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 יעוץ שירותי ילמתן  12/ 2020 פומבימכרז   הנדון:

 כתב הצעה - רבסייב והגנה מידע אבטחת בתחום 

 

ח.פ. מס' ע.מ. / אני הח"מ ___________________________________________ 

, ה_____________ שכתובתי _____________________________________ מצהיר

 בזה כדלקמן: תומתחייב מהמסכי

 

 למתן "(המכרז" -)להלן  12/  2020 פומביבמכרז  קראתי בעיון את כתב ההוראות למשתתפים .1

 -להלן ) ושירותי ממונה על אבטחת מידער בסייב והגנה מידע אבטחת בתחוםיעוץ שירותי י

מסמכי " -על כל תנאיהם ופרטיהם )להלן ביחד  המכרז ואת כל מסמכי ,"(השירותים"

 החוזה "( ואתמפרטה" -)להלן  הכלול במסמכי המכרזהשירותים  מפרט "(, ובפרט אתמכרזה

כל על  מכרזכי הבנתי את מסמכי ה הוהנני מצהיר ,"(החוזה" -)להלן  הכלול במסמכי המכרז

ידועים ומובנים לי, וכי בהתאם לכל אלה  השירותיםלביצוע  והתנאים המכרז פרטיהם, כי תנאי

 ועל פיהם ביססתי את הצעתי.

 

וביתר מסמכי  במכרז בכתב ההוראות למשתתפים מועצהלכל הזכויות השמורות ל מהאני מסכי .2

; לדחות כל הצעה תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו ועצהמשה מה. אני מסכימכרזה

הנראית לה לבעל ההצעה  השירותיםביצוע  את למסור או את ההצעות כולן ולבטל את המכרז;

ולהביא בחשבון את  ,לא קיבלה את הניקוד הגבוה ביותרככדאית ביותר בשבילה, אפילו אם 

הכל לפי שיקול דעתה   למשתתפים במכרז,לכתב ההוראות  32הפרמטרים המפורטים בסעיף 

 תמתחייב , ואניבמכרז , כמפורט בכתב ההוראות למשתתפיםמועצההבלעדי והמוחלט של ה

 . מועצהלקבל כל החלטה כאמור של ה

 

 כדלקמן: בזה ההנני מצהיר .3

 

 ,יכולת ארגונית, מקצועית וכלכלית, כח אדם, ציוד תבזה, כי אני בעל ההנני מצהיר 3.1

החוזה, המכרז ו ולקיום כל ההתחייבויות נשוא השירותיםלביצוע  הדרוש וכל שיונותיר

לכתב ההוראות  4 להגשת הצעה, המפורטים בסעיף המצטברים בתנאים תוכי אני עומד

 .במכרז למשתתפים

 

 יעמוד לרשותי כל הדרוש לכך. השירותיםבביצוע  במועד בו יהיה עלי להתחיל 3.2
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ידוע לי ואני מסכימה לכך, שאם יתברר שהצהרה כלשהי מבין הצהרותיי המפורטות  3.3

בכתב זה ו/או במסמך אחר הכלול בהצעתי למכרז אינה נכונה במלואה, תהיו רשאים 

תהיו רשאי לבטלו לאלתר מבלי שאהיה  -לפסול את הצעתי, ואם כבר נחתם חוזה איתי 

 יטולו של החוזה.זכאית לפיצוי ו/או תשלום אחר כלשהו עקב ב

 

 להצעתי זו את המסמכים הבאים: פתאני מצר .4

 

 לכתב ההוראות למשתתפים 4מסמכים להוכחת עמידתי בתנאי הסף, כאמור בסעיף  4.1

 במכרז:

 

 תצלום תעודת התאגדות ותדפיס פרטים עדכני מרשם החברות.בתאגיד,  (א)

 

, בצירוף אישור עו"ד " לכתב ההצעה2-1 "א יםנספחבנוסח המצורף כ יםתצהיר (ב)

 .נכונות הנתונים המפורטים שםעל 

 

תצהיר חתום ומאומת כדין, על כך שלא תלויים ועומדים נגדי צו פירוק או צו  (ג)

 ." לכתב ההצעהבפח "נסהמצורף כבנוסח  ,כינוס

 

פירוט הכולל מטעמי אם אזכה במכרז, רפרנט ה שלו יקורות חיים שיערכו על ידי, של 4.2

, םהכשרתובמתן שירותים בפרט, לרבות צילומי תעודות והסמכות המעידות על ננו ניסיו

וחתום אודות קיומה של התקשרות תקפה עם רפרנט שאינו  ,ואישור מתוארך, בר תוקף

השמטת פרטים ו/או . ידוע לי שאי צירוף מסמך קו"ח נדרש מועסק בהעסקה ישירה

 ון איכות הצעתי.בציבכשרות ו/או נקובים ו/או נדרשים עשויה לפגום 

 

 ,חתום ומאומת כדין 1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו2תצהיר לפי סעיף  4.3

 ." לכתב ההצעהגנספח "כבנוסח המצורף 

 

בנוסח  (מטעמי החיצוני שלי ושל הרפרנט)גוד עניינים המעידים על אי קיום ני יםתצהיר 4.4

נכונות הנתונים , בצירוף אישור עו"ד על " לכתב ההצעה2-1 ד" יםנספחהמצורף כ

 .המפורטים שם

 

אישור בדבר היותי עוסק מורשה, ואישור פקיד שומה או רו"ח על ניהול פנקסי חשבונות  4.5

 .1976-חשבונות(, התשל"וורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול 

 

 .לכתב ההצעה 13-14מסמכים חתומים כאמור בסעיפים  4.6

 

 לכתב ההצעה. 19כנדרש בסעיף  מסמכים 4.7

 

 .לכתב ההצעה 21ערבות בנקאית כנדרש בסעיף  4.8

 

בהתאם  השירותיםלביצוע  נקטתי בכל האמצעים הנראים לי כנחוצים כדי לחקור את התנאים .5

קיבלתי מכם, לשביעות רצוני המלאה, כל מידע ונתון שהיו . כמו כן להוראות מסמכי המכרז

 המוקדמות לפני הגשת הצעתי זו.  ידרושים לדעתי לצורך בדיקותי
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, מכרזלאור האמור לעיל, ולאחר שבדקתי ובחנתי בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ה .6

 שירותיםהלבצע את  בזה תהצעתי זו והריני מתחייב הובפרט את תנאי החוזה, הנני מגיש

קבועה, תמורה  כנגד תשלום ,ולתנאים הקבועים במסמכי המכרז, לחוזה הוראותבהתאם ל

 ."(התמורה" -)להלן לכתב ההוראות  2.3בסעיף כמפורט 

 

 :הנני מאשרת ומתחייבת כדלקמן

 

 מס ערך מוסף.בתוספת בשקלים חדשים,  התמורה תשולם 6.1

 

סיבה שהיא, לרבות שינוים מכל  השתנתשלא  ,תוסופי ה, קבועתכוללהתמורה הינה  6.2

ו/או עקב שינויים )למעט עדכון תמורת האופציה, כנקוב בחוזה(  כלשהו מדדכלשהם ב

כלשהם בשכר עבודה ו/או במחירי ציוד ו/או חומרים ו/או עקב שינויים כלשהם 

 בתשלומי חובה )למעט שינוי בשיעור המע"מ( ו/או מכל סיבה אחרת. 

 

לתמורה  ת, ולא אהיה זכאיהתמורהך ורק לתשלום א תאם תתקבל הצעתי, אהיה זכאי 6.3

 נוספת ו/או להחזר הוצאות ו/או לתשלומים נוספים כלשהם.

 

את כל המפורט בסעיף  תכוללהתמורה לעיל,  6.2מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  6.4

 .לכתב ההוראות למשתתפים במכרז)ג( -)ב( 2.1

 

 יכל הוצאותיעבור ו הזוכה במכרז עבור רווחבכוללים תמורה מלאה התמורה הנקובה  6.5

אחריות ושירות, מכל מין וסוג שהן, לרבות שמסמכי המכרז,  יבקיום כל התחייבויותי

הוצאות עבודה, ביטוח, הוצאות משרדיות, תשלומי חובה מכל סוג )למעט מע"מ( וכל 

  .הוצאה אחרת

 

 :בחתימת כתב הצעה זה הנני מצהירה ומתחייבת כדלקמן .7

 

ועם הרפרנט  חוקית, חוזית או אחרת להגשת הצעתי, להתקשרות איתי לא קיימת מניעה 7.1

, בתוצריו, ולהעברת כל הזכויות, מכל מין וסוג שהוא, השירותיםלביצוע מטעמי 

-"1ד" יםנספחכמצורף מעיד על כך ה ,חתום ומאומת כדיןתצהיר  לבעלותכם המלאה.

 .לכתב ההצעה "2ד"

 

האחרים  יללקוחותי מועצההוראות איסור קיום ניגוד אינטרסים בין הקיים את ל 7.2

ידוע לי,  .לעיל "2-1 ד" ינספחלחוזה ול 3.5בסעיף כאמור במהלך ההתקשרות עימה, 

 לא הייתה מתקשרת עימי בחוזה מלכתחילה. מועצהשלולא הצהרתי זו, ה

  

בזה ערבות בנקאית אוטונומית, ללא  פתי שבהצעתי זו הריני מצריכערבות לקיום התחייבויות .8

המועצה האזורית שער לטובת שהוצאה עבורי בנוסח הנהוג בבנקים מסחריים בישראל, תנאי, 

 ,₪ (אלפים  חמשת)  5,000 ______________/ סניף __________, על סך של, של בנק הנגב

 ומייפה בזה כוחכם, באופן בלתי חוזר, לחלט את הערבות 02/09/2020 בתוקף עד ליום לא צמוד,

 , כולם או מקצתם. במכרז במקרים המזכים אתכם בכך בהתאם לכתב ההוראות למשתתפים
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בהודעה מראש ובכתב כות בידיכם לממש ערבות זאת במקרים כאמור, כולם או מקצתם, הז

בזה מראש, ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל זכות  תואני מוותר ,םימי)שבעה(  7של 

 להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות את הערבות הנ"ל.

 

כמפורט בכתב  יזה את אישורי לבצע חקירות ובדיקות אודותילכם ב נתונות מההנני מסכי .9

לשתף פעולה בכל דרך שתידרש על ידיכם לצורך  ת, ואני מתחייבבמכרז ההוראות למשתתפים

עריכת הבדיקות והחקירות האמורות, לרבות הגשת מסמכים ומתן הסברים נוספים, אשר 

 יידרשו על ידיכם לצורך בחינת הצעתי. 

 

שנקבע כמועד אחרון  ( יום מהתאריךתשעים) 90הצעתי תישאר בתוקפה במשך תקופה של  .10

היא לא תבוטל. אם אדרש לכך בכתב על  -, ואם תתקבל הצעתי זו למכרז להגשת ההצעות

)שלושים( יום נוספים את תוקף הצעתי ואת תוקף הערבות  30-להאריך ב תידיכם, אני מתחייב

  לעיל. 8להצעה, הנזכרת בסעיף 

 

בזה  , הנני מתחייבתהצעתי זושב יבויותייאם תתקבל הצעתי ואדרש על ידיכם לקיים התחי .11

 כדלקמן:

 

)שבעה( ימים ממועד קבלת ההודעה על  7לחתום על עותקים נוספים של החוזה תוך  11.1

 ., או בתוך פרק זמן אחר, כפי שייקבע על ידיכםהחלטתכם לקבל את הצעתי

 

ערבות בנקאית אוטונומית, צמודה למדד  -במועד חתימת החוזה  -להפקיד בידיכם  11.2

הנהוג בבנקים מסחריים  , בנוסח( ₪שבעת אלפים) 7,000בסכום של  ן,המחירים לצרכ

, שתהיה ערבות בהתאם להוראות החוזהו האזורית שער הנגב מועצהלטובת ה, בישראל

 .המכרז על ערבות זו יחולו כל התנאים המפורטים במסמכי .לקיום החוזה

 

ביטוחים קיום אישור העתקי פוליסות וכן  -חתימת החוזה מועד ב -להפקיד בידיכם  11.3

 כנדרש בחוזה.

 

בכלל ובחוזה  מכרזשבמסמכי ה ילקיים במלואן ובאופן מדויק את כל התחייבויותי 11.4

 .מסמכי המכרזלכך ב יםהזמנים הקבוע ותלוח, בהתאם לבפרט

 

נהל שגרת עבודה ל יצווים שלטוניים האוסרים עלמקום בו הוצאו תקנות/למעט  11.5

שאירועים ביטחוניים כלשהם, אשר יתרחשו באזור מוסכם בזה במפורש, , מתחייבת

באזור ו/או שריפות , לרבות נפילת טילים ו/או פגזים מועצהעוטף עזה, לרבות באזור ה

בפרט, לא יהיה בהם כדי לזכות אותי בפטור, חלקי או  מועצהעוטף עזה בכלל ובאזור ה

, והם קבועים בווללוחות הזמנים ה בהתאם להוראות החוזה מקיום התחייבויותיימלא, 

 "כח עליון" לכל דבר וענין הקשור בחוזה.-לא ייחשבו כ

 

על פי דיני המועסקים על ידי לקיים את כל חובותיי בדבר שמירת זכויות עובדים  11.6

 העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים עלי כמעסיק.

 

רטים בהצעתי ו/או באיזה להודיע לכם על כל שינוי שיחול באיזה מהנתונים המפו תאני מתחייב .12

מהנתונים הדרושים לבחינת הצעתי, וזאת מהמועד שלאחר הגשת הצעתי ועד למועד ההכרזה 

 ./ים במכרזעל הזוכה
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ידוע לי שמציעים שהצעתם לא תזכה יהיו רשאים לדרוש לעיין בהצעה שזכתה. לפיכך, אם  .13

 .יעים האחריםמראש על הסכמתי לגילוי הצעתי בפני המצ ההצעתי תתקבל אני מצהיר

 

בזה כי מיום חתימתי על הצעתי זו, מחייב אותי החוזה על כל  תומתחייב ההנני מצהיר .14

לעיל, תחשב הצעתי  11.1המסמכים המצורפים אליו, וגם אם לא אקיים התחייבותי שבסעיף 

לביני, מבלי שהדבר יגרע מזכויותיה  מועצהבכתב כחוזה מחייב בין ה מועצהוקבלתה על ידי ה

 .מכרזכמפורט במסמכי ה מועצהשל ה

 

והנני  מכרזבזה הסכמתי לכל התנאים הכלולים במסמכי ה נתבעצם הגשת הצעתי זו הריני נות .15

 אספקתבזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל התנאים ל תמוותר

 , לרבות סבירותם. מכרזו/או לכל תנאי ו/או הוראה הכלולים במסמכי ה השירותים

 

מילים דלעיל בלשון יחיד בלבד תתייחסנה גם לרבים, ולהיפך; ומילים דלעיל בלשון זכר  .16

 כאשר הקשר הדברים ידרוש פירוש כזה. -תתייחסנה גם לנקבה, ולהיפך 

 

 

ורצוני  מכרזהצעתי זו ניתנה ביום __________ מתוך הבנת כל התנאים הקבועים במסמכי ה

 החופשי.

 

 

               בכבוד רב,

 

 

 ____________________ 

             חתימת המציע

 

 

 

 דין-אישור עורך

 

____________________________ -אני הח"מ, ____________________ עו"ד, מאשר בזה ש

חתם/מו בפני על כתב ההצעה דלעיל, והצהירו על נכונות האמור בו, וכי חתימתו/תם, עם/בלי חותמת, 

 .לעניין מכרז זהמחייבת את _____________________________ 

 

 

 

_________  ____________________ __  ___________________ 

 חתימה     חותמת        ת א ר י ך 



 , משרד עו"דושות'נערך ע"י לשם         

www.leshemlaw.co.il               
 _______________: המציעחתימת  

 

 " לכתב ההצעה1אנספח "
 

 תאריך: _______________

 לכבוד

 אזורית  שער הנגב  המועצה  ה

 78100ד.נ. חוף אשקלון 

 נ.,ג,א.

 מידעושירותי ממונה על אבטחת ר בסייב והגנה מידע אבטחת בתחוםיעוץ שירותי ילמתן  12/ 2020מכרז פומבי  הנדון:

 

 :מכרז שבנדוןאלו הנדרשים בבביצוע השירותים מסוג  ניסיוניכשירותי ולהלן פירוט של  במכרז שבנדון, לכתב ההוראות למשתתפים 4.2סעיף בהתאם להוראות 

במחשב, )מאה( משתמשים ) 100)שלושה( ארגונים, לפחות; בעלי  3עבור  , כקבלן ראשי,בסייבר והגנה מידע אבטחתבאספקת שירותי וחיובי מוכח  ,ניסיון קודםיש לי  א.

מההתקשרויות  כל אחתכש, לפחות 2020-2017גופים ציבוריים, לפחות; במהלך תקופה רצופה בטווח השנים  2בכל ארגון, לפחות; בהם  (רשת ממוחשבתבמערכת או ב

הלקוח לו   (2)שניים עשר( חודשים רצופים לפחות; ) 12כל לקוח הייתה/הינה לתקופה של לפחות  ההתקשרות עם  (1)  :מהתנאים הבאים בכל אחד תמדוהאמורות ע

 . אליאו מתאגיד הקשור  ממניסופקו השירותים אינו חלק 

מהנדס/הנדסאי/בעל הינו   :חלופה הרלוונטית(ב )* יש לסמן  האוחז בכשירויות הבאות , יבהעסקה ישירה או אוחז בהתקשרות תקפה, עם רפרנט מטעממעסיק אני  .ב

ים והכשרות תואר אקדמאי המוכר בישראל, בתחומי מדעי המחשב/הנדסת מחשבים/חשמל ואלקטרוניקה/תעשיה וניהול/מערכות מידע )בלבד( ו/או הינו בוגר קורס

)חמש(  5( של HOהינו בעל ניסיון מעשי ) ; שעות, לפחות 200, בהיקף כולל של רז או בעלי זיקה רלוונטית וישירה לתחום ההגנה בסייברטכנולוגיות בתחום המכ

)שני( לקוחות לפחות )אצל המציע או אצל אחרים( במתן שירותים אלה, לתקופה  2כרפרנט ישיר של שנים לפחות, במתן שירותי אבטחת מידע והגנה בסייבר; ושימש 

 .2017-2020)שניים עשר( חודשים רצופים לפחות בטווח השנים  12של 

 

 נתוני הארגוניים הם כדלקמן:

 

 סוג העסק

 /זעיר/קטן/בינוני)*

 (גדול

 גודאתאופן 

 )עוסק/שותפות/

 חברה(

עובדים מס 

מקצועיים בתחום 

)בהעסקה  השירותים

 (ITישירה, לרבות 

כללי  מס עובדים

בהעסקה ישירה )

 ללא אפיון תפקיד(ו

מתקיימת פעילות ה

פיסי משרד תוך מ

 )כן/לא(עצמאי ו

קיימים שירותי 

 back -מזכירות ו

office  )כן/לא( 

שימוש נעשה 

בתוכנות מחשב 

ייעודיות למתן 

 השירותים )כן/לא(
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 שבידי תאגיד למעט, 1975-"והתשל, מוסף ערך מס בחוק כהגדרתם, כספי מוסד או מורשה עוסק, פטור עוסק שהוא בינוני עסק או קטן עסק, זעיר עסק –" בינוני או קטן, זעיר"עסק  *

 ;2001-"אהתשס, וביוב מים תאגידי בחוק כהגדרתה וחברה בו ההצבעה מכוח מחצית או מההון מחצית לפחות מקומית רשות

 ;חדשים שקלים מיליון 2 על עולה אינו שלו השנתי העסקאות שמחזור או עובדים חמישה עד מעסיק הוא –" זעיר"עסק  

 לגביו מתקיים ולא, חדשים שקלים מיליון 20 על עולה אינו אך חדשים שקלים מיליון 2 על עולה שלו השנתי העסקאות שמחזור או עובדים 20-ל שישה בין מעסיק הוא –" קטן"עסק  

 ";זעיר"עסק  שבהגדרה התנאים אחד

 מתקיים ולא, חדשים שקלים מיליון 100 על עולה אינו אך חדשים שקלים מיליון 20 על עולה שלו השנתי העסקאות שמחזור או עובדים 100-ל 21 בין מעסיק הוא –" בינוני"עסק  

 ".קטן"עסק  או" זעיר"עסק  שבהגדרה התנאים אחד לגביו

 

# 

מזמין שם 

 שירותיםה

סוג לקוח 

 )עסקי/ציבורי/

 ((תרון)*י* מוניציפאלי 

שניתן  סוג השירות

)מסוג השירות 

 הרלוונטי למכרז זה(

 מס' משתמשים

 במערכות המזמין

משך מתן 

 שירותים

תאריכים, ורצף )

 (' לפחותח 12של 

הרפרנט המוצע 

במכרז ריכז את מתן 

למזמין השירותים 

 )כן/לא(

 שם ומספר טלפון של

הממונה מטעם מזמין 

 שירותיםה

 

1 

 

   

 

 

 

    

 

2 

 

   

 

 

 

    

 

 

3 

 

   

 

 

 

    

4 
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5 

   

 

 

 

    

6 

   

 

 

 

    

 

7 

 

 

       

8 

       

 

 הנתונים שפורטו דלעיל הינם נתונים שלמים, נכונים ומדויקים.ו ישהצהרותיהנני מצהיר 

 

               בכבוד רב,

 ____________________ 

             חתימת המציע

 דין-אישור עורך

 

____________________________ חתם/מו בפני על המסמך דלעיל, והצהירו על נכונות מורשי המציעאני הח"מ, ____________________ עו"ד, מאשר בזה ש

 .לעניין מכרז זה)"המציע"( ______________________ את _______אותו/ האמור בו, וכי חתימתו/תם, עם/בלי חותמת, מחייבת

 

_________   ______________________  ___________________ 

 חתימה     חותמת                ת א ר י ך 



 , משרד עו"דושות'נערך ע"י לשם         

www.leshemlaw.co.il          
 _______________: המציעחתימת       

 

 " לכתב ההצעה2אנספח "
 
 

 קורות חיים של הרפרנט 
 

 (, לפי הענייןהתקשרות תקפה ומכתבי המלצהאישור על קיומה של לרבות )
 
 
 

 מצורף בנפרד
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 " לכתב ההצעהבנספח "
 

 תצהיר
 

לאחר רח' ___________________, מ____________,  , ת"ז מס'__________________אני הח"מ, 

בכתב שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה 

 כדלקמן:

 

 שמי, מס' תעודת הזהות שלי וכתובתי הינם כדלעיל. .1

 

אני נותן תצהירי זה בשם ____________________________________, ח.פ. מס'  .2

מכרז פומבי ב המציעה"(, כחלק בלתי נפרד מהצעתה של המציעה" -___________ )להלן ________

 חת מידע והגנה בסייבר ושירותי ממונה על אבטחת מידעלמתן שירותי ייעוץ בתחום אבט 12/ 2020

 "(.המכרז" -)להלן 

 

 הוא ______________________ ואני מוסמך לתת תצהיר זה בשמה. המציעהתפקידי  .3

 

ו/או  פירוק יוצו המציעהנגד  יםועומד םיתלוילמיטב ידיעתי, במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לא  .4

 .זמניים או קבועים כינוס ו/או פשט"ר

 

 לעיל אינה נכונה במלואה, תהיה 4ידוע לחברה והיא מסכימה לכך, שאם יתברר כי הצהרתי שבסעיף  .5

 למכרז.  המציעהרשאית לפסול את הצעתה של  מועצהה

 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .6

 

 

 

 ___________________ 

     חתימת המצהיר                                             

 

 אישור עו"ד 

 

כתובת  ,בעל רישיון מס' __________ עו"ד, _______________,הופיע בפני  __________הנני מאשר בזה כי ביום 

שזיהה עצמו לפי ת.ז. מס' , המציעהמורשה  ,_______________ ___________________,

היה צפוי לעונשים יאת האמת, וכי  הצהירל וכי עלי וולאחר שהזהרתיהמוכר לי באופן אישי, ____________/

 עליה בפני. םדלעיל  וחת ונכונות הצהרת את עשה כן, אישריהקבועים בחוק אם  לא 

 

 

 

___________________ 

        , עו"ד

  



 

 חתימת המציע: __________________
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 " לכתב ההצעהגנספח "
 

 1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2תצהיר לפי סעיף 

 
 

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

 צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

 

הנני עושה תצהירי זה כתמיכה להצעתה של __________________________, ח.פ. מס'  .1

למתן שירותי ייעוץ בתחום  12/ 2020מכרז פומבי ב המציעה"(, המציעה" -)להלן _______________ 

 "(.המכרז" -)להלן  אבטחת מידע והגנה בסייבר ושירותי ממונה על אבטחת מידע

 

 2-ובעל זיקה אליה ביותר מ המציעהלמיטב ידיעתי, עד המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לא הורשעו  .2

כי במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז חלפה שנה  -)שתי( עבירות  2-)שתי( עבירות; ואם הורשעו ביותר מ

 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 1אחת )

 

 .1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2לענין סעיף זה, כל המונחים יהיו כמשמעותם בסעיף 

 

 שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. זה .3

 

 

 ___________________ 

 חתימת המצהיר                                       

 

 אישור עו"ד 

 

 ,בעל רישיון מס' __________ עו"ד, _______________,הופיע בפני  __________הנני מאשר בזה כי ביום 

שזיהה עצמו לפי ת.ז. מס' , המציעהמורשה  ,_______________ כתובת ___________________,

היה צפוי לעונשים הקבועים ילומר את האמת, וכי  וכי עלי והמוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתי____________/

 עליה בפני. םדלעיל  וחת ונכונות הצהרת את עשה כן, אישריבחוק אם  לא 

 

 

___________________ 

        , עו"ד
  



 

 חתימת המציע: __________________
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 " לכתב ההצעה1דנספח "
 (המציעהתחייבות )

 

לאחר רח' ___________________, מ____________,  , ת"ז מס'__________________אני הח"מ, 

בכתב שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה 

 כדלקמן:

 

______, ח.פ. מס' אני נותן תצהירי זה בשם _____________________________ .1

 12/ 2020מכרז פומבי ב המציעה "(, כחלק בלתי נפרד מהצעתהמציעה" -___________ )להלן ________

 -)להלן  חת מידע והגנה בסייבר ושירותי ממונה על אבטחת מידעלמתן שירותי ייעוץ בתחום אבט

  "(.המכרז"

 

, לחייב לתת תצהיר זהמטעמה ואני מוסמך  ,הוא ______________________ המציעהתפקידי  .2

 בשמה. להתחייב ו

 

, לבין עניינים במסמכי המכרזהנני מצהיר שלא ידוע לי על חשש לניגוד עניינים בין השירותים כהגדרתם  .3

 .ל מי שיפעל מטעמה בביצוע השירותים, עובדיה ו/או כהמציעה אחרים של

 

הימנע ממצב של חשש למציעה לגרום לבצע כל פעולה סבירה על מנת ל, ולגביה , בשם המציעהמתחייבהנני  .4

 לניגוד עניינים כאמור, במהלך כל תקופת מתן השירותים, ובמהלך שישה חודשים מתום תקופה זו.

 

כל נתון או מצב שבשלו אני צפוי להימצא במצב של חשש על  עצהומהנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש ל .5

  בעניין המועצה יה, ולפעול בהתאם להוראותלניגוד עניינים כאמור, מיד עם היוודע לי על כך

 

 שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. זה .6

 

 ___________________ 

 חתימת המצהיר                                               

 

 אישור עו"ד 

 

 ,בעל רישיון מס' __________ עו"ד, _______________,הופיע בפני  __________הנני מאשר בזה כי ביום 

שזיהה עצמו לפי ת.ז. מס' , המציעהמורשה  ,_______________ כתובת ___________________,

היה צפוי לעונשים ילומר את האמת, וכי  וכי עלי והמוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתי____________/

 עליה בפני. םדלעיל  וחת ונכונות הצהרת את עשה כן, אישריהקבועים בחוק אם  לא 

 

___________________ 

       , עו"ד



 

 חתימת המציע: __________________
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 " לכתב ההצעה2דנספח "
 (עובד המציעהאינו ש, פרנטרהתחייבות * )

 
 

לאחר רח' ___________________, מ____________,  , ת"ז מס'__________________אני הח"מ, 

בכתב שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה 

 כדלקמן:

 

מכרז ב "(, המציעה" -___________ )להלן ________ כחלק בלתי נפרד מהצעת אני נותן תצהירי זה .1

 חת מידע והגנה בסייבר ושירותי ממונה על אבטחת מידעלמתן שירותי ייעוץ בתחום אבט 12/ 2020פומבי 

  "(.המכרז" -)להלן ("השירותים" -להלן )

 

 "(המועצה" -להלן )עורכות המכרז  עבור, כנותן שירותים חיצוני אשמש כרפרנט המציעה במכרזני א .2

 

, לבין עניינים אחרים במסמכי המכרזחשש לניגוד עניינים בין השירותים כהגדרתם  ין כלאהנני מצהיר ש .3

 .בביצוע השירותים יל מי שיפעל מטעמו/או כ ישל

 

הימנע ממצב של חשש לניגוד עניינים כאמור, למציעה לגרום לבצע כל פעולה סבירה על מנת ל, מתחייבהנני  .4

 במהלך כל תקופת מתן השירותים, ובמהלך שישה חודשים מתום תקופה זו.

 

כל נתון או מצב שבשלו אני צפוי להימצא במצב של חשש על  עצהומהנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש ל .5

  בעניין המועצה יה, ולפעול בהתאם להוראותלניגוד עניינים כאמור, מיד עם היוודע לי על כך

 
 שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. זה .6

 

 ___________________ 

 חתימת המצהיר                                          

 

 אישור עו"ד 

 

 ,בעל רישיון מס' __________ עו"ד, _______________,הופיע בפני  __________הנני מאשר בזה כי ביום 

שזיהה עצמו לפי ת.ז. מס' , המציעהמורשה  ,_______________ כתובת ___________________,

היה צפוי לעונשים ילומר את האמת, וכי  וכי עלי והמוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתי____________/

 עליה בפני. םדלעיל  וחת ונכונות הצהרת את עשה כן, אישריהקבועים בחוק אם  לא 

 

___________________ 

       , עו"ד

 

 

 

 .בהעסקה ישירה עאך ורק עת הרפרנט הינו נותן שירותים חיצוני, שאינו מועסק במציויוגש  םייחתתצהיר זה  *

 


