראות הרשות בנוגע לביצוע השירותים והתחייבויות נותן
השירותים על פי הסכם זה ולקיומן.

4
.4.1

לקיים את חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים ,לפי דיני העבודה ,ובכלל זה
צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים עליו כמעסיק לעניין מתן
השירותים ,לרבות בהתאם לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין
והבטחת תנאים) ,תשנ"א 1991-ובהתאם לחוק שכר מינימום ,תשמ"ז,1987-
ולשלם ו/או לוודא כי ישולם שכר עבודה ל מועסקים מטעמו במתן השירותים
בקביעות כמתחייב מחוקי העבודה ,צווי ההרחבה ,ההסכמים הקיבוציים
וההסכמים האישיים הרלוונטיים.

.4.1

לבצע את השירותים בהתאם להוראות והנחיות נוספות שתינתנה מידי פעם על
ידי המנהל ,כהגדרתו בהסכם זה ,וזאת בשקידה ,בהקפדה וברמה מקצועית
גבוהה.

.4.7

אין כל איסור ,מניעה ו/או הגבלה ,בין על פי דין ,בין על פי הסכם ובין אחרת,
בקשר להתקשרותו בהסכם זה ו/או לביצוע כל התחייבויותיו על פיו ,ובכלל זה
נותן השירותים הנו בעל הזכות החוקית למתן השירותים על פי הסכם זה ,והוא
לא קיבל על עצמו ולא יקבל על עצמו בעתיד ,כל עוד הסכם זה הינו בתוקף ,כל
התחייבות ,שיש בה כדי להטיל עליו איסור ,מניעה ו/או מגבלה כאמור.

.4.8

ידוע לו שאין בכל האמור בהסכם זה או בכל הודעה שתינתן על פיו כדי לשחררו
מכל חובה או צורך לקבל כל רי שיון ,היתר או רשות או מן הצורך לשלם מס,
היטל ,אגרה ,תשלומי חובה וכיוצא באלה ,המוטלים עליו על פי הסכם זה ו/או
כל דין.

.4.9

ידוע לו כי הפיקוח שיופעל על ידי הרשות ו/או מי מטעמה אינו אלא אמצעי
ביקורת ,ואין בו כדי לגרוע מהתחייבויות החברה ו/או מאחריותה למילוי כל
תנאי ההסכם על נספחיו .מובהר כי הרשות תהא רשאית לפקח על נותן
השירותים אך לא חייבת ,ובכל מקרה העדר פיקוח לא יטיל אחריות כלשהי על
הרשות ,ולא יגרע בשום מקרה מאחריותו של נותן השירותים.

.4.10

ידוע לו שעמידה בלוחות הזמנים ,כפי שיפורטו בהזמנת השירותים ,הינה חיונית
לרשות.

.4.11

מבלי לגרוע מאחריות נותן השירותים לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין ,נותן
השירותים מתחייב לערוך ולקיים ,בחברת ביטוח מורשית ובעלת מוניטין,
ביטוחים נאותים ,המתאימים לאופייה של ההתקשרות ולהיקפה ,במשך כל
תקופת ההתקשרות ,על מנת להגן על עצמו ו/או על הרשות ו/או על הבאים
מכוחם ,מפני אובדן ,נזק או אחריות ,הנובעים מהספקת השירותים מושא הסכם
זה ו/או הקשורים אליהם באופן כלשהו .בנוסף מובהר ,כי אם מוטל על נותן
השירותים לערוך ביטוחים על פי חוק ,הוא מחויב לערוך אותם.
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בעלי התפקידים אשר יוצעו במסגרת הצעתו של נותן השירותים במסגרת כל

.4.12

פנייה פרטנית שבה יזכה ובהתאם תוצא לו הזמנת עבודה על ידי הרשות  -הם
אשר יספקו את השירותים בפועל מטעם נותן השירותים .אם במהלך תקופת
ההתקשרות יבקש נותן השירותים להחליף את מי מבעלי התפקידים האמורים,
מכל סיבה שהיא ,יידרש אישורה מראש של הרשות בנוגע לזהותם של
מחליפיהם ,אשר בנוסף יידרשו לעמוד בכל תנאי הסף שהוגדרו במכרז ו/או
במפרט בנוגע לממלאי אותם תפקידים.
אי העמדת בעל תפקיד העונה על האמור לעיל ,יהווה הפרה יסודית של ההסכם,
והרשות תהא רשאית לבטל את ההסכם עם נותן השירותים.
.4.11

נותן השירותים ו/או מי מטעמו לא יהיה רשאי להתחייב בשם הרשות בכל
התחייבות משפטית ו/או כספית ו/או אחרת ,מכל מין וסוג שהוא ,אלא אם יקבל
יפוי כוח בכתב מהרשות ,המאפשר התחייבות כאמור .התחייבות כלשהי של נותן
השירותים ו/או מי מטעמו שלא על פי האמור בהסכם זה ו/או שלא בהתאם
להנחיות שניתנו לו על ידי הרשות ,לא תחייב את הרשות ,ונותן השירותים יהא
אחראי אישית ובלעדית לכל התחייבות כאמור כלפי צד ג' .לרשות תהא הזכות
לקזז כל הוצאה ו/או נזק שנגרמו לה ו/או ייגרמו לה כתוצאה מאי ביצוע
התחייבויות נותן השירותים בהתאם לאמור בסעיף זה ,מכל תשלום אשר יגיע
לנותן השירותים על פי הסכם זה.

.4.14.4.11

נותן השירותים לא יהיה רשאי לעשות כל שימוש (להדפיס ,להשתמש) במסמך
הנושא את הלוגו של הרשות ,אלא באישור מראש של המנהל .נותן השירותים
יביא הוראה זו לידיעת עובדיו ו/או כל מי מטעמו" .לוגו" בסעיף זה משמעותו-
סמל ,סימן וכיו"ב ,המזהה את הרשות.
סעיף  44זה הינו מעיקרי הסכם זה ,והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של
ההסכם.
פניות פרטניות; אופן בחירת ספק מסגרת לביצוע השירותים; הזמנת עבודה

.1

הזמנת השירותים תתבצע על ידי הרשות מעת לעת ,בהתאם לצרכיה ,לאחר

.1.1

תהליך של פרסום פנייה פרטנית לספקי המסגרת שנבחרו על פי מכרז המסגרת
עבור האשכול שאליו משויך הפרויקט הרלוונטי (להלן" :פנייה פרטנית") ,הגשת
הצעות מטעם ספקי המסגרת באותו אשכול לפנייה הפרטנית (להלן" :הצעה
לפנייה הפרטנית") ובחירה בין ההצעות שהוגשו על ידי ספקי המסגרת באשכול,
בכפוף לאמור בסעיף זה להלן.
במסגרת הפנייה הפרטנית לספקי המסגרת ,תפרט הרשות נתונים רלוונטיים

.1.2

אודות הפרויקט המבוקש ,ובכלל אלה היא עשויה לכלול (אם כי לא הכרחי
שתכלול) את הנתונים הבאים:
.1.2.1

מהות הפרויקט ,לרבות מפרט השירותים הנדרשים במסגרתו;

1
.1.2.2

אשכול רלוונטי;

.1.2.1

היקף השעות המשוער לביצוע הפרויקט;

.1.2.4

מועד נדרש לסיום הפרויקט;

.1.2.1

משקלו של מרכיב האיכות (הראיון);

.1.2.1

משקלו של מרכיב המחיר ופירוט חישוב הניקוד של הצעת המחיר;

.1.2.7

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה בהליך הפנייה הפרטנית;

.1.2.8

המועד האחרון להגשת הצעה לפנייה הפרטנית;

.1.2.9

נתונים רלוונטיים נוספים ,בהתאם לצרכים בנוגע לפרויקט הנדון  -לרבות
אבני דרך לביצוע הפרויקט ,אם קיימות ,ומועדי התשלום לספק המסגרת
שהצעתו תזכה בפנייה הפרטנית.

מובהר בזאת ,כי הנתונים כאמור יובאו על פי מיטב שיקול דעתה של הרשות ועל
פי המידע שיהיה מצוי בידיה במועד פרסום הפנייה הפרטנית.
.1.1

משך הזמן להגשת הצעה ייקבע ביחס לכל פנייה פרטנית לפי שיקול דעת הרשות.
הרשות תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את המועד להגשת
הצעות אשר נקבע ביחס לפנייה פרטנית מסוימת ,בין היתר ,במקרה של בקשה
להארכה כאמור מצד אחד או יותר מספקי המסגרת באשכול הרלוונטי ,אשר
תוגש לפני המועד האחרון המקורי שנקבע להגשת ההצעות .ספק מסגרת שכבר
הגיש הצעה עד לאותו מועד ,ואשר עקב הדחייה יגיש הצעה שונה נוספת ,יהיה
רשאי לבקש מהרשות לבחון את שתי הצעותיו או את ההצעה המאוחרת בלבד.

.1.4

הצעת נותן השירותים לכל פנייה פרטנית תוגש לא יאוחר מהמועד האחרון
להגשה שייקבע בפנייה הפרטנית או בהודעת הדחייה – במקרה של דחיית המועד
האחרון להגשת הצעה.

.1.1

הצעת המחיר:
הצעת המחיר לפנייה פרטנית תוגש על גבי טופס הצעת המחיר שיצורף לפנייה
הפרטנית הרלוונטית ,והיא תכלול את התעריף השעתי המוצע לשעה (תעריף
אחיד או תעריף לפי בכירות אנשי הצוות  -בהתאם למבוקש בפנייה) ,אשר לא
יעלה על התעריף השעתי המרבי שהוגדר במכרז ביחס לאותו אשכול ואת היקף
השעות המוצע לביצוע הפרויקט .הרשות תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי,
לבקש תמחור באופן אחר ו/או ללא היקף שעות מוצע.
על התעריף המוצע לכלול את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע השירותים ,למעט
החזר הוצאות אשר יהיה בהתאם לסכומים ולמנגנונים שיפורטו בפנייה
הפרטנית הרלוונטית.
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אם בכוונת נותן השירותים להחליף את מי מאנשי הצוות שלו ,אשר הוצע

.1.1

במסגרת המכרז ,לצורך ביצוע הפרויקט נושא הפנייה הפרטנית ,יוגשו על ידיו
במסגרת הצעתו לפנייה הפרטנית כלל המסמכים שנדרשו במסגרת סעיף 11
למסמכי המכרז להוכחת העמידה בתנאי הסף על ידי איש הצוות המוחלף ,כדי
לוודא את עמידתו של המועמד החלופי באותם תנאים.
בחינת ההצעות הפרטניות ,הן בנוגע לרכיב האיכותי והן בנוגע לרכיב המחיר,
תתבצע כדלקמן:

.1.7

.1.7.1

שלב ראשון – בדיקת איכות  -ראיון

.1.7.1.1

הוועדה המקצועית תקיים ראיון עם ראש הצוות ואנשי הצוות הבכירים
מטעם נותן השירותים ,ויינתן להם ניקוד בהתאם לפרמטרים שונים
שייקבעו במסגרת הפנייה הפרטנית ,בהתאם לשירות/הפרויקט הנדון
בה.

.1.7.1.2
.1.7.2

המשקל שיינתן לראיון יפורט בכל פנייה פרטנית.

שלב שני – בדיקת הצעת המחיר

.1.7.2.1

משקל הצעת המחיר
משקל המחיר יפורט בכל פנייה פרטנית.

.1.7.2.2

אופן ניקוד הצעת המחיר
אופן ניקוד הצעת המחיר ייקבע בהתאם למפורט בפנייה הפרטנית
הרלוונטית.

.1.7.1

שלב שלישי – השוואת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה
בשלב זה יסוכמו הציונים שניתנו ביחס לכל מועמד ,הן לרכיב האיכות
(הראיון) והן לרכיב המחיר ,בהתאם למשקל שיפורט בפנייה הפרטנית
הרלוונטית ,ותיבחר ההצעה הזוכה מבין ההצעות שהוגשו על ידי ספקי
המסגרת באשכול הרלוונטי .ככלל ,תיבחר ההצעה שציונה המשוקלל יהיה
הגבוה ביותר ,אלא אם ועדת המכרזים תחליט ,לפי שיקול דעתה הבלעדי,
להעדיף על פניה הצעה אחרת ,מטעמים מיוחדים שיירשמו ,או שלא לבחור
בכל הצעה שהיא.
לאחר בחירת ההצעה הזוכה ,תימסר הודעה אודותיה לכל ספקי המסגרת
שהשתתפו בפנייה הפרטנית הרלוונטית.
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.1.7.4

בחירת הצעה חלופית
הרשות רשאית להגדיר במסמכי פנייה פרטנית מסוימת את האפשרות
לבחור בהצעה/ות שהגיעה/ו למקום/מות השני ומעלה בהשוואת ההצעות
כאמור ,במקרה שהזמנת העבודה מספק המסגרת בעל ההצעה הזוכה (או
הצעה שהגיעה למקום גבוה יותר ,לפי העניין) באותה פנייה פרטנית לא תגיע
לידי מימוש.
הוצאת הזמנת עבודה על ידי הרשות

.1.8
.1.8.1

הרשות תחתום עם ספק המסגרת בעל ההצעה הזוכה בפנייה פרטנית
מסוימת ,או  -במקרה שיחול האמור בסעיף קטן  5.7.45.7.4לעיל  -עם ספק
המסגרת שהצעתו בפנייה הפרטנית זכתה במקום השני ומעלה (לפי העניין)
בהשוואת ההצעות ,על הזמנת עבודה אשר תהווה נספח להסכם מסגרת זה,
ואשר תנאיה יהיו כאמור בהסכם מסגרת זה ובפנייה הפרטנית הרלוונטית
(בהסכם זה" :הזמנת עבודה").

.1.8.2

במקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות הסכם מסגרת זה ,על נספחיו,
לבין הוראות הפנייה הפרטנית הרלוונטית ו/או הזמנת העבודה הרלוונטית,
יגבר האמור בפנייה הפרטנית הרלוונטית ו/או בהזמנת העבודה הרלוונטית.

.1.8.1

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות הסכם מסגרת זה ,על
נספחיו ,ו/או הוראות הפנייה הפרטנית הרלוונטית ו/או הזמנת העבודה
הרלוונטית ,לבין הוראות הזמנת הרכש הסטנדרטית אשר מופקת ,באופן
פורמלי/טכני ,על ידי מערכות הרכש של הרשות ,יגברו הוראות הסכם
המסגרת על נספחיו ו/או הוראות הפנייה הפרטנית הרלוונטית ו/או הזמנת
העבודה הרלוונטית ,לפי העניין.

תקופת ההתקשרות

.1
.1.1

הסכם זה יהיה בתוקף החל ממועד חתימתו על ידי הרשות ,למשך תקופה של 12
(שנים עשר) חודשים (להלן" :תקופת ההתקשרות הראשונית").

.1.2

בתום תקופת ההתקשרות הראשונית תהא הרשות רשאית ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,להאריך את תקופת ההתקשרות הנזכרת בסעיף  6.16.1לעיל בעד 4
(ארבע) תקופות נוספות ,בנות עד  12חודשים כל אחת ,ובסך הכל ,במצטבר ,עד
( 48ארבעים ושמונה) חודשים נוספים (להלן" :תקופות ההארכה") .הרשות תהא
רשאית לבצע את ההארכות כאמור לתקופות של למעלה מ 12-חודשים ,בכפוף
למגבלת התקופה המצטברת.

.1.1

.1.4.1.1

הארכת ההתקשרות תתבצע בהודעה לנותן השירותים( 10 ,שלושים) יום מראש
לפחות.
בתקופות ההארכה יחולו הוראות הסכם זה ,בשינויים המחויבים.
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.1.1.1.4

הזמנות עבודה שיצאו בעקבות פניות פרטניות ימשיכו להיות בתוקף ,בתום
תקופת ההתקשרות בהסכם המסגרת ,עד למועד הנקוב בהן או מועד מוקדם
יותר אשר ייקבע על ידי הרשות בהתאם להוראות ההסכם ,ואם לא נקבע
בהזמנת העבודה מועד סיום  -עד למועד אשר ייקבע על ידי המכון ,ויחולו בכל
הקשור לביצוען הוראות הסכם המסגרת ,בשינויים המחויבים.
היעדר יחסי עבודה

.7
.7.1

נותן השירותים מצהיר בזאת ,כי בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה הוא פועל
כקבלן עצמאי ,וכי בכפוף להוראות כל דין עליו בלבד תחול האחריות המלאה,
הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה ,פציעה ,נכות ,מוות ,נזק או הפסד
שיקרו או ייגרמו לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או לרשות ולעובדיו ו/או לכל צד
שלישי ,תוך כדי או עקב ביצוע או מחדל מהתחייבויותיו של נותן השירותים על פי
הסכם זה.

.7.2

נותן השירותים בלבד ישא בכל התשלומים ,ההוצאות והמסים ,במועדים
המתחייבים לכך על פי הדין ,בקשר עם העסקתם של העובדים ו/או מי מטעמו,
לרבות שכר עבודה ,הפרשות סוציאליות ,מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,מס בריאות
וכל מס ו/או היטל ו/או מלווה ו/או כל תשלום סוציאלי אחר ,כפי שייקבעו
וישתנו מעת לעת ,ולא תהיינה לנותן השירותים או לעובדים או למי מטעמו כל
זכויות של עובד המועסק על ידי הרשות ,והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים,
פיצויים ,הטבות או זכויות של עובד כלפי מעבידו מטעם הרשות.

.7.1

מוסכם ומודגש בזאת ,כי התמורה אשר עליה הסכימו הצדדים להסכם זה,
כהגדרתה להלן ,נקבעה בהתחשב בעובדה ,שנותן השירותים ו/או עובדיו אינם
בגדר "עובדים" של הרשות לכל דבר ועניין ולצורך כל דין ,ושלא יהיו לרשות כל
עלויות נוספות בגין העסקתם ו/או סיום העסקתם ,כך שהתמורה המוסכמת,
כאמור בהסכם זה ,היא העלות המלאה ,הכוללת והבלעדית שתהיה לרשות ,בגין
כל הקשור בקבלת השירותים.

.7.4

לפיכך ,אם מכל סיבה שהיא ,ייקבע על ידי בית משפט ו/או בית דין ,כי נותן
השירותים ו/או עובד או עובדים של נותן השירותים או מי מטעמו ,הינם עובדים
של הרשות ,בין ביחד עם נותן השירותים ובין בנפרד ,כי אז מתחייב נותן
השירותים לפצות ולשפות את הרשות ,מיד לפי דרישתו הראשונה ,בגין כל סכום,
ללא יוצא מן הכלל ,שהרשות יידרש לשלם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם כל
קביעה שכזו ,לרבות כל ההוצאות המשפטיות הסבירות הקשורות בכך.
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,אם יתברר לרשות כי קיימת טענה ו/או דרישה ו/או

.7.1

תביעה מצד מי מעובדי נותן השירותים ,שעניינה אי תשלום על ידי נותן
השירותים ו/או מי מטעמו של מלוא הזכויות המגיעות לאותו עובד על פי כל דין
ו/או הסכם ,תהא הרשות רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי וכפי שתמצא לנכון,
לקזז מיתרת החוב כלפי נותן השירותים כל סכום שיידרש על מנת לשלם לאותו
עובד ו/או בגינו במישרין ,ובכך למנוע הגשת תביעה כנגד הרשות .כמו כן ,תהא
הרשות רשאית לעכב ,בנסיבות האמורות ,כל תשלום המגיע לנותן השירותים ,עד
לבירור מלוא טענותיו של העובד מטעמו.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,במקרה של הגשת תביעה ו/או דרישה כאמור ,וכן

.7.1

בכל עת אחרת ,נותן השירותים מתחייב לשתף פעולה עם הרשות ולהעביר
לרשות ,על פי דרישתה ,אישורים בהתאם לדרישת הרשות בנוגע לביצוע
התשלומים לעובדיו ו/או בגינם.
.7.7.7.1

הרשות תודיע לנותן השירותים בהקדם האפשרי על כל תביעה או דרישה על פי
סעיף זה ,ותאפשר לו להתגונן כנגדה באופן עצמאי.

התמורה ואופן תשלומה

.8
.8.1

בתמורה לביצוע השירותים וכל יתר התחייבויותיו של נותן השירותים כלפי
הרשות ,במלואן ובמועדן ,יהיה נותן השירותים ,אם הצעתו תיבחר כהצעה הזוכה
בפנייה פרטנית מסוימת ותוצא לו על ידי הרשות הזמנת עבודה בהתאם ,זכאי
לתשלום תמורה בהתאם לסכומים הנקובים בהצעה שתוגש מטעמו ביחס לאותה
פנייה פרטנית ,בהתאם לשירותים שיספק לרשות בפועל (להלן" :התמורה").

.8.2

לתמורה יתווסף מס ערך מוסף כדין ,שישולם על ידי הרשות לנותן השירותים
במועד תשלומו של כל תשלום.

.8.1

אחת לחודש במהלך תקופת ביצוע השירותים בהתאם לפנייה פרטנית מסוימת,
או בתום פרויקט בהתאם לפנייה פרטנית  -לפי העניין ובהתאם למסוכם בהזמנת
העבודה  -יעביר נותן השירותים לרשות חשבונית ,בצירוף דין וחשבון בנוגע למתן
השירותים על ידיו במהלך החודש החולף (להלן" :דרישת (ה)תשלום").

.8.4

הרשות תאשר את דרישת התשלום במלואה או בחלקה ,תודיע לנותן השירותים,
בתוך שלושים ימים מיום קבלת דרישת התשלום ,איזה חלק מדרישת התשלום
אושר ,ותנמק מדוע לא אישרה את יתר דרישת התשלום (אם לא אישרה).

.8.1

חלק התמורה המאושר ישולם תוך  41יום ממועד הגשת החשבונית הרלוונטית.

.8.1

לנותן השירותים לא תהיינה כל דרישות וטענות לרשות בגלל עיכובים בתשלום
התמורה כולה או חלק ממנה ,אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום או מכך
שדרישת התשלום או הדו"ח לא אושרו.

.8.7

נותן השירותים מתחייב להחזיר לרשות מיד כל סכום עודף שקיבל מהרשות.
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.8.8

תנאי לביצוע תשלום כלשהו לפי הסכם זה הוא שבתחילתה של כל שנת
התקשרות או (לפי העניין) שנה קלנדרית ,ימציא נותן השירותים לנציג הרשות
העתקים של אישור עוסק מורשה ,אישור בדבר גובה ניכוי מס במקור ,אישור
בדבר ניהול פנקסי חשבונות כדין וכל אישור או רישיון אחר שיידרש על ידי
הרשות .על כל האישורים להיות תקפים למועד המצאתם ,ונותן השירותים יהיה
מחויב לדאוג להארכת תוקפם ,מעת לעת.

.8.9

מבלי לגרוע מהוראות אחרות בהסכם זה לעניין קיזוזים וניכויים ,הרשות תנכה
במקור מכל תשלום שישולם לנותן השירותים את כל המיסים ,ההיטלים,
האגרות והתשלומים האחרים או הנוספים שחלה עליהם חובת ניכוי מס במקור
על פי הדין.

.8.10

מוצהר ומוסכם בזאת ,כי התמורה הינה קבועה ומוחלטת ,כי לא יחולו בה כל
שינויים ,וכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת לנותן השירותים ,לרבות רווח
עבור כל ההוצאות הכרוכות בביצוע השירותים ויתר התחייבויותיו של נותן
השירותים על פי הסכם זה או על פי כל דין ו/או הנובעות מהן ,וכי נותן
השירותים לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהרשות העלאות או שינויים
בתמורה ,בהתאם לתנאי הסכם זה ,בין מחמת עלויות שכר עבודה ,שינויים בשער
החליפין של המטבע ,מדדים ,הוצאות ייצור ,הוצאות הובלה ואחסנה ,תשלום
תוספת יוקר ,עליה במחירי חומרים ,הטלתם או העלאתם של מיסים ,היטלים או
תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג ,בין ישירים ובין עקיפים ,או מחמת כל גורם
נוסף אחר ,למעט כנקוב מפורשות בהסכם זה.

.8.11

התמורה תשולם לנותן השירותים בהעברה בנקאית לחשבון נותן השירותים,
בהתאם לפרטים שיועברו על ידיו לרשות .לרשות שמורה הזכות ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,לשלם את התמורה באמצעי תשלום אחרים .הרשות אינה
מתחייבת כלפי מאן דהוא כי תשלום התמורה ייעשה בדרך זו או אחרת ו/או
לחשבון בנק זה או אחר.
אחריות ושיפוי

.9
.9.1

בכפוף להוראות כל דין ,נותן השירותים מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק
ישיר ו/או פגיעה ו/או אובדן מכל סוג שהם ,לרבות לגוף ו/או לרכוש ,שייגרמו
לרשות ומי מטעמה וכן לנותן השירותים ,לעובדיו ,לקבלני משנה שלו ולכל מי
מטעמו ,וגם לכל גוף ,אדם או צדדים שלישיים כלשהם ,עקב מעשה או מחדל של
נותן השירותים ,עובדיו ,שלוחיו ,קבלני משנה שלו או כל מי שבא מכוחו או
מטעמו תוך כדיעקב ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ,ונותן השירותים יהיה
חייב לסלקו לניזוקים ,וכן הוא מתחייב לפצות את הרשות בגין כל סכום שתחויב
הרשות לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל.
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נותן השירותים מתחייב לתקן כל נזק ולהשלים ולהיטיב כל נזק או אובדן

.9.2

שנגרמו כאמור בסעיף  9.19.1לעיל ,וזאת מיד או במועד סביר לאחר קרותם ,ועד
שיעשה כן תהא הרשות רשאית לעשות זאת במקומו ולהיפרע מנותן השירותים,
בין בדרך של קיזוז או עיכוב תשלומים ובין על פי כל דין.
לא יהיה בסיומו של הסכם זה כדי לגרוע מאחריות נותן השירותים לגבי נזקים

.9.1

שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה ו/או מהספקת השירותים או קשורה
אליהם.
במקרה שתחויב הרשות לשלם כל סכום ,בגין חיוב שעל פי הסכם זה חב בו נותן

.9.4

השירותים ,בין אם הוא נובע מתביעתו של עובד של נותן השירותים או של עובד
הרשות או של קבלן משנה או של צד שלישי או של מבטח או מכל מקור אחר,
תהא הרשות זכאית לשיפוי ופיצוי מלא מאת נותן השירותים בגין כל נזק ישיר
שנגרם לה כאמור ,בגובה אותו סכום ,בתוספת כל הוצאותיה ,לרבות הוצאות
משפטיות סבירות ושכר טרחת עורך דין סביר שיהיו לה בקשר לתביעה בגין
האמור ,בתוספת הצמדה ,ונותן השירותים יחזיר לרשות סכומים אלה מיד לאחר
שהרשות תגיש לו דרישה ובה פירוט הוצאות שנגרמו לה כאמור .הרשות תודיע
לנותן השירותים בהקדם האפשרי על כל תביעה או דרישה על פי סעיף זה,
ותאפשר לו להתגונן כנגדה באופן עצמאי.
.9.1.9.4

בהתקשרותה עם נותן השירותים מסכימה הרשות ,כי כל תביעה או טענה מכל
סוג שהוא ,אשר עשויה לנבוע מההתקשרות הזו או בקשר אליה ,תופנה אך ורק
כלפי נותן השירותים בישראל ,וכי אף תביעה בקשר להתקשרות זו לא תופנה
אישית כלפי אף אדם אחר שמעורב בביצוע השירותים ,בין אם הוא עובד או נציג
של נותן השירותים ו/או של החברה העולמית שמכוחה פועל נותן השירותים ובין
אם לאו.

סעיף  99זה הינו מעיקרי הסכם זה ,והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של הסכם
זה.
.10

העברת זכויות
.10.1

נותן השירותים לא יהא רשאי להסב ,לשעבד ,להמחות או להעביר בדרך אחרת
כלשהי ,את הסכם זה ו/או את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פיו ,במלואן או
בחלקן ,לכל גורם אחר ,אלא אם תתקבל לכך הסכמת הרשות ,מראש ובכתב,
ובכפוף לתנאים שייקבעו על ידי הרשות .לעניין סעיף זה ,שינוי בבעלות או בשליטה
בנותן השירותים ,בין במישרין ובין בעקיפין  -דינו כדין העברת זכויות.
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.10.2

הרשות תהא רשאי להסב ,לשעבד ,להמחות או להעביר בדרך אחרת את הסכם זה
ו/או את התחייבויותיה ו/או זכויותיה על פיו ,במלואן או בחלקן ,על פי שיקול
דעתה ,לכל גורם אחר ,ללא צורך בהסכמה נוספת מאת נותן השירותים ,בהודעה
מראש לנותן השירותים .נותן השירותים נותן בזאת ,מראש ,את הסכמתו להעברת
זכויות ו/או התחייבויות הרשות כאמור לעיל .לבקשת הרשות ,יחתום נותן
השירותים על כל המסמכים הדרושים לצורך העברת זכויות ו/או התחייבויות
הרשות כאמור לעיל.

סעיף  1010זה ,הינו מעיקרי הסכם זה ,והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.
קיזוז ,עכבון וויתור

.11

הרשות תהא רשאית לקזז מהתמורה ו/או מכל סכום אחר שיגיע ממנה לנותן

.11.1

השירותים ,כל סכום שיגיע לרשות על פי הוראות הסכם זה ,הסכם אחר בין
הצדדים ו/או על פי כל דין ,לרבות בגין פיצוי ושיפוי וכן בגין כל נזק ,הפסד,
הוצאה ו/או מניעת רווח שנגרמו לרשות עקב ו/או מחמת מעשה או מחדל של
נותן השירותים ו/או עקב ו/או מחמת ביטול הסכם זה .מובהר בזאת במפורש ,כי
האמור לעיל אינו פוגע בכל זכות נוספת ו/או אחרת המוקנית לרשות על פי הסכם
זה ו/או על פי כל דין.
בשום מקרה ,ועל אף האמור אחרת בכל סעיף המתייחס לקיזוז ,ניכוי ו/או עיכוב

.11.2

הכלול בכל הסכם או חוק שהוא ,נותן השירותים לא יהא רשאי לעכב ,לקזז,
לנכות סכום כלשהו מאלה שעליו לשלם (אם עליו לשלם) על פי הוראות הסכם
זה.
סעיף  1111זה הוא מעיקרי ההסכם ,והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
.12

הפרת ההסכם וביטולו
במקרה שבו יימנע ביצוע השירותים בנסיבות שאינן בשליטת הרשות ,אזי  -מבלי
לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחרים הנתונים לרשות על פי הסכם זה ו/או על פי כל

.12.1

דין ,תהא הרשות זכאי לבטל הסכם זה לאלתר ,בהודעה בכתב לנותן השירותים.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ומכל זכות או סעד שיעמדו לרשות על פי ההסכם או

.12.2

הדין ,מוסכם במפורש כי בקרות אחד או יותר מהמקרים שיפורטו להלן ,תהא
הרשות זכאית לבטל את ההסכם באופן מידי:
.12.2.1

נותן השירותים הפר את ההסכם הפרה יסודית ,ולא תיקן אותה תוך 7
ימים לאחר קבלת דרישה בכתב לעשות כן.

.12.2.2

נותן השירותים הפר את ההסכם הפרה שאינה יסודית ,ולא תיקן אותה
תוך  14 7ימים לאחר קבלת דרישה בכתב לעשות כן.
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.12.2.1

נותן השירותים המחה ו/או הסב ו/או שיעבד ו/או העביר בדרך אחרת
את ההסכם ו/או את זכויותיו על פי ההסכם ,במלואן או בחלקן ,ללא
אישור הרשות מראש ובכתב;

.12.2.4

נותן השירותים בא בדברים עם נושיו לשם הסדר חובות כללי מפאת אי
יכולת פירעון;

.12.2.1

נותן השירותים חדל בפועל מלנהל עסקיו ו/או מלבצע שירותים כדוגמת
השירותים מושא הסכם זה;

.12.2.1

הוצא נגד נותן השירותים צו כינוס נכסים ו/או צו פירוק ו/או נותן
השירותים הוכרז פסול דין ואלו לא בוטלו תוך ( 10שלושים) ימים;

.12.1

.12.2.7

נותן השירותים התפרק מרצון ,או על פי צו של בית משפט;

.12.2.8

הוטל עיקול (או בוצעה כל פעולת הוצאה לפועל אחרת) על רוב נכסי נותן
השירותים או על נכסים מהותיים של נותן השירותים ו/או נכסים
הדרושים לנותן השירותים לצורך ביצוע השירותים ,ובלבד שהעיקול
האמור לא הוסר תוך ( 10שלושים) ימים מיום הטלתו.
נותן השירותים מודע ומסכים לכך ,כי זכותה של הרשות לבטל הסכם זה כאמור
בסעיף  1212זה לעיל ,הינה זכות יסודית ובסיסית של הרשות ,ולא תהא לו כל
טענה ,דרישה ו/או תביעה ,מכל מין וסוג שהם ,כנגד הרשות ו/או מי מטעמה בגין
ביטול הסכם זה כאמור.

.12.4

על אף האמור לעיל ,מוסכם בזאת כי נותן השירותים לא ייחשב כמי שהפר את
הסכם זה ב הפרה יסודית או שלא קיים תנאי מתנאיו ,ובכלל זה לא יהיה
אחראי בגין עיכוב בלוחות הזמנים ,אם הסיבה להפרת ההסכם או לאי קיום
התנאי או לעיכוב כאמור ,נובעת ממעשה או מחדל של הרשות ו/או של מי
מטעמה ו/או כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטת נותן השירותים ,לרבות
כתוצאה מאירוע כוח עליון.

.12.1.12.4

בנוסף לכל האמור בהסכם זה ומבלי לגרוע מכל זכות וסעד העומדים לרשות על
פי הסכם זה או הדין ,תהא הרשות רשאית לבטל את ההסכם בכל עת ומכל סיבה
שהיא ,על ידי מתן הודעה בכתב לנותן השירותים( 10 ,שלושים) יום מראש
לפחות.

.12.1.12.1

במקרה שיובא ההסכם לידי סיום כאמור ,יהא נותן השירותים זכאי לתשלום רק
בגין חלק השירותים שסיפק בפועל עד למועד הנקוב בהודעת הרשות כמועד סיום
ההסכם.
מובהר ,כי במקרה שיובא ההסכם לידי סיום כאמור ,לא תהיה למי מהצדדים כל
תביעה או טענה לפיצויים ,או טענה למניעת רווח בגין הביטול ,ובלבד שהצדדים
מילאו את התחייבויותיהם ההדדיות לפי הסכם זה עד למועד סיומו של ההסכם.
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סודיות והעדר ניגוד עניינים

.11
.11.1

נותן השירותים מתחייב לשמור בסודיות מלאה ומוחלטת כל מידע שיגיע לידיו
או לידי עובדיו או מי מטעמו בקשר לביצוע הסכם זה ,ולנקוט את כל האמצעים
הדרושים כדי למנוע הגעת מידע כאמור לידי צד שלישי כלשהו ,וכן הוא מתחייב,
שלא לעשות כל שימוש במידע כאמור ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין בעצמו ובין
באמצעות כל גורם אחר ,אלא לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה .נותן
השירותים מתחייב להביא סעיף זה לידיעת המועסקים מטעמו בביצוע
השירותים ולדאוג לביצועו על-ידיהם.

.11.2

בסעיף זה ,המונח "מידע" משמעו  -לרבות כל מידע ,שהושג הן בעל-פה ,הן בכתב,
הן במדיה מגנטית והן בכל אופן אחר  ,בין שהוא נחשב לסוד מסחרי על פי דין
ובין שלא ,הכרוך ו/או הקשור בהסכם זה על נספחיו ו/או ברשות ו/או בפעילותה
ו/או בגוף קשור לרשות ו/או במי ממנהליו ,עובדיו ו/או שלוחיו ,אשר נמסר לנותן
השירותים על ידי הרשות ו/או אשר הגיע או יגיע לנותן השירותים במסגרת ו/או
כתוצאה ו/או בקשר עם הסכם זה ,למעט מידע אשר נותן השירותים יוכיח כי –
 .11.2.1הינו נחלת הכלל או הפך בזמן כלשהו לנחלת הכלל ,שלא כתוצאה
מהפרת כל התחייבות בה מחויב נותן השירותים כלפי הרשות;
 .11.2.2הוא התקבל אצל נותן השירותים מידי צד שלישי ,אשר למיטב ידיעתו
של נותן השירותים לא היה מחויב בחובת סודיות כלפי הרשות בעת
מסירתו;
 .11.2.1הוא היה ברשותו של נותן השירותים במועד הגילוי ,או שפותח על ידיו
באופן עצמאי ,מבלי שהשתמש לצורך כך במידע שנמסר לו כתוצאה
מההתקשרות בהסכם זה;
 .11.2.4חובה לגלותו על פי כל דין ו/או צו של רשות שיפוטית או רשות
מוסמכת ,בכפוף לכך שנותן השירותים יודיע מידית לרשות על כל
דרישת מידע כאמור (אם הדין או החלטת הערכאה המוסמכת אינם
אוסרים זאת) ,יאפשר לרשות להתגונן כנגדה ויסייע לו כמיטב יכולתו
בהתגוננות כאמור.

.11.1

נותן השירותים מצהיר בזה כי ידוע לו ולעובדיו ו/או למי מטעמו כי הוראות סעיף
 118לחוק העונשין ,התשל"ז 1977-חלות על הסכם זה.

.11.4

כמו כן מצהיר נותן השירותים ,כי ידועות לו ולעובדיו ו/או למי מטעמו שיועסק
במתן השירותים הוראות חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א ,1981-והוא מתחייב,
בשמו ובשם עובדיו ו/או מי מטעמו שיועסק במתן השירותים ,שלא למסור או
לעשות שימוש בנתונים ובמידע שיגיעו אליהם תוך כדי ביצוע ההסכם ,אלא
בהתאם להוראות החוק הנ"ל.
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.11.1

נותן השירותים רשאי ליתן שירותים לאחרים זולת הרשות ,ובלבד שלא יהיה
בכך משום פגיעה בחובותיו שלפי הסכם זה .ההחלטה האם מתן שירותים לאחר
יוצרת או עלולה ליצור פגיעה במתן השירותים לרשות  -נתונה לשיקול דעתה
הבלעדי של הרשות.

.11.1

נותן השירותים מצהיר ומתחייב ,כי במועד חתימת ההסכם ,ובמהלך תקופת
ההתקשרות עם הרשות ,לא יתקיים (ולא צפוי להתקיים) כל ניגוד עניינים לפי כל
דין ,לרבות ניגוד עניינים בין התחייבויותיו על-פי הסכם זה ובין קשריו העסקיים,
המקצועיים או האישיים (להלן" :ניגוד עניינים")" .ניגוד עניינים" משמעו אף
חשש לניגוד עניינים כאמור.
נותן השירותים מתחייב ,כי אם יווצרו מצבים ביחס לנותן השירותים ו/או מי
מטעמו ,העלולים להעמידו/ם במצב של ניגוד עניינים או במצב של חשש לניגוד
ענ יינים או במראית עין של חשש כאמור ,יהיה עליו להודיע על כך באופן מידי
לנציג הרשות והלשכה המשפטית של הרשות ,ולפעול על פי ההנחיות שיקבל.

.11.7

נותן השירותים מתחייב לחתום ,בשמו ובשם כל המועסקים מטעמו בביצוע
ההסכם ,וכן להחתים את חברי הצוות שיועסקו מטעמו בביצוע השירותים על פי
ההסכם ,על התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים ,בנוסח המצורף
כנספח  2להסכם זה.

סעיף  1313זה ,הינו מעיקרי הסכם זה ,והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.
.14

תוצרי השירותים
.14.1

מוסכם כי כל הזכויות בתוצרי השירותים ,כגון :חוות דעת ,דוחות ,טיוטות,
קבצים ,תוכנות ,תוכניות עבודה ,הדפסות ,תמונות ,דו"חות ,דפי מידע ,מצגות,
שרטוטים ,תכנים מכל סוג שהוא וכל תוצר אחר של השירותים ,לרבות זכויות
היוצרים וזכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא לגביהם (להלן" :תוצרי
השירותים") ,יהיו בבעלות הרשות.

.14.2

למניעת ספק ,מוצהר ומוסכם ,כי הרשות תהא רשאית לעשות בתוצרי השירותים
כל שימוש שהוא ,ללא צורך בהסכמת נותן השירותים ,וללא תשלום כל תמורה
שהיא ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ,לשנות ,לעדכן ,לתקן ,להוסיף,
להשמיט או לגרוע מהם.

.14.1

נותן השירותים מצהיר ומתחייב ,כי בתוצרי השירותים לא ישולבו חומרים ו/או
תכנים שי ש לגביהם זכויות יוצרים ו/או זכות קניין רוחני מכל סוג שהוא של צד
ג' כלשהו ,ללא קבלת רשות שימוש כדין ,ושהשימוש בהם ללא קבלת רשות
שימוש כדין עלול להוות הפרה של זכויות צד ג' כלשהו .נותן השירותים ישפה את
הרשות ,מיד עם דרישתה הראשונה ,בגין כל דרישה או תביעה שתופנה כנגד
הרשות בגין הפרת זכויות קניין רוחני כאמור.

17
למניעת ספק מובהר בזאת ,כי האמור בסעיף  14זה לעיל לא יחול ביחס לידע

.14.4

ומיומנויות של נותן השירותים שפותחו על ידי נותן השירותים שלא במסגרת
השירותים עבור הרשות ,או שאינם ייחודיים עבור הרשות ,ובכלל זה שיטות
עבודה ,ידע מקצועי ,מתודולוגיות ,פרקטיקות מובילות ()Leading Practices
ורעיונות ,אשר הזכויות בהן שייכות לנותן השירותים (להלן" :האלמנטים
המקצועיים") .נותן השירותים ישמור בבעלותו הבלעדית את כל הזכויות
באלמנטים המקצועיים ,והרשות לא תהיה רשאית לעשות שימוש בהם בנפרד
מהשימוש בתפוקות העבודה.
.11.14

שונות
אי קבלת החלטות כהנהלה

.11.1

נותן השירותים שומר לעצמו ,על פי שיקול דעתו המקצועי ,את הזכות לסרב
לקיים כל הליך או לנקוט בפעולה כלשהי שעלולים להתפרש כנקיטת החלטות
ניהוליות או כביצוע תפקידים ניהוליים ,לרבות אישור רישומים בספרים .נותן
השירותים לא יבצע תפקידים ניהוליים ולא ינקוט בהחלטות ניהוליות בשם
הרשות .עם זאת ,יהיה נותן השירותים רשאי לספק יעוץ והמלצות ,על מנת לסייע
להנהלת הרשות לבצע את תפקידיה ולהחליט החלטות.
הסתמכות על המידע שתמסור הרשות

.11.2

נותן השירותים יסתמך על המידע והמסמכים שיימסרו לו על ידי הרשות ,ולא
יהיה אחראי לביצוע אימות או בדיקה עובדתית של תוכנם.
שירותי יעוץ בלבד ולא ביקורת

.11.1

עבודת נותן השירותים לא תבוצע לפי תקני ביקורת וסקירה מקובלים בישראל,
ולפיכך אינה מהווה צורה כלשהי של ביקורת או סקירה .אף אחד מהשירותים,
חומרי השירות או הדוחות לא יהווה חוות דעת או יעוץ משפטיים .נותן
השירותים לא יבצע סקירה על מנת לאתר הונאה או פעולות בלתי חוקיות.
.11.4

הגבלת תפוצה ושיפוי בגין הפרתה
.11.4.1

העבודה אשר תבוצע עבור הרשות על ידי נותן השירותים ,כמו גם כל
דיווח ומידע ,בין בכתב ובין בעל פה ,שימסור בקשר לכך ,מיועדים
לצרכים פנימיים של הרשות .אין להפיץ את המסמכים שהכין נותן
השירותים או לצטטם ,אלא במסגרת העבודה השוטפת של הרשות,
ואין לעשות בהם כל שימוש אחר ,במלואם או בחלקם ,מבלי לקבל את
הסכמתו של נותן השירותים לכך מראש ובכתב .מבלי לגרוע מהאמור
לעיל ,צד שלישי כלשהו ,לא יהיה רשאי לעשות במסמכים כל שימוש,
או להסתמך עליהם ,מבלי לקבל את אישור נותן השירותים מראש
ובכתב.
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.11.4.2

.11.1.14.1

יודגש כי הגבלת התפוצה כאמור לא תחול במקרים הבאים:
.11.4.2.1

גילוי תוצרי העבודה לעורכי הדין של הרשות ,אשר יהיו רשאים
להשתמש במסמכים אך ורק כדי לתת לרשות יעוץ לגבי
השירותים ו/או ההסכם;

.11.4.2.2

אם המידע נדרש על פי צו בית משפט או הליך משפטי דומה
(שעליו תדווח הרשות לנותן השירותים בהקדם).

.11.4.2.1

הפצת המסמכים ללא הפנייה לנותן השירותים וללא שימוש
בלוגו שלו.

לנותן השירותים ו/או למי מטעמו אין ,ולא תהא ,כל זכות עכבון כלפי הרשות
ו/או מי מטעמה ,לגבי מסמכים ו/או כל מיטלטלין ו/או נכסים אחרים ,מכל מין
וסוג שהם ,הקשורים לשירותים ו/או השייכים לרשות ו/או למי מטעמה .נותן
השירותים מתחייב ,כי בכל התקשרות שתיערך בינו לבין כל קבלן משנה (אם
תיערך) ,ייכלל תנאי מפורש ,לפיו לא תהא לקבלן המשנה האמור כל זכות עכבון
כאמור.

.11.1.14.2

ויתור ,ארכה או הקלה שניתנו על ידי צד להסכם זה למשנהו במקרה מסוים ,לא
יהוו תקדים למקרה אחר ,ולא יהיה תוקף לשום ויתור ,ארכה או הקלה שנעשו
בקשר עם הסכם זה ,אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי הנציגים המוסמכים של
הצדדים.

.11.7.14.1

בכפוף להוראות הדין לעניין התיישנות ו/או פקיעת זכויות כלשהן ,עיכוב ו/או
השהיה במימוש ו/או בהפעלת זכות של צד כלשהו לא יחשבו כוויתור מצדו על
זכויותיו ,במלואן או בחלקן ,על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,והוא יהיה רשאי
לממשן ו/או להפעילן בכל עת שימצא לנכון.

.11.8.14.4

אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת בהסכם זה  -התרופות והסעדים על פי הסכם
זה הינם בנוסף ,ומבלי לגרוע ,מכל סעד או תרופה אחרים על פי כל דין.

.11.9.14.1

אם ייקבע ,כי הוראה כלשהי בהסכם זה הינה בלתי חוקית או אינה ניתנת
לאכיפה ,אזי  -אלא אם אי החוקיות או העדר יכולת האכיפה יורדים לשורשו של
הסכם זה  -לא יהא בכך כדי לפגוע ביתר הוראות הסכם זה ,אשר תמשכנה לעמוד
בתוקפן.

.11.10.14.1

כל תוספת ,שינוי ,תיקון ו/או עדכון של הסכם זה  -לא יהא להם תוקף ,אלא אם
נעשו בכתב ונחתמו על ידי הנציגים המוסמכים של הצדדים.

.11.11.14.7

על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל .הסמכות הבלעדית והייחודית לדון בכל
סכסוך ו/או חילוקי דעות שיתעוררו בין הצדדים בכל הקשור ו/או הנובע מהסכם
זה ,לרבות בקשר לתוקפו ,פרשנותו ,ביצועו ו/או הפרתו ,תהא נתונה לבתי
המשפט במחוז המרכז ,ולהם בלבד ,לפי סמכותם העניינית.
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כתובות הצדדים הינן כמפורט בראש הסכם זה .כל הודעה שתשלח מצד אחד

.11.12.14.8

למשנהו לכתובתו בראש הסכם זה (כפוף לכל שינוי בה ,שהודעה בכתב עליו
נמסרה לצד האחר בדרך המפורטת בהסכם זה) יראוה כאילו הגיעה ליעדה :אם
נשלחה בדואר רשום  -כעבור ( 72שבעים ושתיים) שעות מעת מסירתה במשרד
דואר בישראל; אם נשלחה בפקסימיליה או בדואר האלקטרוני  -ביום העסקים
שלאחר יום המשלוח ,באם קיים בידי השולח אישור על העברה תקינה של
ההודעה במלואה; אם נמסרה בכתובתו של הצד הרלוונטי ביד  -בעת מסירתה
כאמור.
הסכם זה ממצה את מלוא המוסכם בין הצדדים בעניינים הכלולים בו ,והוא

.11.11.14.9

מחליף בעניינים הכלולים בו ,כל הסכם ,מצג ,הצהרה ,הסכמה ,התכתבות ,או
התחייבות  ,בין בכתב ובין בעל פה ,שניתנו (ככל שניתנו) או שנערכו (ככל שנערכו),
קודם למועד החתימה ,ושאינם כלולים במפורש בהסכם זה ,ולא יהא כל תוקף
לכל הסכם ,מצג ,הצהרה ,הסכמה ,התכתבות ,או התחייבות כאמור.
הסכם זה ייכנס לתוקף רק עם חתימת הרשות עליו.

.11.14.14.10

ולראיה באו הצדדים על החתום:

הרשות

נותן השירותים

אישור
מרחוב
אני הח"מ ,עו"ד  /רו"ח
מצהיר בזאת ,כבא כוחו של ( ........................להלן" :נותן השירותים") ,כי ההחלטה של נותן
השירותים לחתום על הסכם זה נתקבלה כדין ,כי החתומים על הסכם זה מוסמך(ים) לחתום עליו,
וכי חתימת נותן השירותים כאמור מחייבת אותו על פי כל דין.

תאריך

עו"ד/רו"ח
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נספח 1
מפרט השירותים – לפי אשכולות
אשכול

נושא השירות

1

שירותי מחקר
וייעוץ כלכלי

2

שירותי
מידענות

1

שירותי
אסטרטגי

דוגמה לפירוט השירות/התוצר


סיוע בהערכה כוללת של תכניות התמיכה שמפעילה הרשות ובכלל זאת
 הגדרת מדדי תוצאה ,בחינת מידת השגתם והסקת מסקנות בהתאםלתוצאות
עריכת סקרים וראיונות עם גורמים רלוונטיים וניתוח התוצאות כחלק
מהסקת ותיקוף המסקנות
סיוע בבניית מודלים כלכליים ,פיננסיים וסטטיסטיים לתמיכה
בחדשנות בתעשייה ולייעול מנגנוני הפעילות ברשות
סיוע בהכנת פרסומים כלכליים מטעם הרשות
מיפוי ,איסוף ,ועיבוד מידע ממקורות מגוונים וייחודיים לצורך תמיכה
בקבלת החלטות
עריכת ניתוחים על בסיס המידע ומיצוי תובנות
עריכת סקרים וראיונות עם גורמים רלוונטיים וריכוז התובנות העולות
מהם
עריכת סקירות השוואתיות מקומיות ובינלאומיות
גיבוש תוצרים אינפורמטיביים ,בהירים ותמציתיים



עבודה מקדימה עם מנהלים לחידוד צורכיהם ולהגדרת התוצר הרצוי
בפן המחקרי והייעוצי
איסוף וריכוז נתונים ומידע איכותני אודות שוק ,סקטור טכנולוגי או
סוגיית מדיניות
ביצוע פגישות וראיונות עם בעלי עניין רלוונטיים למשימת הייעוץ
ביצוע ניתוחים מקיפים ומעמיקים אודות מושא המחקר
הצגת המסקנות בצורה בהירה ונגישה למנהלים
גיבוש המלצות אסטרטגיות למדיניות ופעולה
ליווי תהליכי גיבוש אסטרטגיה רב-שנתית של זירות הפעולה השונות
ברשות
עבודה מקדימה עם מנהלים לחידוד צורכיהם ולהגדרת התוצר הרצוי
בפן המחקרי והייעוצי
ליווי תהליכי גיבוש אסטרטגיה רב-שנתית של זירות הפעולה השונות
ברשות
תכנון ,קידום וסיוע בביצוע פרויקטים רוחביים בהתאם לצרכים
אסטרטגיים של הרשות



ביצוע בחינה ארגונית-תפעולית והגדרת תפישה ארגונית רלוונטית
לשיפור האפקטיביות באופן כולל וספציפי ביחידות/נושאים ארגוניים
הגדרה ,ניתוח ושיפור של תהליכי עבודה ארגוניים .תוך מתן דגש
להתייחסות לנושאי .Customer EX
ניתוח וגיבוש מבנה ארגוני
ניתוח וכתיבת הגדרות תפקיד וניתוחי עיסוק
תקינת כוח אדם וניתוח עומסים
הגדרת מערכי מדידה ובקרה
ניתוח מערכות  -אפיון פונקציונלי של צרכי מערכות מידע וכלים
תומכים לתהליכי עבודה ופעילות ארגונית











יעוץ








4

ליווי אסטרטגי
(מלווה יחיד)





1

שירותי או"ש
וייעוץ ארגוני
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ניהל ידע  -איסוף וניתוח נתונים ומידע ,טיוב נתונים וסיוע ב"ניהול
הידע" המשרדי .יעוץ בתחום אפיון וניהול ידע ,בכלל זה גיבוש מתודות
לשיפור המצב קיים
עריכת סקרים ומחקרים  -תכנון וביצוע סקרים ,מחקרים ,השוואות
מקומיות /בינלאומיות.
ליווי והטמעה-סיוע בהטמעה ,ליווי ובקרה של שיטות ומתודולוגיות
עבודה ,שגרות עבודה וניהול
הגדרת תהליכי ארגון ושיטות.
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נספח 2

התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים
מבוא
הואיל ובין ____________ (להלן" :נותן השירותים") לבין הרשות הלאומית לחדשנות
טכנולוגית (להלן" :הרשות") נחתם ביום __________ הסכם לפי מכרז מסגרת מס'
 , 11/2018לקבלת שירותי מחקר וייעוץ כלכלי ואסטרטגי ,ליווי אסטרטגי ,יעוץ ארגוני,
מידענות ומחקר שוק (להלן" :ההסכם" ו"השירותים" ,לפי העניין);
והואיל ואני ,נותן השירותים לפי הסכם זה /מועסק על-ידי נותן השירותים ,בין היתר ,לשם מתן
השירותים לרשות ,באשכול/ות ______________________________;
והואיל והרשות הסכימה להתקשר עם נותן השירותים ,בתנאי שנותן השירותים ,לרבות עובדיו
וכל אדם אחר מטעמו ישמור על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן בהתאם להוראות
התחייבות זו ,וכן על סמך התחייבות נותן השירותים לעשות את כל הדרוש לשמירת
סודיות המידע כהגדרתו להלן;
והואיל והוסבר לי וידוע לי ,כי עקב או בקשר להסכם יתכן כי אקבל לחזקתי או יבוא לידיעתי
מידע ( ,)Informationאו ידע ) )Know- Howכלשהם לרבות תכתובת ,חוות דעת ,חומר,
תוכנית ,מסמך ,רישום ,שרטוט ,סוד מסחרי/עסקי או ידיעה כהגדרתה בסעיף  91לחוק
העונשין ,תשל"ז 1977 -מסוגים שונים ,שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שידיעתו
תשמש ל " -קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל אינו יכול להגיע אליו ,בין בעל פה ובין
בכתב ,לרבות בתעתיק ,באמצעי אחסון אלקטרוני או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור
מידע בין ישיר ובין עקיף ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ,נתונים ,מסמכים
ודו"חות (להלן " -המידע");
והואיל והוס בר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל
אדם או גוף כלשהם מלבד לנציגי הרשות המוסמכים לעניין ההסכם ,ללא קבלת אישור
נציג הרשות המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום לרשות או לצדדים נזק מרובה ומהווה
עבירה פלילית לפי סעיף  118לחוק העונשין ,תשל"ז;1977 -
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אי לזאת ,אני הח"מ מתחייב כלפי רשות החדשנות כדלקמן:
.1
.2
.1

.4

.1

.1
.7

.8

.9

המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממנו.
להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים,
ובכפוף לאמור לעיל ,לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא
בהתאם לאמור לעיל ,וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל ,בכל דרך או אופן שהם ,את
המידע.
בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על-ידי נותן
השירותים או לאחר מכן ,לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע,
בין במישרין ובין בעקיפין ,לא לפרסם ,להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת אדם או
גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר ,בין ישיר
ובין עקיף ,לצד כל שהוא.
לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבויותיי על פי
כתב התחייבות זה ובין השאר ,לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית,
ביטחונית ,נוהלית או אחרת.
להביא לידיעת עובדי או מי מטעמי ,ככל שישנם ,את האמור בהתחייבות זו לרבות חובה זו
של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.
להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג ,אשר
ייגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו ,וזאת בין אם אהיה
אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים ,בכפוף לכך שהאחריות
תוטל עלי באופן יחסי לחלקי בנזק.
להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי
מכם או השייך לכם או שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם
או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבור הרשות .כמו כן ,הנני מתחייב לא לשמור
אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של המידע.
האמור לעיל לא יחול ביחס למידע אשר אוכיח כי –
 9.1הינו נחלת הכלל או הפך בזמן כלשהו לנחלת הכלל ,שלא כתוצאה מהפרת כל
התחייבות בה הנני מחויב כלפי הרשות;
 9.2הוא התקבל אצלי מידי צד שלישי ,אשר למיטב ידיעתי לא היה מחויב בחובת
סודיות כלפי הרשות בעת מסירתו;
 9.1הוא היה ברשותי במועד הגילוי ,או שפותח על ידי באופן עצמאי ,מבלי
שהשתמשתי לצורך כך במידע שנמסר לי כתוצאה מההתקשרות בהסכם;
 9.4חובה לגלותו על פי כל דין ו/או צו של רשות שיפוטית או רשות מוסמכת,
בכפוף לכך שאודיע מידית לרשות על כל דרישת מידע כאמור (אם הדין או
החלטת הערכאה המוסמכת אינם אוסרים זאת) ,אאפשר לרשות להתגונן
כנגדה ואסייע לה כמיטב יכולתי בהתגוננות כאמור;
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 9.1גילויו אושר מראש על ידי הרשות.
.10

שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובותיי שלפי
כתב התחייבות זה ו/או שמכוח מתן השירותים לרשות או שבעטיו אני עשוי להימצא,
במישרין או בעקיפין ,במצב של ניגוד עניינים ,בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת מתן
השירותים לרשות לבין עניין אחר .בכלל "עניין אחר" ייחשבו ענייני ,לרבות עניינו של קרובי
או של גוף שאני או קרוב שלי חבר בו ,מנהל אותו או עובד אחראי בו ,או גוף בשליטתי אשר
לי או לקרובי חלק בו ,בהון מניות ,ו/או בזכות לקבלת רווחים ,ו/או בזכות למנות מנהל ו/או
בזכות הצבעה ,וכן גם ענינו של לקוח ,שאני או מעסיקי או שותפי ,או עובד העובד עימי או
בפיקוחי ,מיצגים/מייעצים/מבקרים (להלן" :עניין אחר").

.11

בכלל זה לא ידוע לי על ניגוד עניינים קיים או שאני עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידי או
עיסוקי במסגרת מתן השירותים לרשות לבין עניין אחר שלי או עניין של קרובי או עניין של
גוף שאני או קרובי חבר בו.
בכל מקרה שאפר התחייבות זו ,לרבות בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או
הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם ,תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית

.12

.11

כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.
הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות מסירתו
לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין ,התשל"ז 1997 -וחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א-
.1981

.14
.11

התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.
מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע ,אשר יתקבלו בכל דרך שהיא ,יחולו כל הוראות
כתב התחייבות זה.

.11

מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת
המוקנית לרשות על-פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם.
ולראיה באתי על החתום
תאריך______________ :
שם פרטי ומשפחה __________________:ת"ז_____________:
אישור עו"ד – חתימת נותן השירותים
מרחוב
אני הח"מ ,עו"ד  /רו"ח
מאשר בזאת ,כבא כוחו של ( ........................להלן" :נותן השירותים") ,כי החתומים על התחייבות זו
מוסמך(ים) לחתום עליו ,וכי חתימתם מחייבת את נותן השירותים על פי כל דין.
_________________
תאריך

_______________________
עו"ד/רו"ח
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אנו הח"מ ,עובדי  /המועסקים מטעם ________________  ,מצהירים בזאת כי הוראות כתב התחייבות
זה לעיל ידועות ומוכרות לנו ,ואנו מתחייבים ,באופן בלתי חוזר ,לקיים את כל ההוראות הכלולות בכתב
התחייבות זה לעיל:

שם

מס' ת.ז.

חתימה

אישור עו"ד – חתימת מועסק מטעם נותן השירותים

אני הח"מ ,עו"ד _____________ ,מ.ר ,_____________ .שכתובתי _______________
___________________ ,מאשר בזאת כי ביום ___________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב'
________________ ,נושא/ת ת.ז .מס' _________ ,וחתם/ה על מסמך זה בפני.
___________
שם

_____________
חותמת וחתימה

_____________
תאריך
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נספח 1
מסמכי מכרז המסגרת ,כולל הצעת נותן השירותים
במכרז
[לא מצורף]

