
 בע"מ לפיתוח הרצליההחברה 

 מציעים מאגר הגשת בקשה להיכלל בהזמנה ל

 . כללי .1

)להלן: " 1.1 "( מעוניינת לעדכן  את מאגר המציעים  החברההחברה לפיתוח הרצליה בע"מ 
סיווגים,  או  ענפים,  תחומים,  במגוון  ויועצים  ספקים  קבלנים,  כולל  אשר  שברשותה, 

  כןובשווי הפטור מחובת עריכת מכרז  וזאת בהתאם להוראות הדין לעניין התקשרויות  
יחסי אמון   ומומחיות מיוחדים ו/או  ידע  מיוחדים, לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות 

הפנים  משרד  מנכ"ל  בחוזר  שפורסם  הפנים  משרד  לנוהל  בהתאם  ממכרז               הפטורים 
מס'    8/2016מס׳   הפנים  משרד  מנכ"ל  בחוזר  מכרזי  כןו  5/2017ותוקן  א וטז  לצורך 

 . , הכל כמפורט להלן("מאגר המציעים" או "המאגרלהלן: " )  החברהעל ידי פורסמים מה

שונים,   1.2 בתחומים  עבודות  ו/או  שירותים  להזמנת  החברה  את  ישמש  בהתאם המאגר 
 הזמנה זו. וכקבוע בהוראות   ,שיקול דעתה המוחלטולפי  צרכי החברהל

זה, מצהירים   1.3 לסמכויות    כימיםדעים ומסכי הם מו,  המשתתפיםבהגשת המענה להליך 
מוותרים  רההחבזכויות  לו הם  וכי  זה,  הליך  להוראות  בהתאם  חוזר  בלתבאופן  ,  י 

ומושתקים  לכך  תאם  ובה מנועים  טענהמיהיו  כל  ו/או    להעלות  דרישה               , תביעהו/או 
 .להליך זהבהתאם החברה , בקשר עם הפעלת סמכויותיה של  שהםאו סוג ו/ן י מכל מ

ה  1.4 הסף  בהלתנאי  במסגרת    ,זהיך  קבועים  ו/או  זה  מסמך  בהמשך  התייחסות  כמפורט 
לתחומי זהפרטנית  בהליך  הכלולים  השונים  ב  ם  שבהפניוכאמור  השער ה  עמוד  תחתית 

סף  ,  להלן(  ה)כהגדרתמוחשבת  מהמערכת  השל   תנאי  לכניסה  המציעים  עבור  מהווים 
יובהרהמציעים  למאגר הסף  כי    ,.  הנוגע  תנאי  תהינתחום  לכל  בכל  מצטברי ם   , םנאים 

  -  ם תחום/ים/הקבועים ביחס לאותו  תנאי הסףמלוא  המציע אינו עומד בתאם, באם  ובה
   .ביחס לאותו/ם תחום/ים לא יוכל להמשיך בתהליך רישומו במאגרהרי שאותו מציע 

לב   1.5 במאגר  ,  המשתתפיםתשומת  רישום  לשם  ידי  המציעים  כי  על  החברה הוקמה 
ממוחשבת  להלן  מערכת  הפני  ( )כהגדרתה  קיימת  ב  האליה  הקיים  מסגרת           בקישור 

    .(כהגדרתו להלן)  החברההאינטרנט של אתר 

 . אך ורק באמצעות המערכת הממוחשבת הנ"ל מאגרללהירשם  כי ניתן , מודגש

הליך זה, כי  הינה חלק בלתי נפרד ממסמהאמורה  כי המערכת הממוחשבת    ,יובהרעוד  
המציע את  מחייב  בה  האמור וועניין,    דבר   לכל  ים,והאמור  בין  סתירה  של  במקרה 

לבין   הממוחשבת  זו  במערכת  הזמנה  בהזמנה    -מסמכי  האמור  כן זויגבר  אם  אלא   ,
 . בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי  ,אחרתהחברה ליטה הח

לכל   1.6 רלוונטית  זו  ואשר    השירות/העבודות  תחומי הזמנה  לחברה  מפורטים  הנדרשים 
    .חשבתהממומערכת ה השער של   דובתחתית עמ

בשלבים שייעשה  יכול  החברה  באתר  התחומים  פרסום  כי  המשתתפים,  לב   תשומת 
פעילות   תחומי  החברה  תפרסם  ובעתיד  ייתכן  ו/או  ובהחלט  , למאגר  נוספיםחדשים 

בפולפיכך   לעת,  מעת  להתעדכן,  המשתתפים  נוספים  על  ו/או  חדשים  תחומים  רסום 
 החברה.האינטרנט של באתר  המציעים במאגר 

עניקים כיום שירותים ו/או מבצעים כיום עבודות  מ בלנים, ספקים ויועצים, הק, כי  יודגש 1.7
מועמדותם להגיש  הם  גם  מחויבים  החברה,  תנאעבור  יתר  לכל  בהתאם                   ,זההליך  י  , 

המציעים  במאגר  להיכלל  מנת  בתחומים   -  על  החברה  מרישומי  ייגרעו  כן  לא    שאם 
 המופיעים במאגר זה. 

מוד 1.8 כי  בנוסף  טיפול  גש,  דמי  בתשלום  כרוכה  במאגר  להיכלל  מועמדות  מאת הגשת 
   .כחוק מע"מ בתוספת , ש"ח 290של בסך  ף לידי החברה המשתת

בכרטיס אשראי, באמצעות מערכת סליקה, המשולבת בהליך הרישום התשלום מבוצע  
 למאגר המציעים. 



בו כדי להוות  ואין    ות מחירעצאו נוהל קבלת המהווה מכרז ו/  אינומובהר, כי הליך זה   1.9
מועמדותם הת את  שיגישו  המציעים  מבין  מי  עם  להתקשר  החברה  של  כלשהי  חייבות 

הח של  המציעים  למאגר  שנתקבל  מי  עם  ו/או  המציעים  במאגר  וזאת ברה,  להיכלל  
למשתתפים בהליך זה    -למפורט לעיל  , ובהתאם  בהיקף התקשרות ו/או העסקה כלשהם

מין    ל, מכ או תביעהדרישה ו/נה ו/או  טעא כל  לא תה  המציעים  למי שהתקבל למאגרוכן  
 .בקשר לכך  כלפי החברה  ו/או סוג שהם,

החברה שומרת לעצמה את הזכות להחתים את כל או חלק מבין מי שהתקבל  מובהר, כי   1.10
)בהתאם לתחומי הפעילות( על הסכם/י מסגרת לביצוע השירותים ו/או העבודות  למאגר  

עמיד לטובת החברה רמים לה אותם גומש  לדרו  ו/או  תי פעילו/ הכלולים באותו/ם תחום
" )להלן:  הרצליה  עיריית  מתאימיםהעירייה ו/או  ביטוחים  ו/או  מתאימות  ערבויות   )"  

   .ו/או העבודות כאמורבקשר עם ביצוע השירותים  

רשאיתהחברה   ו  ,תהא  לעת  הבלעדימעת  דעתה  לשיקול  שינויים  בהתאם  לערוך   ,
י ר  כאמוהמסגרת    י/בהסכם במאגרכל  את  חייבו  ואלה  ביחס  המציעים    הרשומים 

פעילות תחומי  המצורף  לאותו/ם  וכל  זה  הליך  מסמכי  כן,  כמו  את הםיל א.  יחייבו   ,
 .מי שנרשם במאגרכל המציעים וכן את 

לב   1.11 כל מי שהתקבל למאגר המציעים ברישום למאגר, מתחייב  כי  ,  המשתתפיםתשומת 
מסוים/ים   פעילות  כל  בתחום/י  ו/אישלקבל  ב  יםהנדרש   ,הבודעו  רות   ם/אותו ממנו 

  ,על ידי החברה )בהתאם ליתר הוראות הליך זה(  והתקבלנרשם    הם /בופעילות    י /תחום
שירותים  אף אם מדובר בהיקף  וכספי  ובכל היקף  או עבודות  / וים  רותשיבכל היקף  וזאת  
העבודות    או /ו אם השירותים  ובין  ,  כיםנמו  ים כספיהיקפים  ב ו/או  עבודות  בהיקף  ו/או  

העירייה  ם  הנדרשי עבור  ו/או  החברה  עבור  עירוני"  מבוצעים  "תאגיד  עבור  ו/או 
   .)כמשמעות מונח זה בפקודת העיריות )נוסח חדש(( אחר שהינו בשליטת העירייה

בההחברה   1.12 לחזור  הזכות  את  לעצמה  מהליך    ,שומרת  עת,  , המציעיםמאגר  עדכון  בכל 
לרבות    ,שה ו/או לשנותהזמנה חדלהגשת ההצעות, לפרסם ההאחרון  להאריך את המועד  

 שתמצא לנכון.  תאחרפעולה  וט בכל או לנק  ,תחומים תנאיה, להוסיף או להפחיתאת 

 .  תהגדרות ופרשנו .2

זהת  וכותר 2.1 סעיפיהליך  כלל  על  נועדה זה  הליך לפרשנות  שמשו  ילא    ו,,  מטרתן  וכל   ,    
 .לנוחות הקריאה, מלבד אם הנוסח הכתוב או הקשרו מצריך פירוש אחר

חיד, את הי גם  לים הבאות ברבים כוללות  י את הרבים, מגם  ד כוללות  אות ביחילים הבימ 2.2
נקבה כוללות  לשון  בלים הבאות  י נקבה, מ   לשוןאת  גם  זכר כוללות  לשון  לים הבאות בימ

בהתאם   , והכלזכר, והתייחסות לבני אדם משמעה התייחסות גם לתאגידיםלשון  את  גם  
 להקשר הדברים.

תנא  2.3 פרשנות  הסף  לעניין  )נה י  זה  בהליך  והן  קובים  זה  במסמך  התייחסות  במסגרת  הן 
לתחומי זהפרטנית  בהליך  הכלולים  השונים  לקר  -  כי  , יודגש(  ם  תנ יש  את  הסף  וא  אי 

 אלא אם נאמר אחרת. , להלןהמונחים כמפורט  בהתאם לפרשנות זה בהליך הקבועים 

 : ופירושים לצורך פרשנות ההליךלהלן טבלת מונחים  2.4

האינטרתא - " נטאתר האינטר" החברנט  ר  הינה: של  כתובתו  אשר  ה, 
c.co.il-d-https://www.h  

ו  הועד - "הוועדה" החברה  מנכ"ל  ידי  על  התמנתה  אשר  אשר 
מ החברהמורכבת  לנציגו(  )   מנכ"ל  מינה  שהוא  מי  או 

כיו המ הוועדהכהן  ה"ר  של  הכספים  סמנכ"ל                   חברה, 
  והיועץ המשפטי של החברה או מי שהוא מינה לנציגו(  )
שהו) מי  לאו  מינה  היחידה  ובנוסף  ,  ציגו(נא  מנהל  את 

באחריות ר  שאבחברה   מצויה  הנדונה    , וההתקשרות 
 . אם קבע זאת מנכ"ל החברה

https://www.h-d-c.co.il/


ואושר על ידי  אגר  ישום בממועמדותו לר מי שהגיש את   - " זוכה/יםה"
הליך זה  עונה על הדרישות הקבועות במסמכי  הוועדה כ

 . יחס לתחום/י הפעילות אליו/הם נרשםב

 וח הרצליה בע"מ ו/או מי מטעמה. לפית  החברה - " החברה"

הסר    .aherzliy-calcalit.co.il/https://app.vendors - " הממוחשבת  רכתהמע" למען 
בו  ספק,   מקום  זה נכתב  בכל  הליך  מסמכי  במסגרת 

  ת לרישוםהכוונה היא למערכ  ,"הממוחשבת  המערכת"
 . עילאמורה להאינטרנט הבכתובת  ,המציעיםבמאגר 

ש - " המציע" על  המי  ועונה  במאגר  לרישום  מועמדותו  גיש 
במסמכי   הקבועות  בהדרישות  זה  לתהליך  חום/י  יחס 

 ם נרשם.פעילות אליו/הה

לחברה,   - "שירותים ו/או עבודות" יסופקו  אשר  העבודות,  ו/או  השירותים  כלל 
לדרישותיה   הבהתאם  פי  בועל  וזאת  אמור  זה,  הליך 

הפעיל לתחום/י  המציע  בהתאמה  נרשם  אליו/הם  ות 
 . במסגרתו/םואושר 

  .לוחות זמנים  .3

   - הבהרות להליך 3.1

  בבקשה החברה    אל  , אלקטרוני  דואר   ות באמצע  ,בכתב  לפנות  רשאים  המציעים  3.1.1
זה  מסמכי  עם  בקשר  הבהרות  למתן    :להלן)  2022יולי    3  ליום  עד  וזאת  ,הליך 

 "(.  הבהרות למשלוח הקבוע האחרון המועד"

הבהרות    האחרון  מועדה  לאחר 3.1.2 למשלוח  לא    רשאיתהחברה    תהא הקבוע  )אך 
   .מציעים  לשאלות  לענות שלאחייבת( 

מצי 3.1.3 בה גילה  אי  משריע  דו  ו/או  במסמכי  ות  זה  מעות  ו/או  הליך  סתירה            ו/או 
ו/או  ה  ך זהליסמכי  אי התאמה בין הוראות המסמכים השונים המהווים את מ

כלשהוא עניין  ו/או  פרט  ו/או  סעיף  של  למובנו  בקשר  אצלו  שהתעורר      -  ספק 
יאוח  וזאת(,  לעריכה  ניתן  אשר,  בלבד  WORD)בקובץ  בכתב  לחברה  יפנה     רלא 

אלקטרוני  הבהרות  למשלוח  הקבוע   האחרון  מהמועד דואר       :באמצעות 
.co.ilc-d-office@h . 

:  בטלפון  ההודעה  קבלת  את  טלפונית  לוודאכאמור    םניופ ההמציעים    על 3.1.4
9712410 -  09 . 

להפנות    מבלי 3.1.5 רשאים  המציעים  לעיל,  מהאמור  שאלותהלחברלגרוע  הבהרה    , 
למסמכי   בנוגע  זהבכתב  ובלבד  הליך  המועד  ה שאלות  ש,  עד  תימסרנה  הבהרה 

ל הקבוע  שלהאחרון  לפורמט  ובהתאם  הבהרות  לציין   הלן. משלוח  הפונים       על 
פנייתם את הפרטים הבאים: שם איש הקשר,   גבי  ,  לקטרוניר אדואכתובת  על 

הפקס לבירורים.  פר ומס  ימיליהמספר  רשא  החברה  הטלפון  שלא  תהא  ית 
   .להלןשלפורמט ו וראותהללהשיב לפניה אשר הוגשה שלא בהתאם 

 פירוט השאלה  סעיף פרמס עמוד מספר מסמך מס"ד

     

להתייחס  תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתייחס או שלא    הברהח 3.1.6
מסגרת  שנרשם בתישלחנה לכל מי  לבקשות    החברהלבקשות ההבהרה. תשובת  

 . רנטהאינט תפורסמנה באתרשו/או ילם דמי טיפול  שומוחשבת  מערכת המ ה

לכל דבר ועניין,    ,יחשבי  הבר הח  של   האינטרנט  אתר  באמצעות  ההבהרות  פרסום 3.1.7
המציעים. על המציעים מוטלת האחריות    ביןכל אחד מ  ילו הובא לידיעתו של כא

https://app.vendors.co.il/calcalit-herzliya
mailto:office@h-d-c.co.il


והבלעדית, להתעדכן ייזום,  ,המלאה  ובאופן  אודות קיומן של   בכל עת, בעצמם 
 .  הליך זהבחס למסמכי  ינוייםהבהרות/ש 

שינוי   במחוי   המציע 3.1.8 ו/או  הבהרה  כל  ולצרפן  כאמור  להדפיס  הלמסמ,  גשת  כי 
למאגר   חמועמדותו  המציע    עלתומות  כשהן    כי   ו לאישור  עמוד  כלגבי    עלידי 

 . הגשת מועמדותו למאגר בעת בחשבון ונלקחו,  הובנו,  ידו על  התקבלו  הללו

           ו/או תביעה, או דרישה  / ו ל טענה  להעלות כ שתקים, מהמציעים יהיו מנועים ומו 3.1.9
  רוןהאחהמועד    לאחרו/או למסמכיו,    הליך זהלהנוגע    בכלמכל מין וסוג שהן,  

 . הבהרותהקבוע למשלוח 

יש לנהוג לפיו,    רשאבדבר הפירוש    הבהרות  או/ו  שינוייםל  בקשר  בכתב  הוראות 3.1.10
 את כל המציעים לכל דבר ועניין.   יחייבו

הליך זה    מסמכי  תא  לתקן  זכותה  על  שומרת  החברה,  לעיל  באמור  לפגוע  לימב 3.1.11
,  נכוןברה לובכל דרך שתבחר הח  היא  וזמתהימ,  לעדכנםאו  /ו  להם  להוסיףאו  /ו

 . הצעות להגשת  האחרון  המועד  עדוזאת 

האינטרנט  יפורסמו באתר  ר  שא  ,או תשובה  ,שינוי  ,תיקון ,  הבהרה  כל  כי,  יובהר 3.1.12
החברה   את של  ועניין,    ,המציעים  מחייבים  דבר  לא  וזאת  לכל  המציע  אם  אף 

 .האינטרנט )במערכת הממוחשבת( לאתרשם נר

אאל  ,החברה  של   התייחסות  לכל  קףו ת  יהיה   לא 3.1.13 בכתב  א  בהודעה  ניתנה  ם 
 כאמור.  

  כאמור   בכתב  ינתנויר  ש א  ,עדכונים  או /ו  תוספות,  תיקונים,  הבהרות,  תשובות 3.1.14
 .זה יךהל  ממסמכי נפרד בלתי חלק יהוו, יינתנו אם ,זה 3.1 בסעיף

   - טיפול בהליך זה דמי 3.2

מועמ,  כאמור 3.2.1 להיכלהגשת  בתשלוםדות  כרוכה  במאגר  טיפול    ל  מאת  דמי 
   .כחוק מע"מ, בתוספת ש"ח  290של בסך  ף לידי החברה המשתת

מבוצע   3.2.2 בהליך  התשלום  המשולבת  סליקה,  מערכת  באמצעות  אשראי,  בכרטיס 
 ם. ר המציעישום למאגהרי

 . להליך זהטיפול   דמי את לםשי  שלא מי שלבמועמדות  תדון לאהוועדה  3.2.3

מהווים את  והחברה    של  לעדיבה  רכושה  הינם  הליך זה  מסמכי  כי,  בזאת  מובהר 3.2.4
מועמדות    למטרת,  בהשאלה  למציעים  נמסרים  והם,  הבלעדי  קניינה הגשת 

,  אחרת  רהמט  לשום  ולא,  בלבד  זהבהליך    כאמורלמאגר המציעים של החברה  
אחרת  םצריהיו  זכויות  לרבות,  הבעלות  זכויות  כל  וכי קניינית  זכות                 , וכל 

 . בלבדהחברה  של, עת  בכל ותהיינה,  הינן, האמורים המסמכים בכל

בהליך,  לעיל  מהאמור  לגרוע  מבלי 3.2.5 זה                מסמכי  את  יעתיק  לאזה    מציע  הליך 
מדות  מוע  הגשת  למטרת  אלא(  מהם  לקבח  או)  םבה  ישתמש  ולא(  מהם  חלק  או)

 . זהבהליך  כאמור

כי   3.2.6 בזה,  מודגש  ספק  הסר  וסוג  עלה  כל למען  מין  מכל  וההוצאות,  ,  שהםויות 
בהכנת  כרוה למאגר  כות  המציע  מועמדות  להשתתפות  זהובקשר  ,  בהליך 

 . תחולנה על המציע בלבד

   -למאגר מועמדות הגשת למועד ה 3.3

למאגמועמדו  להגשת  האחרון  המועד 3.3.1 החברה  המר  ת  של    יאוחר  לא  הינוציעים 
  ."(המועמדות  הגשת מועד: " להלן) 24:00 השעה  עד  2022יולי  21 יוםמ

באמצעות הגשה מקוונת בלבד במערכת הממוחשבת שבמסגרת    תוגשנה  ההצעות 3.3.2
 . אתר האינטרנט של החברה

וגשה  ו/או שה  ואר לעילהוגשה באופן שונה מהמת  אם   הצעבה  תדון  לאהוועדה   3.3.3
           .המועמדות להגשת הקבוע האחרון המועדלאחר 



   - דחיית מועדים 3.4

להגשת   האחרון  המועד  עד  עת,  את   החברה,  המועמדותבכל  לדחות  רשאית                   תהא 
את  החברה  ה  . דחת המועמדותלרבות המועד האחרון להגשת    ,ות הזמנים של ההליךלוח

ה המועד  ו/או  הזמנים  להגשת  לוחות  כך  לעיל  ר מוכא  המועמדותאחרון  על  תודיע   ,
החברה להגשת  י  יד  יקבע עלר ישא, והמועד החדש  האינטרנט של החברהר  למציעים באת

 .המועמדות, ייחשב לכל דבר ועניין כמועד האחרון להגשת המציעים המועמדות למאגר

  -קופות נוספות פיתחת מאגר המציעים לרישום לת 3.5

שומרת לעצמה את הזכות    החברה,  המועמדותחרון להגשת  ד האהמועגם לאחר  ו   בכל עת 
אתלפתו מהמאגר  ח  פעילות  תחום/י  רק  או  רישו  סוים/ים,,  וזאת נוספות  םלתקופות   ,

ו/או נוספיםיף למאגר תחומי פעילות  וסבמועדים שתחליט החברה, וכן לה  וכן  חדשים   ,
את   האחמועדיהלעדכן  תחום/י    רוניםם  לכל  ביחס  מועמדות  כאמור,  להגשת  פעילות 
חברה, ולמציעים ולזוכים לא תהא  דעתה המוחלט ולצרכיה של ה   ם לשיקולוהכל בהתא

בהתייחס  בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  ובאופן  והם מוותרים במפורש  
 .להחלטות כאמור כלפי החברה

 . הוראות כלליות -  תנאי סף .4

מצזה  בהליך    להשתתףרשאים   4.1 לתנרק  העונים  הגיעים  במועד  הסף  ,  דותהמועמ שת  אי 
 . הצעותיהםמגישים  יםהמציע הם/אליו  ים/תחוםבנוגע ל

בת  להוכח  4.2 המציעים  את  תנאעמידת  ולמלא  להקפיד  יש  הסף  הנדרשים   כלי  הטפסים 
את   הרלוונ  כלולצרף  הטפסים  טייםהמסמכים  את  ולהגיש  למלא  הקפדה  תוך   ,
 , תנאים המקצועייםמלוא הב  עומדהמציע אכן  בהם כדי להוכיח כי    יש  אשרוהמסמכים  

 ניגש. המציע   הם/אליו ים/ םתחוביחס לבהתאם לדרישות הקבועות  

כי   4.3 המהחברה  יובהר  עמידת  בחינת  בעת  לפנות  רשאית  הסףתהא  בתנאי           , כאמור  ציע 
ההתקשרות   במהלך  לבי ואף  החברה  ש   ןבין  וככל  )אם            ה( כזוכ  יוכרז המציע  המציע 

עזר ו/או להי ת  ו/או עבורם ביצע עבודום  שירותיהעניק המציע  להם    גופיםלו/או    םלגורמי
אשר עבדו עם המציע  אחרים  עירוניים  לעירייה ו/או לתאגידים  לחברה ו/או  ע שיש  במיד

ווולקבל מהם התייחסות לעבודת המציע עבורם,   לגביו,  תקבלו המלצות שליליות  י ככל 
 . (במאגר )או הישארותו ראגלממציע לשם בחינת כניסתו רור עם הך ביתערוהחברה 

וד במלוא  למאגר המציעים של החברה חייב לעמבכל מקרה, כל גורם המבקש להירשם   4.4
 :במצטבר, להלן זה 4.4בסעיף מפורטים התנאים ה

בפנקס  המציע  על   4.4.1 רשום  הרלוונטי  להיות  שחלהמקצועי  ר)ככל  חובת    ישוםה 
 .(הדיןבהתאם להוראות  

אישור  ה   על 4.4.2 בעל  להיות  חשבונות  מציע  פנקסי  עסניהול  לחוק  קאות  בהתאם 
 . 1976 -פים ציבוריים, התשל"ו גו

 . "עוסק מורשה" -על המציע להיות רשום כ 4.4.3

ומוכח 4.4.4 קודם  מקצועי  ניסיון  בעל  להיות  המציע  התייחסות  במסגרת  כנדרש    על 
תית  חתה שבהפניבזאת כמפורט  ו  הולים בהליך זם השונים הכלפרטנית לתחומי
השער   כאמו)הממוחשבת  ת  מערכ השל  עמוד  דרישה  שקיימת                     . (רככל 

לתחוספק  תהסרל ביחס  קודם  מקצועי  ניסיון  דרישת  צוינה  שלא  ככל  ם/י  , 
 נדרש להוכיח ניסיון מקצועי קודם מינימאלי. המציע אינו   -פעילות מסוים/ים 

 . הבקשות אופן הגשת 

החברה  מאגר   4.5 של  תחום  שבו  ן  באופ  מחולקהמציעים  אפעילכל  להרשמה  ות  נפתח  שר 
  .אף היא בנפרדמועמדות לגביו מבוצעת  הוהגשת הינו נפרד 

  ,המפורשותבהתאם להנחיות ות פעילכל תחום  ול ביחס ללפעיש  כי   ,תשומת לב המציעים 4.6
 אותו תחום. נוגע לבבמערכת הממוחשבת אשר ניתנו 



ב  יםהמציעעל   4.7 האינטרנט  מסגרת  להירשם  הגש  -הממוחשבת  רכת  ע מ ה  -אתר  ת לשם 
 . למאגר ות מועמד

בהתאם  זה  הליך  מסמכי   הממוחשבתלנדרש  ימולאו  אליהם    במערכת    כלויצורפו 
והאישהמסמכ הדר ים  למפו   ,ושיםורים  ובנוסףרט  בהתאם  זה  מסמך  בהתאם   במסגרת 

 . פעילותכל תחום יחס לב למפורט 

  פעילות  כל תחוםות להגשת מועמד במסגרת   יש להגישאותם הטפסים  כל המסמכים ואת 
 . מוחשבתבמערכת המ  ,מקוון )ממוכן(באופן  , ולהגישם וק רסליש 

תחום   4.8 לכל  הסף  תנאי  כמפורכאמור,    ,הינהפעילות  הוכחת  זההן  מסמך  במסגרת           ט 
המציע    הם/ אליוהפעילות    י/בתחוםספציפית  כמפורט  והן   כאמור  מגיש  מועמדות 

הב הממוחשבתמסגרת  ומערכת  המצבהתאם  ,  לצרעל  בתחוםיע  כמפורט   לכאת    ים/ף 
באותו/ם    יםהכתוב  םנאייד/להוכיח את התהמסמכים הרלוונטיים אשר יש בהם כדי להע 

פעילות צירוף  בותרל,  תחום/י  ו,  חיים  מ/ קורות  פרופיל  השכלה,   תעודות  קצועי,  או 
ו/או   ו/או  ריש אישורים  של  המקצועי  הניסיון  הפירוט    ,היתריםיונות  המציע  קודם 

הסף(,  נמת )כעולה   מאת  אי  /  שימזמיני  המלצות  המציע  עבודות  רותים    וכדומה, של 
 מור.  מסמכים נוספים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאים כא, ל זהכלוב

תמולא   שלא  הנדרשים וי  כראבקשה  והמסמכים  האישורים  כל  לה  יצורפו  שלא  ו/או 
 ולה להידחות.  על

י   ,יובהר המציע  ידי  על  האמורים  המסמכים  צירוף  מהצעכי  נפרד  בלתי  חלק  תו  הווה 
 לכל דבר ועניין.  ,הליך זהב

בתח 4.9 הטפסים  כל  את  למלא  המציע  מועמדות  הוא    הם/ אליו  הפעילות  י/ וםעל  מגיש 
 כמפורט.    ולהתייחס לכל סעיף וסעיף

י המציע  כי חל איסור מוחלט לערוך שינויים בטפסים המוגשים על יד  ,יעתשומת לב המצ
תבם וכלשונם את הטפסים ככ, ועליו להגיש  ים/ נטילוו הר  ים/לתחום מועמדותו  במסגרת  

 כל שינוי. ללא ו

לרענן    ו/או  להוסיף  ,הבלעדי  בהתאם לשיקול דעתה  ,שומרת לעצמה את הזכותהחברה   4.10
תנאי    ,לעדכןאו  /ו כל  עת,  המציעיםלתחוסף  בכל  במאגר  המנויים  הפעילות          ,מי 

ו/או  תחומים    להוסיףובנוסף   תחוו/ספים  נו חדשים  לגרוע  אחרי או  פעילות  , םם/י 
דרישה  טענה ו/או  כי אין להם כל  מועמדותם  הגשת  ב מצהירים  המציעים  כך  אם לתובה

 .לתנאים אלו באופן בלתי חוזר ים וכי הם מסכימהחברה בקשר לכך כלפי ו/או תביעה 

וד  עליו לעמיהא  תחום התמחות אחד ואולם  אשר  מ רשאי להציע מועמדותו ליותר  מציע   4.11
יגיש  מציע  הבמאגר היועצים.  א מבקש להיכלל  בו הופעילות  י הסף, בכל תחום  בכל תנא

הדרושים   המסמכים  כל  תחוםביחס  את  בפעילות  לכל  לכך  ,  קיישכפוף  בין  ם  לא 
או  ו/ניגוד עניינים  קיום  משום חשש להעבודות  בביצוע  ו/או  תן השירותים  התחומים במ

קבעה   אותן  נוספות  מגבלות  ו/או  עניינים  החברה, ו/או  ברה  החניגוד  תקבע  שאותן 
המוחלט,  ב דעתה  לשיקול  להתאם  טיפולעתמעת  דמי  בתשלום  צורך  אין  כי  מודגש,   .,  

 . ום במאגר ביחס למספר תחומי פעילותמבוצע ריש  כאשר

לפי  המציעים  במאגר  מציע  הכללת  בדבר  הודעה   4.12 הפעילות וסיווגו  הקבועים    תחום/י 
תישלח  המציעים  מאגר במסגרת   להוראות  תפורסם,  וכן  לזוכים  ,  דיןבהתאם  ,  כל 

 . במסגרת אתר האינטרנט של החברה

 הודעה למי שמועמדותו לא התקבלה תישלח למציע.  4.13

 .קבלת הבהרות מאת המציעים ו/או השלמת מסמכ  .5

הזכות,  החברה   5.1 את  לעצמה  לשומרת  הבלעדי,בהתאם  דעתה  אחד   שיקול  מכל  לדרוש 
)מכל מי שכבר הווכן  המציעים  ן  יבמ כזוכה   ,עת, בכל  (חום/י פעילות מסוים/יםבתכרז 

מסמך   כל  אישורו/להשלים  לרבותאו  כלול    ,  המסמך  אם  בין  דקלרטיביים,  אישורים 
המס המצי מכים  ברשימת  ידי  על  להגשה  זה  הנדרשים  בהליך  לאעים  אם              , וובין 



הב  בנוסף ו לצעתם  להביחס  הרות  ליתן  הנוגע  ו/או  יעים  המצמאגר  למועמדות  בכל 
באופן כללי  אשר נקבעו בין  בתנאי הסף  למעט  אך מבלי  לרבות  ובתנאי ההליך    עמידתםל

 "(. ההשלמות)להלן: "ם ובין באופן ספציפי ביחס לתחום/י פעילות מסוים/י

,  אל המציע  בפנייתההחברה  עשה בתוך המועד שקבעה  י, תהנ"ל  ההשלמותמלוא  העברת   5.2
   .(בהתאם למקרה) או הזוכה

והמציע 5.3 למקרהבהת)   הזוכהאו    ,ככל  למסור  יסר  (אם  ההשלב  חלקן,     את  או  מות, 
הוועדה מסקנות  רשאית  עיניה    ,להסיק  ראות  דעתה  לפי  ובכלל ושיקול  זה,   המקצועי, 

ש הבקשה  להחליט  את  לקבל  המציעיםללא  למאגר  או    ,התקבל  לתחום/י  כולו  ביחס 
מסוים/ים את    ,פעילות  להוציא  או    ,מציעיםה  מאגרמהזוכה  או  לתחום/כולו  י  ביחס 
)בהתאם למקרה(    אוולמציע    ,פעילות מסוים/ים כלזוכה  ו/או  לא תהא  טענה  דרישה  ל 

 . כלפי החברה תביעה בקשר לכךו/או 

 . המועמדויות למאגרבדיקת   .6

המציעים  מיון   6.1 למאגר  ידי  יעשה  ת  ן ובדיקתהמועמדויות  המקצועיים  על  הגורמים 
החברה עובדי  ו מקרב  מקרב חברי הוועדה, יכול שיהיבמסגרת החברה, אשר יכול שיהיו  

 יים. ב יועצים מקצועיים חיצוניו מקרויכול שיה 

בדיקת  החברה   6.2 לצורך  להיעזר  רשאית  במאגר  לרישוהמועמדויות  תהא  המציעים ם 
 ל שתמצא לנכון. כפי וככ ,מומחיםאו ב/ביועצים ו

מי  החברה   6.3 הנדרש ו/או  הבדיקות  כל  את  לערוך  רשאית,  תהא  בחינת  מטעמה  לשם  ות 
בכל  נות שהוגשוהמועמדויות השו ביקור  לרבות  עסק,  המוחז   ,משרד, מפעל,  ק או אתר 

  המוצעות לאלו  ות הדומות  ודעב  /  או מופעל על ידי המציע ובחינה של ביצוע שירותיםו/
למאגר(אשר  ) המועמדות  הוגשה  למציע  לגביהם  ביחס  מידע  ולקבל  לבקש  וכן  או  ו/, 

, והכול לפי  מועמדות למאגר(לגביהם הוגשה האשר  )  המוצעותעבודות  או ל/ ו  לשירותים
 קול דעתה. שי

 הפרטים הנדרשים, כל  ובירור פעילות בכל תחום המועמדויות כל   לאחר סיום בדיקתן של  6.4
הוועדה   הנדרשים לשם קבלת החלט ולאחר שבפני  הנתונים  כל  הוועדה  תתקבל  ה,  יהיו 

 .תחום פעילות ביחס למועמדויות שהוגשו בקשר לאותו החלטתהאת 

ה  ז  במסמךבמלוא תנאי הסף כמפורט    ו , אשר עמדיםרק מציעמובהר, כי  למען הסר ספק   6.5
זאת ו   כלולים בהליך זההם  פרטנית לתחומיההתייחסות  בובמסגרת תנאי הסף הקבועים  

כזוכים בקשר   ו ייכלל  -הממוחשבת  מערכת  השל  תחתית עמוד השער  ה שבהפניב כמפורט  
 . של החברה רשימת המציעיםבם/י פעילות לאותו/ם תחו

 . המועמדות למאגרף  תוק .7

המועמ 7.1 למאגר  הגשת  להירשם  ללא  תעמ החברה  של  דות  בתוקפה,  חזרה, כל  וד  זכות 
  .מדותמועלהגשת המועד האחרון לאחר  ימים  שרים( )מאה וע 120פרק זמן של למשך 

תוקף  הוועדה   7.2 את  להאריך  המציהמועמדות  רשאית  נוספת  של  לתקופה  ובלבד ע 
קול  בהתאם לשי נוספים, וזאת    ימים ה ועשרים(  )מא   120על  לא תעלה  פת  ה הנוס התקופש

  מבלי שהוועדה תידרש ליתן הנמקהוהכל  וועדה ומכל סיבה שהיא,  דעתה המוחלט של ה 
והם מוותרים במפורש ובאופן בלתי חוזר על כל טענה  מציעים  תהא ל, ומבלי שבנוגע לכך

 ברה. או תביעה בקשר לכך כלפי החו/או דרישה ו/

  שתתפים בהליך זה.מלבמסגרת הבהרות שיפורסמו תן תינכאמור הודעת הוועדה  7.3

 .ויות / זוכיםמועמדפסילת   .8

תהא רשאית לפסול הצעות להגשת   וועדהדין, ה הוראות כל  מבלי לגרוע מסמכויותיה לפי   8.1
  ,וטעות בלתי סבירות, תכסיסניותאם הן חסרות, מהמציעים  מועמדות להיכלל במאגר  



מבוססו  נכונותאו  בלתי  הנחות  על  שלאו    ,ת  מוטעית  הבנה  המאגר  על  ו/או    נושא 
 , זולת אם החליטה אחרת.  תבוצענה על ידי הזוכיםהשירותים ו/או העבודות ש 

באמור   8.2 לעיל    8סעיף  באין  פזה  על  למחול  הוועדה  של  מזכותה  לגרוע  טכניים  כדי  גמים 
 .  ונעשו בתום לב מהותיים אינםשאלו ובלבד כלשהן  ת יודו במועמאו אחרים שיפלו ו/

במסמכי  מבל 8.3 באמור  לפגוע  ולהלן  זההליך  י  לפסול  הוועדה  ,  לעיל  רשאית  תהא 
 להלן: קרים המפורטים כל אחד מבין המגם ב ,בכל עת ,מועמדויות ו/או זוכים

בהתאם   הזכות, את הלעצמרת  שומ  הוועדה  -  רע קודם ניסיון בעקבות פסילה 8.3.1
החברה  ין  למי מב היה אשר לגביו  מציע, ףהס על הבלעדי, לפסול  הדעת  ולשיקל

העירייה   של תלרבו,  כושל או/ ו רע ניסיוןו/או  רשביע  אי מקרה/ים  צון  ות 
ביצוע  ממשמעותית   מאופן  ו/או  שירותים  אספקת  ו/א עבודת  אופן  ו                המציע 

התחייבויות קודמות   תים ו/או הפר ים הנדרש השירות בסטנדרטים של עמידה אי
מ מי  העיריי ו/החברה  בין  כלפי  באלה,  ו/או  ה  או  וכיוצא  למרמה  או  ו/חשד 

ם המסופקים  רותיהשיטיב  בעניין    בכתבלית  קיימת לגבי המציע חוות דעת שלי ש
ידו י  ו/או  על  על  העבודות  ביצוע  ואאופן  עלר  שדו,  גורמ  ניתנו  המקצוע  ידי  י 
 .  החברהמטעם 

ות טיעון, בכתב ו/או  זכאו הזוכה )בהתאם למקרה(  ע  במקרים אלה, תינתן למצי 
לפני מתן ההחלטה הסופית בנוגע    , וזאת הוועדה  בהתאם לשיקול דעתבעל פה,  

  בהתאם למקרה(או לזוכה )  למציעה(, ובהתאם  בהתאם למקראו לזוכה )  למציע
 .ו/או תביעה בקשר לכךו/או דרישה לא תהא כל טענה 

עניינים 8.3.2 ניגוד  בעקבות  מציע  ת רשאי  אהתהוועדה    -  פסילה  זוכה    לפסול  או 
למקרה(   עניי מחמת  )בהתאם  לשיקול  ניגוד  בהתאם                 הבלעדי,   הדעת נים,  

היתר,   מציע  ל  תרשאיהוועדה  תהא  ובין  למקרה( פסול  )בהתאם  זוכה                 או 
ההת בביצוע  כי  לחשש,  יסוד  יהיה  המציע  אם  ידי  על  זוכה קשרות                     או 

למקרה(   נ)בהתאם  שקקיים  או  עניינים,  פוטנציגוד  ענייניםיים  לניגוד  ,  יאל 
ב עם  ו/או  יצוע  בקשר  נקודת ותהעבודהשירותים  באופן  ובין  כלל  דרך  בין  י,  , 

ו/או  ו/או דרישה  לא תהא כל טענה    בהתאם למקרה(או לזוכה )  למציעובהתאם  
 . תביעה בקשר לכך

  תשאיר  האתהוועדה    -  הליכים  הקפאת  או/ו  נכסים  כינוס  בותבעק  פסילה 8.3.3
)  מציע  לפסול  לזוכה  למקרה(בהאו  יפ   מצוי ה  ,תאם  אשר  כנגדו ו/או             תחו 

כינוסב פ  נכסים  הליכי  רו/או  ושיטת  פירוק   הליכים  הקפאת  או/גל    ו/או 
)  למציעו  ,)בהתאם למקרה( לזוכה  טענה    בהתאם למקרה( או  כל  ו/או  לא תהא 

 .לכךו/או תביעה בקשר דרישה 

             כיהוועדה,    המצא  -  פלילית   הרשעה  או/ו  ליתפלי  חקירה  בעקבות  פסילה 8.3.4
  יימתק   או /ו  פלילית  חקירה  מתקיימת   בהתאם למקרה( זוכה )האו    המציע   כנגד

מועמדות    פסילת   על  להורות  זכותה   על לעצמה הוועדה  שומרת    פלילית,  הרשעה
  חקירתבמקרה של    לרבות  ,זה )בהתאם למקרה(זוכה  פסילת זכיית  או    זה  מציע
המציע    מוסמכת  רשות )האו  נגד  למקרה(בזוכה    נגדו כ   שניתנה  או/ו  התאם 

  ניתן  או/ו   לו  יוחסוש  בעבירות   חייב  ו/או  אשם  נמצאה  מסגרתב  דין,  הכרעת
  קדמו  אשר  ם( השניחמש)   5  במהלך  אישום  כתב  כנגדו  הוגש  או/ו  דין  גזר  כנגדו

  ביצוע  ייפגע  כי  חשש  מהם   עולהש  ובלבד  ,המועמדות  להגשת  האחרון  למועד
ו/או   זה  ה  לפי  העבודותהשירותים  ה)  זוכההאו  המציע    כי  או/ וליך    מקרה(לפי 

/    את  לבצע  יוכל  לא   את   לבצע  ראוי  אינו  כי  וא/ו   כיאות  העבודההשירותים 
,  המידות טוהר על  לעבירות  ר בקש הינם אלו  אם וחומר קל , העבודההשירותים / 

 . הוועדה של דיבלע ה  הדעת שיקול לפי  והכל

 

 

 



 . ר המציעיםעדכוני מאג  .9

הי 9.1 זה  כאמהליך  בקשה  נו,  בקשור,  במא  ותלהגשת  החברה, גר  להיכלל  של  המציעים 
קבלת  ל ת מחיר ו/או הזמנה להשתתף בהליך  ו צעהן המדובר בהזמנה לקבלת  אי ובמפורש  

 ת מחיר. והצע

ייעשה   ובלבד שהדבר   החברה,בכל עת בהתאם לשיקול דעתה של  תעודכן  הזוכים  רשימת   9.2
כאמור לעיל,  כול והחברה תחליט,  ( שנים. עם זאת, ישלוש)  3על    בתדירות שאינה עולה

 ב לעיל. ר מהנקותחום/י פעילות מסוים/ים במשך תקופה קצרה יותפתוח לרישום ל

המועמדויות,  ועל בסיס בחינת    הליך זה מסגרת  ב  הםכי על סמך הצהרותי   ים,לזוכ ידוע   9.3
זה, הליך  במסגרת  לחברה  המצ   שהוגשו  למאגר  קבלתם  על  החברה, הוחלט  של  יעים 

, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט, אם וככל שהחברה תבחר לעשות כן)  הינ שובהתאם תיע
 עמו.   יותההתקשרו ( כן תומבלי שחלה עליה החובה לעשו

של הזוכה, רגוני  כי כל שינוי במבנה הא  ,מתחייבהזוכה  לאחר הרישום למאגר,  בכל עת   9.4
כשותפו בין  כיחיד  רשומהבין  בלתי  בין  ת  אחרת,  כתאגיד  ,  שינוי    וכןובין   רתבמסגכל 

   וכן ,  ו/או בעל מניות  ףאו שותו/גריעת חבר  או  /ו   וספתכגון ההרכב הבעלות על הזוכה,  
הזוכהשינוי  כל   של  הניהולי  בהרכב  שינוי  הצטרפות  עזיבת  כגון,  ,  במסגרת  מנהל  ו/או 

ים ו/או  ות הגורם המעניק את השירות בזהכל שינוי    וכן,  במסגרת הזוכה  או עובד בכירו/
יע על כך, וכה יודהז   -אחרת  וכן כל פעולה מהותית דומה ו/או    ,לחברהבפועל  העבודות  

 עולה כאמור, לידי החברה. זמן סביר בטרם ביצוע הפבכתב, 

להשפיע ו/או  כאמור לעיל ותקבל החלטה, האם יש בשינוי כדי  תבחן את השינוי  החברה   9.5
בתחום/י הפעילות המסוים/ים,    אגר המציעים רף את הזוכה למההחלטה לצלשנות את  

מתן   על  להשפיע  כדי  בכך  יש  אם  ידי  או  על  לביצוע  עבודות  ו/או  הזוכה,  שירותים 
ו/או  את    מחייבתוסופית  תהא    החברהוהחלטת   טענה  כל  תהא  שלזוכה  מבלי  הזוכה, 

 .דרישה ו/או תביעה בקשר לכך

 . הרחבת המאגר 9.6

ה לעיל,  צוין  שאף  לרשאית,  חברה  כפי  ולפי  דעתה  שיקול  בהתאם             צרכיה, הבלעדי 
למאגר לעת  ,לצרף  קיים/יםם/בתחו  חדשיםם  זוכי  ,מעת  פעילות  יזום  ,י  או  באופן   ,

   .ם/י פעילות חדש/ים ו/או נוסף/יםהרחבת המאגר לתחות אלפרסם 

 . גריעה מהמאגר 9.7

ה  עניין, על פי החלטתל  בהתאםבמאגר,  ים  מסוים/   ים/מתחוםייגרע מהמאגר ו/או  זוכה  
אפשר, המאחר    ו/או כל אירוע  האירועים הבאים ן  י בבקרות אחד או יותר מ  ,הוועדה  של

 : מסמך זה, את גריעתו מהמאגרבהתאם להוראות  

לתחום  הזוכה   9.7.1 שנקבעו  הסף  בתנאי  עומד  לגביו  אינו  מועמדוהפעילות  ,  תהגיש 
של  לרבות   מקצועי  במקרה  רישיון  ו/או  שלילת  אישור  היתר  ו/או  ו/או  רישיון 

 . תחום הפעילותקצוע נשוא מ לעסוק ב

מבקש להימחק מן המאגר, וזאת בכפוף    כי הוא  ,הזוכהידי  הודעה בכתב על  מתן   9.7.2
המ כל  את  סיים  כי  אליו  לכך  שהועברו  באישורטלות  מיוחדים  במקרים  ,  ו/או 

  . החברה  מראש ובכתב, מאת

עם  זוכה   לעבוד  רשאי  יהא  לא  להיגרע מהמאגר  במשך תקופה  ברה  החשביקש 
חודשים  )עשר  24של   וארבעה(  מהמאממוע  לפחותים  גריעתו  אם  גרד  אלא   ,

 ירשמו.  ימטעמים מיוחדים ש  ,אחרתהוועדה החליטה 

זמתו בכתב נתונים מהותיים המשפיעים על עמידתו בתנאי  ולא עדכן מיהזוכה   9.7.3
 רישומו במאגר.  המשך או בנתונים מהותיים המשפיעים על   ,ההצטרפות למאגר

פירוקהזוכה   9.7.4 של  להליך  נ  נכנס  כינוס  ו/או  רגל  פשיטת  ו/או  ו/או  כינוס  כסים 
ו/או   ו  הסדר נכסים  ש/ נושים  ידילזוכה  מונה  או  או    על  זמני  מנהל  משפט  בית 

נאמ ק או  או  בוע  זמני  מפרק  או  קבוע  או  זמני  נכסים  כונס  או  קבוע  או  זמני  ן 



ו/או   פעילותו  א   קיהפסהזוכה  קבוע  על  ת  העולה  ימים.  )שלושים(    30לתקופה 
 מיד עם קרות האירוע. החברה    לעדכן בכתב אתהזוכה באחריות   יובהר כי

לפועל   הוטל  9.7.5 הוצאה  פעולת  כל  בוצעה  )או  על    עיקול  או  אחרת(  נכסי  רכל  וב 
לצורך  לזוכה  ו/או על נכסים הדרושים  הזוכה  סים מהותיים של  או על נכהזוכה  

השירות לחברהמתן  העבודות  ו/או  בים  לא  אשר  תוך  ,  ואחד(    21וטלו  )עשרים 
מ ביצוען.  מועד  ימים  או  באחריות  הטלתם  כי  בכהזוכה  יובהר  את לעדכן  תב 
 מיד עם קרות האירוע.החברה 

 .החברהשלו כלפי חובת הנאמנות את הזוכה במקרה בו הפר  9.7.6

עולה 9.7.7 בו  בין    במקרה  עניינים  ניגוד  או  עניינים  לניגוד  חשש  יש               ו/או הזוכה  כי 
מטע עלמי  שניתנת  הפעילות  לבין  באחריותלחברהידו    מו  כי  יובהר  הזוכה    . 

 עם קיומו של חשש לניגוד עניינים או ניגוד עניינים. מיד החברה לעדכן בכתב את 

או בשל ניסיון  מקום להכללתו במאגר מלכתחילה ו/ ימצא כי לא היה  יאשר  זוכה  9.7.8
של   נצבר  בשלילי  עירוני"  "תאגיד  ו/או  העירייה  ו/או  העירייה  החברה  שליטת 

ו/או בש זה  ל הפרת איזה מהוראות  עמו  שנחתם עם הזוכה  הסכם  ה ו/או  הליך 
 בשל עילה אחרת שבדין.ו/או 

כנגד   9.7.9 ממנהל הזוכה  נפתחה  אחד  כל  פלילית  )או  חקירה  תאגיד(  של  במקרה  יו 
  הורשע בפליליםהזוכה  ון ו/או  ו/או הוגש נגדו כתב אישום בעבירה שיש עמה קל 

כניסתו למאגר    ין במהלך אישורבלון הנוגעת לתחום עיסוקו  בעבירה שיש עמה ק 
מיד עם קיומו    החברהלעדכן בכתב את  זוכה  הובין לאחריו. יובהר כי באחריות  

 . מקרה כאמורשל 

לקבלת הצעת מחיר ו/או  החברה  בהליכים של  הזוכה  השתתפות  ירוב ו/או אי  ס 9.7.10
של   מענה  אם  הזוכה  אי  מיוהוועדה  אלא  מנימוקים  זאת                  ,חדיםאישרה 

 בכתב בפניה.הזוכה ציג הר שא

 .  סגרתהסכם מ  .10

עם   10.1 עבודהבתהא    םהזוכיההתקשרות  הזמנות  מסגרת  של  וומכוח   אמצעות  , הסכם 
 .  חברה לבין הזוכיםבין השייחתם 

 , או חלקם  ,שבמאגרהזוכים  עבודות מכלל    /   אינה מתחייבת להזמין שירותיםהחברה   10.2
בכל למאגר  או  ברישום  ואין  של  ל,  התחייבות  ממנהלקהחברה  משום  עבודות  ,  בלת 

ו/או תבילא  ולזוכים   ו/או דרישה  כל טענה  כנגד  תהא  וסוג  החברה,  עה  שהם, מכל מין 
 .בקשר לכך

בהיקפים  אינה  החברה   10.3 עבודה  הזמנות  במאגר  לרישום  שאושר  למי  להעביר  מתחייבת 
ו/או העבודות    את השירותיםהזוכה    או במועדים כלשהם. במסגרת ההתקשרות יעניקו/

קף  בסיס בלעדיות וללא התחייבות להי  ו/או מי מטעמה, שלא עלהחברה    על פי הוראת 
  התקשרות כלשהו.

אינם  שקבלנים ו/או ספקים ו/או יועצים  עם    תהא רשאית להתקשר גםהחברה  יובהר, כי   10.4
לא תהא כל טענה  ולזוכים  , בכל דרך אחרת אפשרית לפי הדין,  המציעיםנכללים במאגר  

 .לכך בקשרשהם, מכל מין וסוג חברה, העה כנגד ו דרישה ו/או תביו/א

 . שונות .11

 מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת.   הליך זה כפוף לדיני 11.1

להליך 11.2 הנוגע  עניין  להזה  כל  ו,  ו/או  תקשרות      נו יידומכוחו  שיבוצעו  לעבודות  לשירותים 
בב ורק  בית משפט  הרצליהשל העיר  ך  המשפט המוסמ  ת יאך  ובהיעדר    ך כאמורמוסמ, 

 בלבד.  יפו -אביב-תללכך בעיר  בבית המשפט המוסמך



זה,  המשתת 11.3 בהליך  והזופים  מתאים  כים  המציעים  משפטי  ייעוץ  שקיבלו  כמי  ייחשבו 
    .המועמדויות להיכלל במאגרהגשת  זה ולמטרת בהליך לצורך השתתפות 

הנובע   11.4 ו/או  הקשור  ו/או  הנוגע  עניין  בפמהליך  הובא  שיפ ע  ניזה  מכת מוס   וטיתרכאה 
ערכאה   אותה  מהוראותטיתשיפו ופסקה  הוראה  כי  שאינה  זהליך    ,  משום  פסולה,  ה 

ה במידה  צומצמות הדין ו/או מכל טעם אחר, תיראה אותה הוראה כאילו  עומדת בדריש
הפחותה ביותר הנדרשת כדי שתעמוד בתוקפה. ביטול או צמצום כאמור לא יפגע ביתר  

והליך  וראות  ה תראהוזה,  אלו  אם  רנה  יוותות  זולת  מחייב  יט,  תחל ה  הוועדבתוקף 
ל הבהתאם  דעתה  כאשיקול  צמצום  או  ביטול  עקב  כי  במסמכי  מוחלט,  לערוך  יש  מור 

 .ההליךנוספים או לבטל את   שינוייםזה  הליך

בין המשתתפים מי מ, לרבות  יםשיעל ידי צדדים שלימבהירה, כי היה ותהיינה  הוועדה   11.5
ו/אאין  ,  להליך זה ר  פניות לערכאות משפטיות בהקש,  בהליך זה או  ו/ו הוועדה  החברה 

האמורים ם  יבעניינג  כל מצזה    בהליך ם  כלפי המשתתפי  עושים  םמטעמכל גורם הפועל  
שצו    בענייןלרבות  ו ישנה את  האפשרות  ו/או  יגביל  ו/או  יעכב  זה שיפוטי  הליך  תהליכי 

 .הליך זהשל  ו/או את תנאיו יםהכרזה על הזוכת הזמנים של הלוחוובכלל זה 

מאשר בהגשת מועמדותו  זה,    11.5זה לרבות בסעיף  בהליך    מבלי לגרוע מכלליות האמור 
ו/או  החברה ו/או הוועדה  ה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי  המציע, כי לא תהי 

ו/אופכל עמם  גורם אחר הקשור  כל  ש  י  לגופם  לא  דברים  הפועל מטעמם,  לעניין  ל  ולא 
ו  הוצאות מין  מכל  נזקים  ו/או  הצעסשהוציא  בהכנת  לו  נגרמו  אשר  שהם,  ובכל וג  תו 
זה  הקשור   הולהערכתו  להליך  מהחלט,  למאגר  אפשרילצירופו  הנובע  שתקבל  בכל  ות 
תנאי  , ישונו  הליך זהליכי  ת אם בשל החלטות כאמור יעוכבו הבולריפוטית,  השה  הערכא

 . ליך זההאו יבוטל הליך זה 

י 11.6 על  החלטה  פעזוכה  בדבר  הוועדה  די  נתקבלה  )להלן:  במאגר  מסוים  ילות  בתחום 
יחל  "(,  הראשוןהזוכה  " ו/או  בביצוע  והוא  משפטי  ובעקבו ,  עבודותשירותים  הליך  ת 

בטלה וכי תחתיו  הראשון  כי זכייתו של הזוכה    כת,ממוס  ה משפטיתכאערייקבע על ידי  
" מו )להלן:  אחר  זוכה  הכרז  הזוכה  "(,  שניהזוכה  ביצוע  ן  הראשו מתחייב  את  להפסיק 

ו  למקר  העבודות או  /השירותים  ולאפה()בהתאם  הזוכה  את  שר  ,  המשך להשני  כניסת 
ו/או  ביצוע   למקרה(  ות העבודהשירותים  את  )בהתאם  לקיים  זה  ובכלל  הוראות  ה, 

 .  הנוגעות לסיום ההתקשרות

  שבוצעו על ידו בפועל  בודותלעלשירותים ו/או  שלום רק בקשר  זכאי לת  שוןהראהזוכה  
ובכל מקלהפסקת  עד   ו/או דריההתקשרות,  כל טענה  לו  ו/או תביעה  שה  רה לא תעמוד 

 . ותההתקשר   ביטולבגין החברה ו/או הוועדה כלפי 

את הזוכ 11.7 לפרסם  רשאית  שהחברה  לכך,  חוזרת  הבלתי  הסכמתם  את  בזאת  נותנים  ים 
ודות  וכן לציין פרטים אהחברה,    נט של ר טשמם, באופן פומבי ולרבות במסגרת אתר האינ

 . ככל שיהיוספיות, ההתקשרויות הכזוכים, כולל היקפי מול ה ת שבוצעו יוההתקשרו 
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