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 _____________________חתימת המציע: 

 חדשנות בע"מ 2רוד
 

 להפעלה וניהול - 1/20201 'סמפומבי הזמנה להגשת הצעות למכרז 
  Mobility Industry 4.0; Smart: תכניות

 
 

להפעלה וניהול  הסכםמזמינה אותך בזאת להגיש הצעות להתקשרות ב חדשנות בע"מ 2רוד
 . ונספחיו ל כמפורט במסמכי המכרזוהכ ,Industry 4.0; Smart Mobility: תכניות

 
           

 מועדים עיקריים למכרז
 

 שעה תאריך נושא
 שאלות הבהרהלהגשת מועד אחרון 

 בכתב

1.2.2021 12:00 

 12:00 8.2.2021 למכרז מועד אחרון להגשת ההצעות

 
 

תהיה רשאית להאריך או לשנות כל אחד מהמועדים הנקובים במכרז, לפי שיקול דעתה  2רוד
הבלעדי מכל סיבה שתמצא לנכון ובכל מועד שתמצא לנכון לרבות במועד האחרון להגשת ההצעות, 
ובין היתר בהיענות לבקשות מציע/ים או מיוזמתה, לרבות ככל שתסבור, לפי שיקול דעתה הבלעדי 

ארכה נחוצה לשם מתן אפשרות למתמודד או למתמודדים להשלים את הכנת והמוחלט, כי הה
שומרת על זכותה למסור הודעות למציעים אך ורק בדרך של פרסום  2רודהצעתו/תם במכרז זה. 

 .co.il/tendershttps://lp.road2.: בכתובת)תחת לשונית מכרזים(  2רודבאתר האינטרנט של 

החל ממועד הפרסום של המכרז במודעה לעיתונות, חובתו של כל מציע לבדוק באתר האינטרנט 
המוזכר לעיל עד ובסמוך למועד הגשת הצעתו )עד שעתיים ממועד ההגשה הסופי( האם חל שינוי 

 כלשהו במכרז, במועדיו או בתנאיו.
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 _____________________חתימת המציע: 

להפעלה וניהול  - 01/2021ס' כתב הוראות למגישי הצעות למכרז מ
 Industry 4.0; Smart Mobility: תכניות

 
 הגדרות .1
 

 חדשנות בע"מ; 2רוד  "2רוד"
 
 Industry:בתחומים הבאים להפעלה וניהול תכניותמתן שירותים   "השירות"

4.0 ;Smart Mobility , במסמכי שלהלן ו 3בסעיף בהתאם למפורט
  המכרז על נספחיו;

 
 לביצוע השירות, כהגדרתו לעיל; 01/2021מכרז פומבי מס'   "המכרז"
 
 מי שהגיש הצעה למכרז;  "המציע"
 
 לביצוע השירות; 2ידי רוד-מציע שהצעתו נבחרה על  "הזוכה"
 
אשר ייחתם בין  המפרט את תנאי ההתקשרות לביצוע השירות, הסכם  "ההסכם"

 המצורףם הסכב ם המפורטיםבין הזוכה, בנוסח ובתנאיל 2רוד
 .מסמכי המכרזל 8כנספח 

 

 הזמנה להציע הצעות .2

ביצוע השירות להצעות להגיש העומדים בדרישות שלהלן,  ,מציעיםבזה מזמינה  2רוד
 ז. במסמכי המכרכמפורט ולעיל  הגדרתוכ

 השירות .3

מובא לצורך הערכה והתרשמות המציעים בלבד ואין בו כדי להוות מצג או האמור להלן, 
או מי מטעמה, והמציע מצהיר כי אין ולא תהיה לו כל דרישה  2רודהתחייבות כלשהי מצד 

במכרז זה אליו קשר או לאמור בביחס למידע בסעיף זה  2רודאו תביעה כלפי ו/או טענה ו/
 .על נספחיו

 תכניות בתחומים הבאים: 2רודלהפעיל ולנהל עבור במסגרת השירות, הזוכה במכרז יידרש 

 Industry 4.0תעשייה מתקדמת  .3.1

ה יהתעשיפעילויות מעודדות יזמות בתחום ליצור המציע יידרש  .3.1.1
ף עם וקתונים ועוד, בשיתא, הכוללות הרצאות, סדנאות, ההמתקדמת

  .תעשייתיים שוניםוגופי גופים עסקיים  ,םימוסדות אקדמי

בכנסים מקצועיים בתחום על מנת לפגוש יזמים המציע יידרש להשתתף  .3.1.2
 .ה המתקדמתיהתעשיומיזמים הפועלים בתחומי 

  Smart Mobility -תחבורה חכמה  .3.2

ים,  :שלושה תתי נושאים נהל תכנית הכוללתלהמציע יידרש להפעיל ו .3.2.1
  יבשה ואוויר.

חיפה מרכזת בתוכה תשתיות בכל אחד מהנושאים הנ"ל, ובפרט את  .3.2.2
הנמל הגדול ביותר במזרח התיכון, שדה תעופה בהתהוות ובגדילה, 

 וטופולוגיה מאתגרת מתוקף היותה שילוב של הרים ומישורים. 

 אמצעי המציע יידרש להפעיל תכניות שמעודדות פיתוח טכנולוגי למגוון .3.2.3
רכבת, רכבל, אוטובוס, רכבת  -בעיר חיפה  הפועליםציבורית ה תחבורהה

 מטרונית.ותחתית )כרמלית( 

יזמים וחברות בתחום זה, להשתתף בכנסים המציע יידרש לגייס  .3.2.4
שנתי של מנהלת תחליפי ה, כגון הכנס smart mobility -העוסקים ב

 . ים ותחבורה חכמה של משרד הממשלהדלק

לקיום מפגשים שוטפים עם חברות וסטארטאפים בתחום המציע יפעל  .3.2.5
חשיפה ברשתות החברתיות ובפרסום מאמרים ובלוגים, זה באמצעות 
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 _____________________חתימת המציע: 

לקיום מיטאפים והרצאות ייעודיות, וליצירת וחיזוק הקשרים עם 
 .הפועלות בעיר חיפהעם החברות ובפרט  ,חברות קיימות בתחום

זה בעיר חיפה חום המציע יידרש להקים פורום לחברות הפועלות בת .3.2.6
 קתונים ועוד.אגיה, שיתופי פעולה, הרובסביבתה, לצורך יצירת סינ

תכנית מנהל , , לאורך כל תקופת ההתקשרות2רודלרשות הזוכה יידרש להעמיד  .3.3
 להלן. 6.5 - 4.5 סעיפיםב, בעלי ותק וניסיון כמפורט וצוות מקצועי

על בסיס  ,2רודעת לפניות נציגי  בכליהיו זמינים  ת והצוות המקצועיהתכנימנהל  .3.4
 .ובנספחיו המכרז כמפורט במסמכי הכל,  2רודקח חלק בפגישות ביוי ,שוטף וקבוע

 . חודשים לפחות 5כל תכנית תימשך  .3.5

 .חברות 10 - 8בכל אחת מן התכניות ישתתפו  .3.6

 .יהא אחראי על גיוס המשתתפים לתכנית הזוכה .3.7

התאמת פתרון מקורי לאתגרים  המשתתפים בתכנית יעברו שלבי סינון הכוליים
 .מהתעשייה הרלוונטית וחיבור לשותף אסטרטגי

 .הזוכה יעניק לכל אחת מן התכניות ליווי מקצועי, תשתיות וידע )בהתאם לנדרש( .3.8

 הזוכה במכרז יהא רשאי להשתמש בקבלני משנה לצורך מתן השירות. .3.9

מכל  מנוחלק מאו שירות ה לקבל את 2רודכדי למנוע ממובהר, כי אין במכרז זה  .3.10
במשתמע,  , במפורש אוזוכה במכרזזה כדי להקנות ל מכרזוכי אין ב ,אחרגורם 

 כלשהי.בלעדיות 

 מסמכי המכרז .4

 מהווים את מסמכי המכרז:המסמכים המפורטים להלן 

 כתב ההוראות למגישי הצעות למכרז.

 יונים להערכת ממליצים;טופס קריטר : 1נספח 

 טופס פרטים כללים;  :2נספח 

 הצעת המחיר;  :3נספח 

 פירוט אודות ניסיון המציע; :א'4נספח 

 פירוט אודות פעילות בינלאומית של המציע; ב':4נספח 

 ;המוצעצוות הפירוט אודות ניסיון  : 5נספח 

 ר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים;תצהי : 6נספח 

 ;התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים : 7נספח 

 נוסח ההסכם על נספחיו. : 8נספח 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .5

 הבאים:המצטברים על המציע, כתנאי לבחינת הצעתו, למלא אחר כל התנאים 

יש  ,שא ההתקשרות וכןופי דין הצריך לעניין נ-בכל מרשם המתנהל עלהמציע רשום  .5.1
 .פי דין-כל הרישיונות הנדרשים על את בידו

ו/או בתחום  התעשייה המתקדמתבתחום המציע ניהל שתי תכניות לפחות  .5.2
 .2020 - 2016, במהלך השנים חכמההתחבורה ה

המציע משתף פעולה עם גוף בינלאומי אחד לפחות מהתעשייה הרלוונטית )מפעלים,  .5.3
 נמלים, קרן הון סיכון, משקיעים מחו"ל וכיו"ב(.

התעשייה בתחום  בניהול תכניות ,בעל וותק של שנתיים לפחותמנהל התכנית המוצע  .5.4
 .חכמההתחבורה הו/או בתחום  המתקדמת

לפחות )לכל שנים  3ניסיון של אנשי צוות מנוסים בעלי  3למציע צוות מוביל המונה  .5.5
 .חכמההתחבורה הו/או בתחום  התעשייה המתקדמתאחד( בתחום 
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)כל  לפחותשנים  3  אנשי צוות מנוסים בעלי ניסיון של 3למציע צוות מלווה המונה  .5.6
 .חכמההתחבורה הו/או בתחום  התעשייה המתקדמתאחד(, בתחום 

את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות כדין ויש בידו  ספרים מנהלהמציע  .5.7
 .1976-גופים ציבוריים, תשל"ו

עלולה להיפסל ולא להיות מובאת לדיון, הכל בכפוף הנ"ל הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף 
המכרזים ליתן בידי המציע, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, אפשרות לזכותה של ועדת 

לתקן כל פגם אשר נפל בהצעתו, או להוסיף כל מסמך או אישור אשר לא צורף להצעתו. המציעים 
בעניין זה על כל  2מוותרים בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד רוד

 .הימנו הקשור, הכרוך והנובע

 הכנת ההצעה .6

על המציע לערוך, על חשבונו ועל אחריותו, את כל הבירורים והסידורים הדרושים  .6.1
לו ברשות המקומית, ברשויות התכנון השונות, בגופי הרישוי השונים ו/או בכל מוסד 
ו/או גוף אחר, לשם קבלת כל המידע הדרוש לו בנוגע למכרז, לשם המצאת כל 

, ולשם מתו השירותבנוגע ל 2רוד/או המידע הדרוש להמסמכים ו/או האישורים ו
 הכנת ושקלול הצעתו ולהגשתה. 

, וכל מידע רלבנטי הקשור ההסכםהמציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז, תנאי  .6.2
למכרז, לרבות הדינים הרלבנטיים ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים ולפרטים 

/או אי התאמה. מבלי לגרוע כאמור ומוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או טעות ו
מכלליות האמור לעיל, על המציע לבדוק בעצמו, ועל אחריותו, את כדאיות 
ההתקשרות על פי מכרז זה, את אפשרותו לבצעה, וכל דבר אחרי שיש לו, לדעת 

 2רודהמציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם 
את כל האמור בעצמו, על חשבונו, טרם  במידה והצעתו תזכה במכרז. המציע יברר

ו/או מי מטעמה  2רודהגשת הצעתו, והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה בעניין זה כלפי 
 בכל מועד שהוא לאחר מכן.

שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, כמי  המציע עם הגשת ההצעה ייחשב .6.3
, כי שם הגשת הצעהאת כל הבדיקות, המחקרים והניתוחים הנדרשים ל ךשערכמי 

וכמי שקיבל ייעוץ מקצועי לגבי  ו/או מי מטעמה, 2רודלא הסתמך על מצג כלשהו של 
ו/או  וההסכםעל פי מסמכי המכרז ו כל דבר ועניין הקשור בקיום התחייבויותי

הכרוך בהם, במישרין או בעקיפין, וכל ייעוץ אחר המתאים ו/או הנדרש לצורך 
 השתתפות במכרז.

טענה של המציע והמציע לא יהא רשאי לחזור בו מהצעתו כל עוד לא תישמע כל  .6.4
 –מוגדרת זו כתקפה על פי מסמכי המכרז. חזר המציע מהצעתו מכל סיבה שהיא 

 כל הסעדים על פי מסמכי המכרז ועל פי הוראות כל דין. 2רודיעמדו ל

על ידו ו/או בהגשת הצעתו למכרז ייחשב כל מציע כמאשר כי הצעתו אושרה כדין על  .6.5
, וכי אין בהגשת )במידה והמציע הינו תאגיד( ידי האורגנים המוסמכים מטעמו

בחר כהצעה הזוכה( כדי יההצעה ובקיום התחייבויותיו על פיה )ככל שהצעתו ת
לגרום לסתירה או להפרה של מסמכי התאגדות, של הסכם בעלי מניות או של כל 

 ראות כל דין.מסמך או התחייבות אחרים אשר המציע צד להם או של הו

המציע לא יכתוב דבר על גבי מסמכי המכרז עצמם )למעט חתימות ואימותן  .6.6
במקומות המיועדים לכך(, וכל התייחסות שלו תובא אך ורק במסגרת פרטי ההצעה. 

יינתן הפירוט  -מקום בו נדרש פירוט בצורה מסוימת )בטבלה או באופן אחר( 
 בהתאם לנדרש.

מכי המכרז, להוסיף עליהם או למחוק מהם, המציע אינו רשאי לשנות את מס .6.7
להסתייג או לשנות מן האמור במסמכי המכרז או להתנות עליהם, בין בגוף 

 המסמכים ובין במכתב לוואי ובין בכל דרך אחרת שהיא.

כל שינוי או תוספת במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם בין ע"י תוספת בגוף  .6.8
דרך אחרת לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל 

בהתקשרות בין הצדדים( כאילו לא נכתבו ואף עלולים לגרום  -)ואם ההצעה תזכה 
 .2רודלפסילתה של ההצעה עפ"י שיקול דעת 

 לא יהיה בתוכן ההצעה דבר שאינו מתיישב עם הוראות כל דין. .6.9

בלתי נפרד של תנאי כחלק  8כנספח שנוסחו מצ"ב ם כהסהזוכה במכרז ייחתם עם  .6.10
 המכרז.
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 אופן הגשת ההצעות למכרז .7

 על גביהבמעטפה אחת סגורה , יםעותקשני ההצעה למכרז, על כלל נספחיה, תוגש ב .7.1
 .יירשם מספר המכרז ונושא המכרז

, הנדרשים והמסמכים , הנספחיםהמכרז כל מסמכי תכלול אתההצעה למכרז  .7.2
לרבות מסמכי ההבהרות וקבצי התשובות לשאלות ההבהרה, עדכונים, תיקונים 

 .ידי המציע-כאשר הם מלאים וחתומים עלושינויים במכרז, 

במסמכי  כל עמוד ועמודמובהר, כי יש לחתום, באמצעות חותמת ובראשי תיבות, על 
חתום המכרז ונספחיו, לרבות על קבצי התשובות לשאלות ההבהרה. כמו כן, יש ל

 באמצעות חותמת וחתימה מלאה בכל מקום בו נדרש לעשות כן.

כשהם בהצעה למכרז, על המציע למלא בקפדנות את כל הפרטים הדרושים  .7.3
על  נדרש בכתב הוראות זה,כ ,לחתוםמודפסים או כתובים בכתב יד קריא וברור ו

 .ההצעה ועל כל המסמכים הנלווים לה

 המוצע על ידו )כולל מע"מ(המחיר  אתהצעתו ל 3נספח במסגרת  צייןיהמציע  .7.4
המחיר מובהר, כי  .בתוספת פירוט הסעיפים הכלולים במחיר זה לתכנית אחת,

 . 2סכומים נוספים מרודהמציע לא יהיה רשאי לגבות המוצע הינו סופי ו

על ההצעה לכלול, בין השאר, פרטים לגבי המציע, רישיונות ואישורים לרבות כל  .7.5
 דרשים לצורך הוכחת תנאי הסף.האישורים והמסמכים הנ

 :על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאיםבנוסף,  .7.6

 .2נספח טופס פרטים כלליים בנוסח  .7.6.1

העתק נאמן למקור של מסמכי ההתאגדות ותעודת  -מציע שהוא תאגיד  .7.6.2
 הרישום של התאגיד; תדפיס עדכני מרשם החברות.

כי המציע הינו משלטונות מס ערך מוסף או מרו"ח המעיד אישור עדכני  .7.6.3
עוסק מורשה וכי הוא מנהל כחוק פנקסי חשבונות ורשומות, על פי חוק מס 
ערך מוסף והתקנות שהותקנו לפיו, וכי הוא נוהג לדווח על העסקאות 

 .שמוטל עליהן מס לפי אותו חוק, או כי הוא פטור מלעשות כן

 לעיל, המציע יפרט במסגרת 5.2בתנאי סף סעיף לצורך הוכחת עמידתו  .7.6.4
 .בהתאם לדרישות תנאי סף זה, ניסיונו אודותפרטים   'א4נספח  תצהיר

המלצות עדכניות, חתומות בידי הממליץ, הכוללות את תאריך המציע יצרף  .7.6.5
הצורך,  לפי תהא רשאית לבדוק ההמלצות, כאמור, ולדרוש,  2רודההמלצה. 

 2רודפרטים נוספים ועל מגיש ההצעה יהא לספקם מיד לכשיידרש לכך. 
שומרת על זכותה לערוך בירורים לגבי מוניטין המציע, ניסיונו, ושביעות 

 .רצון לקוחותיו

המציע יפרט במסגרת  לעיל, 3.5לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף סעיף  .7.6.6
להצעתו  פרטים אודות פעילות בינלאומית עם גוף בינלאומי אחד  ב'4נספח 

על ידי גוף בינלאומי כאמור, המאשר כי הוא  חתוםלפחות וכן, יצרף אישור 
משתף פעולה עם המציע באחד או יותר מהתחומים הרלוונטיים מושא מכרז 

 זה. 

על המציע להציג לעיל,  5.6 - 5.4 לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף סעיפים .7.6.7
והצוותים המוצעים. לגבי כל התכנית את מנהל  5בנספח במסגרת הצעתו 

, יש לציין במקום התכניתצעים, לרבות מנהל אחד מאנשי הצוות המו
פרטים אישיים, נסיונם בתחום ולקוחות עמם עבדו. המיועד לכך בנספח: 

לצורך ניקוד  .יש לצרף להצעה קו"ח וכן, אישורים ותעודות מתאימות
תהא רשאית להתחשב בהמלצות שיצורפו על ידי המציע עבור  2האיכות, רוד

 והצוותים המוצעים על ידו. תכניתמנהל ה

לעיל, המציע יצרף להצעתו  5.7לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף סעיף  .7.6.8
נספח בנוסח  1976-תצהיר חתום לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

6. 
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ב לחוק חובת 2ככל שמדובר בעסק בשליטת אישה, כהגדרתו בסעיף  .7.6.9
רו"ח ותצהיר , המציע יצרף להצעתו אישור 1992-המכרזים, התשנ"ב

 ב לחוק כאמור.2כהגדרתם בסעיף 

בנוסף, המציע יצרף להצעתו הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד  .7.7
מעורב ו/או קשור  אינוכי  . במסגרת נספח זה, המציע יצהיר7נספח עניינים, בנוסח 

 אותואשר מעורבותו מציבה  ,אחריםגופים שירות במישרין או בעקיפין עם הבמתן 
 .ניגוד ענייניםב

לרבות כל תאגיד ו/או גוף אחר אשר המציע ו/או מנהליו  ":המציעלעניין סעיף זה "
ו/או בעלי המניות בו הינם בעלי שליטה בתאגיד ו/או גוף כאמור וכן יועץ ו/או קבלן 

 .של המציע

 להגשת הצעות למכרזוכתובת מועד  .8

)לידי:  חיפה ,65העצמאות ברח' , 2רודהנהלת אצל  הצעתועל המציע להפקיד את  .8.1
ביום ב'  לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות, הגב' לירון פז שטראוס(

עונה על לא או בכל דרך אחרת  בדואר משלוח ההצעה. 12:00עד השעה  8.2.2021
 . דרישות המכרז ולא תתקבל

לא לא תתקבל ו הצעה שהופקדה לאחר המועד האחרון להגשת ההצעותכי  ,ובהרי
 . תובא לדיון

על לא יענה כלשהו, עד המועד הנ"ל,  משלוחיםשירות  באמצעותהצעה המשלוח  .8.2
 לעיל בזמן כאמור. 8.1גיע למקום המתואר בס"ק תדרישות המכרז, אם ההצעה לא 

רשאית, בכל עת לפני פתיחת ההצעות ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות את  2רוד .8.3
 .המועד האחרון להגשת ההצעות

ת, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג, לאפשר למציע רשאי 2רוד .8.4
אשר לא המציא עם הצעתו פרטים או מסמך כלשהו להשלים לאחר פתיחת ההצעות, 
פרטים ו/או מסמכים כלשהם, תוך פרק זמן שיקבע ע"י ועדת המכרזים, על מנת 

 .לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה

 ההצעהלבדיקת קריטריונים  .9

 בחירת הזוכה במכרז תיעשה לפי שלבים כמפורט להלן:

 :בדיקת עמידת המציע בתנאי הסף –ראשון  שלב

 –הצעה שאינה עומדת בתנאי הסף המפורטים לעיל  –התנאים המוקדמים  בדיקת .9.1
 תיפסל על הסף.

בדיקת כל מסמכי ההצעה וצרופותיה )למעט הצעת המחיר( בהתאם לתנאי המכרז.  .9.2
טכניים, השמטות, טעויות סופר, רשאית ועדת המכרזים לתקן אותן נתגלו פגמים 

תוך מתן הודעה למציע ולטפל בפגמים בהתאם לכל דין, לרבות הצעה שנעשתה שלא 
על פי הוראות מכרז זה או חלקן ו/או שתהיה חסרה, מוטעית או מבוססת על הנחות 

 אחרת מטעמים שיירשמו.החליטה  בלתי נכונות, זולת אם

 נקודות: 70 -(Qניקוד איכות המציע ) – שני שלב

מציע אשר ועדת המכרזים מצאה, כי הצעתו עומדת בתנאים ובדרישות המפורטים  .9.3
בשלב הראשון, תיבדק הצעתו בשלב השני בהתאם לדרישות האיכות המפורטות 

 . נקודות 70, עד לניקוד מקסימאלי של להלן 9.6בסעיף 

, 2רוד דעת לשיקול בהתאם בדיקה צוות יוקם, כאמור האיכות ניקוד קביעת לצורך .9.4
 2רוד בידי המצוי אחר זמין מידע כל וכן /יועץ/מומחהד"עוב להסתייע יוכל ואשר

 הפרמטרים במסגרת הצעה לכל יינתנו אשר הציונים כי מובהר. יועציה או/ו
 . 2רוד של הבלעדי דעתה בשיקול הינם להלן המפורטים

 הנוגע בכל מהמציע נוספים פרטים לדרוש תהא הזכות 2רודלצוות הבדיקה של  .9.5
 .הבלעדי דעתו לשיקול בהתאם, לנכס

 המפורטים בטבלה שלהלן: קריטריוניםניקוד האיכות יתבצע בהתאם ל .9.6
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אופן הוכחת  קריטריון 
 הקריטריון

הציון  ניקוד בהתאם לקריטריון
המרבי 

 לקריטריון 

ניסיון 
קודם של 

המציע  
במתן 

 השירות

על המציע לפרט 
 נספחבמסגרת 

אודות   א'4
ניסיונו במתן 

 .השירות

 2-ניסיון בהפעלת למעלה מ
 .נקודות 5תכניות:  4תכניות ועד 

 4-ניסיון בהפעלת למעלה מ
 .נקודות 10תכניות: 

10 

התרשמות 
 2רוד

מרשימת 
לקוחות 

 המציע

לפרט על המציע 
 נספחבמסגרת 

פרטים   א'4
אודות לקוחות 
 להם נתן שירות

באחד או יותר 
מהתחומים 
 .הרלוונטיים

 

תפנה למספר  ממליצים,  2רוד
לפי שיקול דעתה, מתוך 

או  4הלקוחות המפורטים בנספח 
לאנשי קשר אחרים לפי שיקול 
דעתה, ותבקש מהם לדרג את 

, לפי 10עד  1-המציע מ
בטופס המפורטים הקריטריונים 

. לכל 1כנספח ההערכה המצורף 
 זהה.קריטריון יינתן משקל 

שומרת לעצמה את הזכות  2רוד
להתחשב במסגרת בדיקה זו גם 
בניסיון קודם שלה עם המציע, 
ככל שיש לה ניסיון כאמור, הכל 

לעדי בהתאם לשיקול דעתה הב
ובהתאם לאמות המידה 

 .1 בנספח המפורטות

10 

התרשמות 
 2רוד

 המלצותמ
 המציע

על המציע לצרף 
להצעתו המלצות 
כשהן חתומות על 

 .ממליץידי כל 

תבחן את ההמלצות שצירף  2רוד
  .המציע להצעתו

שומרת על זכותה לערוך  2רוד
בירורים לגבי מוניטין המציע, 
ניסיונו, ושביעות רצון משתתפי 

 התוכניות.

שומרת לעצמה את הזכות,    2רוד
במסגרת בדיקה זו, להתחשב גם 
בניסיון הקודם שלה עם המציע, 
ככל שיש לה ניסיון כאמור 

 לשיקול דעתה הבלעדי. ובהתאם

5 

שותף 
בינלאומי 
לתוכנית 

 המציע של 

על המציע לפרט 
  נספחבמסגרת 

פרטים  ב'4
 ואודות פעילות

בינלאומית עם ה
 גוף בינלאומי 

 15משותף אחד בינלאומי: יותר 
 נקודות 

15 

שנות 
הניסיון של 

מנהל 
כנית הת

והצוות 
 המוצע

על המציע לפרט 
במסגרת 

אודות  5 נספח
ניסיונם של מנהל 

כנית ושל הת
אנשי הצוות 

 המוצע 

 :מנהל התוכנית

 נקודות 5 -מעל שנתיים 

5 

 :צוות מוביל

שנות ניסיון במצטבר  9מעל 
 נקודות 5 -לשלושה אנשי צוות 

 
5 

 
 

 :צוות מלווה

שנות ניסיון במצטבר  9מעל 
 נקודות 5 -לשלושה אנשי צוות 

5 
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אופן הוכחת  קריטריון 
 הקריטריון

הציון  ניקוד בהתאם לקריטריון
המרבי 

 לקריטריון 

התרשמות 
 2רוד

מהצוות 
 המוצע

המציע יצרף 
קורות חיים 
ומסמכים נלווים 
נוספים המעידים 
על ניסיונם של 
מנהל התוכנית 
והצוות המוצע 

 .5נספח במסגרת 

תבחן את קורות החיים  2רוד
 והמסמכים הנלווים.

שומרת על זכותה לפנות  2רוד
לממליצים ולערוך בירורים לגבי 
מוניטין איש הצוות המוצע, 

 מעבודתו.ניסיונו, ושביעות רצון 

15 

, "(ניקוד איכות מינימאלי)להלן: " נקודות 55-מנמוך ציון האיכות שלו יהיה מציע ש .9.7
או יותר  נקודות 55של המציעים שהצעתם קיבלה ציון איכות יתר  .הצעתו תיפסל

 ב'.יעברו לשלב 

עברו את ניקוד האיכות המינימאלי שמציעים ה מספרבמקרה שאף האמור,  על
, בהתאם תרשאי 2רוד האשלושה מציעים או פחות ת הינו"ק זה בסכאמור לעיל 
נקודות, שאז כל  50 -, להפחית את רף האיכותי המינימאלי להבלעדי הלשיקול דעת

נקודות או יותר יעברו לשלב בדיקת  50המציעים שהצעתם קיבלה ציון איכות של 
 הצעות המחיר

 :נקודות 30 - (Pמתן ציון המחיר ) –שלב שלישי 

 הצעות המחיר שהוגשו על ידי המציעים תיבדקנהלאחר סיום ניקוד איכות ההצעות,  .9.8
וכל נקודות,  30של רבי המ הזולה ביותר קבל את הציון. ההצעה הכספית (3נספח )

 .יתר ההצעות ידורגו באופן יחסי אליה

 (:Tחישוב הניקוד המשוקלל ) -שלב רביעי

( עם Pשל הניקוד הכספי שקיבל ) ( למציע יחושב ע"י חיבורTהניקוד המשוקלל ) .9.9
 (:Qהניקוד האיכותי )

עם  (Q) בשלב א' ( למציע יחושב ע"י חיבור של הניקוד שקיבל Tהמשוקלל ) הניקוד
 (:P)שקיבל בשלב ב' הניקוד 

P+Q=T 

תשקלל את הניקוד הסופי של כל אחת מההצעות על פי סיכום הניקוד שקיבלה  2רוד .9.10
לעיל. המציע שהגיש את ההצעה שקיבלה את  השלבים המפורטיםכל הצעה לגבי 

 2כי הוא הזוכה במכרז, ובלבד שרוד 2(, תקבע רודTהניקוד המשוקלל הגבוה ביותר )
השתכנעה כי הזוכה מסוגל לקיים את כלל ההתחייבויות כנדרש במסמכי המכרז, 

לדרוש ממציע  2את מירב היתרונות. לצורך זה, רשאית רוד 2וכי הצעתו תקנה לרוד
 .2כל מסמך וכיו"ב הרלוונטי לפי שיקול דעת רוד לספק

רשאית לנהל במסגרת ההליך משא ומתן עם המציעים שהצעותיהם  אתה 2רוד .9.11
תמצאנה מתאימות, בהתאם לשיקול דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון, לרבות על דרך 
של התמחרות הכוללת סבב אחד או מספר רב יותר של סבבים, ובכלל זה במסגרת 

או  (Re-Bid), הצעות מתוקנות/משופרות (Shortlist)ן מצומצם של  משא ומת
, הכל כפי שיוחלט על ידי ועדת המכרזים ובכפוף (Best and Final)הצעות משופרות 

להוראות כל דין. לא יהיה בניהול משא ומתן לקבלת הצעות משופרות כדי לגרוע 
 מתוקפה של הצעת מחיר שהוגשה לפני ניהול משא ומתן כאמור.

( של שני מציעים או יותר, יקבע הזוכה Tצב של שוויון בציונים המשוקללים )במ .9.12
 ל"הנ מההצעות שאחת במכרז מבין הצעות אלה לפי הסדר כדלקמן: )א( במקרה

 בסעיף האמורים והתנאים הנסיבות והתקיימו אישה בשליטת הוגשה על ידי עסק
 יהיה במכרז הזוכה - זה מכרז ובמסמכי 1992 – ב"התשנ, מכרזים חובת לחוק ב2

)ב( במקרה שס"ק א' הנ"ל אינו מתקיים, המציע אשר  ;אישה בשליטת עסק אותו
 ייבחר כזוכה. – (Q) האיכותי הגבוה ביותר בשלבניקוד את הקיבל 
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ביותר, בגין נסיבות  גבוהההמשוקלל לבחור הצעה שאינה בעלת הציון  תרשאי 2רוד .9.13
מיוחדות ומטעמים שיירשמו, לאחר מתן זכות טיעון לבעל ההצעה בעלת הציון 

 .ביותר הגבוה

 תהא 2"(. רודהשניהכשיר לבחור מציע נוסף ככשיר לזכייה )להלן: "רשאית  2רוד .9.14
אם יתברר שהזוכה  שנילהתקשר בהסכם עם הכשיר ה ,לפי שיקול דעתה ,רשאית

אינו מסוגל ו/או איננו מתכוון לעמוד בתנאי המכרז ו/או ההסכם. אין באמור כדי 
לבטל את המכרז ו/או לפרסם מכרז חדש ואין בו כדי לפגוע  2רודלגרוע מזכותה של 

 .נגד הזוכה 2זכות או טענה שיעמדו לרוד בכל

 תקופת ההתקשרות .10

במועד  החודשים, שתחילת 24לתקופה של   עם הזוכה במכרז זה תהא ההתקשרות .10.1
 ."(תקשרותתקופת ה)להלן: "החתימה על ההסכם 

הזכות, להביא לסיום ההסכם בכל עת   2רודלעיל, תהא ל 10.1אף האמור בס"ק על  .10.2
בשל אי שביעות רצון מאופן מתן השירות או מכל סיבה אחרת, בהתאם שתרצה 

ימים מראש ובכתב, מבלי שהסיום האמור  30לשיקול דעתה הבלעדי ובהודעה של 
 .יהווה הפרה ומבלי שהדבר יזכה את הזוכה בפיצוי ו/או תשלום באשר הם

, באותם תנאים, בכפוף ההתקשרותנתונה האופציה להאריך את תקופת  2רודל .10.3
בשתי  ,למילוי מלוא התחייבויות הזוכה על פי ההסכם במשך תקופת ההתקשרות

 , בהודעה בכתב שתומצא לזוכה לא יאוחרדשים כל אחתחו 12בנות תקופות נוספות 
 .לפני סיום תקופת ההסכםימים  03 -מ

 .הזוכהלבטל את ההסכם עקב הפרתו על ידי   2רודבאמור לעיל כדי לגרוע מזכות אין  .10.4

 התחייבות הזוכה במכרז .11

, 2רודיה במכרז לזוכה, או במועד אחר שיקבע ע"י יהזכ הודעתממועד  ימים 7בתוך  .11.1
מתחייב לחתום על כל הנספחים ועל כל מסמך שיידרש לשם ביצוע והוצאה הזוכה 

 .לפועל של הזכייה במכרז

, ובכפוף לזכות 8כנספח מצורף ההסכם בנוסח ה עלהזוכה מתחייב בזאת לחתום  .11.2
, בהתאם לנדרש על פי הליכי המכרז בנוסחוו/או תוספות  יםלעשות שינוי  2רוד

 .זכייהובלבד שאלו ייעשו טרם ההודעה על ה

 תוקף ההצעה .12

ההצעות תהיינה תקפות עד לאחר קבלת החלטה סופית של וועדת המכרזים בדבר תוצאות 
 "( וכריתת הסכם עם המציע הזוכההחלטה סופיתההליך )לעיל ולהלן: "

 עדכונים שוטפים והליך הבהרות .13

של  אינטרנטיים להתפרסם מעת לעת באתר העדכונים שוטפים בדבר המכרז עשו .13.1
כל באחריות  https://lp.road2.co.il/tenders , בכתובת)תלת לשונית מכרזים( 2רוד

ובהתאם להם לעקוב אחר פרסומים אלו לבדוק את אתר האינטרנט הנ"ל ו מציע
. מציעים לא ישמעו בכל טענה כי לא קיבלו הודעה בדבר עדכון להגיש את הצעתו

מתן הבהרות ומענה על מסמכי המכרז, או כל הודעה אחרת אשר נתפרסמה, לרבות 
 שאלות, ויהיו מנועים להעלות כל תביעה או דרישה בעניין זה.

דואר אלקטרוני לכתובת שאלות ובירורים לגבי המכרז ניתן להעביר באמצעות  .13.2
iron@road2.co.ill " תכניות להפעלה וניהולמכרז פומבי עבור :Industry 4.0; 
Smart Mobility 12:00עד השעה  1.2.2021מיום ב'  ", לא יאוחר. 

בלבד, הערוכה  wordהפונים נדרשים לערוך את שאלותיהם בטבלה מסודרת בקובץ  .13.3
 במבנה כמפורט להלן:

 פירוט השאלה מס' עמוד מס' סעיף פרק מס"ד

מס' סידורי 
 של שאלה

שם פרק / 
 נספח

מס' סעיף 
 בפרק / נספח

מס' העמוד 
 במסמך

פירוט השאלה בלשון 
בהירה בשפה 

 העברית
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אינה מתחייבת לענות על שאלות שיופנו אליה והיא רשאית לענות על חלק  2רוד .13.4
מהשאלות או לענות באופן חלקי על שאלות ספציפיות. התשובות לשאלות יפורסמו 

 בכתובת)תחת לשונית מכרזים(  2רודבאתר האינטרנט של 
https://lp.road2.co.il/tendersבאתר האינטרנט 2רודידי -. פרסום התשובות על 

בהתאם לאמור לעיל ייחשב כמסירה למשתתף והמציעים יהיו מנועים  הנ"ל
מלהעלות כל טענה או דרישה כי לא קיבלו תשובות לשאלות, וכי אחרים קיבלו 

 תשובות.

התשובות וההבהרות שיפורסמו מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז  .13.5
 ומצורפותיו.

מכרז לרבות איזה מנספחיו, ואזי הנוסח החדש תהיה רשאית לשנות את נוסח ה 2רוד .13.6
להסכים להסתייגויות כלשהן  2הוא שיחייב. אין באמור לעיל בכדי לחייב את רוד

 ו אחר.אנכללו בשאלות המציעים ו/או להסכים לביצוע שינוי זה  אשר

 ביטול המכרז .14

את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת  לצמצםרשאית   2רוד .14.1
בלתי  תהיינהלמכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות 

דרישות האיכות, או ב תעמודנהבדרישות הסף, או שלא  תעמודנהסבירות, או שלא 
כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב, אי קבלת היתרים 

 .אלוכיוצא בו

תהא רשאית לבטל   2רודעל פי כל דין, מובהר ומודגש כי  וכאמורלאמור לעיל בנוסף,  .14.2
את המכרז גם אם ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן משמעותי או 

ו/או יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם,  האומדןבלתי סביר מן 
 .תיאמו הצעות מחירים ו/או פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל

 .כל שהוא בעקבות ביטול המכרז פיצוילא תשלם בשום מקרה   2רודכי  מובהר .14.3

 הוצאות המכרז   .15

כמוה כהצהרת המציע, כי ידוע לו והוא מסכים כי כל  במכרז ההשתתפות צםע .15.1
לרבות אם נדרשה הארכת תוקף  ולאחריו, מכרזות הכרוכות בהשתתפות בההוצא

זה וכל ההליכים לפיו,  מכרזלרבות בקשר עם הכנת ההצעה לההצעות כאמור לעיל ו
תשלומים, הוצאות משפטיות ואחרות, יהיו על אחריותו  הגשת ההצעה ועדכונה,

כי לא תהיה כאמור, ו המכרזהבלעדית וחשבונו של המציע, ללא קשר לתוצאות 
בגין הוצאותיו  2רודמלמציע כל דרישה או טענה להחזר כספים או לכל פיצוי אחר 

 לא תישא בכל אחריות לכך.  2רודכאמור ו

, כולו או חלקו, מכל המכרזלפגוע בכלליות האמור לעיל, במקרה של ביטול  מבלי .15.2
 המכרזו/או במקרה של תיקון מסמכי  2רודלסיבה שהיא, לרבות מסיבות הקשורות 

ו/או במקרה של פסילת מציעים ו/או הצעות ו/או אי בחירתם או ביטול בחירתם, 
בכל מועד ומכל סיבה שהיא, לא יהיו המציעים זכאים להחזר הוצאות או לפיצוי 
כלשהו או לתשלום מכל סוג שהוא הקשור בביטול, בתיקון או בפסילה או באי 

 בחירתם או ביטולה כאמור.

 פרסום פרטי ההצעות .16

ציע שיבקש לעיין בפרוטוקולים של ועדת המכרזים או במסמך אחר, יהיה רשאי מ .16.1
ם ממועד קביעת ההצעה הזוכה ולבקש לעיין מיי 30בכתב בתוך  2רודלפנות ל

, למעט במכרז ההזוכ הת המכרזים, בנימוקי הועדה ובהצעבהחלטה הסופית של ועד
דת המכרזים לחשוף עלול לדעת וע םן בהאשר העיו הבחלקים של ההחלטה או ההצע

עיון או של המציעים שהצעותיהם נבחרו.  2רודסוד מסחרי או סוד מקצועי של 
בגין העיון, לפי כמות המסמכים  2רודבחומר כאמור לעיל יחויב בתשלום הוצאות 

 וזמן העבודה שיוקצב לצורך העיון.

 ההסכםהמכרז מיד בסמוך לחתימת נושא עשויה להתחיל ביישום ההתקשרות  2רוד .16.2
ועל כן לא תשמע טענה, כי לא ניתנה למשתתף שהצעתו לא נבחרה שהות מספקת 

 לעיין במסמכים בהם ביקש לעיין בקשר עם המכרז.

בכפוף לאמור להלן, הצעת המציע תיחשב ככזו שאין בה כל סוד מסחרי או סוד  .16.3
מקצועי והמציע ער לכך כי אם יקבע כזוכה עשויה הצעתו לעמוד לעיונם של כל 

 במכרז. המשתתפים
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רצה המציע למנוע עיון בחלקים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי או סוד מקצועי,  .16.4
יציין בדף נפרד את החלקים כאמור תוך מתן נימוקים לטענתו זו. כל חלק שצוין על 
ידי מציע מסוים כסוד מסחרי או מקצועי ייראה ככזה גם בהצעותיהם של מציעים 

 עיין בהצעותיהם.אחרים, אם וככל שאותו מציע יבקש ל

ההחלטה הסופית בדבר מניעת העיון בחלקים מהצעת הזוכה לגביהם נטען כי הם  .16.5
כוללים סוד מסחרי או מקצועי נתונה בכל מקרה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים 
והחלטתה תהיה סופית ומחייבת את המציע ואת יתר המשתתפים במכרז, לכל דבר 

 ועניין.

 תנאים כלליים .17

סתירה בין הוראות אותו המסמך או  - בין היתר - תירה, לרבותבכל מקרה של ס .17.1
סתירה בין האמור בכתב ההזמנה לאמור בנספחיו, תגבר תמיד הפרשנות העדיפה 

 .2רוד. כל סתירה כאמור תובא מיד לידיעת 2רודבעיני 

מובהר בזאת, כי כל מועד, לוח זמנים, תקופה או פרק זמן המופיעים בכתב הזמנה  .17.2
על פי שיקול דעתה הבלעדי ואין  2רודו ניתנים לשינוי על פי החלטת זה על נספחי

בהתייחסות למועד, לוח זמנים, תקופה או פרק זמן במסגרת הזמנה זו ו/או איזה 
 לשנותם על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. 2רודמנספחיה כדי לגרוע מסמכות 

לבטל תנאים )למעט  תהיה רשאית, אך לא חייבת, בכל שלב של הליכי המכרז, 2רוד .17.3
תנאי סף( שנכללו במסמכי המכרז, אם תסבור, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט 
וללא חובת הנמקה, שהדבר עשוי לסייע בניהול יעיל של המכרז ו/או בבחירה של 
הצעה שתעניק לה את מירב היתרונות. ביטול תנאים כאמור ייעשה באופן שיחול על 

להגיש הצעה, והודעה על כך תימסר לכל אותם  כל מי שבאותו שלב יהיה זכאי
 גורמים.

נשוא  שווי ההתקשרותמדן מוקדם של ושומרת לעצמה את הזכות להכין א 2רוד .17.4
לא לקבל תהא רשאית, אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  2רודמכרז זה. 

הצעת מחיר אשר תחרוג מהאומדן )ולא לאפשר את המשך ההשתתפות במכרז( 
 . שיעור ניכר, כלפי מעלה או כלפי מטה, אם הסטייה אינה סבירה לדעתהכאמור ב

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שהינה בלתי  .17.5
סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה או בשל חוסר התייחסות 

את היכולת  מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שעל פי דעת הועדה עלול למנוע מהמציע
 למימוש ההצעה באופן מושלם.

 טעות בגדר הייתה ההזמנה לתנאי התאמה אי כי, להחליט רשאית המכרזים ועדת .17.6

 בדיקת במהלך יעשה כאמור תיקון; ולתקנה, בהצעה חשבונאית טעות או סופר

 .בפרוטוקול וירשם המכרזים ועדת בידי ההצעות

אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, היא רשאית  2רוד .17.7
שלא לבחור באף אחת מן ההצעות והיא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי 

 והמוחלט, לבטל את המכרז בכל עת ו/או להקפיאו. 

 2רודאין לראות בהזמנה זו להציע הצעות או בהגשת ההצעה משום התחייבות מצד  .17.8
המציע בכל דרך שהיא, ורק הוצאת הזמנה בכתב לאחר זכיית המציע להתקשר עם 

 בהתאם לאמור בה.  2רודהיא שתחייב את 

תהיה רשאית, בכפוף למתן זכות שימוע למציע )בע"פ או בכתב(, לפסול או  2רוד .17.9
 לדחות הצעות שונות בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

בהליך תחרותי אחר שנערכו על ידי מציע אשר חזר בו מהצעתו במכרז או מהצעתו  .17.10
, לאחר שהוכרז כזוכה באותו הליך וזאת בשלוש השנים האחרונות שקדמו 2רוד

 למועד פרסום המכרז.

 וטרם נפרע. 2קיים חוב כלשהו של המציע כלפי רוד .17.11

עקב אי עמידתו  2והחוזה עימו בוטל על ידי רוד 2מציע אשר סיפק שירותים לרוד .17.12
וזה, וזאת בשלוש שנים האחרונות שקדמו למועד בתנאי ההתקשרות והפרת הח

 פרסום המכרז. 

במצב המעורר חשש לניגוד עניינים בקשר עם מתן  2מציע המצוי לדעת רוד .17.13
 השירותים או איזה מהם.
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 _____________________חתימת המציע: 

מידע מטעה, או שנהג במהלך המכרז בעורמה, וזאת בשלוש  2מציע שמסר לרוד .17.14
 השנים האחרונות שקדמו למועד פרסום המכרז. 

היה עמו ניסיון שלילי, רע ו/או כושל, לרבות חוסר אמון, חשד  2ר לרודמציע אש .17.15
 למרמה, היעדר שביעות רצון ניכרת ממתן השירותים על ידו ו/או מי מטעמו וכיו"ב.

על פי חוזה ההתקשרות עמו, התנהלות בלתי  2הפרת התחייבויות המציע כלפי רוד .17.16
 הגונה וראויה מצדו וכיו"ב.

והאירועים המפורטים להלן עלולים להוביל לפסילה של מציע כמו כן, התנאים  .17.17
, בכל שלב משלבי 2רלוונטי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג של רוד

 המכרז:

במקרה בו ניתן צו למינוי כונס נכסים, זמני או קבוע על נכסי המציע, כולם או חלקם,  .17.18
יע כפושט רגל ו/או ניתן כנגד ו/או מונה למציע מפרק זמני או קבוע ו/או הוכרז המצ

המציע צו להקפאת הליכים או שהוגשה בקשה למינוי כונס נכסים ו/או מפרק ו/או 
יום  30לפשיטת רגל ו/או להקפאת הליכים כאמור לעיל והבקשה לא הוסרה תוך 

 ממועד הגשתה.

במקרה בו קיבל המציע החלטה על פירוק מרצון, או שהמציע הגיש בקשה על פי חוק  .17.19
 לפשרה או הסדר עם נושיו, כולם או חלקם. 1999 -ות תשנ"ט החבר

במקרה בו ניתן צו עיקול, זמני או קבוע, נגד נכסי המציע, כולם או חלקם, או  .17.20
יום ממועד  30שהוגשה בקשה למתן צו עיקול כאמור לעיל והבקשה לא הוסרה תוך 

 הגשתה.

מסירת מידע כוזב  במקרה של הפרה של אחד או יותר מהתנאים של הזמנה זו, ו/או .17.21
 .2ו/או מידע שגוי ו/או מידע חסר על ידי המציע לרוד

, על פי שיקול דעתה הבלעדי 2בכל מקרה אחר או נסיבות אחרות שבהם רואה רוד .17.22
 והבלתי מסויג, כמצדיקים פסילה של מי מהמציעים.

על אף האמור לעיל, מובהר כי בכל מקרה בו התרחש אחד או יותר מהמקרים  .17.23
את הזכות לאפשר, על פי שיקול  2לעיל, שומרת לעצמה רוד 17.17יף המנויים בסע

דעתה הבלעדי והבלתי מסויג, את השתתפותו ו/או המשך השתתפותו של מציע 
תראה לנכון  2נאים ו/או דרישות מסוימות נוספות, שרודבכפוף לקיומם על ידו של ת

 להציב.

 רשאית לבטל את הזכייה במכרז גם במקרים הבאים: 2בנוסף לאמור לעיל, תהא רוד .17.24

הוכחות, להנחת דעתה, כי הזוכה או אדם אחר מטעמו נתן או הציע  2כשיש בידי רוד .17.25
 שוחד, מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז.

, כי הצהרה כלשהי של הזוכה שניתנה במכרז אינה נכונה, או שהזוכה 2רר לרודהתב .17.26
, היה בה כדי להשפיע על קביעתו 2עובדה מהותית אשר, לדעת רוד 2לא גילה לרוד
 כזוכה במכרז.

כתוצאה מהכללת פרט  -אם ייגרם  - 2שא באחריות לכל נזק שייגרם לרודיהמציע י .17.27
 מטעה בהצעתו.שאינו נכון ו/או אינו מדויק ו/או 

הגשת הצעה למכרז מהווה הצהרה והתחייבות מצד המציע לפיה הוא בעל כל  .17.28
האמצעים, הידע, הניסיון והמקצועיות הדרושים לצורך קיום מלוא מחויבויותיו על 

 פי מסמכי המכרז, באיכות ובטיב מעולים. 

מאת הצעת המחיר, יחד עם נוסח הזמנה זו על נספחיה, מהווה "הצעה בלתי חוזרת"  .17.29
בכל עת, ובכפוף  2ידי רוד-, המחייבת את המציע וניתנת לקיבול על2המציע אל רוד

 להוראות מכרז זה.

הזמנה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים  .17.30
 המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.

לבי המכרז, בהגשת ההצעה יראו את המציע כמי שהסכים מראש לכל תנאי וש .17.31
לרבות הליך בחירת ההצעה הזוכה. מציע לא יעלה כל טענה כנגד קיומם של מגעים 

או כנגד /למי מהמציעים אשר מתחייבים משלבי ההליך, כמפורט לעיל, ו 2רודבין 
 תוכנם. 
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 _____________________חתימת המציע: 

כתנאי להשתתפותו של המציע במכרז מחויב המציע לשמור בסודיות מוחלטת כל  .17.32
במישרין או בעקיפין לנשוא המכרז, אשר אליו נחשפו מידע, בכתב או בעל פה, הנוגע 

המציע עקב ובמסגרת השתתפותו במכרז ובעקבות חשיפתו למידע הכלול במסמכי 
המכרז, זולת מידע שהינו ברשות הציבור. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא 
יקיים המציע כל קשר, ישיר או עקיף, עם גורמי תקשורת מכל סוג שהוא, ולרבות 
מדיה כתובה, אלקטרונית, טלוויזיונית, רדיופונית ו/או אחרת בכל עניין הנוגע 

המשנה -. האמור לעיל חל גם בנוגע לבעלי המציע, ספקי2רודלמכרז, אלא באישור 
של המציע, יועציו ו/או מי מטעמו. המציע יהיה האחראי הבלעדי להבטיח כי בעליו, 

 ור בסעיף זה.ספקי המשנה, יועציו ומי מטעמו יצייתו לאמ

, תהא הסמכות חיפהלבית המשפט המוסמך עניינית אשר מקום מושבו בעיר  .17.33
המקומית הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין הנוגע למכרז זה או הנובע ממנו, לאף 
בית משפט אחר לא תהיה סמכות לכך, והמציעים מוותרים מראש על זכותם לפנות 

 .חיפהו בעיר לכל בית משפט אחר אשר מקום מושבו איננ

 חדשנות בע"מ 2רוד

 1/20201מכרז  -אישור 
 

הנני מצהיר ומאשר ומתחייב כי עיינתי ובדקתי היטב את כל פרטי ההזמנה על כל מסמכיה, וכי 
מובן לי לפרטי פרטים כל האמור בהזמנה זו וחתימתי על ההזמנה ונוסח החוזה על נספחיו נעשתה 

 בהסתמך על האמור לעיל.
 שם המציע:

 כתובתו:
 טלפון:
 מייל:

 תאריך:
 

 חתימת המציע ) בתאגיד חותמת + חתימות( ____________________
 שם ות.ז. של החותם בשם המציע ______________________

 תפקיד החותם בשם המציע________________________
יבויותיהם של )אם המציע מורכב משני גופים או יותר תחתם הצעה זו על ידי כל אחד מהם, והתחי

 הגופים מהם מורכב המציע על פי הצעה זו תהיינה ביחד ולחוד(.
 
 
 
 

 אישור עו"ד או רו"ח
 

__________________, מאשר בזאת כי  ה"ה -אני הח"מ ________________, עו"ד/רו"ח מ
_______________ ת.ז. -_________________ ת.ז________________ ו

המציע דלעיל על המסמך דלעיל וכי בצירוף חותמת התאגיד הנ"ל  _______________ חתמו בשם
חתימתם מחייבת את התאגיד המציע לכל דבר ועניין לרבות בכל הקשור בהזמנה זו והתחייבויות 

 המציע על פיה.
    _______________   

 עו"ד/רו"ח
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15 
 _____________________חתימת המציע: 

 1נספח 
 ממליציםטופס קריטריונים להערכת 

 (2רוד)למילוי על ידי 

 חתימההשיחהמועד הממליץשם  המציעשם 

 



 את המשבצת המתאימה בכל שורה: X-סמן/ני ב

 
 הקריטריון

 
 ההתרשמותרמת 

 
נמוכה                                                                                                          ה ביותרוהגב

 ביותר
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

           גמישות הפעלה

           זמינות צוות

           נכונות לשינויים

התאמת תוכניות 
           לצרכים משתנים

           מקצועיות

           רמת שיתוף פעולה

התרשמות מאיכות 
 התוכניות

 

          

טיב הקשרים עם 
           ספקיםה

טיב הקשרים עם 
           קבלני משנה

           התרשמות כללית

 שיעניק כל אחד מהבודקים.תסוכם כמות הנקודות *

 הערות:
 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 ___________________ שם הבודק:
 

 חתימה: _____________________
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 _____________________חתימת המציע: 

 2נספח 
 של המציעטופס פרטים כלליים 

 
 לכבוד

 חדשנות בע"מ 2רוד
 65רח' העצמאות 

 החיפ
 
 

 נ.,ג.א.
 
 

 Industry 4.0 Smart Mobility: וניהול תכניות להפעלה 01/2021' סמפומבי הצעה למכרז הנדון: 
 

 את בזאת מגיש, מטה החתום"(, המציע: "להלן__________ )______________________י  אנ
 .זה הצעה טופס לרבות, המכרז במסמכי כמפורט שבנדון למכרז הצעתי

 שם המציע:   

 ח.פ./ת.ז.:  

 : רחוב 

 מספר בית: 

 כניסה: 

 יישוב: 

 מיקוד: 

 מס' טלפון:  

 מס' טלפון סלולרי:  

 מס' פקס:  

 
דואר כתובת 

 אלקטרוני: 

 

. ז.ת ומספרי שמות
 המוסמכים של

 המציע בשם לחתום
 :למכרז בנוגע

 
פרטי איש קשר 
לתיאום סיור במציע 

 )שם + מס' טלפון(
  

 

       
 חתימת וחותמת עו"ד  תאריך  חתימה וחותמת המציע

הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הינם מורשי 
העניינים הנוגעים למכרז  בכלחתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו 

 ולביצועו.
 ידי על הוזהרו המציע בשם החתומים כי בחתימתי מאשר הריני

 אם בחוק הקבועים לעונשים צפויים יהיו וכי האמת את להצהיר
 טופס על בפני חתמו, כאמור אותם שהזהרתי ולאחר, כן יעשו לא
 .זה

 תאריך 
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 _____________________חתימת המציע: 

 3נספח 
 

 טופס הצעת המחיר
 לכבוד

 חדשנות בע"מ 2רוד
 65רח' העצמאות 

 החיפ
 
 

 נ.,ג.א.
 
 

  Industry 4.0; Smart Mobility: וניהול תכניות 1/20210' סמפומבי למכרז מחיר הצעה הנדון: 
 
 

 ______________ ש"ח )כולל מע"מ(: להפעלת תכנית אחת המחיר המוצע
 

  .יש לפרט סעיפים הכלולים במחיר זה
 

ו/או קבלני משנה וכי  עמלות מספקי אגבה לאוכי , כי המחיר המוצע הינו סופי הנני מצהיר
  תשלומים לספקים/קבלני משנה, ככל שיהיו.

 
כל לרבות  "השירות", על כל מרכיביו ועלויותיו, מלואהינה בגין לעיל התמורה הנני מצהיר, כי 

-עלהמציע התחייבויות הוצאה ו/או עלות ו/או חיוב הנובעים מביצוע האמור בהסכם זה ומקיום 
עבודה, ציוד, וכל הוצאה ו/או תשלום ו/או עלות אחרת, -פיו, ולרבות אך לא רק הוצאות בגין שכר

 .בלבדהמציע יחולו על 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 חתימת וחותמת עו"ד  תאריך  חתימה וחותמת המציע

הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הינם מורשי 
העניינים הנוגעים למכרז  בכלחתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו 

 ולביצועו.
 ידי על הוזהרו המציע בשם החתומים כי בחתימתי מאשר הריני

 אם בחוק הקבועים לעונשים צפויים יהיו וכי האמת את להצהיר
 טופס על בפני חתמו, כאמור אותם שהזהרתי ולאחר, כן יעשו לא
 .זה

 תאריך 
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 _____________________חתימת המציע: 

 א'4נספח 
 המציע ניסיון אודות פירוט

 
שנים  שנתייםבעל ניסיון של "(, המציע: "להלן__________ )______________________

 לפחות במתן השירות, כהגדרתו במכרז.
  

לקוחות לפחות, להם העניק המציע שירות בתחום התעשייה המתקדמת ו/או  2רשימה של להלן 
 :חכמההבתחום התחבורה 

 
פרטי איש הקשר  מועד מתן השירותים תיאור השירותים שם הלקוח

 ומס' טלפון
תחילת 

 התקשרות
סיום 

 התקשרות
 

 טלפון שם

      

      

      

      

      

      

      

      

 לצורך ניקוד האיכות, יש לפרט אודות לקוחות נוספים
 ניתן לפרט אודות ניסיון כאמור במסמך נפרד, ובלבד שיכלול את כל פרטי הטבלה שלעיל.

 יש לצרף המלצות.
 

 חתימת וחותמת המציע: ___________________
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 _____________________חתימת המציע: 

 ב'4נספח 
 בינלאומיפירוט אודות שיתוף פעולה עם גוף 

 
משתף פעולה עם גוף בינלאומי אחד לפחות מהתעשייה  , ________________________המציע

 .הרלוונטית
  

 עם גוף בינלאומי אחד לפחות:פרטים אודות פעילות בינלאומית להלן 
 

פרטי איש הקשר  מועד מתן השירותים תיאור השירותים שם הלקוח
 ומס' טלפון

תחילת 
 התקשרות

סיום 
 התקשרות

 

 טלפון שם

      

      

      

      

      

      

      

      

 .לצורך ניקוד האיכות, יש לפרט אודות לקוחות נוספים
 ניתן לפרט אודות שיתופי פעולה כאמור במסמך נפרד, ובלבד שיכלול את כל פרטי הטבלה שלעיל.

 
 

משתף פעולה עם בינלאומי המאשר כי הוא הגוף הצרף אישור חתום על ידי יש ל
 .מכרז זהמושא המציע באחד או יותר מהתחומים הרלוונטיים 

 
 
 

 חתימת וחותמת המציע: ___________________
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 _____________________חתימת המציע: 

 5נספח 
 הצוות המוצע ניסיוןאודות  פירוט

 
הסף  את אנשי צוות מנוסים ומקצועיים, העומדים בכל דרישות 2המציע יעמיד לרשות רוד

 למסמכי המכרז. 5.6 - 5.4המפורטות בסעיפים 
 

 להלן פרטים אודות ניסיונם של מנהל התכנית, צוות מוביל וצוות מלווה:
 

שנות ותק  שם 
 בתחום הרלוונטי

לקוחות עמם  ניסיון בתחום הרלוונטי
 עבדו

 
מנהל 

 התכנית
 

    

 
 צוות מוביל

 
 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 
 צוות מלווה

   
 

  

  
 

  

  
 

  

 יש לצרף קורות חיים, תעודות ואישורים
 לצורך ניקוד האיכות יש לצרף המלצות.

 
 חתימת וחותמת המציע: ___________________
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 _____________________חתימת המציע: 

 6נספח 
 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 

_____________________, אני הח"מ, ____________________, נושא/ת ת.ז. שמספרה 
 –מורשה/ית חתימה מטעם ______________, שמספרו __________________ )להלן 

"(, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק המציע"
 אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

ו, לא הורשעו ביותר משתי עבירות, ואם נכון למועד הגשת ההצעות, המציע ובעל זיקה אלי .1
כי במועד האחרון להגשת הצעות חלפה שנה אחת לפחות  –הורשעו ביותר משתי עבירות 

 ממועד ההרשעה האחרונה.

חוק עסקאות גופים לב 2 סעיףלענין סעיף זה, "בעל זיקה", "הורשע" ו"עבירה" כמשמעותם ב
 .1976 –ציבוריים, תשל"ו 

 לחוק. 1ב2הצהרה סעיף  – מוגבלות ייצוג הולם לאנשים עם .2

 נכון למועד הגשת ההצעות:

 את החלופה הרלוונטית מבין האפשרויות הבאות:  -ב לסמןנא 

  חוק  –)להלן  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף
 .שוויון זכויות( לא חלות על המציע

 או

  חלות על המציע והוא מקיים אותן; וכן, אם המציע לחוק שוויון זכויות  9הוראות סעיף
עובדים לפחות, הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה  100מעסיק 

לחוק שוויון זכויות, ובמידת  9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
ציע בעבר לפנות למנהל לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; וכן, אם התחייב המ –הצורך 

הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות פסקת משנה )ב( 
( לחוק ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משנה 2)1ב2לסעיף 

לחוק  9הוא הצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  –
ת, הוא גם פעל ליישומן; וכן, המציע מצהיר על התחייבותו להעביר העתק שוויון זכויו

 30מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 
 ימים ממועד ההתקשרות על פי מכרז זה )אם הצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז(.

 מת.כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי א /ההנני מצהיר .3

 

 __________________חתימה:_

 אישור עו"ד

 מר/גב'בפני ,עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה  _______________אני הח"מ, __

 ,_________המוכר/ת לי אישית / שזיהיתיו/ה לפי ת.ז. מס' ____ ,___________________ 
וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק  ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת

 וחתם/ה עליה בפני. ,אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל

 

________________ ________________ ________________ 
 מ.ר חתימה וחותמת שם
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 _____________________חתימת המציע: 

 7 נספח
 

 מניגוד ענייניםהתחייבות לשמירת סודיות והימנעות הצהרה ו
 

 
חתימה מטעם _________________  /מורשיתהח"מ, מורשה אני ___________________ 

 כדלקמן:"( 2רוד" -חדשנות בע"מ )להלן  2כלפי רוד /תומתחייב /ה"(, מצהירהמציע" -)להלן 
 

לרבות כל אדם ו/או תאגיד  –" 2"רוד)בכתב זה,  2רודידוע לי כי שמירת סודיות ענייניה של  .1
 שלה.  ולכושר התחרות ההינו תנאי מפתח להצלחתו/או יישות משפטית הקשורים אליה( 

לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות ו/או לא להעביר, במישרין או בעקיפין,  /תהנני מתחייב .2
וע , לרבות ומבלי לגר2רוד לכל אדם ו/או גוף כלשהו, כל מידע ו/או ידע הקשור בעבודת

מכלליות האמור כל המוצרים המוגמרים )בין אם מורכבים ובין אם מפורקים(, תכנית, 
נתונים )לרבות מדעיים, סטטיסטיים, מסחריים, טכניים או טכנולוגיים(, ידע, מידע ו/או 
כל חלק ממנו, הנוגע ו/או קשור במחקר ו/או בפיתוח ו/או ייצור ו/או שיווק ו/או הפצה ו/או 

 2רודשם ו/או פרויקטים ו/או מתן שירות למוצרים ו/או לפרויקטים, מכירה של מוצרי
עוסקת ו/או תעסוק בהם מעת לעת, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות 
האמור לעיל, מסמכים, מפרטים, שרטוטים, טבלאות, דוגמאות, רישומים, דו"חות, 

ידע הנוגע ללקוחות, שווקים, מחירים, מסקנות, המלצות, נתוני שיווק, מידע מסחרי, מ
סודות מקצועיים ועסקיים, סודות מסחריים, טכנולוגיה, ממצאים, מידע עסקי, נתונים 

נמצאת בקשרים  2רודכספיים, פרטים על לקוחות ו/או ספקים ו/או יצרנים עימם 
יום ומוצריהם בין אם בארץ ובין אם בחו"ל, שיטות שיווק, הפצה, פרסום, יחסי ציבור, ק

מכירות תמחור, הנחות, פרטי עסקאות, שיטות עבודה, או כל מידע אחר אודות מצבה 
, שהגיע אלי, בין בכתב ובין בעל פה, בין במישרין ובין 2רודהעסקי, כלכלי או משפטי של 

"( והכל בין המידע הסודי"להלן: ) 01/2021השירות, כהגדרתו במכרז בעקיפין, בקשר עם 
פה ובין בכל דרך אחסון אחרת, וכן כל מידע כמפורט לעיל, קיים ו/או -בכתב, בין בעל

ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה במסגרת עסקיה ו/או  2רודעתידי, שהצטבר ו/או יצטבר אצל 
דרכי ושיטות היצור ו/או שיווק מכירות ו/או פיתוח המוצרים ו/או הפרויקטים ו/או 

ו/או שיווקם, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל תהליך, במסגרת ייצורם 
המצאה, מוצר ו/או תוצר של פיתוח ו/או ייצור אשר בגינו יקומו זכויות קניין רוחני כלשהן 

מעת לעת, לרבות  2רודהקשורות למוצרים ו/או הפרויקטים בהם עוסקת ו/או תעסוק 
יתנות לרישום כזכות יוצרים ו/או פטנט ו/או ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל זכויות הנ

מדגם ו/או סימן מסחרי, וכן כל זכות קניין רוחני רשומה או בלתי רשומה הקשורה 
ו/או נמסרו  2רודידי -למוצרים ו/או לפרויקטים וכיוצא באלה, אשר הושגו ו/או פותחו על

 לה ו/או הגיעו לידה.

מישרין או בעקיפין לכל אדם ו/או גוף הנני מתחייב/ת כי לא אמסור ו/או לא אעביר, ב .3
כלשהו, כל חומר ו/או מוצר ו/או חלק ממוצר ו/או מסמך ו/או זיכרון נייד ו/או כל מדיה 
אחרת לאגירת מידע ו/או חפץ מצולם ו/או מודפס ו/או משוכפל וכיו"ב המכיל את המידע 

 הסודי, כולו או מקצתו.

צמי ובין באמצעות אדם אחר ו/או בעילום לא אפרסם ו/או לא אביא לידיעת אחרים, בין בע .4
שם, את תכנם של כל מסמך רשמי, קובץ מחשב ו/או של מידע סודי שהגיע אלי עקב 

, לא אעשה כל שימוש, לתועלתי ו/או לתועלת אחרים, לרבות שיכפול, ייצור, השירותים
לכך  מכירה, העברה, חיקוי והפצה, במידע הסודי כולו או מקצתו, אלא אם קיבלתי רשות

 .2הממונה על השירות מטעם רודבכתב ומראש מאת 

לנקוט בכל האמצעים הנחוצים על מנת למנוע חשיפת המידע הסודי או כל  /תהנני מתחייב .5
 זה. כתבחלק ממנו לכל גורם שאינו זכאי לכך על פי תנאי 

כי לא אחשוף, לא אייצא ולא אעביר כל מידע סודי אשר אהיה חשוף לו ו/או  /האני מצהיר .6
 .מתן השירותיגיע לרשותי ו/או לידיעתי במסגרת ו/או במהלך 

על כל שאלה ו/או בקשה לחשוף ו/או לייצא  2לרודכי אדווח באופן מידי  /תאני מתחייב .7
 ו/או להעביר מידע סודי לכל צד ג' שאינו מורשה.

מתן השירותים לעיל יחולו עלי הן במשך תקופת  7 – 1ידוע לי כי חובותיי מכוח סעיפים  .8
 והן בכל עת לאחריה, ללא הגבלת זמן כלשהי. 2רודל
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 _____________________חתימת המציע: 

המידע הסודי את  2לרוד, מכל סיבה שהיא, אחזיר ידי-מתן השירותים עלמיד עם סיום  .9
אשר הגיע לידי, ולא אשאיר בידי כל דבר ו/או העתק ו/או צילום ו/או מסמך ו/או חומר 

 .בוהקשור 

ו )ככל שנוצרו( על ידי ו/או בעזרתי הנני מאשר/ת כי כל זכויות הקניין הרוחני אשר נוצר .10
, ויהיו בבעלותה המלאה 2רודיהיו חלק מקניינה הבלעדי של  השירותיםבקשר עם 

המוחלטת מיום יצירתן ו/או גיבושן ו/או המצאתן ו/או תחילת תהליכי הפיתוח והחשיבה, 
יין רוחני הכל לפי המוקדם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אם תהיינה לי זכויות קנ -בעניינן 

, הרי שזכויות אלו מועברות ומומחות בזה השירותיםמכל מין וסוג שהוא, בקשר עם 
לעשות כל פעולה  /ת, בהמחאה סופית, מוחלטת ובלתי חוזרת והנני מתחייב2לרודבמלואן 

ו/או על מנת להבטיח את  2רודשתידרש על מנת להעביר ו/או לרשום את הזכויות לטובת 
 .בזכויות כאמור, בישראל או בחו"ל 2רודזכויות הקניין של 

כי מעולם לא פעלתי מטעם או ייצגתי צד ג' בקשר עם המידע הסודי וכי לא  /האני מצהיר .11
סיפקתי מידע סודי לצד ג' כלשהו, וכי אינני פועל מטעם, מייצג או מספק מידע סודי לצד ג' 

 כלשהו.

מקיום כל אמנע כי במשך כל תקופת ההתקשרות כהגדרתה במכרז, הנני מתחייב/ת בזה  .12
ו/או עלולה להוות עם גופים שהתקשרותם תהווה פעילות ו/או קשר )במישרין או בעקיפין( 

 ניגוד עניינים. 

לקיומו של ניגוד  חששיקום כי בכל מקרה שבו  /תמתחייבהנני מבלי לגרוע מן האמור לעיל, 
בכל  2רודבהזדמנות הראשונה בכתב, ועל פי דרישת  2רודך לעל כאודיע  עניינים כאמור,

 נימנע מקיום קשר כאמור. מקרה שנראה לה כי קיים חשש לניגוד עניינים, 

הסכמתי הכלולה בהצהרה זו ניתנת ללא כל לחץ או השפעה בלתי הוגנת, תוך הבנת  .13
 משמעותה והיקפה.

 
 
 

       
 עו"ד חתימת וחותמת  תאריך  חתימה וחותמת המציע

הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הינם מורשי 
העניינים הנוגעים למכרז  בכלחתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו 

 ולביצועו.
 ידי על הוזהרו המציע בשם החתומים כי בחתימתי מאשר הריני

 אם בחוק הקבועים לעונשים צפויים יהיו וכי האמת את להצהיר
 טופס על בפני חתמו, כאמור אותם שהזהרתי ולאחר, כן יעשו לא
 .זה

 תאריך 
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 _____________________חתימת המציע: 

 8נספח 
 

חדשנות בע"מ 2רוד  
 

1/20210מכרז מס'   
 

 הסכם
 

 2021שנת  _________ לחודש יום חיפה בשנערך ונחתם ב
 
 

 ב י ן
 
 

 חדשנות בע"מ 2רוד
 51-606232-0ח.פ. 

 65מרח' העצמאות 
 חיפה
 ;מצד אחד    "(2רוד" - )להלן

 
 ל ב י ן

 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 

 ;שנימצד    "(הספק" –)להלן  
 
 
 

( כהגדרתו להלן)לקבלת הצעות למתן השירות את המכרז שבכותרת פרסמה  2ורוד  הואיל
 ;"(המכרז" -)להלן 

 
והוכרזה כהצעה הזוכה  2על ידי רודוהספק הגיש הצעתו למכרז והצעתו התקבלה  והואיל

 ;על פי תנאיו במכרז
 

והצדדים מבקשים לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם על פי הוראות הסכם זה להלן  והואיל
 ובכפוף להן;

 
 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 
 

 והגדרת השירות פרשנות ,מבוא .1

 בלתי נפרד הימנו.המבוא להסכם והנספחים לו מהווים חלק  .1.1

 כותרות הסעיפים מצויינות למטרת נוחות בלבד, ולא יעשה בהן שימוש לצורך פרשנות. .1.2

תגברנה  -מוסכם כי בכל סתירה ו/או אי התאמה בין נוסח הסכם זה לבין אחד מנספחיו  .1.3
 הוראות הסכם זה.

; Industry 4.0:תכניות בתחומים הבאיםהפעלה וניהול  -" משמעו השירות"בהסכם זה  .1.4
Smart Mobility, :בהתאם לאמור להלן 
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 _____________________חתימת המציע: 

 Industry 4.0תעשייה מתקדמת 

, הכוללות הרצאות, התעשייה המתקדמתפעילויות מעודדות יזמות בתחום  הספק ייצור
גופים עסקיים וגופי  ,םיף עם מוסדות אקדמיוקתונים ועוד, בשיתאסדנאות, ה

  .תעשייתיים שונים

בכנסים מקצועיים בתחום על מנת לפגוש יזמים ומיזמים הפועלים הספק ישתתף 
 .התעשייה המתקדמתבתחומי 

  Smart Mobility -תחבורה חכמה 

  ים, יבשה ואוויר. :שלושה תתי נושאיםתכנית הכוללת הספק יפעיל וינהל 

הציבורית  תחבורהה אמצעי תכניות שמעודדות פיתוח טכנולוגי למגווןהספק יפעיל 
 מטרונית.ורכבת, רכבל, אוטובוס, רכבת תחתית )כרמלית(  -הפועלים בעיר חיפה 

, smart mobility -יזמים וחברות בתחום זה, להשתתף בכנסים העוסקים בהספק יגייס 
 שנתי של מנהלת תחליפי דלקים ותחבורה חכמה של משרד הממשלה. הכגון הכנס 

חשיפה זה באמצעות ת וסטארטאפים בתחום מפגשים שוטפים עם חברוהספק יקיים 
ברשתות החברתיות ובפרסום מאמרים ובלוגים, לקיום מיטאפים והרצאות ייעודיות, 

הפועלות בעיר עם החברות ובפרט  ,וליצירת וחיזוק הקשרים עם חברות קיימות בתחום
 חיפה.

ירת פורום לחברות הפועלות בתחום זה בעיר חיפה ובסביבתה, לצורך יצהספק יקים 
 קתונים ועוד.אגיה, שיתופי פעולה, הרסינ

 התכנית

  חברות. 10 - 8חודשים לפחות, כאשר בכל אחת מן התכניות ישתתפו  5כל תכנית תימשך 

המשתתפים בתכנית יעברו שלבי סינון  יהא אחראי על גיוס המשתתפים לתכנית.הספק 
וחיבור לשותף הכוליים התאמת פתרון מקורי לאתגרים מהתעשייה הרלוונטית 

 אסטרטגי.

 יעניק לכל אחת מן התכניות ליווי מקצועי, תשתיות וידע )בהתאם לנדרש(.הספק 

 הצהרות .2

 :כדלקמן 2ומתחייב בפני רודמצהיר  הספק

כל ההחלטות והאישורים הנדרשים לצורך ההתקשרות בהסכם זה ו נתקבלו אצל .2.1
והעמדת, אספקת וביצוע השירותים, לפי העניין, אין צורך בהחלטות ו/או הסכמות ו/או 

 ,בהסכם זההספק אין כל מניעה להתקשרות  -אישורים נוספים, ובהתאם לאמור לעיל 
 .פיו-התחייבויותיו עלולמילוי 

כפי שהוצעו על , המקצועיים יםצוותמנהל התכנית וההוא, עובדיו ומי מטעמו )ולרבות  .2.2
המיומנות,  (, לפי העניין, הנם בעלי הידע, כח האדם, הניסיון,ידו במסגרת המכרז

המומחיות, הכישורים, החומרים, הציוד, והרשאה כדין, לבצע את השירות ברמה 
שמירה על האינטרסים נות ובמומחיות תוך מקצועית גבוהה במיומנות, בנאמנות, מהימ

 .2של רוד

 כל הגורמים המקצועיים הנדרשים למתן "השירות" זמינים ועומדים לרשותו. .2.3

(, לפי העניין, המקצועיים יםצוותמנהל התכנית וה)לרבות  הוא, עובדיו ומי מטעמו .2.4
שם מחזיקים בכל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי הוראות כל דין ל

מכוח הסכם זה, כשהם בתוקף, ויהיו בתוקף  הספקכל חיוביו של  וקיוםמתן השירות 
 למשך כל תקופת ההתקשרות כהגדרתה להלן.

 אין כל מניעה חוזית ו/או חוקית ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה וביצועו.  .2.5

וכל  לצורך ביצועם הנדרש כל השירות ואת לביצוע הנוגעים ההיבטים את כל הוא בדק .2.6
 תביעות לתבוע או טענות מלטעון מנוע יהיה זה, והוא הסכם בביצוע נתון אחר הקשור

 .אלה כל עם בקשר

תנאי ההסכם על היבטיו והשלכותיו נהירים לו ומקובלים עליו, לרבות לעניין זה, כל 
 התמורה בגין "השירות" ואופן ותנאי תשלומה.
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 הקשור בכל ,2רוד עם הלשתף פעול פעולה, ויגרום לעובדיו ולמי מטעמו שתףהמציע י .2.7
 וברמת שוטף באופן 2רוד ויעמוד לרשות זה, הסכם הוראות עפ"י התחייבויותיו למילוי
 .מטעמה מי או 2רוד מאת ככל שיידרש, ,2רוד לצרכי בהתאם וזאת גבוהה, זמינות

 י"ע לו שתימסר העבודה ובתוכנית הזמנים לוח עפ"י במלואם השירותים את הוא יספק .2.8
 .2רוד בתיאום עםו 2רוד נציגי

השירות בהתאם  מתן משלבי שלב כל ועל עבודתו התקדמות על 2הוא ידווח לרוד .2.9
 .2רוד נציג לדרישת

להידרש לביצוע השירות ו/או כל חלק ממנו  2ידוע לו שאין בהסכם זה כדי למנוע מרוד .2.10
משתמע, , במפורש או בלספקכלשהו וכי אין בהסכם זה כדי להקנות גורם שלישי  מכל

 בלעדיות מכל סוג שהוא.

 השירותאופן מתן  .3

 כנותן שירות עצמאי. הספק יספק את השירות  .3.1

 .עובדיוהספק וידי -ויסופק בפועל על השירות יבוצע .3.2

, הספק מתחייב להעסיק בביצוע השירות עובדים מיומנים, בעלי ידע בתחומי עבודתם .3.3
התכנית, צוות מוביל )מדריכים( את מנהל  2ובכלל זה יידרש הספק להעמיד לרשות רוד

צוות ה" -וצוות מלווה )מנטורים(, שהוצעו על ידו במסגרת המכרז )יחד יקראו להלן 
 "(.מקצועיה

שיועסקו על הצוות המקצועי הכוללת את פרטי סופית רשימה  2יעביר לידי רוד הספק .3.4
 ידו לצורך מתן השירות.

לבצע את השירותים מושא הסכם זה, ברשימה הנ"ל אם ייבצר ממי מן הגורמים שצוינו  .3.5
 הספקכולם או מקצתם, באופן זמני או קבוע, ו/או תופסק העסקתו של מי מהם, 

שעות  48יחוי ובתוך ללא ד 2על כך מידית ולהעמיד בפני רוד 2מתחייב להודיע לרוד
שהוחלף, שיועסק על  זהלמחליף בעל ניסיון וכישורים זהים או עדיפים  ממועד ההודעה

 "(. המחליףלפי שיקול דעתה הבלעדי )להלן: " 2אושר על ידי רודידו וי

שיקול דעת מלא ובלעדי אם לאשר את המחליף ואם לאו, ואם תחליט שלא  2לרוד
 הספקלהפסיק את ההתקשרות עם  2לאשרו מכל סיבה שהיא וללא נימוק, רשאית רוד

 לאלתר, למרות כל האמור בהסכם זה.

 יחולו גם על המחליף.המקצועי צוות החלות על מובהר כי כל הוראות הסכם זה ה

 שיידרש. ככל באנשי צוות נוספיםהמקצועי צוות ה את יהיה ערוך לתגבר הספק .3.6

, בכל עת שתמצא לנכון הספקתהא רשאית לדרוש מ 2רודמבלי לגרוע מן האמור לעיל,  .3.7
 לעשות כן, להחליף כל עובד מעובדיו ו/או כל אדם שיועסק על ידו ו/או בקשר למתן

מתחייב בזה לפעול להחלפת איש  הספקהשירות עפ"י הסכם זה, מטעמים סבירים, ו
 הצוות מיד עם קבלת דרישה כאמור.

פרטי הנציג מטעם יהא רשאי לפקח על התכנית ברמה יומית ושוטפת.  2נציג מטעם רוד .3.8
 ודרכי ההתקשרות עימו ימסרו לספק לאחר החתימה על ההסכם.  2רוד

 עם פעולה שיתוף תוך זה, להסכם בהתאם ולבצע את השירותים לפעול מתחייב הספק .3.9
 וזאת כפי שאלה יועברו אליו מעת לעת,,והנחיותי את ולקבלאו מי מטעמו  2רוד נציג

 . דין יעפ" או זה עפ"י הסכם ומחובותיו הספק מאחריות לגרוע מבלי

מדי  השירות ביצוע לעניין הסברים או/ו וחשבון דין ,בקשתה י"עפ 2לרוד ימסור הספק .3.10
 .היד על שיידרש הסבר כל לה ימסור וכן בפעם פעם

דיווחים תקופתיים אחת לשלושה חודשים אשר יהיו ניתנים למדידה  2הספק יעביר לרוד .3.11
(KPI.) 

טי השירות ו/או בהיקפו וזאת רשאית לדרוש במשך תקופת הסכם זה, שינויים בפר 2רוד .3.12
מנו בעצמה ו/או או באמצעות לגרוע מזכותה לבצע את השירות ו/או חלק מ מבלי

 אחרים.

, לצמצם ו/או להרחיב את היקף השירות תקופת ההתקשרותרשאית במשך כל  2רוד .3.13
 , לפי שיקול דעתה הבלעדי.הספקאשר יבוצע ע"י 
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שירות בהיקף  הספקאינה חייבת לרכוש מאת  2למען הסר ספק מודגש בזאת, כי רוד .3.14
לא תהווה כל  הגדלה בכמות השירותכי הפחתה או כלשהו. מוסכם בזאת בין הצדדים 

 לרבות תביעה בגין מניעת רווח.  2כנגד רוד הספקעילה לטענה כלשהי ו/או תביעה של 

 .מכך הפרה יסודית, על כל המשתמעראות סעיף זה, על תתי סעיפיו, תהווה הפרת הו

  תקשרותתקופת הה .4

מועד חתימת חודשים, שתחילתם ב 24עפ"י הסכם זה תימשך  הספקההתקשרות עם  .4.1
 "(.ההתקשרותתקופת )להלן: "הצדדים על הסכם 

בכל עת שתרצה בשל לסיום ההסכם את להביא  הזכות 2תהא לרוד על אף האמור לעיל, .4.2
אי שביעות רצון מאופן מתן השירות או מכל סיבה אחרת, בהתאם לשיקול דעתה 

והספק  ם,ת ההסכהפריחשב ל שהדברימים מראש ובכתב, מבלי  30עה של הבלעדי ובהוד
 כלשהו והוא מוותר על כל טענה בעניין זה. פיצוי ו/או תשלום לא יהא זכאי ל

, בשתי תקופות , באותם תנאיםתקשרותאת תקופת הה להאריך זכותנתונה ה 2רודל .4.3
 בכתב.ימים מראש ו 30של  בהודעה, חודשים כל אחת 12נוספות בנות 

 הספק.לבטל את ההסכם עקב הפרתו על ידי  2אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות רוד .4.4

 התמורה  .5

לשביעות רצונה המלא  ,זה הסכם לפי תנאי הספקבכפוף למילוי כל התחייבויותיו של  .5.1
ש"ח, כולל  ___________ בגובהסכום עבור כל תכנית לספק  2רוד, תשלם 2רודשל 
 (."התמורה")להלן: )יש למלא את המחיר שהוצע על ידי הזוכה במכרז(  "ממע

לרבות  "השירות", על כל מרכיביו ועלויותיו, מלואהינה בגין לעיל מובהר כי התמורה  .5.2
התחייבויות כל הוצאה ו/או עלות ו/או חיוב הנובעים מביצוע האמור בהסכם זה ומקיום 

השכר/התגמול לרבות ) עבודה-שכר פיו, ולרבות אך לא רק הוצאות בגין-עלהספק 
ציוד, וכל הוצאה ו/או  (,אם יקבלו - שיקבלו המשתתפים עבור השתתפותם בתוכנית

ישא בהם וישלמם תוך המועד יבלבד, וכי הוא הספק תשלום ו/או עלות אחרת, יחולו על 
 .המתחייב לכך, באופן שימנע את הפרתו האפשרית של הסכם זה

 .ולא תתווסף עליה כל תוספת באשר היא התמורה כאמור, הינה סופית .5.3

תשלם  2לספק בהתאם לאבני הדרך הבאות: עם תחילת התכנית רודתשולם  התמורה .5.4
תשלם  2חודשים ממועד תחילת התכנית, רודשלושה מהתמורה; לאחר  50%לספק 
( 25%יתרת התמורה )בגובה  מהתמורה, בכפוף לביצוע נאות של ההסכם; 25%לספק 

התכנית, בכפוף לביצוע נאות של ההסכם. כל תשלום יהא כנגד תועבר לספק בתום 
  חשבונית מס ערוכה כדין.

 קניין רוחני זכויות .6

 כדלקמן: 2מצהיר ומתחייב בזה כלפי רוד הספק

יהיו  ו/או בכל חומר אחר הקשור לשירות ות הקניין הרוחני בתוצרי השירותכל זכוי .6.1
 כל זכות בתוצרי השירות אינם רוכשים וומי מטעמהספק ו, 2לרודשייכות באופן בלעדי 

 כאמור מכוח הסכם זה.

יצירה ו/או מדגם ו/או דגם ו/או כל המצאה, אמצאה, פיתוח ו/או תוכנה ו/או רעיון ו/או  .6.2
 domainכנית ו/או שיטה ו/או אלגוריתם ו/או מסמך כלשהו לרבות שמות מתחם )ת

names ה, פיתוח, חידוש, יצירה , לרבות כל המצא2רוד( הקשורים בתחומי עיסוקה של
או פטנט שנוצרו או פותחו תוך שימוש בציוד, סודות מסחריים או כל אמצעי אחר של 

"(, שיעשו ו/או יפותחו במהלך ו/או עקב העמדת, אספקת אמצאת שירות)להלן: " 2רוד
, בין בעצמו ובין ביחד עם אחרים, 2רודאו המתייחסים לעסקי  ,2לרוד השירות וביצוע

כל זכויות שהן מכל לספק ו/או מי מטעמו , ואין ולא תהיינה 2לרודים בלעדית יהיו שייכ
מראש  2לרודבזאת הספק מקנה ומעביר סוג ומין בגינם. מבלי לפגוע באמור לעיל, 

בהמחאה בלתי חוזרת כל זכות שהיא אם וכאשר תהא זכות כזו. אין באמור בסעיף זה 
הינה התמורה  2רודעל ידי לספק כדי לגרוע מהוראות כל דין. התמורה המשולמת 

המלאה והסופית עבור כל זכות באמצאת השירות כאמור. לעניין סעיף זה, אין כל 
רלוונטיות לשאלה אם על אמצאת השירות חלים דיני זכויות יוצרים, פטנטים, מדגמים 

 .וכד', או אם לאו
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כלול ושיטות מיד על כל המצאה, פתוח, ש 2לרודמתחייבים להודיע  הספק וכל מי מטעמו .6.3
מתחייבים לחתום הספק ומי מטעמו . כן 2רודאשר יש להן נגיעה כלשהי לעיסוקיה של 

ו/או לאחרים מטעמה ובכל זמן שיידרש )גם לאחר סיום  2לרודעל כל מסמך שיהא דרוש 
בהתאם למסמך  2לרודתקופת הסכם זה(, על מנת להגן על אמצאת שירות ו/או להעבירה 

יהיו רשאים לרשום את אמצאת השירות או לנקוט בכל פעולה  לאהספק ומי מטעמו זה. 
לגביה פרט לפעולות שתהיינה דרושות לרישום או לניצול האמצאה האמורה על שם או 

 .2רודעל ידי 

לא יהיו רשאים להשתמש בזכויות הנ"ל, ו/או למכרם ו/או לשווקם  הספק ומי מטעמו .6.4
ו/או להעבירם לאחרים ו/או להרשות שימוש בהם אלא בהסכמה מפורשת ובכתב של 

 .2רוד

הספק אשר תימסר לידי  2רודכל רשימת לקוחות ו/או ספקים ו/או כל רשימה אחרת של  .6.5
מתחייב הספק . 2רודסחרי של על פי הסכם זה, יהיו בגדר סוד מ במסגרת מתן השירות

ובהסכמה מפורשת ובכתב של  2רודשלא לנצל ו/או להשתמש ברשימות אלה, אלא למען 
במסגרת  2רודכי אינו רוכש כל זכות מכל מין וסוג במוניטין הספק . כמו כן, מאשר 2רוד

 .כמפורט בהסכם זה לעיל ולהלן מתן השירות

 .מכך הפרה יסודית, על כל המשתמעה ראות סעיף זה, על תתי סעיפיו, תהווהפרת הו

 סודיות ומניעת ניגוד עניינים .7

ישמרו בסודיות,  הספק ומי מטעמולמשך כל תקופת ההסכם ולאחריה, ללא הגבלת זמן,  .7.1
ו/או על  2רודלא ישתמשו ו/או יגלו ו/או יעבירו לכל אדם ו/או גוף כלשהו מידע על 

ו/או שותפיה העסקיים ו/או על בעלי  עסקיה ו/או על לקוחותיה ו/או עובדיה ו/או ספקיה
 .מניות ו/או מנהלים בה

תוך מי מטעמו ו/או הספק כל המידע והידיעות שנמסרו ו/או שיימסרו ו/או שיגיעו לידי  .7.2
, לעסקיה ולפעילותה, לרבות ומבלי לגרוע 2לרוד, בקשר כדי ו/או עקב מתן השירות

מכלליות האמור, כל מידע עסקי, שיווקי, פיננסי, מקצועי, טכני, טכנולוגי, מסחרי 
וכלכלי וכן כל מידע בקשר למוצרים, פיתוחים והמצאות, תכניות, נהלים, לקוחות, 

ודיים "(, הינם סהמידע הסודי)להלן כל האמור לעיל: " 2רודספקים ושיטות שיווק של 
חריים שלה, וגילויים , מהווים סודות מקצועיים ומס2רודביותר ובעלי ערך רב עבור 

 .נזקים כבדים 2רודעלול להסב ל

. כמו כן, 2רוד" לצורך סעיף זה, משמעה גם חברות בנות וקשורות של 2רודמובהר, כי "
ע לכל בנוג 2רודלאכוף התחייבות זו לשמירה על המידע הסודי של הספק מובהר כי על 

( ו/או נותני שירותיו ו/או קבלני המשנה שיבחר להעסיק הצוות המקצועיעובדיו )ולרבות 
 ., ובכפוף להוראות הסכם זה2לרוד כזה או אחר( במסגרת מתן השירות )באופן

נדרש בלבד ל התאםכאמור אלא למטרה לשמה נועד, בלא יעשה שימוש בכל מידע  הספק .7.3
 ולאחריו.ההתקשרות ופת ובקשר עם ביצוע הסכם זה, בתוך תק

את כל הרשימות ו/או המסמכים ו/או המידע  2רודישיבו לידי  הספק וכל מי מטעמו .7.4
 .לפי הסכם זה ברשותו מיד עם סיום מתן השירות דלעיל שיהיו בידיו או

בהזדמנות  2רודלגוד עניינים, יודיע על כך קיים חשש לקיומו של ני לספקמקרה שבו  בכל .7.5
, ככל שלטעמה יש בכך משום ניגוד הספקתהא רשאית לדרוש מ 2רודהראשונה בכתב, ו

. ההתחייבות להימנעות  2רודיענה לדרישת  הספקלהימנע מקיום קשר כאמור, ועניינים, 
ובעליו ו/או בעלי  הספקמניגוד עניינים האמורה תחול על כל עובדיו ו/או יועציו של 

את כל ייבות זו לידיעתם ויעשה וכן ההתחיביא ת הספקשליטה בו ו/או בעלי מניות בו, ו
  .המאמצים הנדרשים, על מנת  לוודא כי התחייבות זו תקויים במלואה על ידם

 .מכך הפרה יסודית, על כל המשתמעראות סעיף זה, על תתי סעיפיו, תהווה הפרת הו
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 מהות יחסי הצדדים .8

מזמין שבין הנה התקשרות הסכם זה בהצדדים התקשרות מוסכם ומוצהר בזה, כי  .8.1
יחסי עבודה הנהוגים יהיו בין הצדדים לא כי אין ושירותים לקבלן ונותן שירות עצמאי, ו

 . מתחייב מכךהמעסיק, על כל המשתמע ובין עובד ל

אנשי הצוות שיועסקו על ידי הספק לצורך מתן השירות, יועסקו על ידו במישרין, באופן  .8.2
עפ"י דין, ישולמו להם  ששכרם, לרבות כל התשלומים אשר מעסיק חייב בתשלומם

 ישירות ע"י הספק. 

בביצוע  הספקלא תהיה חייבת כלפי מי מעובדי ו/או מורשי ו/או מי מטעמו של  2רוד .8.3
כלפי מעסיק הסכם זה באף אחת מן החובות המוטלות עפ"י דין ו/או עפ"י נוהג על 

 עובדיו. 

ידי מי מטעמו  שיועסק על ידו ו/או על הצוות המקצועיאת חברי מתחייב ליידע  הספק .8.4
 2רודבקשר עם מתן השירות בהסכם זה, כי אין וכי לא יתקיימו בין חבר הצוות לבין 

 .2רוד. דרישה זו תחול גם על כל מחליף שיאושר ע"י מעסיק-יחסי עובד

לפקח, לבקר להורות ו/או להדריך מי מעובדי  2רודמוסכם ומוצהר כי כל זכות שיש ל .8.5
ין בקשר למתן השירותים אינה אלא אמצעי להבטיח ביצוע נאות של הסכם זה, וא הספק

והם לא יהיו זכאים לכל תשלום,  לבין מי מהם 2רודבין  בה כדי ליצור יחסי עובד ומעסיק
 .הניתנים לעובד ,2רודפיצוי או הטבה אחרת מ

י הסכמת כי הצהרותיו שבסעיף זה הינם תנאי יסודי לחתימת הסכם זה וכלספק ידוע  .8.6
להתקשר בהסכם זה מבוססת על כל האמור בפרק זה וברישא של הסכם זה, והוא  2רוד

כל טענה בניגוד לכך ואף לא לפתוח בכל הליך  2רודמתחייב בזאת שלא לטעון כנגד 
אשר מטרתו או תוצאתו היא קביעת קיומם של יחסי עובד מעסיק  -או אחר  -משפטי 

 .2הספק ו/או מי מטעמו לבין רודבין 

, למעט וו/או מי מטעמהספק לא תהא אחראית לכל תשלום ישיר ו/או עקיף כלפי  2רוד .8.7
 לעיל. 5בהתאם להוראות סעיף לספק אשר תשולם ישירות  ,פי הסכם זה-התמורה על

תמורה כאמור הוסכמה בין הצדדים ונקבעה מוסכם ומודגש בזאת, כי לעניין זה, 
)לכל דבר  2רודשל שהספק ו/או מי מטעמו אינם ולא יהיו עובדים בהתחשב בעובדה, 

מעסיק על כל -כל יחסי עובד 2רודועניין ולצורך כל דין(, וכי אין ולא יהיו ביניהם לבין 
המשתמע מכך, ולרבות לעניין תנאים סוציאליים למיניהם )ובכללם חופשה שנתית, דמי 

יטורים, קרן השתלמות, החזר הוצאות הבראה, דמי ביטוח לאומי, תגמולים, פיצויי פ
רכב, כלכלה, הוצאות טלפון וכיו"ב(, כך שהתמורה כאמור בהסכם זה, היא העלות 

 .הספקמטעם  הל , בגין השירות שיוענק2לרודהמלאה, הכוללת והבלעדית שתהיה 

מיד עם דרישתה  2מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הספק מתחייב לשפות ולפצות את רוד .8.8
תחויב בהם, לרבות, אך לא רק, הוצאות  2ין כל הוצאה הפסד או חבות שרודהראשונה בג

לבין הספק ו/או  2משפט ושכ"ט עו"ד, וזאת אם יקבע על ידי ערכאה משפטית כי בין רוד
תודיע לספק על כל תביעה או דרישה, אם  2מעסיק. רוד-מי מטעמו התקיימו יחסי עובד

 ן. תתקבל כזו, ותינתן לספק ההזדמנות להתגונ

 .מכך הפרה יסודית, על כל המשתמעראות סעיף זה, על תתי סעיפיו, תהווה הפרת הו

 אחריות .9

יהא אחראי אחריות מלאה ובלעדית לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או אובדן,  הספק .9.1
בלא יוצא מן הכלל אשר ייגרמו לאדם ו/או לרכוש בלא יוצא מן הכלל, לרבות אך מבלי 

, למתארחים בה, ולעובדי לעובדיה, 2רודלגרוע מכלליות האמור, אלה אשר ייגרמו ל
 . רות על ידו ו/או מי מטעמואספקת השי, כתוצאה ו/או בקשר עם הספק

 .םו/או מי מטעמ הספקאחריות זו תהא גם למעשי ו/או מחדלי עובדי 

בגין כל נזק, תשלום והוצאה )כולל הוצאות  2רודמתחייב בזה לפצות ולשפות את  הספק .9.2
אשר להם הוא ומשפטיות( אשר ייגרמו לה ו/או יידרשו ו/או ייתבעו ממנה ע"י כל אדם 

  .סעיף זה אחראי לפי

 

 



 

30 
 _____________________חתימת המציע: 

 ההסכםהפרת  .10

 ימים 14תוך התחייבויותיו על פי הסכם זה, ולא תיקן ההפרה  2הספק לדעת רודהפר  .10.1
לעשות הפעולות כדלקמן, כולן או  2רודו/או מי מטעמה, תהא רשאית  2רודמדרישת 
 מקצתן:

 הספקלתת לאדם/גוף אחר לתקן את ההפרה ו/או לתקנה בעצמה ולחייב את  .10.1.1
 בהוצאות התיקון.

 בגין הנזק. הספקלתבוע את  .10.1.2

 לבטל את ההסכם ולהפסיק את ההתקשרות. .10.1.3

הסכם את הזכות לבטל את ה 2של הסכם זה תקנה לרודמוסכם בזאת כי הפרה יסודית  .10.2
הסכם זה  עפ"י 2רוד, וזאת מבלי לגרוע מסעדים אחרים העומדים ללאלתרבאופן מידי ו

  על פי כל דין. ו

בכל אחד ידי רשאית לבטל את ההסכם באופן מ אתה 2רודמבלי לגרוע מן האמור לעיל,  .10.3
 המקרים הבאים:ן מ

בקשה לפירוק ו/או כינוס לרבות בקשה למינוי מפרק זמני  הספקהוגשה נגד  .10.3.1
ו/או בקשה למינוי כונס נכסים זמני או בקשה להקפאת הליכים על פי סעיף 

 ימים מיום פתיחת הליך. 60לחוק החברות, וההליך לא בוטל בתוך  350

, באופן אשר עלול לפגוע ביכולתו לבצע את הספקוטל עיקול על נכסי אם י .10.3.2
 ימים מיום הטלתו. 60ההסכם והעיקול לא בוטל בתוך 

במלואה פי הסכם זה, ולא תיקן הפרה זו -על הפר איזו מהתחייבויותיו הספק .10.3.3
 ימים מיום שנתקבלה על כך התראה בכתב מאת הצד השני. 14תוך 

, מכל סיבה שהיא, מלספק את השירות למשך מהספקכי נבצר  2רודהתברר ל .10.3.4
 ימים.  10העולה על רצופה תקופה 

אין באמור לעיל בסעיף זה ו/או בשימוש בו כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד להם זכאית  .10.4
 לפי ההסכם ו/או הדין. 2רוד

לבצעו עד ליום שנקבע לסיום בהודעה,  הספקעל ביטול ההסכם ימשיך  2רודהודיעה  .10.5
 החליטה אחרת. 2רודאלא אם 

כי בכל מקרה של הבאת הסכם זה לידי סיום מכל סיבה  למען הסר ספק מובהר בזאת, .10.6
לאחר או להמשיך בביצועם  שאית למסור את המשך ביצוע השירותר 2רודשהיא, תהיה 

. במקרה זה, באמצאת השירותבעצמה ולשם כך בלבד לעשות שימוש, ללא הגבלה, 
 2שרוד, למי את המשך ביצוע השירות, יעבירו בצורה מסודרת הספק וכל מי מטעמו

 בצורה יעילה, רציפה ומסודרת. ל מנת לאפשר את המשך מתן השירותתורה להם, ע

 סמכות שיפוט .11

המשפט בתחום העיר חיפה בלבד תהיה הסמכות המקומית לדון  יבין הצדדים כי לבתמוסכם 
 בכל תובענה הנובעת מהסכם זה.

 שונות .12

הווה ומבטא את ההסכם המלא והממצה בין הצדדים בגין כל העניינים הסכם זה מ .12.1
הנדונים בו, והוא מבטל כל הסכם, נוהג ו/או מנהג קודמים שחלו על יחסי הצדדים לגבי 

 כל אותם העניינים האמורים. 

הסכמת אחד הצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא  .12.2
 מנה גזרה שווה לכל מקרה אחר בעתיד. תהווה תקדים ולא ילמדו מ

לא השתמש או השתהה מלהשתמש, צד כלשהו בזכות מהזכויות המוקנות לו על פי  .12.3
 .הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיו

הספק אינו רשאי להמחות, להסב או להעביר הסכם זה, כולו או מקצתו, לאדם או גוף  .12.4
)ועל ידי  ידועל פי הסכם זה יעשה אך ורק על  הספקעל ידי  וביצוע השירות כלשהם,
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על יבוצעו  השירות ו/או כל חלק ממנוכי  מראש ובכתב 2רודעובדיו(, אלא אם אישרה 
רשאי  הספק. כמו כן, לא יהא ו/או מטעם צד ג' כלשהו הספקאחר מטעם  או אדם ידי גוף

 .וכלשהו מקצתן בשעבוד לשעבד את זכותו מכוח הסכם זה, כולן א

על ידי אחר מטעם הספק כאמור, מובהר כי כל חובותיו ההסכם ביצוע  2רודתאשר אם  .12.5
גם על אותו גוף או אדם  בנוסףשל הספק לפי הסכם זה ימשיכו לחול על הספק ויחולו 

 ו גוף או אדם מודע לכך ויבצע חיוביו לפי הסכםלוודא כי אותמטעמו והספק מתחייב 
 . זה

וכלפי כל צד ג' שהוא,  2רוד, והוא בלבד, יהיה אחראי כלפי כי הספקבמקרה זה מובהר  .12.6
ו/או לכל צד ג' שהוא בקשר עם ביצוע לספק ו/או  2לרודשיגרם ו/או הפסד בגין כל נזק 

 או כל חלק ממנו. "השירות"

י צד אחד להסכם זה למשנהו כל הודעה או התראה בקשר להסכם זה אשר ישלחו על יד .12.7
באמצעות דואר אלקטרוני ו/או דואר רשום ו/או באמצעות פקסימיליה על פי ישלחו 

  .בכותרת להסכם זה פרטי הצדדים כמפורט

הודעה שתשלח במכתב רשום לפי הכתובות האמורות, תחשב כאילו נמסרה לתעודתה  .12.8
ד, ועם קבלת אישור על שעות מעת שיגורה בדואר, עם מסירתה אם נמסרה בי 72כעבור 

 .מסירתה, אם נשלחה בפקסימיליה

 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 

   

 חדשנות בע"מ 2רוד
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