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/ מוביל/ת תוכנית לאיתורהצעות להגיש "( מזמינה בזאת הרשותהרשות לפיתוח הגליל )להלן: "
 ליווי ופיתוח קהילתי של קבוצת מתמחים לרפואה בגלילהנחייה/

 מטרת המכרז

לאתר מוביל/ה להקמה, ליווי וניהול מערך קהילתי חברתי של רופאים המתמחים ברפואה 
 בבתי החולים בגליל.

נקבה. הזדמנות דים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון בכל מקום בו מפורט תיאור תפקי הבהרה: 
 שווה ניתנת לאישה ולגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה

 

 ותנאי המכרזכלליות וראות ה

 כללי .1

"(, החוקחוק הרשות לפיתוח הגליל )להלן: "על פי רשות הינה תאגיד סטטוטורי שהוקם ה
טכנולוגי של הגליל, -לפיתוחו הכלכלי, החברתי והמדעיותפקידיה, בין היתר, קידום פעולות 

 הכל כקבוע בחוק.

  

 מסמכי המכרז .2

 המסמכים הבאים, לרבות מסמך זה מהווים את "המכרז" ויהוו את "החוזה". .2.1

 התחייבות להימנעות מניגוד עניינים ולשמירה על סודיות. 2.2

 אישור בדבר העדר הרשעות קודמות. 2.3

 טופס הצעת המציע. 2.4

 התקשרות.הסכם  2.5

 נוסח ערבות משתתף. 2.6

 אישורים/התחייבויות. 2.7

 הצהרה/ התחייבות בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר. 2.8

 פרטי ניסיון והשכלת המציע. 2.9

 נספחים אלו מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז. 
 
 

 מועדים .3
 

 מועד פעולה

 14:00בשעה  23.12.2020 -ה  רביעייום  שאלות הבהרההגשת מועד תום 

 14:00בשעה  30.12.20 –ה  שנייום  הגשת הצעותהמועד האחרון ל

 4.4.2021תוקף הערבות עד ליום   ₪ 500 תוקף ערבות משתתף ע"ס
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 מהות השירות .4

 

לא יהיה  הזוכה במכרז זההשירות הינו שירות אישי ויבוצע על ידי המציע באופן אישי.  .4.1
יהיה רשאי  אךרשאי להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו מכוח הסכם זה לאחר 

ובלבד שכל עובד אשר יועמד מטעם  מטעמו לבצע את השירותעובדים להעמיד 
 . המציע יאושר מראש ובכתב ע"י הרשות

 נישל נות פרטיו המלאיםלמען הסר ספק, מציע שהוא תאגיד יפרט בהצעתו את  .4.2
 השירות הנ"ל באופן אישי נימטעם התאגיד והבחירה תהא בנותהמוצעים השירות 

השירות אלא בהסכמת  ני. לא ניתן יהיה להחליף את נותע"י הרשות לפיתוח הגליל
 ., מראש ובכתבהרשות

לזוכה אחריות כוללת מקצועית ומנהלית לאספקת השירותים באופן סדיר על פי  .4.3
 הנחיות הרשות.

כמפורט  "( יספק את השירותים לרשותהזוכה)להלן: " מגיש ההצעה הזוכה במכרז .4.4
 בהסכם ובמפרט המכרז על נספחיו, בתמורה ובתנאים הקבועים בהצעה

"( ושאותם מתחייב המציע לספק השירותיםהשירותים שיכללו בהצעה )להלן: " .4.5
 כאמור בהוראות מכרז זה הינם כדלקמן:

תעשייה ותעסוקה פיתוח תכנית ייעודית לקהל היעד בהנחיית ראש תחום  .4.5.1
כולל: סקירה ספרותית, שימוש במנועי חיפוש תוכן, ה וסמנכ"ל הרשות

 בניית מס"ד נתונים, כתיבת תוכנית עבודה מפורטת.

: בניית לו"ז עם ספקי התוכן ומשתתפי כניתוהת, הנחייה וליווי ארגון .4.5.2
סדנאות ותהליכים  ,סיוריםליווי ההתוכנית, ליווי פיזי של המפגשים, 

 מקוונים.  

 של משתתפי התוכנית.   אישיליווי ו קבוצתיליווי  .4.5.3

בהתאם  כניתועם משתתפי הת ייזום והפעלה של מיזמים קהילתיים .4.5.4
 .לדרישות הרשות

 אחריות על מישוב,  תיעוד, איסוף חומרים לטובת יח"צ ופרסום. .4.5.5

 כישורים נדרשים:  .5

 ניסיון בהובלת/ הנחיית קבוצות. 5.1

 אוריינטציה קהילתית .בעל/ת  5.2

 יכולת הובלת שינוי חברתי.   5.3

 הכרות מעמיקה הגליל.  5.4

 יתרון  -הכרות עם עולם הרפואה   5.5

 יכולת ניהול שותפויות ותכלול מהלכים אזוריים.  5.6

 .איוןיייבחנו בשלב הר 5סעיף  מרכיבי*

 תנאי סף -תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .6

 .1993 -הגליל התשנ"ג תושב/ת הגליל ע"פ חוק הרשות לפיתוח  .6.1
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  כנספח )ח'(.יש לפרט השכלה בנוסח המצ"ב    חובה.רלוונטי תואר ראשון  .6.2

. יש לפרט ניסיון בנוסח המצ"ב שנים לפחות בהנחיית/ליווי קבוצות 3של ניסיון מוכח  .6.3
 כנספח )ח'(.

 כנספח )ח'(.. יש לפרט ניסיון בנוסח המצ"ב היכרות עם עולם הרפואה )עדיפות( .6.4

ניסיון מוכח בעבודה מול רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה. יש לפרט ניסיון, בנוסח  .6.5
 כנספח )ח'(.המצ"ב 

 .חובה –ברמת שפת אם, אנגלית טובה )דיבור, קריאה וכתיבה(  עברית ידיעת שפות: .6.6

 OFFICE (Outlook, Excel, Word, )שליטה ביישומי  .6.7

 וכד'(. ZOOMסיון מוכח בעבודה עם תוכנות ויעוד חוזי )ינ .6.8

 .בימי שישיכולל זמינות לעבודה בשעות לא שגרתיות  .6.9

 כנספח )ה'(., בנוסח המצ"ב ₪ 500 הצגת ערבות משתתף ע"ס .6.10

תנאי הסף הרשומים לעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. הם מצטברים ויש 
לראותם כמשלימים זה את זה. אי עמידה באחד מהסעיפים הללו תגרום לכך שההצעה 

 ולא תיבחן כלל.תיפסל 

 הגשת ההצעותופן א

את קבצי  , להוריד לקישור המכרזהמכרז יוגש באופן מקוון בלבד. לצורך כך יש להיכנס 

 ההצעה הכספית המכרז כולו, למלאם בהתאם, לצרפם למערכת ולאחר מכן לגשת למילוי

השירותים,  הגשת ההצעה פירושה, כי המציע מצהיר שהוא עומד בתנאי הסף, הבין את מהות

מלוא המידע  את הסכים לכל תנאי המכרז על נספחיו וכי בטרם הגיש את הצעתו, קיבל

מנוע מלהעלות כל טענה כי  האפשרי ובדק את כל הנתונים, הפרטים והעובדות. המציע יהא

 .על כל פרטיו וחלקיו לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו של המכרז

ביז " יש להפנות את כל שאלות ההבהרה בהקשר למכרז באמצעות הצ'ט במערכת הרכש

 ."הודעות" עה". עליכם לוודא כי הודעתכם נקלטה ומופיעה תחתבגליל" תחת "כתוב הוד

 .בצ'ט 23.12.20ניתן יהיה לפנות בשאלות הבהרה עד ליום 

 אמות מידה לבחירת הזוכה .7

 , תיפסל על הסף.6הצעה אשר אינה עומדת בתנאי הסף המהותיים המפורטים בסעיף  .7.1

 :בתנאי הסף, יבחנו לאור המרכיבים והמשקלים כדלהלןעומדות  ההצעות אשר .7.2

 . %07, מרכיב הצעת המחיר %03מרכיב איכות ההצעה 

 למסמכי המכרז.  5מרכיב איכות ההצעה ייבחן ע"פ סעיף 

 יודגש, כי הרשות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי. .7.3

                                                                   הרשות רשאית לערוך את כל הבדיקות הנחוצות לבחינת ההצעות, לרבות שיחות                                                            7.4
עם ממליצים ואנשי קשר אשר ביכולתם להעיד על טיב כישוריו וניסיונו הרלוונטי של 

 המציע.

 תקופת ההתקשרות והיקף ההתקשרות .8

 , החל ממועד החתימה על החוזה.  חודשים( 12) ההתקשרות תהא למשך שנה אחת .8.1

https://bit.ly/3qi43ZP
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( אופציות להארכת ההתקשרות, כל פעם בשנה 4לרשות, ולה בלבד, תהיינה ארבע ) .8.2
שנות התקשרות, ובלבד שההודעה ניתנה לא יאוחר  5חודשים(, סה"כ עד  12אחת )

 ימים לפני תום תקופת ההתקשרות או כל תקופת אופציה, בהתאם לנסיבות.  60 -מ

הצעה שהציע הזוכה במכרז ההתקשרות בכל תקופת אופציה תהיה בהתאם למחירי ה .8.3
 זה, בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן, בין מדד הבסיס למדד הקובע.

 לעניין זה: 

הידוע במועד האחרון להגשת הצעות האחרון מדד המחירים לצרכן  –"מדד בסיס"  
 למכרז זה.

הידוע במועד מתן ההודעה על מימוש האחרון מדד המחירים לצרכן  –"מדד קובע" 
ופציה על ידי הרשות או במועד האחרון למימוש כל אופציה, בהתאם לנסיבות, הא

 המאוחר מבין השניים.

לרשות הזכות להפסיק את ההתקשרות לפי מכרז זה באופן מידי, במקרה והזוכה לא  .8.4
יעמוד בדרישות מכרז זה על כל ההיבטים שבו, לרבות אי עמידה בלוחות זמנים, אי 

 עמידה בדרישות, וכיו"ב.

מבלי לפגוע באמור לעיל, תהא לרשות הזכות להפסיק את ההתקשרות, עפ"י שיקול  .8.5
  30 דעתה הבלעדי, ובכלל זה בשל שיקולי תקציב, בהודעה בכתב שתינתן לזוכה

 .לפחות ימים מראש)שלושים( 

 48עד למען הסר ספק מובהר, כי היקף ההתקשרות כאמור בהוראות מכרז זה יהיה  .8.6
 ודשיות.( שעות חארבע)שמונים ו

ועדת כל חריגה מהיקף השעות הנ"ל תתאפשר אך רק באישור מראש ובכתב על ידי  .8.7
 שעות בחודש. 168ל הרשות ובכל מקרה לא תעלה ע המכרזים של

במידה ותחליט הנהלת הרשות להעלות את אחוז המשרה עקב גידול בהיקף התוכנית  .8.8
  תנאי התשלום יהיו בהתאם להגשת המציע במכרז זה. 

 לתת עדיפות אחוזי המשרה המוצעים במכרז זה המציע הזוכה מתחייבלמרות  .8.9
אשר יפגעו  לקידום התוכנית על יתר עיסוקיו, במידה וקיימים פערים בזמינות הזוכה

, הרשות לפיתוח הגליל שומרת לעצמה את הזכות לסיים את ההתקשרות בתוכנית
  לאחר קיום הליך שימוע ובהתאם לחוק.  

 : עוסק מורשה/ חברה יש לצרף להצעהבמקרה שהמציע הוא  .9

אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום  9.1
המעיד כי המציע  1976 -חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו

 מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק.

קת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום לפי חוק עסקאות תצהיר בכתב חתום בדבר העס 9.2
גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים 

 כנספח )ו'(.בנוסח המצ"ב  1976 –התשל"ו  ,כדין(
  

בתצהיר בכתב יפורטו ההרשעות בדין פלילי של המציע, בעלי שליטה בו וחברות אחרות בבעלות  9.3
מי מבעלי השליטה, במידה והיו כאלה, וכן כל הקנסות שהושתו על מי מאלה על ידי מנהל 
ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה, בגין הפרה של חוקי העבודה, בשלוש השנים האחרונות 

ההצעה. המציע יצרף אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד מהמועד האחרון להגשת 
 הכלכלה בדבר ההרשעות והקנסות כאמור או העדרם. 

אישור רואה חשבון המבקר את המציע כי המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה לכול  9.4
עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים 

יו, במידה וחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק האישיים החלים על
 .2.7כנספח ותשלומים סוציאליים כנדרש בהוראות התכ"ם בנוסח המצ"ב  
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מסמך המעגן את התחייבות המציע לעמוד בכל הדרישות שבמפרט ללא יוצא מן הכלל  9.5
 למכרז. 2.7כנספח בנוסח המצ"ב 

הצגת אישור המציע על התחייבות לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב  9.6
 לתנאי הסף. כנספח )ז'(מורשות, בנוסח המצ"ב 

על המציע להיות עוסק מורשה או תאגיד ועליו לצרף תעודה המעידה על היות המציע  9.7
 עוסק מורשה לעניין חוק מס ערך מוסף.

מרשם ופנקס המתנהל על פי דין, הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן קיום רישום בכל  9.8
 של הרישיונות הנדרשים על פי דין, בתוקף לכל תקופת ההתקשרות.

חתימה על התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים ושמירה על הסודיות, בנוסח המצ"ב    9.9
 .2.2כנספח 

ידי המציע בדבר העדר הרשעות קודמות בנוסח המפורט המצ"ב              -תצהיר חתום על 9.10
 .2.3כנספח 

למכרז זה, עפ"י הנהלים  2.4כנספח הגשת טופס הצעת המציע, בנוסח המופיע  9.11
 הקבועים בתנאי המכרז.

 

 ערבות משתתף  .10

לצרף להצעה ערבות בנקאית אוטונומית צמודת מדד  על המציעכתנאי להשתתפות במכרז,  10.1

"(. הערבות הערבות, היא ערבות המשתתף )להלן: ")חמש מאות שקלים חדשים( ₪ 500בסך 
 4/4/21עד לתאריך . הערבות תהיה בלתי מותנית ובת תוקף )ה'(בנספח תהיה בנוסח המפורט 

 זה.ההצעה תחשב כעומדת ותקפה על פרטיה עד לתאריך 

      הערבות תשמש להבטחת קיום כל התחייבויות המציע עפ"י תנאי המכרז ובכלל זה חתימה  10.2
 כהצעה הזוכה, במועד כפי שיקבע על ידי הרשות.על החוזה, במידה והצעתו תוכרז 

אם תודיע הרשות למציע עד לתאריך הנ"ל על זכייתו במכרז תחייב ההצעה את המציע עד  10.3

לחתימת החוזה עמו והרשות תהיה רשאית לדרוש מהמציע הארכת תוקף הערבות עד 

 לחתימת החוזה, והמציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות בהתאם.

שהצעתו נקבעה כהצעה הזוכה, אשר לא יאריך את תוקף הערבות כאמור לעיל מציע במכרז  10.4

ימים מיום שיידרש לכך על ידי הרשות, תהא הרשות )שבעה(  7ו/או לא יחתום על החוזה תוך 

רשאית לחלט את סכום הערבות, אשר יחשב כפיצוי מוסכם למקרה כנ"ל. אין באמור לעיל 

 נזקים ו/או סעדים נוספים.כדי לפגוע בזכותה של הרשות לתבוע 

ימים מיום שניתנה הודעה  30הערבות תוחזר לידי המציע, זולת מציע ההצעה הזוכה, בתוך  10.5

 על הזוכה במכרז.

 הצעת התמורה .11

המוצעת על ידו השעתית את התמורה  – 2.4נספח   –על המציע למלא בטופס הצעת המציע  .11.1
 עבור מתן השירות לרשות.

 [. 2.4נספח כמצ"ב תנאי התשלום יהיו כמפורט בתנאי הסכם ההתקשרות ] .11.2

 אינה כוללת מע"מ. (בנספח )ג'יודגש, הצעת המחיר אשר תוצג  .11.3

סים שונים, יהצעת התמורה, כוללת את כל הוצאות המציע השונות לרבות, טלפון, מ .11.4
 תנאים סוציאליים וכד'. 
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מס וכן מילוי טופס דיווח. התשלום יעשה התמורה תשולם לזוכה כנגד הגשת חשבונית  .11.5
 לאחר אישור הגורם המקצועי ברשות.

 התמורה תהיה סופית ומוחלטת. .11.6

 העדר יחסי עבודה .12

השירותים הנדרשים על ידי הרשות כמפורט במסמכי המכרז יוגשו על בסיס קבלני, ללא 
רשות לפיתוח לעניין זה יובהר, שהות במשרדי ה תחולת יחסי עבודה בין הרשות לבין הזוכה.

ברשות כולל אישור שימוש האחראי מול ראש התחום אל יקבע מראש והגליל יתואם 
 במחשבי הרשות ותוכנות נוספות. 

כל הוצאה הקשורה להעסקת עובדי הזוכה, שכר במקרה של חברה, :  העסקת עובדי הזוכה .13
עבודתם, תשלום עבור שעות נוספות, תשלומים סוציאליים, ביטוחים, תשלום עבור שעות 
נוספות, תשלום עבור כלכלתם, מדי עבודה, תקורות, הוצאות נסיעה, זמני נסיעה, הוצאות 

ו על חשבון המציע, כל אלה יבוא –חניה, הוצאות לינה, הוצאות ניהול, הטבות וכן הלאה 
 מגולמות בהצעת המחיר שתוגש על ידה. 

 אחריות .14

הזוכה יישא באחריות להגשת שירות מקצועי ואיכותי על פי לוח זמנים שנקבע מראש.  .14.1
הזוכה אחראי מבחינת הרשות לכל נזק, תקלה או חריגה שייגרמו כתוצאה ממעשה 

 ו/או מחדל שלו או של כל אדם הפועל מטעמו. 

 פיקוח הרשות .15

המציע יתחייב לאפשר לרשות ולכל מי שיבוא מטעמה בכל עת לבקר פעולותיו, לפקח  .15.1
על ביצוע מכרז זה ועל הוראות ההסכם שייחתם בעקבותיו, לרבות פיקוח כספי 

 ומקצועי על השירותים שהרשות מממנת.

המציע יתחייב להישמע להוראות הרשות בכל העניינים הקשורים באספקת  .15.2
 במפרט המכרז ובהסכם שייחתם בעקבותיו.השירותים כמפורט 

 החתימה על ההסכם .16

המציע אשר הצעתו תיקבע כהצעה הזוכה במכרז יידרש לחתום על הסכם המצורף   .16.1
כתנאי לחתימת הרשות על הסכם ההתקשרות, נספח ד', מתחייב  כנספח ד' למכרז זה.

ערבות  –)להלן  שקלים חדשים(ף )אל ₪ 1,000המציע לצרף ערבות ביצוע על סך 
לחוברת המכרז. ערבות  1-כנספח ה'(. ערבות הביצוע תהא בנוסח המצ"ב הביצוע

הביצוע כאמור תהא בתוקף במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או האופציה לפי העניין 
תום תקופת  לאחר)שלושים( ימים, לפחות,  30והיא תעמוד בתוקפה למשך 

ההתקשרות / האופציה, לפי העניין. מובהר כי הוראות מכרז זה ביחס לערבות 
 המשתתף תחולנה, בשינויים המחוייבים, גם ביחס לערבות הביצוע.

אי חתימה על ההסכם שקולה להפרתו ולהפרת תנאי המכרז, על כל המשתמע מכך,  .16.2
 הוכרז כזוכה.  לרבות אפשרות הרשות לחילוט ערבות המשתמש של המציע אשר

במקרה של אי התייצבות הזוכה לחתום על החוזה או במקרה של הפרה אחרת של  .16.3
החוזה בסמוך לאחר חתימתו, רשאית ועדת המכרזים להתכנס ולבחור במציע אחר 

"(, במידה ולא נבחר זוכה חלופי קודם לכן. הזוכה החלופיכזוכה במכרז )להלן: "
הוראות מפרט זה על נספחיו על הזוכה  במקרה כזה יחול הכלל האמור לעיל וכל

 החלופי.

במקרה שגם הזוכה החלופי נמנע מלחתום על החוזה רשאית ועדת המכרזים לבחור  .16.4
 במציע הבא בתור אחריו, בתנאים המפורטים לעיל.
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 היררכיה בין המכרז להסכם .17

ההסכם המצורף למפרט מכרז זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי  .17.1
לראות את המכרז ואת ההסכם המצורף לו )על נספחיו( כמסמך אחד  המכרז. יש

 משלים זה את זה.

בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח הסכם יעשה מאמץ ליישב בין שני  .17.2
הנוסחים. בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם יגבר נוסח 

כנוסח המחייב את המציעים וכנוסח הכתוב ההסכם על נספחיו, ויראו נוסח זה 
 במכרז.

 התחייבויות ופעולות הנדרשות מאת הזוכה במכרז .18

ימים מיום )חמישה(  5הזוכה במכרז יחתום על הסכם ההתקשרות נספח ד' תוך  .18.1
 שנמסרה לו ההודעה בדבר הזכייה, או בכל מועד נדחה שייקבע על ידי הרשות בכתב.

י החתימה מטעם הרשות על הסכם ההתקשרות, מובהר בזאת כי בטרם חתימת מורש .18.2
 ועדת המכרזים רשאית לבטל או לשנות את החלטתה לפי שיקול דעתה.

זוכה אשר חזר בו מהצעתו או לא פעל בהתאם לאמור בסעיף א לעיל, רשאית  ועדת  .18.3
המכרזים לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה, ולבטל את ההתקשרות עם הזוכה תוך 

ת מבלי לפגוע בזכות כלשהי העומדת לרשות עפ"י דין, לרבות מתן הודעה לזוכה, וזא
 תביעה לפיצוי כספי בגין נזקיה.

מיום משלוח ההודעה כאמור תהיה הרשות רשאית לנקוט בכל פעולה שתמצא לנכון  .18.4
לקבלת השירותים בלא שתהיה למציע כל טענה ו/או תביעה כנגדה ולנקוט בכל צעד 

 כל סעד ו/או פיצוי על פי דין.אחר הנראה לו לנכון, לרבות תביעת 

 שונות .19

סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל הנוגע למכרז זה וכן להתקשרות שתתבצע  .19.1
 ולו בלבד. עכועם הזוכה תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר 

ההצעה הזוכה תהיה פתוחה לעיון בהתאם להוראות הדין. מציע הסבור שחלקים  .19.2
חרי או מקצועי יציין זאת בהצעתו למכרז. מציע מסוימים בהצעתו מהווים סוד מס

כאמור ייחשב כמי שהסכים לכך שסעיפים מקבילים בהצעות של מציעים אחרים הינם 
חסויים. על אף האמור, ההחלטה הסופית בעניין מסורה לוועדת המכרזים שתהיה 

 רשאית על פי שיקול דעתה להתיר עיון במסמכים, בכפוף להוראות כל דין.

את כי מסמכי המכרז על צרופותיהם הינם רכוש הרשות וכל הזכויות בהם מובהר בז .19.3
שמורות לרשות. אין המציע רשאי להעתיקם או לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, בין 

 אם יגיש הצעה ובין אם לאו.

במידה והמציע מאוגד כתאגיד עליו להציג תעודה המעידה על רישום התאגיד כדין  .19.4
 ר בעלי זכות חתימה בתאגיד.ולצרף אישור רו"ח/עו"ד בדב

מחירי ההצעה של המציע ייכללו את כל העבודה, החומרים וחומרי העזר ואת כל  .19.5
הדרוש לביצוע העבודה על פי מסמכי המכרז ו/או החוזה למילוי כל התחייבויותיו של 

 המציע ע"פ כל מסמכי המכרז ו/או החוזה )פרט אם צוין אחרת במסמכי המכרז(.

חייבויותיו של הזוכה ע"פ החוזה, מובהר בזאת כי באחריות מבלי לגרוע מכל הת .19.6
הזוכה לדאוג, על חשבונו, לקבלת רישיונות והיתרים כדין בכל הקשור למתן השירות, 

 אלא אם כן נקבע במפורש אחרת בתנאי המכרז ובתנאי ההסכם 

הרשות אינה מתחייבת להזמין את ביצועם של כל השירותים והיא תהא רשאית לבצע  .19.7
חלק מהפרויקט, או לא לבצעו כלל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, ובין היתר רק 

 משיקולים תקציביים.

הרשות שומרת הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו מכל  .19.8
סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי. אם תחליט הרשות כאמור שלא 
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החוזה ו/או לא לבצעו לא תהיה למשתתפים לבצע את העבודה ו/או לא לחתום על 
במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא למעט ההוצאות בגין ערבות 

 בנקאית ורכישת טפסי המכרז שתוחזרנה לזוכה בלבד.

הרשות תהא רשאית לדחות הצעה של מציע שהיה לה אתו בעבר שיתוף פעולה אשר  .19.9
 לטעמה לא היה מוצלח.

אית לקזז מהסכומים אותם תהא חייבת לזוכה ע"פ מכרזה זה את הרשות תהא רש .19.10
 מלוא הסכומים שהזוכה חייב לרשות.

הזוכה לא יהיה רשאי להעביר ו/או להמחות את זכויותיו מכוח המכרז ו/או החוזה,  .19.11
 כולן או חלקן, לצד ג' כלשהו.

 בכבוד רב,  

 הרשות לפיתוח הגליל
 


