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 מסמכי המכרז:תוכן עניינים כללי של 

 חוברת א'
 תנאי המכרז; - מסמך א'

 :נספחים למסמך א'

הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום  - נספח א'

 1976 -חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו 

 הצעת והצהרת המשתתף במכרז  - נספח ב' 

 מעמד משפטיהצהרה על  - נספח ג'

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף  פירוט בדבר פרטי המציע וניסיונו הקודם - נספח ד'

עבור מציע אשר מגיש מועמדותו למתן שירותי  –ולצורך הניקוד האיכותי 

 דיוורהדפסה ו

עבור מציע אשר מגיש מועמדותו  –פירוט בדבר פרטי המציע וניסיונו הקודם   - 1נספח ד'

 דפוסלמתן שירותי 

 תצהיר על אי תיאום מכרז - נספח ה'

עבור מציע אשר מגיש מועמדותו למתן שירותי  –מחירון וטופס הצעת מחיר - '1נספח ו

 דיוור הדפסה ו

עבור מציע אשר מגיש מועמדותו למתן שירותי  –מחירון וטופס הצעת מחיר - 2ו'נספח 

 דפוס

 הצהרת מציע בדבר אי מתן טובות הנאה - נספח ז'

עבור מציע אשר מגיש מועמדותו למתן שירותי  –אישור רו"ח על מחזור כספי   - נספח ח' 

 דיוורהדפסה ו

עבור מציע אשר מגיש מועמדותו למתן שירותי  –אישור רו"ח על מחזור כספי   -  1נספח ח'

 דפוס

 מפרט השירותים - 'טנספח 

 החוזה והנספחים; תנאי - מסמך ב'

 מסמך נפרד

 (;יצורפו ככל שיהיו לאחר פרסום המכרזמסמכי הבהרות והשלמות למכרז )  -  מסמך ג'
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 תנאי המכרז ונספחיו -א' מסמך
 כללי .1

"( הינה חברה ממשלתית אשר החברה" או "קנטקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות )להלן: " -קנט 
קנט מספקת רשת ביטחון לחקלאים בכל ענפי החקלאות  מבטחת את חקלאי ישראל כנגד נזקי טבע. 

 הצמחיים ובעלי החיים תוך שיתוף פעולה עם הממשלה והארגונים החקלאיים השונים

 מסוגים שונים:  ודיוורקנט מזמינה בזאת ספקים להגיש הצעות מחיר למתן שירותי הדפסה  .1.1

  ."(דפוסשירותי )להלן: " דפוסשירותי  א.

 עד לקבלת הדיוור בבית שליחה גם  יםהכולל יםמורכבפשוטים ושירותי הדפסה ודיוור  ב.
 (."דיוורהדפסה ושירותי : ")להלן הלקוח

 ".השירותים: "להלן יחדיושני סוגי השירותים ייקראו 

  ., ובמפרט השירותים בפרטהמכרז להלןוהכל על פי התנאים המפורטים במסמכי 

עבור  ( זוכים 2שני )ועם  ,דיוורדפסה והעבור שירותי  זוכה אחדקנט מעוניינת להתקשר עם  .1.2
אין מניעה כי ספק יגיש הצעה לשני סוגי השירותים, והוא אף יוכל לזכות  .דפוסהשירותי 

 קלל המקסימאלי.בשניהם, ובלבד שעמד בכל תנאי הסף הנדרשים וקיבל את הציון המשו

בלעדיות בביצוע השירותים, כולם או חלקם,  /יםהזוכה /יםמובהר כי קנט אינה מעניקה לספק .1.3
היא תהא רשאית לבצע את השירותים, כולם או חלקם, גם בעצמה ו/או באמצעות צדדים 

בנוסף לאמור, קנט אינה מתחייבת להיקף מינימלי מסוים ו/או בכלל במהלך תקופת  שלישיים.
 ההתקשרות, והמציעים לוקחים זאת בחשבון בעת הגשת הצעתם.

 להלן טבלת ריכוז מועדים רלוונטיים במכרז: .1.4

 מועד פעילות

 השתתפות בכנס מציעים

שירותי הדפסה עבור מגישי הצעה למתן  חובה
 ודיוור

מציע שלא השתתף בכנס  14.11.1
הקודם ומעוניין להגיש הצעה לפרק 

זה יודיע על כוונתו במייל 

 michrazim@kanat.co.il  עד ליום
 13:00בשעה  12.12.19

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם 
 המציעים 

 14:00בשעה  18.12.19

 13:00בשעה  31.12.19 המועד האחרון להגשת הצעות

 14קומה 

 תל אביב 74מנחם בגין 

במקרה של אי התאמה בין התאריכים שצוינו בטבלה לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף  .1.5
 המכרז, קובעים התאריכים בטבלה זו.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל אחד מן המועדים המנויים לעיל בהודעה  .1.6
ולא תהא למי מהמציעים כל טענה  www.kanat.co.ilשתפורסם באתר האינטרנט של החברה 

 או דרישה בקשר לכך. 

mailto:michrazim@kanat.co.il
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 עיקרי ההתקשרות .2

הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק 
במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה התייחסות 

 אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת המפורטת. 

מציעים  (2שני ) וכן ודיוור, הדפסהר לקבלת שירותי עימו תתקש אחד מציעהמזמינה תיבחר  .2.1
 שיקבלו את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר. , ואלו יהיו המציעים דפוסלקבלת שירותי 

החברה תעביר מעת לעת לידי הזוכים הזמנות עבודה חתומות על ידי המורשים מטעמה, וזאת  .2.2
בין היתר סוג השירותים, היקפם, בהתאם לסוג השירותים הנדרש לה. בהזמנות העבודה יצוינו 

 לוח הזמנים לביצועם ועוד מידע רלוונטי נוסף.

את אחוז הזוכים שני לידיעת תביא המזמינה  פוסדהבעת הזמנת השירותים הנוגעים לשירותי  .2.3
נמוך ההנחה האחוז את שנתן  לזוכהתן אפשרות יות ,םהמביני שהוצע על ידי מי ההנחה הגבוה

זה סירוב יהווה להנחה זו, הזוכה . באם יסרב הצעה הזולה ביותרל יותר להשוות את הצעתו
 שני הזוכים. שיקול כחלק ממערך השיקולים לחלוקת העבודה בין 

תיעשה על פי העקרון שלעיל, וכן תהא  דפוסהחלוקת השירותים בין שני הזוכים בשירותי  .2.4
ת ביצוע עבודות רשאית החברה לשקול בעת חלוקת השירותים שיקולים נוספים, כגון: איכו

קודמות, עומסי עבודה, ניסיון שלילי, התמחות בסוגי עבודות ועוד, ולמציעים הזוכים לא תהא 
 כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם חלוקת השירותים ביניהם.

על פי הנחיות הזמנת העבודה, ובמועד שייקבע בה, את השירותים  הספק הזוכה יידרש לבצע .2.5
, שקלול אחוז ההנחה שהעניק לרכיבי כתב הכמויותתהא לפי מחירי  והתמורה שתשולם לו

 פי תנאי התשלום המפורטים במכרז. לבמכפלת כמות העבודה בפועל ע

קנט אינה מתחייבת כי יימסרו לידי הספק הזוכה ביצוע של שירותים בהיקף כלשהו ו/או בכלל,  .2.6
וקנט אינה מעניקה לספק הזוכה בלעדיות כלשהי במתן השירותים, ולספק הזוכה לא תהא כל 

 טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם האמור. 

עד בו ייחתם ההסכם תהא למן המו יםהזוכ יםהספקכל אחד מתקופת ההתקשרות עם  .2.7
 יםנט שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות עם הספקחודשים. לק 12ולתקופה של 

חודשים כל  12( תקופות נוספות בנות 7לשבע ) ים, כולם או חלק מהם על פי שיקול דעתה,הזוכ
כי ההארכה של תקופת ההתקשרות תהא מובהר  ., או חלק מהן, לפי שיקול דעתה הבלעדיאחת
יום מראש לפני תום תקופת ההתקשרות,  30למעט אם קנט הודיעה למציע הזוכה  ,ומטיתאוט

 או תקופת ההתקשרות המוארכת, על אי חידוש האופציה המוקנית לה.

, אלא בקבלת אישור מראש ובכתב למען הסר ספק, לא תותר העברת עבודות לקבלן משנה .2.8
ולמציע הזוכה  עבודות לקבלן משנה קנט שומרת על זכותה שלא לאשר העברתמובהר כי . מקנט

 . לא יהיו כל טענות בעניין

 :לספק לקנט יהיו דפסה ודיוורבתחום שירותי ההזוכה הספק עיקר השירותים אותם יידרש  .2.9

בלבד. הספק הזוכה יידרש לקוח  מיזוג פשוט של קובץ כתובות שירותי דיוור פשוט:  .2.9.1
לשתול את קובץ הכתובות במסך הרלוונטי, ולאחר אישורו על ידי קנט הוא יידרש 
להדפיסו, לעטפו, לביילו ולשלוח אותו באמצעות הדואר למדוורים וזאת עד להגעתו 
לבית המדוור. יצוין כי המונח "הגעה לבית המדוור" משמעותה הגעה אל המדוור 

חלוקה למזכירות יישוב או מקום מרוכז אחר. במקביל, יעביר בעצמו, ולא באמצעות 
 לקנט לצורך אחסונם. PDFהספק הזוכה תוצרים בפורמט 

מיזוג מורכב של נתוני דיוור שיועברו אליו באמצעות קובץ נתונים שירותי דיוור מורכב:  .2.9.2
הזוכה יידרש לשתול את הנתונים לפורמט של הספק . , הדפסה, עיטוף וביולממוחשב

תב, ולאחר אישורו על ידי קנט הוא יידרש להדפיסו, לעטפו, לביילו ולשלוח אותו מכ
באמצעות הדואר למדוורים וזאת עד להגעתו לבית המדוור. יצוין כי המונח "הגעה 

חלוקה למזכירות  ולא באמצעותלבית המדוור" משמעותה הגעה אל המדוור בעצמו, 
לקנט  PDFהזוכה תוצרים בפורמט פק הסיישוב או מקום מרוכז אחר. במקביל, יעביר 

בנוסף, יידרשו לעיתים העברת חומרים לאישור קנט ולאישור משרד  לצורך אחסונם.
 הפרסום.

 השירותים.מפרט  ט'  כלל השירותים מפורטים בנספח
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 סף תנאי .3

מגיש את כלל המסמכים הנדרשים וכן מקיים רשאי להגיש הצעה כל גוף אשר במועד להגשת ההצעות 
 :התנאים המצטברים שלהלןהדרישות ו אחר כל

המציע הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד, כי הוא מנהל ספרי  .3.1
 חשבונות ורשומות, ומדווח לרשויות המס כחוק.

יידרש לעמוד בכל התנאים דיוור דפסה והמציע המעוניין להגיש הצעתו למתן שירותי  .3.2

 :המקצועיים הבאים

עוסק באופן שוטף בשירותי דפוס, עיטוף, דיוור ישיר ודיוור דיגיטלי והינו בעל המציע  .3.2.1
השנים שקדמו למועד  (5) שנים רצופות לפחות מתוך חמש (3) ן מוכח של שלושוסיינ

 150,000 בהיקף של לפחותאלה  תועבודהאחרון להגשת הצעות, במהלכן עסק ב
 .בשנה מכתבים

השנים שקדמו למועד ( 5) חמשבמהלך שנים לפחות  (3) של שלושהמציע הנו בעל ניסיון  .3.2.2
בעלי דטה משתנה הנשלחים במייל להגשת הצעות במתן שירותי הדפסות ודיוורים 

 .ת ביטוחולחבר גופים פיננסיים ו/או  ו/או יםציבורי פיםגו (2) שני לפחותובדואר, וזאת 

" הנה משרדי ממשלה ו/או חברות ממשלתיות ו/או רשויות מקומיות ו/או עיריות ״גוף ציבורימשמעות המונח 

כל תאגיד אחר שהוקם על גופים נתמכים ו/או מתוקצבים ו/או ו/או תאגידים עירוניים ו/או מועצות דתיות ו/או 

 פי חוק.

מסמכים אישיים  מוכח ביצירת הודעות דוא"ל בהן משולבים ניסיוןהמציע הינו בעל  .3.2.3
וזאת בהיקף (  ומסמכים גנריים מסמכים אישיים של בעל המייל ולכל מייל מוזגכאשר )

 .הודעות דוא"ל לשנה בכל אחת משלוש השנים שקדמו למכרז 50,000של 

לחוק חובת המכרזים וזאת מן הטען שהשירותים  יצוין כי הדרישה האמורה חורגת ממגבלות התוספת השניה

הנדרשים לחברה הנם שירותים מורכבים בעלי דאטה משתנה וקיימת חשיבות בקבלתם באיכות גבוהה מאוד 

 וטובה וללא תקלות.

 המציע מעסיק לכל הפחות: .3.2.4

 מתכנת .3.2.4.1

 גרפיקאי .3.2.4.2

 .בתחום הדיוור ( שנים3) שלוש מנהל תיק לקוח עם ותק מינימלי של .3.2.4.3

 ניתן להציע את אותו עובד/נותן שירותים לקטגוריות שונות. לאפק מובהר כי למען הסר ס

 2017, 2016 בכל אחת מהשנים ₪ 400,000-המציע הינו בעל מחזור כספי של למעלה מ .3.2.5
 .2018-ו

יידרש לעמוד בכל התנאים המקצועיים  דפוסמציע המעוניין להגיש הצעתו למתן שירותי  .3.3
 :הבאים

, נייר כימי)כולל שוברים ו/או מסמכים עם  בשירותי דפוסהמציע עוסק באופן שוטף  .3.3.1
( השנים 5( שנים רצופות לפחות מתוך חמש )3והינו בעל ניסיון מוכח של שלוש ) (וכריכה

בהיקף של לפחות אלה ת ושקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, במהלכן עסק בעבוד
 מסמכים בשנה. 250,000

 המציע מעסיק גרפיקאי. .3.3.2

 2017  ,2016בכל אחת מהשנים  ₪ 300,000-בעל מחזור כספי של למעלה מהמציע הינו  .3.3.3
 . 2018-ו

דיוור והן למתן הההדפסה ו למען הסר ספק, מובהר כי מציע רשאי להגיש מועמדותו הן למתן שירותי
 , וזאת בהתאם לדרישות המכרז.הדפוסשירותי 
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 להצעתולצרף  מסמכים שעל המציע .4

את  גם ,צרף להצעתו הוכחות לעמידתו בכל תנאי הסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמוריהמציע 
 :המסמכים הבאים

, כשהם תקפים 1976 -כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .4.1
 למועד הגשת ההצעה.

לדרישות  בהתאםעל פי סוג השירותים אליהם הוא מגיש הצעתו של המציע  פירוט ניסיונו .4.2

ו/או  'ד יםבנוסח נספח עו"דכשהוא מאושר על ידי לעיל על תתי הסעיפים  3.3-ו 3.2 סעיפים
 ואסמכתאות להוכחת ניסיון זה. וכן אישורים ,1ד'

 .3.3.3או ו/ 3.2.4קורות חיים של כל בעלי התפקידים המפורטים בסעיפים  .4.3

 '.חוק גופים ציבוריים בנוסח נספח א תצהיר לפי .4.4

 .מציע חתומה ומאומתת בנוסח נספח ב'הצהרת ה .4.5

 תעודת עוסק מורשה מאת רשויות מס ערך מוסף. .4.6

 כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד. , לרבות מפרט השירותים,על נספחיו ,כל מסמכי המכרז .4.7

ולחתום  ',כנספח געמדו המשפטי בטופס המצורף ככל שהמציע הוא תאגיד, עליו לציין מהו מ .4.8
על ההצעה באמצעות מורשי חתימה כדין ולצרף אישור של רו"ח או עו"ד, המאשר כי חתימתם 

 מחייבת את התאגיד לפי כל דין בהתאם לתנאי המכרז.

 הצהרת המציע, בנוסח נספח ה', בדבר אי תיאום מכרז. .4.9

 .2ו/או ו' 1הצעת המחיר של המציע בנוסח נספחים ו' .4.10

 נספח ז', בדבר אי מתן טובות הנאה. הצהרת המציע, בנוסח .4.11

 .1אישור רו"ח בדבר מחזור כספי, בנוסח נספח ח' ו/או ח' .4.12

ידי -בכל מקרה מובהר בזאת כי לא תותר הגשת הצעות במשותף, לרבות הגשת הצעות על .4.13
 שותפות שאינה רשומה.

רשאית, אך לא חייבת, לפסול אותה מטעם  קנטהצעה שתוגש ללא כל המסמכים כאמור, תהיה  .4.14
זה בלבד או למחול על הפגם, ו/או לאפשר השלמות ו/או הבהרות, הכל על פי שיקול דעתה של 
ועדת המכרזים. על המציע לוודא, כי המספר המזהה בכל המסמכים המוגשים, לרבות רישום 

יהיה זהה. ככל שאין במע"מ )תעודת עוסק מורשה( ובמס הכנסה )אישור על ניהול ספרים(, 
 התאמה במספר המזהה, יצרף אישור/הסבר מהרשויות המוסמכות לכך.

 של מסמכי המכרז והקבלהאופן העיון  .5

את מסמכי . www.kanat.co.ilניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה:  .5.1
 דנה מוריאצל  ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, או לקבל במשרדי החברה, המכרז

ה בין השעות -ימים אובמהלך ה 3.12.19החל מיום , תל אביב 14, קומה 74בכתובת מנחם בגין 
 , וכנגד מסירת פרטים של המציע.8:30-15:00

תפות במכרז, ובכלל כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשת .5.2
זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות, תחולנה על המציע, ולא יושבו למציע 

 בין אם הצעתו זכתה ובין אם לאו.  -

מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למציע במידה וועדת המכרזים תחליט  .5.3
על ביטולו של המכרז מכל סיבה שהיא, וזאת הן בשלב הגשת ההצעות והן לאחר מכן, ולרבות 
במקרה של קבלת הצעות אשר מרעות עם החברה ו/או במקרה של שינוי בצרכי החברה או 

 במצבה הכלכלי.  

http://www.kanat.co.il/
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 שירותי הדפסה ודיוור בלבדמציעים המעוניינים להגיש הצעה למתן עבור חובה  כנס מציעים .6

עבור מציעים המעוניינים להגיש הצעה למתן שירותי הדפסה ודיוור בלבד חובה כנס מציעים  .6.1
/ מציעים שלא השתתפו בכנס הקודם ומעוניינין 10:00בשעה   14.11.19חמישי, תקיים ביום י

בשעה  12.12.19עד ליום  michrazim@kanat.co.il להשתתף יודיעו על כוונתם במייל ל: 
 נציג מטעםת . השתתפויפו-בתל אביב 14, קומה 74ההתכנסות תהיה בכתובת מנחם בגין   13:00

אלא  ,הדפסה ודיוור מתן שירותיעבור  ומהווה תנאי להגשת ההצעהחובה המציע בכנס הינה 

אם כן החליטה החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי למחול על קיום תנאי זה. החברה תוכל לערוך 
 כנס אחד או יותר ו/או כנסים נפרדים למציעים שונים, לרבות במועדים נוספים/אחרים, הכל

 לפי שיקול דעתה.

כל מידע שיימסר בכנס המציעים לא ייחשב ולא יהווה מצג מחייב מטעם החברה, ולמציע לא  .6.2
תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר למידע שהוצג לפניו ו/או בקשר לנכונותו, אלא אם ועד 

 כמה שניתן במסמך בכתב כתשובה, הבהרה או תיקון רשמיים למסמכי המכרז.

אינם צריכים להגיע לכנס בלבד הדפוס  מתן שירותיינים להגיש הצעה עבור מציעים שמעוני .6.3
 מציעים. 

 סתירות ו/או אי התאמות .7

אי בהירויות או סתירות יוכל המציע לפנות בכתב  המכרזככל שלדעת המציע, קיימות במסמכי  .7.1
תוך  14:00בשעה  18.12.19וזאת עד ליום  michrazim@kanat.co.ilלקנט לכתובת דוא"ל: 

פירוט השאלות, הבקשות להבהרה, הסתירות, השגיאות, אי ההתאמות או הספקות שימצא 
 או במסמכי ההצעה. על המציע לוודא במכרזבקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט 

טלפונית קבלת הדוא"ל. מציע שלא יפנה כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות 
 בהירויות, סתירות או אי התאמות כאמור. בעתיד כל טענה בדבר אי

תשובות ו/או הבהרות ו/או כל שינוי או תיקון בתנאי המכרז, ככל שיוחלט עליהם, יפורסמו  .7.2
. באחריות המציעים להתעדכן באתר האינטרנט באופן שוטף עד קנטבאתר האינטרנט של 

לגבי אי ידיעתם  למועד הגשת ההצעות, והמציעים יהיו מנועים ומושתקים מהעלאת כל טענה
 אודות כל עדכון ו/או הבהרה ו/או תשובה שיפורסמו באתר האינטרנט כאמור.

 תשובות לשאלות הבהרה יחייבו את כלל המציעים ויהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי הבקשה. .7.3

לפניה ו/או השגה עד למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעות יראו בכך דחיית  קנטלא התייחסה  .7.4
שלא יפנה כאמור, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות ו/או אי פניית המציע. מציע 

 בהירות, שגיאות, אי התאמות, טעות וכיו"ב.

רשאית בכל עת, קודם למועד הגשת מסמכי המכרז, להכניס  קנט - שינויים במסמכי המכרז .7.5
ביוזמתה או בתשובה לשאלות בכל אופן שהוא, שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, 

חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומתנאיו  יהווהמשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, 
ויובאו בכתב לידיעתם של כל משתתפי המכרז בדואר רשום ו/או בפקסימיליה ו/או דואר 

היה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של קנט,  אלקטרוני לפי הפרטים שנמסרו בכנס המציעים.
ינוי או תיקון כאמור מחייבים מתן זמן היערכות נוסף למשתתפים, יידחה המועד להגשת ש

 ההצעות בהתאם לקביעת קנט.

עם הגשת מסמכי המכרז, מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים  .7.6
יה הרלבנטיים מכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיסם. מציע שהגיש את מסמכי המכרז, יה

 מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.

להסרת ספק, במצב בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים ו/או אי בהירות לגביהם,  .7.7
תקבע החברה את הפרשנות המחייבת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. למציע לא תהא כל טענה 

ה במסמכי המכרז ו/או כל אי התאמה ו/או בגין ו/או תביעה הנובעת מאי בהירות ו/או סתיר
 הפירוש ו/או הנוסח שבחרה החברה.

mailto:michrazim@kanat.co.il
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 הגשת ההצעה .8

 ."06/2019מכרז פומבי מספר הצעת המציע תוגש במעטפה על גביה ייכתב: " .8.1

במעטפה זו יגיש המציע, את כל מסמכי המכרז כשהם חתומים, לרבות הסכם ההתקשרות  .8.2
, וכן יצרף המציע לעיל 1ך ב'( בצירוף כל המסמכים וכל האישורים כמפורט בסעיף )מסמ

 למעטפתו עותק אלקטרוני של ההצעה )על גבי מדיה מגנטית(.

החתומים, וכן כל יתר המסמכים  המכרזעל המציע להגיש את הצעתו, לרבות כל מסמכי  .8.3

מזכירות תיבת המכרזים שב, למכרזההנדרשים מאת המציע, הכל בהתאם לנדרש במסמכי 
 .14ת"א קומה  74קנט, ברחוב מנחם בגין 

ולחתום בשולי כל המכרז על המציע למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמך ממסמכי  .8.4
 , לרבות על מסמכי הבהרות ו/או על המענה לשאלות.המכרזעמוד של מסמכי 

 יהרלוונטי )שירותהנחה על המחירון  לנקוב באחוזיהא על המציע בהתייחס להצעת המחיר,  .8.5
אחוז מובהר כי חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.  יםהמהוו דיוור(הדפסה וו/או שירותי דפוס 

תייחס לכל פריט המופיע במחירון. במידה ובמהלך ההתקשרות יידרש יהא אחד ויחיד וינחה הה
לאותו פריט, במידה , יבקש המזמין מהספק הזוכה הצעת מחיר ניםפריט שלא מופיע במחירו

 המזמין להזמין את הפריט במסגרת ההתקשרות. יהא רשאי צעה היא סבירה ההו

בתיבת המכרזים של החברה  ידניתהצעתו של המציע תוגש במעטפה סגורה ותופקד במסירה  .8.6
"(. הצעות שיוגשו לאחר מועד הגשת ההצעות"להלן: ) 13:00בשעה  31.12.19 תאריךעד ל וזאת 

 נה. מועד זה תיפסל

משלוח ההצעה בדואר או הגשתה בכל דרך אחרת שאינה שלשול המעטפה בתיבת המכרזים,  .8.7
אינם עונים על דרישות המכרז. הצעה שלא תמצא, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד 

 המועד האחרון להגשת ההצעות כאמור לעיל, לא תמנה בין ההצעות המשתתפות במכרז.

או לגבי מסמך המכרז או התניות או שינויים לגבי תנאי המציע לא יצרף שום הסתייגויות  .8.8
ממסמכיו. עשה כן המציע לא יהא בכך כדי לחייב את קנט, וזו תהא רשאי לפסול את הצעתו 
בשל כך בלבד, ו/או להתעלם מן ההסתייגויות ו/או לדרוש תיקונן, הכל לפי שיקול דעתה 

 הבלעדי.

על המכרז הגשת ההצעה תהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי  .8.9
 נספחיו, הבין אותם והוא מסכים להם ללא כל סייג. 

קנט לא תחזיר, לא תשפה ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן של המציעים או מי  .8.10
ות המוקדמות מטעמם, לרבות הוצאות הכרוכות בהכנת ההצעה ובהגשתה, לרבות בגין הבדיק

 או כל הוצאות אחרות שהן. 

ואילך, תחייבנה אותו, ותהווינה חלק  המכרזהצהרות והתחייבויות הספק הזוכה, החל משלב  .8.11
 בלתי נפרד מההסכם שייחתם עמו.

ולא יהא בשום קשר שהוא  המציע לא יתאם בשום אופן את הצעתו עם אחרים :תיאום הצעות .8.12
 המציע יצרף להצעה תצהיר מטעמו בנוסח נספח ה'.או מציעים בכוח במכרז זה.  עם מציע

 ההצעה ואמות המידה לפיהן ייבחר המציע .9

, והצעה אחת למתן שירותי דפוסלמתן שירותי הצעות שתי תיבחרנה  מבין ההצעות הכשירות .9.1
( הגבוה ביותר, Cהציון המשוקלל ) יקבלו את  . הצעות אלה יהיו ההצעות אשרודיוור הדפסה

מכל סמכות או זכות של קנט, לפי כל דין, לרבות מסמכותה לנהל מו"מ ושלא וזאת מבלי לגרוע 
 לקבל הצעה בלתי סבירה, או שלא לקבל כל הצעה שהיא.

מתוך הציון הסופי,  %50( יהא Aמשקלו של הרכיב האיכותי בהצעה ): דיוורדפסה והבשירותי  .9.2
 מתוך הציון הסופי. 50%( יהא Bומשקלו של הרכיב הכספי בהצעה )

מתוך הציון הסופי, ומשקלו  %20( יהא Aמשקלו של הרכיב האיכותי בהצעה ) :הדפוסבשירותי  .9.3
 מתוך הציון הסופי. 80%( יהא Bשל הרכיב הכספי בהצעה )
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 ( תיעשה כדלקמן:Aבחינת הרכיב האיכותי של ההצעה ) .9.4

  –דיוורדפסה והביחס לשירותי 

קובץ בדרגת בשלב הראשון, מציע אשר הצעתו עמדה בתנאי הסף, תישלח לו החברה  .9.4.1

מהקובץ בדואר אלקטרוני אל הטסטים מורכבות בינונית, ועל המציע יהא להחזיר את 

המציעים יוכלו ליצור קשר  ."(שלב האיכות המקדמי)להלן: " ימי עסקים 7החברה תוך 

 העסקים לצורך קבלת הבהרות. ימי 7עם אשת הקשר מטעם קנט במהלך תקופת 

התוצרים שיתקבלו  ועדת האיכות שתמונה על ידי ועדת המכרזים של החברה, תבחן את .9.4.2

 התוצרים.ותתרשם מ ,המציעמאת 

ועדת האיכות תחליט ביחס לכל הצעה והצעה האם התוצאה המתקבלת הינה התוצאה  .9.4.3

ההצעה לשלב  על ידה למתן השירותים, וככל והתוצאה תהא חיובית תעבורהמבוקשת 

 ניקוד קריטריוני האיכות.

, בין היתר, על בסיס קריטריוני לגבי איכות התוצרים ועדת האיכות תקבל החלטה .9.4.4

 :כגוןאיכות 

 הבנת הוראות האפיון .9.4.4.1

 .המצויניםמיזוג כלל העמודות הנדרשות במיקומים  .9.4.4.2

 מיזוג כלל העמודים הנדרשים בכל מכתב. .9.4.4.3

 איכות טיוב הכתובות .9.4.4.4

 מביצוע העבודה ומההתנהלות מול הספקהתרשמות כללית  .9.4.4.5

מציע אשר התוצר המוגש על ידו לא יעבור את שלב בחינת האיכות, הצעתו תיפסל  .9.4.5

 בשלב זה ולא תמשיך לשלב קריטריוני האיכות.

מובהר כי החברה לא תשלם, תפצה או תשפה מציע בגין השקעתו, בין אם הצעתו עברה  .9.4.6

 את שלב בחינה זה ובין אם לאו.

 ההצעות אשר עברו את שלב האיכות המקדמיהמשנה לניקוד איכותי של  קריטריוני .9.4.7

 : דיוורהההדפסה ובמסגרת שירותי 

 משקל  קריטריון המשנה

המציע על פי שיחות שייערכו  השירות שלהתרשמות ועדת האיכות מאיכות 
עם ממליצים ו/או לקוחות להם העניק המציע שירותים, בין היתר, על בסיס 
המידע שיימסר על ידי המציע בנספח ד' או על פי מידע שיהיה בידי ועדת 

 האיכות.

עדיפות תינתן לקבלת המלצות מאת גופים העוסקים בתחום הביטוח ו/או 
 ידי המציע בנספח ד', אם וככל שהוצגו. תחום הפיננסיים ואשר הוצגו על

 במהלך השיחות ייבחנו הקריטריונים הבאים :

 נקודות 2 –א. זמינות ושירותיות 

 נקודות 2 –ומקצועיות ב. איכות השירות 

 נקודות 2 –ג. התאמה לדרישות הלקוח 

 נקודות 2 – זמנים ותד. עמידה בלוח

 נקודות 2 –ה. התרשמות כללית 

 

10 
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 משקל  קריטריון המשנה

השירות של המציע ובכלל זה  מאיכותמהמציע,  ועדת האיכותהתרשמות 
 בין היתר לפי  ,של אנשי הצוות שיוצגו על ידי המציע בהצעתו איכות השירות

קורות סיור שייערך במפעל המציע, התרשמות מעבודות קודמות שביצעו, 
 ו/או בכל דרך אחרת על פי שיקול דעת ועדת האיכות.של אנשי הצוות  החיים

 יינתן על פי הקריטריונים הבאים : הניקוד

 נקודות 15   -הערכת  התהליך הממוכן של המציע .א

 נקודות 5   – מקצועיות .ב

 נקודות 5 – שירותיות .ג

 נקודות  5 –התרשמות כללית מאנשי הצוות  .ד

 נקודות 5 –התרשמות משיטת העבודה  .ה

 נקודות 5  -התרשמות כללית מהמציע  .ו

40 

 שירותים דומים לשירותים הנדרשים לחברה :הוכחת ניסיון קודם באספקת 

 נקודות 5 –שנים  3-5ניסיון מוכח של 

 נקודות  10 –שנים  6-10ניסיון מוכח של 

 נקודות  15 –שנים  11ניסיון מוכח מעל 

15 

הוכחת מס' לקוחות נכון למועד המכרז להם המציע נותן שירותים דומים 
 ועד מועד זה:  2017לשירותים הנדרשים לחברה, החל משנת 

 נקודות   5– 2-5מס' לקוחות 

 נקודות  10 – 6-9מס' לקוחות 

 נקודות  15-או יותר  10מס' לקוחות 

15 

 התרשמות ממבדק האיכות שנערך על ידי המציע. 

 הקריטריונים הבאים: ייבחנו

 התאמה לדרישות

 אופן ביצוע המבדק

 שיטת עבודה

15 

 

 5 האם המציע הנו בעל "חשבון מועדף" בדואר ישראל?

 100 סה"כ

וזה יהא הניקוד  50%-הניקוד אותו יקבל המציע תחת קריטריוני המשנה יוכפל ב .9.4.8

 ( .Aהמשוקלל שלו תחת רכיב האיכות )
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 הדפוס  ביחס לשירותי

 : הדפוסקריטריוני המשנה לניקוד איכותי של ההצעה, במסגרת שירותי  .9.4.9

 משקלו קריטריון המשנה

התרשמות ועדת האיכות מאיכות ניסיונו הקודם של המציע על פי שיחות 
 שייערכו עם ממליצים ו/או לקוחות להם העניק המציע שירותים, בין

או על פי מידע  1היתר, על בסיס המידע שיימסר על ידי המציע בנספח ד'
 שיהיה בידי ועדת האיכות.

 במהלך השיחות ייבחנו הקריטריונים הבאים :

 נקודות 20 –א. זמינות ושירותיות 

 נקודות 20 –ב. איכות השירות 

 נקודות 20 –ג. התאמה לדרישות הלקוח 

 נקודות 20 –ד. עמידה בלוח זמנים 

 נקודות 20 –ה. התרשמות כללית 

ועדת האיכות תהיה רשאית לבצע סיורים במשרדי המציע ו/או במשרדי 
לקוחות המציע ו/או לזמן את המציע לראיון על מנת לבחון את איכות 

 ניסיונו ומסקנותיה יביאו לידי ביטוי בניקוד שיוענק תחת קריטריון זה.

100 

 100 סה"כ

וזה יהא הניקוד  20%-הניקוד אותו יקבל המציע תחת קריטריוני המשנה יוכפל ב .9.4.10
 (.Aהמשוקלל שלו תחת רכיב האיכות )

 ( תיעשה כדלקמן:Bבחינת הרכיב הכספי של ההצעה ) .9.5

מחירון  – לביצוע השירותים מחירונים 1ו'-וכנספח ו'  למסמכי המכרז מצורפים .9.5.1

מלא את אחוז ההנחה לעל המציע  .דפוסומחירון לשירותי דיוור הדפסה ולשירותי 
לגבי סוג השירות לגביו המוצע על ידו למתן כלל השירותים המפורטים והיחיד האחיד 

 מוגשת הצעתו. 

בתוך אותו  מובהר כי הצעתו של מציע שיציע אחוזי הנחה שונים לסעיפים שונים .9.5.2
כן ו דיוור הדפסה ו לשירותיאין מניעה כי מציע אשר מגיש הצעה  תיפסל. – מחירון
 יציע אחוזי הנחה שונים לכל אחד מסוגי המחירונים. הדפוס לשירותי הצעה 

 ועדת המכרזים של קנט תהיה רשאית לתקן כל טעות אריתמטית אשר תתגלה על ידה.  .9.5.3

החברה תהא רשאית שלא לקבל הצעות אשר לפי שיקול דעתה יהיו בלתי סבירות, או  .9.5.4
 על ידי החברה.השירותים רכת שווי מהעאו גבוהות שיהיו נמוכות משמעותית 

תקבל את אחוז ההנחה יהא הגבוה ביותר  השב הדפוסשירותי לגבי ההצעה הכספית  .9.5.5
ידורגו באופן  הדפוסשירותי תחת ר ההצעות , וכל יתנקודות 80 –הניקוד המקסימאלי 

 יחסי אליה )בהתאם לאחוזי ההנחה(.

דיוור שבה אחוז ההנחה יהא הגבוה ביותר תקבל את ההדפסה וההצעה הכספית לגבי  .9.5.6
ידורגו  דיוור הדפסה ושירותי נקודות, וכל יתר ההצעות תחת  50 –הניקוד המקסימאלי 

 באופן יחסי אליה )בהתאם לאחוזי ההנחה(.
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 סיכום הציונים ובחירת זוכה .10

שוקלל וציון הרכיב הציון הכולל של ההצעה יהיה סך ציון האיכות המ - (Cשקלול הציון הסופי ) .10.1
 הכספי המשוקלל:

 A %50 +B %50  =C -דיוור דפסה ושירותי ה

 A %20 +B %80  =C -דפוסשירותי 

ת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר )ניקוד ובעל ותההצעשתי , ולהלן לעיל 9בכפוף לאמור בסעיף  .10.2
, וההצעה בעלת הדפוסביחס לשירותי  יקבע כהצעה הזוכהיהאיכות וניקוד הרכיב הכספי( 

הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר )ניקוד האיכות וניקוד הרכיב הכספי( תיקבע כהצעה הזוכה 
 . הדפסה ודיוורביחס לשירותי 

אם לאחר שקלול הניקוד של ההצעות קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה זהה שהיא הניקוד  .10.3
ה", כהגדרתו של מונח המשוקלל הגבוה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של "עסק בשליטת איש

, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף 1992-זה בחוק חובת המכרזים תשנ"ב
לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר כנדרש בחוק. אם אף אחת מן ההצעות אינה עסק כאמור, או 
ששתיהן הן עסק כאמור תהא החברה רשאית לבחור מבין שתי ההצעות בדרך של הגרלה או 

 ל התמחרות נוספת בתנאים שתקבע, והכל לפי שיקול דעתה של החברה.בדרך ש

מובהר בזאת כי החברה רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, לרבות סיבות תקציביות,  .10.4
 לפי שיקול דעתה.

"כשיר שני" אשר במקרה בו תבוטל  לבחור מבין המציעיםעוד מובהר כי החברה רשאית תהא  .10.5
, ( החודשים הראשונים למתן השירותים12במהלך שנים עשר ) םים הזוכימציעאחד מן זכיית 
 .למתן השירותים "כשיר השני"לו, תפנה החברה לבתנאי המכרז ו/או בהסכם המצורף  רכאמו

החברה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה גם לאחר  .10.6
 הצעתם.פתיחת ההצעות ו/או לזמנם לשימוע לקבלת הבהרות בדבר 

 הודעה על זכייה והתקשרות  .11

הודעת הזכייה תהיה בכתב )בדואר רשום או לכתובת מייל שתימסר במסגרת ההצעה למכרז(,  .11.1

, לחתום על הסכם /יםהזוכה /יםחתומה בידי המוסמך לכך מטעם החברה, ותחייב את המציע
הזכייה על תנאי ההתקשרות, על כל תנאיו ונספחיו. סייגה החברה את הודעת הזכייה, תהיה 

 ובכפוף לסייגים ו/או התנאים הקבועים במכתב הזכייה.

את , לידי החברה תוך הזמן הנקוב במכתב הזכייה ובמכרז ימציא ו כזוכיםשנקבע יםהמציע .11.2
 .יםידי המציע-כאשר הוא חתום על 'ההסכם המצורף כנספח ב

קופה האמורה במכתב תוך הת, הזכייההתחייבויותיו, כפי שעולות ממכתב לא מילא זוכה אחר  .11.3
מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד זאת הזכייה, תהא רשאית החברה לבטל את זכייתו במכרז ו

נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית החברה 
בדירוג עוקב במקרה זה )אך לא חייבת( להתקשר עם מציע אשר השתתף במכרז ואשר דורג 

מבין המציעים, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית  /יםכהלאחר הזו
 פי כל דין. -פי המכרז ו/או על-החברה על

, ולאחר מכן התברר לחברה כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע ספק זוכהזכה  .11.4
הזוכה  הספקיהיה שחלקי בלבד או מטעה, רשאית החברה לשלול את זכייתו מעיקרה, מבלי 

זכאי לקבל כל פיצוי או החזר הוצאות, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת להחברה 
 ו/או לחברה, לפי העניין, כתוצאה מההפרה, לפי תנאי מסמכי מכרז זה או לפי כל דין.

זוכה מנוע מלטעון טענות בהתבסס על מידע, הבטחה, התחייבות, מצג, הצעה, הבנה, מציע  .11.5

פה, בין -, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ למסמכי המכרז, בין בכתב ובין בעלפרסום, פרוטוקול
 ובין לאחריו. -לרבות במסגרת הליכי מכרז זה  -לפני המכרז 
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 שמירת זכויות .12

במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל  והמציעיםכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה,  .12.1
 שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

 כללי .13

המציע הזוכה יהא מחויב בהצעתו ובמחיריה, למשך כל תקופת ההסכם, ובהתאם לתנאי  .13.1
 ההסכם.

לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות בכל זמן, ותהא רשאית, אך לא חייבת,  קנט - דרישת הבהרות .13.2
למציע בדרישה להמציא הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו ו/או לאפשר 
למציע לעשות כן, לרבות בעניין המצאת כל מסמך אישור, היתר או רישיון כנדרש לפי תנאי 
המכרז, ובלבד שכל רישיון, אישור או היתר יהיו בתוקף נכון למועד האחרון להגשת ההצעות. 

 דרישה תהא הועדה רשאית לפסול את הצעתו.לא פעל המציע בהתאם ל

תהא רשאית אך לא חייבת לערוך בירורים ולקבל המלצות ו/או  קנטלהסרת ספק מובהר כי  .13.3
התייחסויות הן ביחס לממליצים אליהם הפנה המציע, והן ביחס לכל אדם או גוף אחר, ולא 

או ההתייחסויות או תהא מוטלת עליהם כל חובה, בכל שלב שהוא, לגלות את תוכן הבירורים 
ההמלצות, ו/או את זהות מוסרי המידע, למציע הרלוונטי, או לכל מציע אחר, וזאת, בין היתר, 
לאור הצורך לשמור על אמינות המידע המתקבל, ושמירת זכויות מוסרי המידע, והמציע מקבל 

 על עצמו תנאים אלו בעצם הגשת הצעתו.

רשאית, אך לא חייבת, על  קנטחובה לעשות כן, מבלי לפגוע באמור, ומבלי להטיל עליה את ה .13.4
כל הוכחה שתראה לנכון,  -לאחר הגשת הצעה  -פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל משתתף 

 שירותיםבדבר ניסיונו, מומחיותו, מיומנותו, כישוריו והאמצעים העומדים לרשותו לבצע 
ראיות בדבר הרמה  נשוא המכרז, וכן תהא רשאית לדרוש השירותיםמהסוג ובהיקף של 

 את מלוא המידע להנחת דעתה. קנטלהמקצועית של המציע, והמציע יהיה חייב לספק 

רשאית אך לא חייבת לבדוק את אמינותו של המציע, ושל בעלי שליטה, מנהלים ועובדים  קנט .13.5
בכירים שלו, וכן להסתייע לצורך בדיקותיה אלו באנשי מקצוע כפי שתמצא לנכון, לרבות 

ע ולשתף פעולה טיים ורואה חשבון. המשתתפים מתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייחוקרים פר
 ו/או מי מטעמה שיבצע את הבדיקות המצוינות לעיל.  קנטבאופן מלא עם 

תהא רשאית לפסול הצעתו של המציע במקרה בו תוצאות הבדיקות הנ"ל יעלו ממצאים  קנט .13.6
ה בעיות משמעותיות בתחומים שונים מן העולה מן ההצעה של המשתתף, או אם תתגלינ

סברה כי המשתתף איננו בעל איתנות  קנטהאמורים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולרבות אם 
פיננסית ו/או שלדעתה אינו משתף פעולה באופן מלא עימה ו/או אינו בעל יכולת מקצועית ו/או 

 בעל ניסיון מספק.

לה ניסיון שלילי עימו או עם  שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעה של מציע אשר היה קנט .13.7
גורם הקשור עימו, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן הצעתו של מציע אשר יתקבלו לגביו 

 חוות דעת ו/או המלצות שליליות במיוחד מגורמים או גופים אחרים.

רשאית להאריך כל מועד מן מהמועדים הקבועים במכרז. הודעה כאמור תפורסם  קנט -מועדים  .13.8
 .קנטאינטרנט של באתר ה

שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז בכל שלב שהוא, גם לאחר חתימת החוזה ע"י  קנט .13.9
ו/או לא לחתום על החוזה בכל שלב שהוא על ההסכם  קנטחתמה , וזאת כל עוד לא /יםהזוכה

ומכל סיבה שהיא, לרבות סיבות תקציביות, הכל בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי, 
מכרז מאשרים בעצם הגשת הצעתם כי לא תהא להם במקרה כזה כל תביעה והמשתתפים ב

 ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא.
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תהא רשאית, אך לא חייבת, לדחות כל הצעה שאיננה שלמה, או ברורה, או שאינה ערוכה  קנט .13.10
עפ"י מסמכי המכרז, או שתימצא בלתי סבירה, או בשל כל פגם או אי התאמה אחרת ביחס 
לדרישות המכרז, או למחול על הפגם, או לבקש תיקונו תיקון ו/או הבהרה ו/או השלמה, וזאת 

להתעלם מן השינוי/ההסתייגות, תחייב ההצעה את  קנט. החליטה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי
 המשתתף כאילו לא נכתבו השינוי או ההסתייגות.

כל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהגשת ההצעה למכרז, יחולו על המציע ולא יוחזרו לו  .13.11

 בשום מקרה.

ת, ההיטלים להסרת ספק מובהר כי מחירי ההצעה כוללים את כל ההוצאות, המיסים, האגרו .13.12
וכל תשלום מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם ביצוע השירותים על פי תנאי המכרז וכל אלו ייחשבו 

 ככלולים במחירי היחידה/ות שבכתב הכמויות. 

זכויות הבעלות, זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא במסמכי המכרז  .13.13
הם שימוש כלשהו אלא לצורך הגשת ההצעה . המשתתפים אינם רשאים לעשות בקנטלשייכות 

 .קנטאו לצורך ביצוע ההתקשרות עם 

סמכות או זכות או תפקיד, יכול שאלו יבוצעו ע"י  קנטלכל מקום שבו מוקנית  - ועדת המכרזים .13.14
 " גם ועדת המכרזים במשמע, ולהיפך.קנטועדת המכרזים שלה, וכל מקום שנכתב "

 בכבוד רב,

 טבע בחקלאות בע"מטוח נזקי יקרן לב -קנט 
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 נספח א' למכרז

 הצהרה/התחייבות בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם ________________ 

 ( מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן: "המציע"שמספרו ____________ )להלן: 

 הנני מצהיר, כי התקיים במציע אחד מאלה:  .1

המציע ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים  )א(
 בשנה שקדמה למועד חתימת ההצהרה. 

חוק  אם המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי )ב(
 השנים שקדמו לחתימת ההצהרה.  3ההרשעה האחרונה לא הייתה ב  -עובדים זרים 

  -לעניין סעיף זה
בעל השליטה בו או חבר  גם -מי שנשלט על ידי המציע ואם המציע הוא חבר בני אדם -"בעל זיקה" 

 בעל השליטה בו.  בני אדם אחר שבשליטת
 .1991 -איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אחוק עובדים זרים ) -"חוק עובדים זרים" 

 .1968 -כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח -"שליטה" 

 הנני מצהיר, כי התקיים במציע אחד מאלה: .2

 המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום; )א(
ת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אח )ב(

 חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה; 
המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך  )ג(

 במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 -לעניין סעיף זה 
 . 1981 -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א -"שליטה"  -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו

 כל אחד מאלה: -"בעל זיקה" 
 חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע. (1)
 אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: (2)

 בעל השליטה בו; )א(
 יין, דומה; חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הענ )ב(

במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם 
 לתחומי פעילותו של המציע;

 מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה; )ג( 
חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה  -אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  (3)

 מהותית בידי מי ששולט במציע;
הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה  -"הורשע" 

 (. 31.10.02בחשון התשס"ג )
 . 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז -"חוק שכר מינימום" 

 ג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם.או יותר בסו 75%החזקה של  -"שליטה מהותית" 

 הצהרתי זו אמת.  זו חתימתי וכי תוכן

 ____________________________ ____________________ 
 תאריך שם המצהיר + חתימה 

 אימות חתימה

___________ רשום בישראל ______________________אני הח"מ. עו"ד /רו"ח מאשר בזאת, כי ___

 _______________ אשר חתם על הצהרה זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו._____וכי ה"ה ____על פי דין 

 _____________ __________________ _______________________ 
 שם חותמת וחתימה תאריך 
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 למכרז 'בנספח 

 הצעת והצהרת המשתתף במכרז

 לכבוד:

 טוח נזקי טבע בחקלאותילבקרן  -קנט 

 74רחוב מנחם בגין 

 תל אביב

 א.ג.נ.,

לקבלת שירותי הדפסה ודיוור  מסוגים  2019/06 פומבימסגר  הצעת והצהרת המשתתף במכרז הנדון:

 קרן לבטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ -שונים עבור קנט 

_________________ מצהירים בזה כי קראנו בעיון והבנו את ______________אנו הח"מ _______
מסמכי המכרז, על כל נספחיהם, וכל אחד מהמסמכים האחרים אשר צורפו למסמכי המכרז, ואשר נזכרים 
בהם ולא צורפו אליהם, והמהווים כולם יחד חלק בלתי נפרד מהצעתנו זו, ובהתאם לכך אנו מגישים הצעתנו 

  ( כמפורט להלן:"קנט"בע"מ )להלן:  טוח נזקי טבע בחקלאותילבקרן  - קנטלהתקשר בהסכם עם 

ובמיוחד, בכל תנאי הסף אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז  .1
, כי הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על למכרז המפורטים במסמך א'

 ההתקשרות, בהתאם לתנאים המפורטים במכרז ובחוזה ונספחיהם.עצמנו לבצע את 

בהיקף כלשהו ו/או בכלל,  שירותיםאינה מתחייבת להעביר לביצוענו  קנטשידוע לנו אנו מצהירים כי  .2
 וכי היא רשאית להתקשר עם כל גורם אחר/נוסף לצורך קבלת השירותים מושא המכרז.

ל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות המכרז, לרבות היננו מסוגלים מכל בחינה שהיא, לבצע את כ .3
 שייקבעו במסגרת הזמנות העבודה הספציפיות שיועברו לביצוענו.הזמנים  ותעמידה בלוח

, הינו השירותים בהתאם להזמנות הספציפיותעל ידינו עבור ביצוע  תהמבוקש התמורהאנו מצהירים כי  .4
א מהווה מחיר סופי, מוחלט וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, , והיכמפורט בהצעתנו

 , על פי מסמכי המכרז.השירותיםמכל מין וסוג הכרוכות ו/או הקשורות ו/או הנובעות בביצוע 

אנו מצהירים כי אנו מקבלים על עצמנו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז ללא  .5
 כל הסתייגות שהיא.

 .היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או שינוי בהליך מכרזי זההצעתנו  .6

אנו מאשרים בזה כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז, בהצעה ובמסמכי ההצעה ואנו מוותרים  .7
מראש על כל טענה, לרבות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ונהיה מנועים מלהעלות כל טענה או 

בקשר להצעתנו, או בקשר להוצאות עבור הכנת הצעתנו, בין אם תתקבל  קנטשהוא כנגד  תביעה מכל סוג
חליט תובין אם לאו, בין אם נתקבלה הצעה כלשהיא ובין אם בוטלה ההזמנה או בקשר לכל החלטה ש

 בעניין מסמכי ההצעה הנדונה ובקשר להליכי הדיון וההחלטה בהצעות השונות. קנט

יסוד של החברה בשמה ינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי האנו מצהירים כי הצעתנו ה .8
על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם  החברהמוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם 

 לחתימתנו על הצעה זו.

 .אנו מצהירים כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים .9

 בברכה,

_________________________ 
 וחותמת החברהחתימת 
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 אישור:

_________________ ___________________ מרחוב _______________אני הח"מ, עו"ד ____

_____ _____ מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני גב'/מר _____________מספר רשיון ____

_________________ )המציע( וחתם/מה בפני על הצהרה זו לאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה ת.ז. 

 להצהיר את האמת שאם לא כן ת/יהיה צפוי/יה לעונשים הקבועים בחוק.

 _________________ חתימת עורך הדין

 אישור )כאשר המציע הוא חברה(:

____________ _____מרחוב ______________________ ___________אני הח"מ, עו"ד _____

כי ___________________ מספר רשיון _____________, המשמש כיועץ משפטי של המציע, מאשר בזה 

_____________________ ת.ז. _______________ אשר חתמו על הצעת -ת.ז. ________________ ו

וכי נתקבלה החלטה כדין על ידי המציע, והצהרת המציע בפני, בשם המציע, הינם מוסמכים לחתום מטעמו 

להשתתף במכרז ולהסמיך את הנ"ל לחתום על הצעת והצהרת המציע  בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו,

  הנ"ל.

 _________________ חתימת עורך הדין
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 נספח ג' למכרז

 הצהרה על מעמד משפטי

 המשפטי, בטבלאות שלהלן:על המציע לציין במדויק את מעמדו 

 א. מעמד משפטי

 חברה 
 )יש למלא טבלאות 
 ב, ג( 

 שותפות רשומה 
 יש למלא טבלאות 
 ב, ג, ד( 

 ב. פרטים כלליים

 

 שם: _____________________________________________ 

 המציע()יש לצרף תדפיס מרשם החברות/רשם השותפויות לשם 

 ___________________________________________ כתובת

 _________________ טלפון

 _________________ מספר עוסק מורשה

 _________________ מספר החברה/השותפות

 )חברה בע"מ או שותפות רשומה(. שמות בעלי זכות החתימה ג

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה זהותמספר 

    

    

    

 )במקרה של שותפות רשומה(ד. שמות השותפים 

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות

    

    

    

אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי הפרטים 
 שמסרנו

 מדויקים ועדכניים.על מעמדנו המשפטי בטופס זה 

_______________ _________________ 

 שם משפחה שם פרטי

_______________ _________________ 

 חתימה תאריך

 דוגמת חותמת התאגיד
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 למכרז 'נספח ד

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף  הקודם פרטי המציע וניסיונופירוט בדבר 
 ולצורך הניקוד האיכותי

 [דיוורהדפסה ו ]נספח זה ימולא על ידי מציע אשר מגיש מועמדותו למתן שירותי

 פרטי המציע א. 

 _________________; שם

 _________________; כתובת

 _________________; שם איש קשר

 _________________; טלפון

 _________________; פקסימיליה

 _________________; כתובת דואר אלקטרוני

 _________________; מספר עוסק מורשה

 _________________; מספר החברה

 _________________; פרטי חשבון הבנק

 :1.2.3 פירוט בהתאם לתנאי הסף הקבוע בסעיף .ב

( 5במהלך חמש )כאשר , בשירותי דפוס, עיטוף, דיוור ישיר ודיוור דיגיטלי להלן פירוט ניסיון המציע
( שנים רצופות בעבודות אלה 3היה בעל ניסיון מוכח של שלוש )השנים שקדמו למועד להגשת הצעות, 

 מכתבים בשנה במצטבר : 150,000בהיקף של לפחות 

 פרטי השירותים שניתנו פרטי הגוף מספר
 על ידי המציע

מתן תקופת 
 השירותים

 )מ:___/___
( יש |עד:__/___

 לציין חודש ושנה

שם איש הקשר של 
הלקוח, תפקידו 

 ומספר הטלפון שלו

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
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 :2.2.3פירוט בהתאם לתנאי הסף הקבוע בסעיף  . ג

במהלך  להם העניק המציע חברות הביטוחהגופים הפיננסיים ו/או ו/או  פירוט הגופים הציבורייםלהלן 
השנים שקדמו למועד להגשת הצעות שירותי הדפסות ודיוורים בעלי דטה משתנה הנשלחים  (5) חמש

 במייל ובדואר :

 פרטי השירותים שניתנו פרטי הגוף מספר
 על ידי המציע

תקופת מתן 
 השירותים

 ___/)מ:___
יש  (___/עד:__|

 לציין חודש ושנה

שם איש הקשר של 
תפקידו הלקוח, 

 ומספר הטלפון שלו

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 :3.2.3הצהרה בהתאם לתנאי הסף הקבוע בסעיף  .ד

בעל ניסיון מוכח ביצירת הודעות דוא"ל בהן משולבים מסמכים אישיים אנו מצהירים כי המציע הנו 

 50,000מסמכים אישיים של בעל המייל(  ומסמכים גנריים וזאת בהיקף של  ו)כאשר לכל מייל מוזג

 .מועד להגשת ההצעות משלוש השנים שקדמו להודעות דוא"ל לשנה בכל אחת 

 :, לרבות ציון היקף הודעות הדוא"לשמות הגופים ופרטי הקשר להם ניתן שירות זה

(1) ___________________________________________________________________ 

(2) ___________________________________________________________________ 

(3) ___________________________________________________________________ 

(4) ___________________________________________________________________ 

(5) ___________________________________________________________________ 
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בהתאם , (ביחסי עובד מעביד או כנותני שירותיםהמועסקים על ידי המציע )בעלי התפקידים פירוט  . ה

 :4.2.3לסעיף 

 פירוט הניסיון בתחום מקצוע שם מלא

  מתכנת 

  גרפיקאי 

בעל ותק  –מנהל תיק לקוח  

 שנים 3מלי של ימינ

 

 אסמכתא / תעודה / רישיון המעיד על השכלת ו/או ניסיון העובדים המוצגים.צרף ליש * 

באספקת להלן פירוט של שנות הותק והניסיון של המציע  –לצורך קביעת הניקוד האיכותי של ההצעה  ו. 
 :שירותים דומים לשירותים הנדרשים לחברה

 פרטי השירותים שניתנו פרטי הגוף מספר
 על ידי המציע

תקופת מתן 
 השירותים

 )מ:___/___
 ( |עד:__/___

 יש לציין חודש ושנה

שם איש הקשר של 
הלקוח, תפקידו 

 ומספר הטלפון שלו

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 * ניתן להוסיף טבלה זהה עם נתונים נוספים ככל והמקום אינו מספיק
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מס' לקוחות נכון למועד המכרז להם המציע נותן שירותים  -לצורך קביעת הניקוד האיכותי של ההצעה   ז.

 : ועד מועד זה 2017דומים לשירותים הנדרשים לחברה, החל משנת 

 פרטי השירותים שניתנו פרטי הגוף מספר
 על ידי המציע

תקופת מתן 
 השירותים

 )מ:___/___
( יש |עד:__/___

 לציין חודש ושנה

שם איש הקשר של 
הלקוח, תפקידו 

 ומספר הטלפון שלו

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 ככל והמקום אינו מספיק* ניתן להוסיף טבלה זהה עם נתונים נוספים 

  המציע הנו בעל "חשבון מועדף" בדואר ? ח. 

 _______________________________ 

 _____________________________________ : חתימה וחותמת המציע

 _____________________________________ : שם המציע

 _____________________________________ : מציעבתפקיד 

 אישור עורך דין

_________ מרחוב ________________ מספר רשיון _________ _____אני הח"מ, עו"ד _________

 ___________ הופיע/ה בפני גב'/מר _____________________ ת.ז. ______מאשר בזה כי ביום ____

אם המציע ך זה. מסמוכן גב'/מר ______________________ ת.ז. ______________ וחתמו בפני על 

הנו תאגיד, אני מאשר בזאת כי ההצעה נחתמה ע"י מורשי חתימה כדין של התאגיד, ובמסגרת סמכותם, 

 באופן המחייב את התאגיד המציע בהתאם למסמך הצעה זה.

 חתימת עורך הדין_________________
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 למכרז 1נספח ד'

בתנאי סף פירוט בדבר פרטי המציע וניסיונו הקודם לצורך הוכחת עמידה 
 ולצורך הניקוד האיכותי

 [דפוס]נספח זה ימולא על ידי מציע אשר מגיש מועמדותו למתן שירותי 

 פרטי המציע א. 

 _________________; שם

 _________________; כתובת

 _________________; שם איש קשר

 _________________; טלפון

 _________________; פקסימיליה

 _________________; וניכתובת דואר אלקטר

 _________________; מספר עוסק מורשה

 _________________; מספר החברה

 _________________; פרטי חשבון הבנק

 :23.3. פירוט בהתאם לתנאי הסף הקבוע בסעיף ג.

, במהלך , וכריכהנייר כימי(בשירותי דפוס )כולל שוברים ו/או מסמכים עם  להלן פירוט ניסיון המציע
 250,000( השנים שקדמו למועד להגשת הצעות, בביצוע עבודות נשוא המכרז בהיקף של לפחות 5חמש )

 בשנה:מסמכים 

 פרטי השירותים שניתנו פרטי הגוף מספר
 על ידי המציע

תקופת מתן 
 השירותים

 )מ:___/___
 (|עד:__/___

 יש לציין חודש ושנה 

שם איש הקשר של 
הלקוח, תפקידו 

 הטלפון שלוומספר 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
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אותם מעסיק המציע ביחסי עובד מעביד או כנותני שירותים, בהתאם לסעיף בעלי התפקידים פירוט  . ד

3.3.3: 

 פירוט הניסיון בתחום מקצוע שם מלא

  גרפיקאי 

 העובדים המוצגים.אסמכתא / תעודה / רישיון המעיד על השכלת ו/או ניסיון יש לצרף * 

 _____________________________________ : חתימה וחותמת המציע

 _____________________________________ : שם המציע

 _____________________________________ : תפקיד במציע

 אישור עורך דין

אני הח"מ, עו"ד _______________________ מרחוב ________________ מספר רשיון _________ 

מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני גב'/מר _____________________ ת.ז. ____________ 

וכן גב'/מר ______________________ ת.ז. ______________ וחתמו בפני על מסמך זה. אם המציע 

הנו תאגיד, אני מאשר בזאת כי ההצעה נחתמה ע"י מורשי חתימה כדין של התאגיד, ובמסגרת סמכותם, 

 באופן המחייב את התאגיד המציע בהתאם למסמך הצעה זה.

 חתימת עורך הדין_________________



- 25 - 

 

 ' למכרזנספח ה

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

שם _____________נושא משרה בחברת _____________ )אני הח"מ______________ מס' ת"ז 

 ( מצהיר בזאת כי: המציע

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם החברה ומנהליה.  . 1

 אני נושא המשרה אשר אחראי בחברה להצעה המוגשת מטעם החברה במכרז זה.  . 2

ללא התייעצות,  באופן עצמאי,המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי החברה  . 3

 הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.

הצעות במכרז  המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע  .4

 זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה או בפני כל גוף או אדם הקשורים

 עימם.

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  . 5

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.  . 6

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  . 7

עם מתחרה או  תאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהואהצעה זו של ה . 8

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

אני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על התצהיר ועד מועד  . 9

 .הגשת ההצעות

 ל להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכו . 10

 תאריך_________ שם החברה______________ חותמת החברה __________

 שם המצהיר___________ חתימת המצהיר ____________

 אישור עו"ד בעל רישיון עריכת דין בישראל 

 ________________________________ שכתובתי __________________אני הח"מ, עו"ד ___

והנושא רישיון מספר ______ מאשר בזאת כי ביום________ הופיע/ה/ו לפני מר/גב' 

 ___ֹֹֹֹֹֹֹֹ_____/__________________________, שזיהה/תה/ו עצמו/ה/ם לפי תעודת זהות מס' _

 ֹהמוכר/ת/ים לי אישית, וחתם/מה/ו על תצהיר זה לאחר שהבינו את משמעותה המשפטית של חתימתם. 

 ______________________ __________________ ________________ 
 חתימה מס' רישיון שם עורך הדין 
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 למכרז 1נספח ו'

 לכבוד:

 קרן לבטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ -קנט 

 ודיוור הדפסהמחירון לשירותי 

 דיוור[הדפסה ו]נספח זה ימולא על ידי מציע אשר מגיש מועמדותו למתן שירותי 

אני/אנו החתום/מים מטה, לאחר שקראתי/נו בעיון את ההזמנה להציע הצעות, ההסכם על נספחיו 
 ויתר מסמכי המכרז על נספחיהם וצרופותיהם, מציע/ים בזאת את ההנחה הבאה למחירי המחירון:

 מחיר כמות מפרט
גרם נ"ע פרוצס צד אחד  80הדפסת מכתבים מנייר 

 1000 -ל ₪ 95 200,000כמות למלאי  אפסון המלאי.)מכתבי רקע( ייצור למלאי כולל 
 יחידות

צבעים צד  3-חלון. הדפסה ב 16/23.7הדפסת מעטפות 
 1000-ל ₪ 250 25,000כמות למלאי  אחד ייצור למלאי כולל אפסון המלאי.

 יחידות

הדפסת נתונים משתנים דינמיים בשחור ע"פ הגדרות 
 לקוח כולל טקסטים ע"ג נייר המלאי

 1000-ל ₪ 250 הדפסות 3,000עד 
 יחידות

יחידות נוספות מעל  1,000כל 
 10,000יחידות ועד  3,000

 יחידות
 1000-ל ₪ 170

 יחידות נוספות

 10,000יחידות מעל  1,000כל 
 יחידות

 1000-ל ₪ 150
 יחידות נוספות

הדפסת נתונים משתנים דינמיים דיגיטליים בצבע צד 
 לבן 4Aאחד, ע"ג נייר 

 1,000מינימום עד מחיר 
 ₪ 500 הדפסות

 ₪ 500 יחידות נוספות 1000מחיר לכל 

הדפסת נתונים משתנים דינמיים דיגיטליים בצבע דו 
 לבן 4Aצדדי, ע"ג נייר 

 1,000מחיר מינימום עד 
 ₪ 800 הדפסות

  ₪ 800 יחידות נוספות 1000מחיר לכל 

איסוף דפים וקיפולם יחד לפי סדר + הכנסה  -עיטוף 
 למעטפה

 1,000מחיר מינימום )עד 
 ש"ח 400 דפים למעטפה 3מגדלים(, עד 

 1,000מחיר מינימום )עד 
 ש"ח 700 דפים למעטפה 3מגדלים(, מעל 

 4,000נוסף עד  1,000עלות לכל 
 ש"ח 250 דפים למעטפה( 3מגדלים )עד 

 4,000נוסף עד  1,000עלות לכל 
 ש"ח 350 דפים למעטפה( 3מגדלים )מעל 

נוסף מעל   1,000עלות לכל 
דפים  3מגדלים )עד  4,000

 למעטפה(
 ש"ח 220

נוסף מעל   1,000עלות לכל 
דפים  3מגדלים )מעל  4,000

 למעטפה(
 ש"ח 320

 (PDFעלות לפי מעטפות )קצבי  -ארכוב 

 1000מחיר מינימום עד 
 מעטפות

 1000-ל ₪ 400
 יחידות

 1000-ל ₪ 400 מעטפות  1000מעל 
 יחידות

 עלות קיפול אינסרט מלקוח
 1000-ל ₪ 150 יחידות 1,000מחיר מינימום עד 

 יחידות

 1000-ל ₪ 150 יחידות 1,000מעל 
 יחידות

גרם נטול עץ  90נייר  16/23.7מעטפה דיגיטאלית 
 מודפסת צד אחד פרוס כולל נתונים משתנים

 1000-ל ₪ 400 יחידות 1,000מחיר מינימום עד 
 יחידות

 1000לכל  ₪ 300 מעטפות באותה מנה 1000כל 

ס"מ )למכתבים כבדים  23/34מעטפה דיגיטאלית 
גרם נטול עץ מודפסת צד אחד  90ומרובי דפים(, נייר 

 פרוס כולל נתונים משתנים

 1000-ל ₪ 700 יחידות 1,000מחיר מינימום עד 
 יחידות

 1000-ל ₪ 550 מעטפות באותה מנה 1000כל 
 יחידות

 מעטפההדפסת רכב על 
 1,000 -ל ₪ 200 יחידות 1,000מחיר מינימום עד 

 יחידות
מעטפות באותה  1,000 תוספת

  ₪ 50 מנה

 הדבקת מדבקה דואר
 1,000 -ל ₪ 100 יחידות 1,000מחיר מינימום עד 

 יחידות

 1,000 -ל ₪ 100 מעטפות באותה מנה 1,000כל 
 יחידות
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 מחיר כמות מפרט
גרם  170ס"מ פרוס, נייר כרומו  50.5/41הדפסת ברושור 

 פרוס דו צדדי
 כנפיים 3 20.5/13.7קיפול לגודל 

 לברושור ₪ 1.2 

גרם דו צדדית  300כרומו  14/20גלויה עם דאטה גודל 
 ליחידה ₪ 0.6 יחידות 3,000 כולל מידע משתנה וחיתוך לגודל נטו

גרם דו צדדית.  300כרומו  14/20גלויה ללא דאטה גודל 
גרם מודפס צד אחד  115כרומו  16/23ייצור מעטפה 

 כולל מידע משתנה
 ליחידה ₪ 2.4 יחידות 3,000

  ₪ 500 חד פעמי לצורה/גודל מבלט 
  ₪ 150 לכל הפקה עלות הכנת מבלט 

 ללא עלות  עבודות פיתוח לצרכי הדיוור
 ללא עלות  משלוח חומרים אל ומקנט לבית הדפוס

 ללא עלות  העברת חומרי הדיוור לכספת
 ללא עלות  הובלה לדואר

 ללא עלות  הפקת עותק יחיד ומשלוח למשרד הפרסום

 מחירון הדפסת חוזים

 מפרט
אופציה 

 דיגיטלית:
 כמויות:

 מחיר

 סגור A4גודל 
ג' נטול עץ  80-נייר פנימי

 מודפס, צבע שחור.
כריכה צבעונית מנייר 

 ג' צד אחד. 115כרומו 
ביצוע, איסוף וכריכה 

 בסיכות או דבק קר.

 2000מאות ועד 
  -יח' 

הדפסת 
 דיגיטאלית.

 

 ש"ח ליח'. 0.15ע"מ(  2פנימי בחוברת ) A4דף 
גרם פרוצס צד אחד 170עלות כריכה צבעונית, נייר כרומו 
 ש"ח ליח'. 1.5איסוף וביצוע כריכת סיכות/דבק קר 

 מחירון גרפיקה
 מחיר: כמות: פריט

 ש"ח 300 שעת עבודה שעת גרפיקאי

 מחירון מיילים

 מחיר: כמות: פריט
עלות ריטיינר חודשי כולל פיתוח, עיצוב יישום 

 ותמיכה
1 1,500 

ללא הגבלת צרופות וגודל  – עלות שליחת מייל
 הקובץ וללא הגבלת כמות נמענים בריצה

 אג' 4 1

 המחירים ללא מע"מ 

  מובהר כי תשלום עבור מחיר המעטפה, הביול והמשלוח ייעשה בהתאם למחירון דואר ישראל, וכן כי
 משלוח השירותים אל ו/או ממשרד קנט יהיה על חשבון המציע הזוכה. 

  די קנט, תהא רשאית קנט להזמינם ילגבי פריטים נוספים שאינם מפורטים במחירון, ואשר יידרשו על
 שהמחיר שיוצע על ידו יאושר על ידה מראש. מאת המציע הזוכה ובלבד

 :לאור המוצג בטבלה לעיל, אחוז ההנחה המוצע על ידי הנו 

 בספרות: ________________________________________________.

 במילים: ________________________________________________.

 יגבר הרשום בספרותשום במילים מובהר כי במקרה של סתירה בין הרשום בספרות לבין הר. 

 _________________________שם + חתימה 
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 למכרז 2נספח ו'

 לכבוד:

 קרן לבטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ -קנט 

 דפוסמחירון לשירותי 

 [דפוס]נספח זה ימולא על ידי מציע אשר מגיש מועמדותו למתן שירותי 

אני/אנו החתום/מים מטה, לאחר שקראתי/נו בעיון את ההזמנה להציע הצעות, ההסכם על נספחיו 
 ויתר מסמכי המכרז על נספחיהם וצרופותיהם, מציע/ים בזאת את ההנחה הבאה למחירי המחירון:

 מחיר כמות מפרט
גרם נ"ע פרוצס צד אחד )מכתבי רקע(  80הדפסת מכתבים מנייר 

 1000 -ל ₪ 95 200,000כמות למלאי  אפסון המלאי.ייצור למלאי כולל 
 יחידות

צבעים צד אחד ייצור  3-חלון. הדפסה ב 16/23.7הדפסת מעטפות 
 1000-ל ₪ 250 25,000כמות למלאי  למלאי כולל אפסון המלאי.

 יחידות

 עלות קיפול אינסרט מלקוח

מחיר מינימום עד 
 יחידות 1,000

 1000-ל ₪ 150
 יחידות

 1000-ל ₪ 150 יחידות 1,000מעל 
 יחידות

 הדפסת רכב על מעטפה

מחיר מינימום עד 
 יחידות 1,000

 1,000 -ל ₪ 225
 יחידות

מעטפות  1,000 תוספת
  ₪ 50 באותה מנה

גרם פרוס דו  170ס"מ פרוס, נייר כרומו  50.5/41הדפסת ברושור 
 צדדי

 כנפיים 3 20.5/13.7קיפול לגודל 
 לברושור ₪ 1.2 

גרם דו צדדית. ייצור  300כרומו  14/20דאטה גודל  גלויה ללא
 ליחידה ₪ 2.4 יחידות 3,000 גרם מודפס צד אחד כולל מידע משתנה 115כרומו  16/23מעטפה 

גר' שביט בטחוני,  90נייר  A4הדפסת צ'קים ריקים ללא גב 
 580 1,000 צבעים סגול וירוק )לוגו קנט( 2הדפסה 

  ₪ 500 חד פעמי לצורה/גודל מבלט 
  ₪ 150 לכל הפקה עלות הכנת מבלט 

 ללא עלות  עבודות פיתוח לצרכי הדיוור
 ללא עלות  משלוח חומרים אל ומקנט לבית הדפוס

 ללא עלות  הפקת עותק יחיד ומשלוח למשרד הפרסום

 מחירון הדפסת חוזים

 מפרט
אופציה 

 דיגיטלית:
 כמויות:

 מחיר

 סגור A4גודל 
נטול עץ ג'  80-נייר פנימי

 מודפס, צבע שחור.
כריכה צבעונית מנייר 

 ג' צד אחד. 115כרומו 
ביצוע, איסוף וכריכה 

 בסיכות או דבק קר.

 2000מאות ועד 
  -יח' 

הדפסת 
 דיגיטאלית.

 

 ש"ח ליח'. 0.15ע"מ(  2פנימי בחוברת ) A4דף 
גרם פרוצס צד אחד 170עלות כריכה צבעונית, נייר כרומו 

 ש"ח ליח'. 1.5יכות/דבק קר איסוף וביצוע כריכת ס

 מחירון נייר משבצות
 מחיר כמות מפרט

דבק  A4דף בפנקס  25ג'  80דף רשת ירוק, נייר 
 דבק בראשבראש

 ש"ח 3.8 יח' 50
 ש"ח 2.2 יח' 100
 ש"ח 2.2 יח' 200
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 מחירון מעטפות )עם לוגו(
 מחיר כמות פריט מעטפות: סוג וגודל

11x23  רגיל -ס"מ לבן והדבקה 
 ש"ח 0.15 יח' 1,000
 ש"ח 0.15 יח' 2,000
 ש"ח 0.15 יח' 5,000

11x23  חלון -ס"מ לבן והדבקה 
 ש"ח 0.16 יח' 1,000
 ש"ח 0.16 יח' 2,000
 ש"ח 0.16 יח' 5,000

18x25  חלון -ס"מ לבן והדבקה 
 ש"ח 0.30 יח' 1,000
 ש"ח 0.30 יח' 2,000
 ש"ח 0.30 יח' 5,000

24x34 רגיל -ס"מ לבן והדבקה 
 ש"ח 0.47 יח' 1,000
 ש"ח 0.47 יח' 2,000
 ש"ח 0.47 יח' 5,000

30x40 רגיל -ס"מ לבן והדבקה 
 ש"ח 0.58 יח' 1,000
 ש"ח 0.58 יח' 2,000
 ש"ח 0.58 יח' 5,000

 פנקסיםמחירון 
 מחיר: כמות: פריט

מקור,  -עותקים )לבן 2סטים של  25פנקס עם 
חיבור בדבק וסיכות עם  A4העתק( גודל  -צהוב

 קו תלישה. עם או בלי קרטון.
 כיתוב יימסר ע"י קנט

1 16 ₪  

 מחירון נייר פירמה ) עם לוגו( שוכב/עומד
 מחיר: כמות: פריט

 (500צבעים )בחבילות  של  3
 ג' לייזר הדפסה עם לוגו  A4 80נייר צילום 

 (500צבעים )בחבילות  של  3ב 
  (500צבעים )בחבילות  של  3

 ש"ח 0.092 יח' 20,000

 ש"ח 0.075 יח' 40,000

 ש"ח 0.062 יח' 60,000

 מחירון גרפיקה
 מחיר: כמות: פריט

 ש"ח 300 שעת עבודה שעת גרפיקאי

 .המחירים ללא מע"מ 

  מובהר כי תשלום עבור מחיר המעטפה, הביול והמשלוח ייעשה בהתאם למחירון דואר ישראל, וכן כי
 משלוח השירותים אל ו/או ממשרד קנט יהיה על חשבון המציע הזוכה. 

  תהא רשאית קנט להזמינם ידי קנט לגבי פריטים נוספים שאינם מפורטים במחירון, ואשר יידרשו על ,
 ובלבד שהמחיר שיוצע על ידו יאושר על ידה מראש.מאת המציע הזוכה 

 :לאור המוצג בטבלה לעיל, אחוז ההנחה המוצע על ידי הנו 

 בספרות: ________________________________________________.

 במילים: ________________________________________________.

 יגבר הרשום בספרותין הרשום במילים מובהר כי במקרה של סתירה בין הרשום בספרות לב. 

 _________________________שם + חתימה 
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 נספח ז' למכרז

 הצהרת מציע בדבר אי מתן טובות הנאה 

 לכבוד:

 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ -קנט 

 הנדון: הצהרה על אי מתן טובת הנאה

בהמשך להצעתי לספק לקנט שירותים, הריני להצהיר בפניכם כי לא הענקתי טובת הנאה כלשהי למי מעובדי 

 החברה או מנהליה ו/או למי מטעמה בקשר להצעתי לספק לכם השירותים או בקשר לכל עניין אחר. 

 _______________________ __________________ ____________ 
 תאריך חתימה שם 
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 ח' למכרז נספח

 יודפס על נייר הלוגו של פירמת רואי החשבון

 אישור רו"ח על מחזור כספי

 [דיוורהדפסה ו]נספח זה ימולא על ידי מציע אשר מגיש מועמדותו למתן שירותי 

 31.12.2018, 31.12.2017, 31.12.2016אישור על מחזור כספי לשנתיים מתוך השנים שנסתיימו ביום הנדון : 

 וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:לבקשתכם 

 הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________.  .א
בוקרו/נסקרו  31.12.2018,  31.12.2017, 31.12.2016הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום  .ב

 )בהתאמה( על ידי משרדנו.

 לחילופין:

בוקרו על ידי רואי  31.12.2018, 31.12.2017, 31.12.2016הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום 

 חשבון אחרים. 

, 31.12.2016חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנו לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום  .ג
 1תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחידאינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית  31.12.2018, 31.12.2017

 לחילופין:

, 31.12.2016חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום 

כוללת חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד'  31.12.2018, 31.12.2017

 להלן.

 לחילופין:

, 31.12.2016הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום  חוות

כוללת חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט  31.12.2018, 31.12.2017

 בסעיף ד' להלן.

המחזור  31.12.2018, 12.2017.31, 31.12.2016בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום  .ד
מאות אלף שקלים  ארבעש"ח ) 400,000הינו גבוה מ / שווה ל   2018, 2017, 2016 עבור השניםהכספי של חברתכם 

 חדשים(. 

 בכבוד רב,

___________________________ 

 חתימת רואי החשבון

 הערות: 

 2009אוגוסט  –הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון בישראל  נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל . 

 .יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח 

                                                      

יראו אותן כחוות דעת ללא  ,99לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  1

 סטייה מהנוסח האחיד.
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 למכרז 1נספח ח'

 יודפס על נייר הלוגו של פירמת רואי החשבון

 אישור רו"ח על מחזור כספי

 [דפוס]נספח זה ימולא על ידי מציע אשר מגיש מועמדותו למתן שירותי 

  31.12.2018, 31.12.2017, 31.12.2016מחזור כספי לשנתיים מתוך השנים שנסתיימו ביום אישור על הנדון : 

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

 הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________.  .א
בוקרו/נסקרו  31.12.2018,  31.12.2017, 31.12.2016הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום  .ב

 )בהתאמה( על ידי משרדנו.

 לחילופין:

בוקרו על ידי רואי  31.12.2018, 31.12.2017, 31.12.2016הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום 

 חשבון אחרים. 

, 31.12.2016חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנו לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום  .ג
 2אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד 31.12.2018, 31.12.2017

 לחילופין:

, 31.12.2016חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום 

יגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' כוללת חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחר 31.12.2018, 31.12.2017

 להלן.

 לחילופין:

, 31.12.2016חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום 

כוללת חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט  31.12.2018, 31.12.2017

 בסעיף ד' להלן. 

המחזור  31.12.2018, 31.12.2017, 31.12.2016לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום בהתאם  .ד
ש"ח )שלוש מאות אלף שקלים  000300,הינו גבוה מ / שווה ל   2018, 2017, 2016 עבור השניםהכספי של חברתכם 

 חדשים(. 

 בכבוד רב,

___________________________ 

 חתימת רואי החשבון

 הערות: 

  2009אוגוסט  –נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון בישראל . 

 .יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח 

                                                      

יראו אותן כחוות דעת ללא  ,99המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות  2

 סטייה מהנוסח האחיד.
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 נספח ט' למכרז

 מפרט השירותים
 שירותי דפוס:

 עיקר השירותים אשר יידרשו מן המציע הזוכה יהיו: .1

 שעות(. 24מידי / מענה במייל עד מענה מהיר )מענה טלפוני  .1.1

 הדפסה של חוזים כולל כריכה, וכן של פנקסים. .1.2

 הפקת דגמי שמש ואיריס ללא עלות. .1.3

 הפקת מדבקות שמיות ועוד. .1.4

 דפוס אופסט. .1.5

 עיטוף וכריכה. .1.6

 קיפול ועיטוף אוטומטי במהירות גבוהה של מספר צרופות. .1.7

 הדפסת ניירת משרדית כולל דפוס רכב. .1.8

 לצרכי שיווק ופרסום.הדפסת דפוס פרוצס  .1.9

 משלוח: .2

העברת חומרים לדואר ישראל ללא עלות למעט עלות הביול בהתאם להסדר שקיים בין הספק לבין  .2.1
 חברת דואר ישראל או כל חברת דיוור אחרת באישור קנט.

משלוח חומר לקנט, ו/ או למשרד הפרסום בדיקות תקינות, דגם שמש/איריס, חומר חוזר ללקוח  .2.2
 משלוח עצמו על חשבון בית הדפוס. -וסף מבית הדפוס וכל חומר דפוס נ

מעת לעת, יידרש המציע הזוכה לספק דוגמאות וטסטים למשרדי קנט, המציע יידרש להציג את  .2.3
, ובלבד שהחומר הנדרש בצירוף הבקשה 15:00הדוגמא במשרדי קנט ככל ויידרש, עד השעה 

 באותו היום.  10:00להעברת הדוגמא תימסר אליו עד השעה 

התמורה שתשולם לספק הזוכה עבור הביול תהא בהתאם לתעריפי דואר ישראל אשר יהיו ידועים במועד  .3
 ביצוע השירותים בניכוי הנחות הניתנות לספק הזוכה.

עוד מובהר כי הובלות אל ו/או ממשרדי קנט ו/או משרד הפרסום לצורך מתן השירותים יהיו על חשבון  .4
 הספק הזוכה.

 , יעביר הספק לקנט חשבונית נפרדת ומפורטת בכל מרכיבי העלות.עבור כל הזמנת עבודה .5

ממועד קבלת הבקשה מאת קנט, יעביר הספק הזוכה טסטים על פי הנחיות קנט לבדיקה ואישור של קנט  .6
ובלוחות זמנים מהירים בהתאם להגדרת דחיפות החומר ומורכבותו על ידי קנט ובכל מקרה לא יותר 

 ימי עסקים. 3-מ
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 שירותי הדפסה ודיוור: .1

עיקר השירותים אותם יידרש הספק לספק לקנט יהיו מיזוג מורכב של נתוני דיוור שיועברו אליו  .1.1
באמצעות קובץ נתונים ממוחשב, הדפסה, עיטוף וביול. הספק יידרש לשלב את הנתונים לפורמט 

על ידי קנט הוא יידרש להדפיסו, לעטפו, לביילו של מכתב בצורה אוטומטית, ולאחר אישורו 
ולשלוח אותו באמצעות הדואר למדוורים וזאת עד להגעתו לבית המדוור. יצוין כי המונח "הגעה 
לבית המדוור" משמעותה הגעה אל המדוור בעצמו, ולא באמצעות חלוקה למזכירות יישוב או 

לקנט לצורך אחסונם במנגנון של  PDFמקום מרוכז אחר. במקביל, יעביר הספק תוצרים בפורמט 
 "כספת".

קנט תהא רשאית לדרוש מן הספק לבצע דיוור באמצעות דואר אלקטרוני של המכתבים שיופקו  .1.2
, וזאת לכתובות דואר אלקטרוני שפרטיהם יועברו לספק מאת קנט. במידה וקנט PDFבפורמט 

חשב יומי על סטאטוס משלוח תעשה שימוש בזכות זו, יידרש הספק להעביר לקנט דו"ח בקרה ממו
הדיוור, סטאטוס קבלתו אצל הנמען, סטאטוס פתיחתו על ידי הנמען, סטאטוס פתיחת הצרופה 

 למייל על ידי הנמען, וכל שדה אחר שיידרש על ידי קנט לצורך ביצוע המעקב.

קנט  לוחות הזמנים לביצוע הזמנת עבודה לגבי מיזוג נתונים ודיוורם יהיו בהתאם למפורט להלן:  .1.3
תעביר במנגנון העברה בדומה "כספת" לידי הספק הזוכה קובץ ובו נתונים שונים אותם יידרש 
הספק הזוכה למזג על פי הנחיות קנט. ממועד קבלת הקובץ מאת קנט, יעביר הספק הזוכה טסטים 

 -על פי הנחיות קנט לבדיקה ואישור של קנט על פי לוחות הזמנים הבאים: קובץ נתונים מורכב 
ימי עסקים ממועד קבלתו אצל הספק הזוכה, וקובץ  3טים ראשונים יישלחו לאישור קנט עד טס

טסטים ראשונים יישלחו לאישור קנט בתוך יום עסקים אחד ממועד קבלתו על אצל  -נתונים פשוט 
הספק הזוכה.  לאחר אישור קנט את הטסטים ואישור ירידה לדפוס חומרי הדפוס ירדו לרצפת 

מדוורים ייצא לשליחה למדוורים לא יאוחר  3,000חר מיום עסקים אחד. דפוס של עד הייצור לא יאו
מדוורים ייצא לשליחה  3,000ימי עסקים ממועד קבלת אישור ירידה לדפוס, דפוס של מעל  3-מ

 ימי עסקים ממועד קבל אישור ירידה לדפוס.   5-למדוורים לא יאוחר מ

 כללי .2

 שעות(. 24מענה במייל עד מענה מהיר )מענה טלפוני מידי /  .2.1

 שיטת העברת הנתונים בין קנט לספק תהיה בצורה מאובטחת באמצעות חדר כספות. .2.2

הספק הזוכה יידרש לתחזק שרת ייעודי מוקשח מעודכן בכל עדכוני האבטחה הנדרשים על ידי  .2.3
 קנט ולעדכנו בהתאם לדרישות קנט.

 יכולות עיבוד מידע: .3

של לקוחות הכוללת בין היתר הדפסת פרטים אישיים בגוף  עיבוד מידע דיגיטאלי )דאטה( משתנה .3.1
 המכתב, הדפסה ושתילה של נתונים אישיים משתנים.

. )לדוגמא מיזוג חישובים שיתווספו למכתבי הלקוח, מיזוג הערות, שינויי SQLביצוע שאילתות  .3.2
 עיצוב תלויי שאילתה וכדומה(.

ר כל דיוור בנפרד: הוספת ועדכון מיקוד, טיפול בנתונים לצורך טיוב כתובות למשלוח בדואר עבו .3.3
 מציאת קוד חלוקה, מיון. 

 אחת לתקופה, לפי הגדרת קנט, ביצוע טיוב כלל כתובות המגדל בקנט מול מחלקת מחשב. .3.4

תכנות מאפייני הדיוור ללא הגבלה ובלוחות זמנים מהירים בהתאם  -טיפול שוטף באפיון דיוור  .3.5
 ימי עסקים. 5-די קנט ובכל מקרה לא יותר מלהגדרת דחיפות החומר ומורכבותו על י

ביצוע שינויים בתוכנית האפיון למיזוג וביצוע בדיקות תקינות למיזוג )"טסטים"( ללא הגבלה  .3.6
ובלוחות זמנים מהירים בהתאם להגדרת דחיפות החומר ומורכבותו על ידי קנט ובכל מקרה לא 

 ימי עסקים.  3 -יותר מ

 וכדומה. 24כולל הנחות על כמויות, דואר  נוספות בדיקות היתכנות לעלויות דיוור  .3.7

 וכו'. WORD ,EXCEL ,ACCESSיכולת מיזוג דאטה על סוגי קבצים שונים כגון:  .3.8
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 הפקות: .4

 הפקת דגמי שמש ואיריס ללא עלות. .4.1

 הפקת מדבקות שמיות ועוד. .4.2

 וס אופסט.דפוס דיגיטלי )כולל הדפסה דיגיטאלית על מעטפות( ודפ .4.3

 עיטוף וכריכה. .4.4

 קיפול ועיטוף אוטומטי במהירות גבוהה של מספר צרופות. .4.5

יכולת החרגה של מכתבים ספציפיים מעיטוף אוטומטי, עיטוף ידני ושליחה בדואר או חזרה לקנט,  .4.6
 לפי דרישות הלקוח. 

ממופתחים עבור קבצי הדפוס לפי  Text Documentו/או אקסל ו/או אקסס ו/או  PDFיצירת קבצי  .4.7
 דרישות הלקוח ולפי מספר מפתחות שונים.

 דפוס רכב. .4.8

 :מיילים .5

יצירת דוחות ויצירת מנגנון  משלוח מייל מעוצב, המכיל צרופות שונות, קישורים לאינטרנט ותמונות. 
API לשמירת המידע מול חברת קנט. 

עלות הריטיינר החודשי כוללת בתוכה כל פעולה הנדרשת לצורך משלוח המיילים, ובכלל זה  .5.1
 פיתוח, עיצוב, יישום ותמיכה עבור כל דיוור בנפרד 

משלוח מיילים למגדלים הכוללים: מייל פרטני לכל דיוור, צרופה אישית של המגדל, טפסים  .5.2
גודל  כגון חוזי ביטוח, ברושורים ועוד(ומסמכים נלווים גנריים ללא הגבלה על כמות הצרופות )

 MB 25המייל הנשלח יהיה עד 

 :צרופות .5.3

 .קבלת צרופות מסוגים שונים .5.3.1

 יכולת לשלוח מייל עם או ללא צרופה. .5.3.2

 יכולת לצרף יותר מצרופה אחת למייל .5.3.3

 יכולת לצרף גם צרופות אישיות למגדל וגם צרופות גנריות וכל שילוב ביניהן .5.3.4

לאותו מייל במידה ויש מספר זיהוי יחידני  שונים קטרונייםדיוורים אליכולת שליחת   .5.3.5
לצרופה. לדוגמה: יש איש קשר שהוא אחראי על הביטוח של שני מגדלים שונים. המייל של 

מייל נפרד עם צרופה  'דיוורים שונים שהוא צריך לקבל 2האיש קשר הוא אותו מייל אבל יש 
 .עבור כל לקוחאישית 

 דיוור לפי אפיון. שליחה לרשימה פרטנית לכל .5.4

המייל יישלח בצורה תואמת )רספונסיבי( מחשבים נייחים ו/או ניידים ו/או טאבלטים ו/או טלפון  .5.5
 נייד.

 לפי דרישה -המציע יתבקש לשלוח מייל נסיון ו/או ביצוע בדיקות שונות .5.6

/  דוחות בקרה הכוללים לכל הפחות: דוח שליחה, דוח קבלה ורג'קטים, דוח פתיחה של צרופות .5.7
 הדוח יכלול קישור לרמת שורת המגדל על פרטיה השונים. .הקלקות

5.8. API או כל מידע אחר שיידרש ע"י קנט. לשליחת דוחות וסטטיסטיקות 

 וניהול רשימת מיילים חסומים / הסרה מדיוור כולל יכולת ייצוא הרשימות לקנט. .5.9
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 משלוח:. .6

ללא עלות למעט עלות הביול בהתאם להסדר שקיים בין הספק  העברת המכתבים לדואר ישראל .6.1
 לבין חברת דואר ישראל או כל חברת דיוור אחרת באישור קנט.

עבודה עם חברת דיוור השולחת מכתבים באופן יחידני לכל בית לקוח )תיבת דואר אישית( ולא  .6.2
 באופן מרוכז ומגיעה לכל הישובים בארץ. ישראל.

בדיקות תקינות, דגם שמש/איריס, חומר חוזר ללקוח וכל חומר דפוס משלוח חומר חוזר לקנט,  .6.3
 משלוח עצמו על חשבון בית הדפוס. -נוסף מבית הדפוס 

מעת לעת, יידרש המציע הזוכה לספק דוגמאות וטסטים למשרדי קנט, המציע יידרש להציג את  .6.4
רוף הבקשה , ובלבד שהחומר הנדרש בצי15:00הדוגמא במשרדי קנט ככל ויידרש, עד השעה 

 באותו היום.  10:00להעברת הדוגמא תימסר אליו עד השעה 

 משלוח מיילים הכולל צרופות ללקוחות כולל דוחות בקרה לפי דרישת לקוח. .6.5

בעתיד ייתכן ויידרש משלוח חומרי דפוס שונים )פוליסות, חוזי ביטוח וכו'( מכלל המערכות  .6.6
 ליסות בצרוף חוזה ביטוח(.התפעוליות בקנט דרך בית הדפוס ללקוח )לדוגמה: פו

 עבור כל הזמנת עבודה, יעביר הספק לקנט חשבונית נפרדת ומפורטת בכל מרכיבי העלות. .6.7

 עיקר השירותים אשר יידרשו מן המציע הזוכה יהיו: .7

מיזוג מורכב של נתוני דיוור שיועברו אליו באמצעות קובץ נתונים ממוחשב, הדפסה, עיטוף וביול.  .7.1
 לשתול את הנתונים לפורמט של מכתב באופן אוטומטי.הספק הזוכה יידרש 

לאחר אישורו על ידי קנט הוא יידרש להדפיסו, לעטפו, לביילו ולשלוח אותו באמצעות הדואר  .7.2
 למדוורים וזאת עד להגעתו לבית המדוור.

יצוין כי המונח "הגעה לבית המדוור" משמעותה הגעה אל תיבת הדואר של המדוור עצמו, ולא באמצעות 
לקנט  PDFלוקה למזכירות יישוב או מקום מרוכז אחר. במקביל, יעביר הספק הזוכה תוצרים בפורמט ח

 לצורך אחסונם

קנט תהא רשאית לדרוש מן הספק הזוכה לבצע דיוור באמצעות דואר אלקטרוני של המכתבים שיופקו  .8
ט. במידה וקנט , וזאת לכתובות דואר אלקטרוני שפרטיהם יועברו לספק הזוכה מאת קנPDFבפורמט 

(  לקנט IPתעשה שימוש בזכות זו, יידרש הספק הזוכה ליצירת מודול דוחות שיועבר בצורה אוטומטית )
ועל פי לוחות זמנים שיוחלטו ע"י קנט. מודול זה יכיל דוחות בקרה לפי דרישות קנט כגון: סטאטוס 

ן, סטאטוס פתיחת הצרופה משלוח הדיוור, סטאטוס קבלתו אצל הנמען, סטאטוס פתיחתו על ידי הנמע
 למייל על ידי הנמען, וכל דוח אחר שיידרש על ידי קנט לצורך ביצוע המעקב.

לוחות הזמנים לביצוע הזמנת עבודה לגבי מיזוג נתונים ודיוורם יהיו בהתאם למפורט להלן:  קנט תעביר  .9
באמצעים ממוחשבים על פי לידי הספק הזוכה קובץ ובו נתונים שונים אותם יידרש הספק הזוכה למזג 

 הנחיות קנט.

ממועד קבלת הקובץ מאת קנט, יעביר הספק הזוכה טסטים על פי הנחיות קנט לבדיקה ואישור של קנט  .10
 על פי לוחות הזמנים הבאים: 

טסטים ראשונים  -קובץ נתונים פשוט )בקובץ תופיע טבלה אחת ואפיון הדיוור לא יכיל התניות( .10.1
 יום עסקים אחד ממועד קבלתו על אצל הספק הזוכה. יישלחו לאישור קנט בתוך 

טסטים  -קובץ נתונים מורכב  )בקובץ תופיע יותר מטבלה אחת ואפיון הדיוור יכיל התניות( .10.2
 ימי עסקים ממועד קבלתו אצל הספק הזוכה. 5ראשונים יישלחו לאישור קנט עד 

ירדו לרצפת הייצור לא  לאחר אישור קנט בכתב את הטסטים ואישור ירידה לדפוס חומרי הדפוס .10.3
 יאוחר מיום עסקים אחד. 

ימי עסקים ממועד קבלת  3-מדוורים ייצא לשליחה למדוורים לא יאוחר מ 3,000דפוס של עד  .10.4
 אישור ירידה לדפוס.

ימי עסקים ממועד קבל  5-מדוורים ייצא לשליחה למדוורים לא יאוחר מ 3,000דפוס של מעל  .10.5
 אישור ירידה לדפוס. 

 יכללו גם דיוורים חריגים המכילים החרגת מכתבים לחזרה לקנט ולעיטוף ידני. לוחות הזמנים .11

התמורה שתשולם לספק הזוכה עבור המעטפות וביולן תהא בהתאם לתעריפי דואר ישראל אשר יהיו  .12
 ידועים במועד ביצוע השירותים בניכוי הנחות הניתנות לספק הזוכה.

 ורך מתן השירותים יהיו על חשבון הספק הזוכה.עוד מובהר כי הובלות אל ו/או ממשרדי קנט לצ .13

 עבור כל הזמנת עבודה, יעביר הספק לקנט חשבונית דיוור נפרדת ומפורטת בכל מרכיבי העלות. .14
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 מסמך ב'

הסכם מסגרת לקבלת שירותי הדפסה ודיוור מסוגים שונים עד לקבלת הדיוור 

 קרן לבטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ  -בבית הלקוח עבור קנט 

 2019שנערך ונחתם בתל אביב ביום ____ לחודש _________ שנת 

 בין

 בע"מ  לבטוח נזקי טבע בחקלאותקרן  - קנט

 יפו-תל אביב 74מנחם בגין מרחוב 

 : _____________פקס: ____________ טלפון

"(קנט)להלן: "  

 מצד אחד,

 לבין

_____________________________ 

 _____________________________: כתובת

 : _____________פקס: ____________ טלפון

 "(הספק)להלן: " 

 מצד שני,

להתקשרות מסגרת לקבלת שירותי הדפסה ודיוור  06/2019פרסמה מכרז פומבי מס'  קנטו הואיל:
" המכרז)להלן: " קרן לבטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ -מסוגים שונים עבור קנט 

תחת שירותי  " בהתאמה( והצעת הספק נבחרה כהצעה הזוכה במכרזהשירותיםו"
 ;(דפוסדיוור או הדפסה ו_____________________)יש למלא 

וזאת תפנה אליו מעת לעת ותעביר לביצועו הזמנות עבודה ספציפיות,  קנטוהובהר לספק כי  והואיל:
 כלשהו ו/או בכלל; כל מחויבות להעברת שירותים לספק בהיקף קנטלמבלי שתהא 

והספק מצהיר כי הוא בעל הידע, המיומנות, הניסיון הדרוש לביצוע השירותים, וכי בידיו  והואיל:
כל האמצעים, הכלים והעובדים הדרושים לביצוען ברמה הגבוהה ביותר של השירותים וכי 

 הוא מוכן לקבל על עצמו את ביצוע השירותים במועדים ובתנאים כמפורט בחוזה זה;

וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם, הכל כמפורט לעיל ולהלן  והואיל:
 בחוזה זה;

 אי לכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 וההגדרות הנספחיםהמבוא, כותרות הסעיפים,  .1

 המבוא לחוזה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1

 הימנו. הנספחים לחוזה מהווים חלק בלתי נפרד  .1.2

מובהר כי כותרות המשנה בחוזה מובאות לשם הנוחות בלבד והן לא תשמשנה לצורך פרשנות  .1.3
 בקשר עם החוזה ונספחיו.
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 הגדרות .2

 -"  ההסכם" .2.1

הסכם זה על כל נספחיו והמסמכים המצורפים ואשר יצורפו אליו על פי הוראותיו בחתימת קנט 
 .לרבות הצעת הספק הזוכה על נספחיה ותנאי המכרז על נספחיהם ובאישורה המוקדם

 "דפוסשירותי " .2.2

לתנאי הכל כמפורט בנספח ט' הדפסה וכריכה של מסמכים שונים שירותי הדפסה הכוללים 
 מפרט השירותים. -המכרז 

 " הדפסה ודיוורשירותי " .2.3

דיוור בבית הלקוח שירותי הדפסה ודיוור פשוטים ומורכבים הכוללים גם שליחה עד לקבלת ה
 מפרט השירותים. –לתנאי המכרז הכל כמפורט בנספח ט' 

 -"השירותים"  .2.4

 הדיוור.ההדפסה וושירותי  הדפוסשירותי 

 -"הזמנת עבודה" .2.5

חתומה על ידי קנט אשר תועבר לספק ובה יפורטו פרטי  של קנט או של הספק  הזמנת עבודה
לוח הזמנים לביצועם. רק הזמנת במידת הצורך השירותים המוזמנים, מהותם, היקפם, כמותם ו

יסופקו במלואם לשביעות רצון קנט תזכה את  הבגינ עבודה חתומה על ידי קנט אשר השירותים
 הספק בתמורה על פי הצעת המחיר שהגיש.

  -" הספק" .2.6
 ספק אשר הגיש הצעה במכרז והצעתו התקבלה על ידי ועדת המכרזים של קנט. 

לעיל, תהא משמעותה על פי המשמעות  2.4נה מופיעה במסגרת סעיף מובהר כי כל הגדרה שאי
 וצרופותיו. המכרזהנתונה לה במסגרת מסמכי 

 ספחים נ .3

 הצעת המחיר.כתב הכמויות ומסמכי המכרז והצעת הספק במכרז לרבות  -נספח א'  .3.1

 אישור קיום ביטוחים. -' נספח ב .3.2

 התחייבות לשמירת סודיות -נספח ג'  .3.3

 מחויבות לאבטחת מידע וסייברהצהרת  -נספח ד'  .3.4

 עבור שירותי הדפסה ודיוור נוסח ערבות ביצוע -נספח ה'  .3.5
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 עיקרי ההסכם .4

הדפסה או שירותי דפוס שירותי מוסרת בזאת לספק והספק מתחייב לבצע עבודות הכוללות  קנט .4.1
 בהתאם להצעתו במכרז אשר התקבלה על ידי החברה. –דיוור 

תעביר לספק מעת לעת הזמנות עבודה חתומות על ידי נציגיה המורשים והספק יידרש לבצע  קנט .4.2
 .קנטאת השירותים מושא הזמנות העבודה בהתאם ללוח הזמנים שיוגדר על ידי 

אינה מתחייבת כי יועברו לביצועו הזמנות עבודה בהיקף כשלהו  קנטשהספק מצהיר כי ידוע לו  .4.3
תעביר את ביצוע השירותים, כולם או חלקם, לצד שלישי  קנטשניעה ו/או בכלל, וכי אין כל מ

 כלשהו, ולספק לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם האמור.

חודשים בלבד, כאשר רשאית קנט  12-מוסכם על הצדדים כי אורכה של ההתקשרות תהא ל .4.4
ודשים כל אחת. מובהר ח 12להאריך את תקופת ההתקשרות בשבע תקופות נוספות בלבד בנות 

כי תקופת ההתקשרות תוארך באופן אוטומטי למעט אם הודיעה קנט לספק על אי מימושה של 
 יום וזאת מכל סיבה שהיא. 30תקופת האופציה, כולה או חלקה, בהודעה מראש ובכתב בת 

 30על אף האמור לקנט שמורה הזכות להודיע לספק על סיום ההתקשרות בהודעה מוקדמת בת  .4.5
מכל סיבה שהיא, וזאת בהודעה בכתב שתימסר לו. הספק יהיה זכאי לתמורה עבור השירותים  יום

 שיעניק לקנט עד למועד  סיום ההתקשרות בפועל.

 השירותים מושא ההסכם .5

המצורף כנספח  כמפורט במפרט הטכני את השירותים הבאים על פי דרישתה קנטיעניק להספק  .5.1
 ."(השירותים)לעיל ולהלן: "ט' לתנאי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה 

הספק יעשה שימוש בביצוע השירותים בציוד ובחומרים ממין משובח ואיכותי, ויוודא כי הציוד  .5.2
בעזרתו ניתנים השירותים הנו בעל כשירות על פי כל דין ומפעיליו מוסמכים ומורשים לעשות בו 

 ימוש.כל ש

בעת החתימה על הסכם זה. נציג הספק יהא  קנטהספק ימנה נציג מטעמו שפרטיו יימסרו לידי  .5.3
. במקרה של החלפת נציג הספק יעדכן הספק קנטשעות פעילות ימי ובמשך כל  קנטזמין לנציגי 

 במיידית. קנטאת 

מכים. בכל קנט תעביר לידי הספק הזמנת עבודה חתומה על ידי נציגיה המוס - הזמנת העבודה .5.4

הזמנת עבודה יצוינו סוגי השירותים הנדרשים וכמותם, וכן יצוין לוח הזמנים לביצועם. הזמנת 
 העבודה תועבר לספק באמצעות מייל או פקס ועל הספק לאשרו בחוזר מייד עם קבלתה.

תהא רשאית לסרב לקבל את תוצרי שירותים, כולם או מקצתם, אם מצאה כי אינם  קנט .5.5
או היו לוקים בחסר או אינם עומדים בקנה אחד עם הוראות ההסכם  ת ההסכםלהוראומתאימים 
 על נספחיו.

את הבחירה בין אחת משתי האופציות  קנטעדר אישור לתוצרי השירותים יעמיד לזכות יה .5.6
ביצוע השירותים לספק העברת )ב(  , או,הבאות: )א( דרישה לספק לבצע את השירותים בחוזר

 אחר.

מבחינת עמידה בלוח הזמנים והן בבחינת טיב אי עמידה בהזמנת עבודה אחת או יותר, הן  .5.7
, תהווה הפרה יסודית של הסכם זה על כל המשתמע נציג קנט המוסמךלפי שיקול דעת  התוצרים

 מכך.
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 הצהרות הספק .6

הספק מצהיר, כי ברשותו כל הציוד הנדרש לביצוע השירותים, לרבות החומרים המתאימים וכוח  .6.1
האדם המוסמך ובעל הניסיון, והוא מתחייב לבצע את השירותים במרב הקפדנות, היעילות והידע 

 .קנטהמקצועי ולשביעות רצונה המלא של 

תוצרי השירותים והתחייבויותיו הספק מצהיר בזאת, כי ידוע לו כי האחריות לטיב השירותים, ל .6.2

 האחרות על פי הסכם זה חלות עליו בלבד.

 הספק מצהיר כי ידוע לו שאין בהסכם זה משום מתן בלעדיות לספק בביצוע השירותים. .6.3

הספק מצהיר בזאת, כי ידוע לו שאין בכל האמור בהסכם זה או בכל הודעה שתינתן על פיו כדי  .6.4
רישיון, היתר או רשות או מן הצורך לשלם מס, היטל, אגרה, לשחררו מכל חובה או צורך לקבל כל 

 תשלומי חובה וכיו"ב, המוטלים עליו על פי כל דין.

 במעמד של קבלן עצמאי בלבד. קנטלהספק מצהיר כי הוא מעניק את השירותים  .6.5

הספק מצהיר כי ידוע לו שהצהרותיו על פי סעיף זה היוו, בין היתר, את הבסיס להתקשרות בינו  .6.6
 על פי הסכם זה. קנטן ובי

 התחייבויות הספק .7

הספק מתחייב בזאת להעסיק כח אדם מיומן ובכמות מספקת, לביצוע התחייבויותיו על פי  .7.1
  בהסכם זה.

 הספק מתחייב כי עובדיו יפעלו תוך שמירה על כל הוראות הבטיחות הנדרשות. .7.2

בנאמנות, בדייקנות, הספק מתחייב לבצע את השירותים באופן מדויק, ברמה מקצועית גבוהה,  .7.3
במומחיות וכי התוצרים שיסופקו על ידו יהיו ממין משובח, באיכות טובה ויעמדו בכל הוראות 

 ההסכם על נספחיו ובהוראות הזמנת העבודה.

הספק מתחייב כי הוא ועובדיו ישמרו כל העת בסודיות מוחלטת את המידע והחומרים אשר  .7.4
בגין כל נזק שייגרם לה עקב הפרת חובת סודיות זו  טקניועברו אליו. הספק ישפה ו/או יפצה את 

 על ידו ו/או על ידי מי מטעמו.

לפי  -, מיד לאחר קבלת דרישה לכך או עם סיומו של הסכם זה קנטלהספק מתחייב בזאת למסור  .7.5

את כל המידע והמסמכים או חומר אחר שנמסר לו, התקבל על ידיו, או הוכן  -המוקדם ביניהם 
 ביצוע השירותים. על ידיו בקשר עם
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 התמורה .8

, קנטבגין ביצוע השירותים על פי הזמנות עבודה שיימסרו לו, ואשר יסופקו על ידו לשביעות רצון  .8.1
 התוצרים מושא הזמנת העבודה במחירי הצעתוהמכפלה של יהא זכאי הספק לתמורה בגובה 

בניכוי  רוןיהמח)כלומר, מחירי  דפוסאו  והדפסה וורדי –בהתאם לסוג השירות המסופק על ידו 
 שהגיש למכרז(.אחוז ההנחה 

 לתמורה האמורה יתווסף מע"מ כדין. .8.2

בנוסף יתווספו לתמורה תשלומים עבור עלות המעטפה והבול בהתאם למחירון דואר ישראל  .8.3
 הידוע במועד ביצוע השירותים.

בכפוף לביצועה בפועל בהתאם להזמנות מובהר ומוסכם בזאת, כי התמורה, כאמור, תשולם  .8.4
למעט כמפורט בהסכם  עבודה שיועברו לידי הספק, וכי לא תשולם כל תמורה אחרת/נוספת לספק

 .זה

תנאי לתשלום התמורה לספק הנה תעודת משלוח שיצרף הספק לגורם המוסמך אצל קנט ואשר  .8.5
אריך ההזמנה, תאריך תכלול את כל הפריטים הבאים: שם הגורם אשר הזמין את השירותים, ת

קבלת השירותים, הפריטים שסופקו, תיאור הפריטים, כמות ומחיר לפני מע״מ. תעודת המשלוח 
תהיה חתומה על ידי הנציג שקיבל את השירותים אצל קנט. העתק מאושר של תעודת המשלוח 

 יצורף לחשבונית.

נמסרו לה ויקנו לספק מובהר כי רק תוצרי שירותים שיאושרו על ידי קנט ייחשבו כשירותים ש .8.6
 זכות לקבלת תמורה בגינם.

וללא שניתן אישור  קנטלמען הסר ספק יודגש, כי במידה והספק יבצע שירותים שלא נדרשו ע״י  .8.7
, או שלא אושרו קנט, או שלא בהתאם להזמנות עבודה שנחתמו על ידי קנטלביצוען על ידי 

ין שירותים אלה והספק יהיה מנוע , לא יהיה זכאי הספק לכל תמורה בגקנטתוצריהם על ידי 
 מלטעון כל טענה בעניין זה.

כתב מתן שירותים לגבי פריטים שאינם מופיעים ב , לפי הצורך,רשאית לדרוש קנטמודגש, כי  .8.8
לספק  קנטלעשות כן יתומחרו השירותים בנפרד במסגרת מו״מ בין  קנט. היה ותבחר הכמויות

פריטים כאמור שבוצעו ללא אישור ותמחור מראש  בלבד. לא ישולם בגין קנטעל ידי ויסוכמו 
 ובכתב.

מהסכומים המגיעים לספק כל סכום שיגיע לה לפי חוזה זה  ו/או לקזז תהיה רשאית לנכות קנט .8.9
ותהיה רשאית לנכות סכומים שעל הספק לנכות לפי כל דין, כגון מיסים, היטלים ותשלומי חובה 

 לחוזה זה. 1הכל מבלי לפגוע בהוראות סעיף אחרים, והעברתם למוטב תהווה תשלום לספק, 

מוצהר ומוסכם, כי התמורה הינה קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת לספק,  .8.10
ת הכרוכות והנובעות מהשירותים וכן יתר התחייבויותיו של הספק לרבות רווח עבור כל ההוצאו

 על פי הסכם זה או על פי כל דין. 

ככלל לא יחולו תמורות ו/או שינויים ו/או הצמדות למחירי המחירון למעט אם יוסכם בין הצדדים  .8.11
 אחרת.

מדים ו/או בכל מקרה ועל אף האמור בכל מקום בחוזה זה, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד שעו .8.12
 קנטשעל פי הסכם זה, או הדין, התמורה על פי הסכם זה תשולם לספק לאחר  קנטשיעמדו לזכות 

, נעשו בהתאם לאמור בהסכם זה םשל השירותים, או של כל חלק וחלק מה םאישרה כי ביצוע
 ולשביעות רצונה המלא.
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 תשלומים לספק .9

( בחודש, חשבון עבור השירותים שניתנו 5בכל תחילת חודש עד ליום החמישי ) קנטלהספק יגיש  .9.1
על ידו בהתאם להזמנות עבודה שהועברו אליו בחודש הקודם וכן העתק מאושר של תעודת 

 המשלוח. החשבון יכלול את כל השירותים שניתנו בחודש הקודם.

סמוך לאחר אישור החשבון יום מהחודש ה 30התמורה תשולם לספק בתנאי תשלום של שוטף +  .9.2
, למעט עלויות ביול שישולמו בתנאי תשלום מזומן לספק בכפוף להצגת ע"י נציג קנט המוסמך

  נציג קנט המוסמך. דרישת תשלום שתאושר ע"י 

יודגש בזאת, כי לא ישולם לספק כל תשלום, אלא אם הספק ביצע עד למועד התשלום, כל המוטל  .9.3
 ו/או מי מטעמו. קנטהוראות וההנחיות שניתנו על פי עליו על פי הוראות הסכם זה וה

 אי תחולת יחסי עובד מעביד .10

יחסי  קנטהספק מצהיר כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו ו/או מי מטעמו לבין  .10.1
מעביד, וכי כל העובדים שיועסקו מטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה יהיו -עובד

 מעביד.-כל יחסי עובד קנטים של הספק בלבד ולא יהיו בינם ובין וייחשבו כעובד

מוצהר כי הספק הינו קבלן עצמאי וכי כל התשלומים בגין מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי וכל  .10.2
מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי אחר, תשלומי מיסים וכל יתר ההוצאות, לרבות כל 

ן וכל חוזה קיבוצי החל על תנאי העסקתם של עובדיו וכן כל תשלום אחר החל על מעסיק על פי די
לא  קנטוהסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע שירותי הספק יחולו על הספק וישולמו על ידו, 

 תהיה אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא, הן בגין הספק עצמו והן בגין עובדי הספק.

, בגין כל דרישה, תביעה, ו/או טענה שיופנו נגדה מאת הספק ו/או מי מטעמו, קנטהספק ישפה את  .10.3
מעביד ו/או בקשר עם קיומם ו/או העדרם ו/או בקשר עם כל חיוב, -בקשר עם טענת יחסי עובד

חבות, חוב ו/או אחריות הנובעים מיחסים כאמור, לרבות מכוח כל חוזה, הסדר, חוק, צו הרחבה, 
תודיע לו על כל דרישה תביעה, או טענה כאמור בסמוך לאחר קבלתן  קנטשכך נוהג וכיו"ב, בכפוף ל

 ותאפשר לו להתגונן מפניה. קנטבוככל שהדבר תלוי 

לא תחויב בחבות שילוחית כלשהי בגין מעשיו ו/או פעולותיו של הספק ו/או  קנטמוסכם בזאת כי  .10.4
קבלן עצמאי ואינו בגדר עובד מי מטעמו, כלפי כל רשות או צד שלישי כלשהו, מאחר והספק הינו 

 .קנטשל 

על ידי הספק,  קנטלמוסכם ומוצהר בזה כי התמורה בהסכם זה, בתמורה לשירותים שיסופקו  .10.5
הנה ממצה, מלאה, סופית וכוללת. התמורה תומחרה בהסתמך על ההסכמה כי בין הצדדים ומי 

, וכי קנטלשירות עצמאי  מטעמם לא ישררו יחסי עובד מעביד וכי הספק ו/או מי מטעמו הינו נותן
בגין ההתקשרות עם הספק ו/או עם מי מטעמו ו/או עם סיום ההתקשרות כל עלויות  קנטללא יהיו 

נוספות, לרבות תנאים סוציאליים כלשהם )לרבות חופשה שנתית, דמי הבראה, דמי ביטוח לאומי, 
י פיטורים וכיו"ב(. תשלום בגין תאונות עבודה ושרות מילואים, קופת תגמולים, פנסיה, פיצוי

לפיכך מובהר, כי בכל מקרה שייקבע על ידי ערכאה משפטית אחרת מהאמור לעיל, באופן שתוטל 
בקשר עם הסכם זה, יחולו ההוראות הבאות: )א( כל תמורה אשר שולמה  קנטעלות נוספת על 

ותעמוד על הסכום  30% -לספק מתחילת ההתקשרות שבין הצדדים על פי הסכם זה תקטן ב
מוקטן בלבד )להלן: "התמורה המופחתת"(; לתמורה המופחתת יתווספו אך ורק תוספות היוקר ה

אשר שולמו בכלל המשק, עד לתקרה, והכל רטרואקטיבית מיום חתימתו של הסכם זה; )ב( על 
ואשר שולם  קנטמיידית כל סכום ששולם לו ממועד תחילת היחסים עם  קנטלהספק יהיה להחזיר 
חתת, וזאת צמוד למדד המחירים לצרכן ובתוספת ריבית שנתית צמודה בת מעל התמורה המופ

המדד הידוע במועד ההחזר  -המדד הידוע במועד כל תשלום והמדד החדש  -)המדד הבסיסי  4%
 בפועל(. 

ואת כל הבאים מטעמה מכל אחריות ו/או נזק לגופם ו/או לרכושם  קנטהספק פוטר בזאת את  .10.6
אים מכוחו או מטעמו או מכל צד ג' שהוא, ואף מכל אחריות הנובעת שלו או של עובדיו או של הב

 שלוח. -מיחסי עובד ומעביד אי מיחסי שולח
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 וביקורת על עבודת הספק קנטפיקוח  .11

או מי מטעמו לבקר ולפקח על מתן השירותים ועל ביצוע ההסכם,  קנטלהספק מתחייב לאפשר  .11.1
או מי מטעמה  קנטלבכל שלב וללא כל התראה מראש. כמו כן, מתחייב הספק להישמע ולסייע 

 בפיקוח ובקבלת כל המידע הקשור במתן השירותים.

ם, הספק אחראי לכל מגרעת, ליקוי או פגם אחר שיתגלה בשירותים המוזמנים או בכל חלק מה .11.2

הנובעים מטיב העבודה או מטיב החומרים מהם יוצרו, או מאי התאמתם למפרטים או לדגמים 
בעד כל נזק והפסד שנגרמו, או יגרמו לה, מחמת אחת או יותר מהסיבות  קנטוהוא יפצה את 

 המנויות לעיל.

ת לפקח, להדריך או לתת הוראו קנטלמוסכם ומוצהר בזה, כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה  .11.3
לנותן השירותים, אינן אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות ההסכם במלואו והספק יהיה האחראי 

 בגין מתן השירותים. קנטלהבלעדי לכל אי התאמה של השירותים ולכל נזק שייגרם 

או מי מטעמה יהיו רשאי לקיים בכל עת, בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת ובדיקה  קנט .11.4
אצל נותן השירותים בכל הקשור במתן השירותים, או בתמורה הכספית נשוא הסכם זה. הספק 
מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חיסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או לרשומות 

 .קנטשיידרשו על ידי 

במידה ויסתבר, כי הספק אינו ממלא אחר התחייבויותיו בהתאם להסכם זה לשביעות רצון קנט,  .11.5
לא מילא יועברו ההשגות לידי הספק והספק יתקן את הטעון תיקון באופן מיידי, ועל חשבונו. 

הספק את התחייבויותיו לאחר שניתנה לו התראה ו/או חזר הספק על ההפרות חרף התראות 
תהא רשאית החברה לבטל את ההסכם איתו בכפוף למתן הודעה מראש ו/או לחלט  – שניתנו לו

את הערבות אשר הופקדה בידה )באם מדובר על ספק למתן שירותי הדפסה ודיוור( ו/או לפעול 
 בהתאם לכל סעד האחר העומד לזכותה על פי הוראות ההסכם ו/או הדין.

 דיוור בלבדהדפסה ולשירותי  –ערבות ביצוע  .12

דיוור יידרש להמציא לחברה כתנאי לתחילת מתן השירותים הדפסה ויעניק שירותי  הספק אשר .12.1
ערבות בנקאית מקורית אוטונומית שניתנה על ידי בנק מוכר וידוע בישראל, צמודה למדד על ידו 

"ערבות  -)להלן  ₪ 20.000לפקודת החברה, בסכום של  2019המחירים לצרכן של חודש יולי 

חודשים, חתומה בידי מורשי החתימה של הבנק, וזאת ע"פ הנוסח  12ופה של הביצוע"( לתק

 המופיע בנספח ה' להסכם.

ימציא הספק ערבות ביצוע מוארכת שתהא בתוקף לכל  -מומשה תקופת ההתקשרות המוארכת  .12.2
 תקופת האופציה.

רבות אם לא תוחלף הערבות כאמור או לא יוארך תוקפה במועד, תהא זכאית החברה לחלט את הע .12.3
 וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו תהא זכאית החברה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. 

יום לאחר פקיעתו  45ערבות הביצוע תשמש כערבות למתן השירותים על ידי הספק ותוחזר לספק  .12.4
של החוזה או ביטולו כדין לפי המוקדם, או לאחר השלמת התחייבויות הספק לחברה לפי 

וף לזכותה של החברה לחלט כל סכום ממנה במקרה של הפרה שיפר הספק את המאוחר, ובכפ
 התחייבויותיו.

ת אך לא רק, , במקרה בו קיימים לחברה ולספק סוגיות פתוחות, לרבו12.3על אף האמור בסעיף  .12.5
הליך המתקיים בבית המשפט, תישאר הערבות הבנקאית בידיה של החברה, ואף תוארך במידת 

 ימים לאחר הסדרת הסוגיה.  45הצורך, עד לתום 

אם לא תוחלף הערבות כאמור או לא יוארך תוקפה במועד, תהא זכאית החברה לחלט את הערבות  .12.6
 חברה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו תהא זכאית ה
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החברה תהא רשאית לממש את הערבות, כולה או חלקה, ללא התראה מוקדמת בכל עת בה יפר  .12.7
הספק תנאי מתנאי ההסכם, וכן תהיה רשאית לעכב בידיה, או לזקוף, לפי שיקול דעתה, כל סכום 

 עד פירעונו. מדמי הערבות, כנגד כל חוב של הספק כלפיה, אף אם לא הגיע מו

מימשה החברה את הערבות, כולה או מקצתה, מתחייב הספק להמציא לחברה, מיידית, ערבות  .12.8
בנקאית חדשה ומעודכנת לגובה סכום הערבות האחרון. דינה של הערבות הבנקאית המחודשת 

זה, לכל  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.על פי סעיף זה כדין הערבות האמורה ברישא של סעיף 
 דבר ועניין. 

בוטל ההסכם, או הסתיים תוקפו מכל סיבה שהיא, והספק לא נותר חייב לחברה כל סכום שהוא,  .12.9
 תחזיר החברה לספק את הערבות. 

גבלה או תקרה להתחייבויותיו של הספק במקרה של מימושה אין בגובה הערבות כדי לשמש ה .12.10
 או בכל מקרה שהוא. 

 אשר מעניק שירותי הדפסה לא יידרש בהמצאת ערבות ביצוע. ספקלמען הסר ספק מובהר כי  .12.11

 אחריות  .13

מוסכם בזה כי האחריות הבלעדית עבור ביצוע השירותים תחול על הספק ולפיכך אישוריה של  .13.1
לא ישחררו את הספק מאחריות המקצועית המלאה ואין בכך כדי להטיל לתוצרי השירותים  קנט
 ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי לטיב או כשרות או איכות תוצרי השירותים. קנטעל 

ו/או לצד שלישי  לקנטהספק יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אובדן שייגרמו  .13.2
בגין השירותים ו/או עקב כך שהשירותים בשלמותם או בחלקם אינם מבוצעים בהתאם 

 להתחייבויות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי הדין. 

ו/או כלפי העובדים המועסקים על  קנטמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הספק אחראי כלפי  .13.3
שי כלשהו ו/או כלפי עובדי הספק ו/או כלפי קבלנים ידה ו/או כלפי חליפיהם ו/או כלפי צד שלי

המועסקים על ידו ועובדיהם ו/או כלפי כל אדם הפועל מטעמו, לכל נזק לגוף או לרכוש או אבדן 
או נזק אחר מכל סוג שהוא שיגרם להם או לרכושם כתוצאה ו/או במהלך ביצוע השירותים, עקב 

 מי מטעמו. מעשה או מחדל או טעות או השמטה של הספק ו/או

מכל אחריות  ו/או מי מטעמה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה קנטפוטר את  הספק .13.4

 לכל אבדן או נזק הנמצא באחריות הספק כמפורט לעיל.

בגין כל נזק שיגרם לה, ו/או דרישה ו/או תביעה שתוגש  קנטהספק מתחייב לשפות ולפצות את  .13.5
ם תישא בקשר לכך, בהתאם לפסק דין של בית משפט נגדה לרבות הוצאות משפטיות ואחרות בה

 קנטתודיע לספק על נזק, דרישה ו/או תביעה כאמור ותאפשר לו להתגונן ולהגן על  קנטבישראל. 
 מפניה על חשבונו.

בכל תשלום ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד שנגרמו לה ו/או לרכושה ו/או לצד שלישי  קנטנשאה  .13.6
שלוחיו( בגין ו/או עקב ו/או כתוצאה מביצוע השירותים, יהיה על כלשהו )כולל עובדי הספק ו

באופן מיידי כל תשלום ו/או הוצאה כנ"ל ולשפותה על כל הנזקים ו/או  לקנטהספק להחזיר 
 ההפסדים כאמור לעיל, בהתאם לפסק דין של בית משפט בישראל.
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 ביטוח .14

, על על פי כל דין ו/או על פי כל הסכם, מתחייב הספק לערוך ולקייםמבלי לגרוע מאחריות הספק  .14.1
, את מתן השירותים תתוקפכל למשך ובעלת מוניטין, אצל חברת ביטוח מורשית כדין  חשבונו,

המצורף להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו  ,הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוחים
"( ביטוחי הספק" ו/או "אישור עריכת הביטוחבהתאמה: "להלן )על כל תנאיו ' בכנספח מסומן ו

לתקופה ובכל הקשור לביטוח אחריות מקצועית מתחייב הספק להמשיך ולקיים את הביטוח 
 . שנים לאחר תום מועד מתן השירותים בפועל 5נוספת של 

רה למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בעריכת הביטוחים ע"י הספק כדי לצמצם ו/או לגרוע בצו .14.2
כלשהי מהתחייבויות הספק על פי כל הסכם בין הצדדים ו/או על פי כל דין ולא יהיה בעצם עריכת 

ו/או מי מטעמה ו/או כל אדם או גוף  קנטהביטוחים כדי לשחרר את הספק מחובתו לפצות את 
 שהוא בגין כל נזק שהספק אחראי בגינו עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין.

מוסכם בזאת כי קביעת סכומי הביטוח וגבולות האחריות כמפורט מוצהר ולמען הסר ספק,  .14.3
המוטלת על הספק אשר אינה פוטרת אותו מזערית  הבאישור עריכת הביטוח הינה בבחינת דריש

ממלוא חבותו לפי הסכם זה. על הספק לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות 
ו/או  קנטמלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי  בהתאם. הספק מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מנוע

מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף 
 הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידי הספק.

השירותים,  מתןמתחייב הספק לערוך בגין כל אחד מכלי הרכב אשר ישמשו אותו במסגרת  בנוסף .14.4
פי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[, -חבות הטעונה ביטוח על ביטוח חובה המבטח

כלפי צד שלישי )רכוש( בגבול  אחריותפרק  הכוללהרכב  לכליוכן, ביטוח מקיף  1970-התש"ל
   .אחד נזק בגין ₪  400,000אחריות שלא יפחת מסך 

מתחייב הספק  ,הספקאם לדעת הספק יהיה צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוחי  .14.5
בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור.  , על חשבונו,לערוך ולקיים

משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי החברה וכלפי הבאים מטעמה, 
  אולם ויתור כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון.

נשוא  מתן השירותיםכתנאי לתחילת ללא כל דרישה מצד החברה וה, במועד חתימת הסכם ז .14.6
בנוסח המצורף  '(באישור ביטוחי הספק )נספח את  לקנטמציא לההספק מתחייב הסכם זה, 

. מוסכם בזה כי המצאת אישור ביטוחי הספק חתום כאמור מבטחוכשהוא חתום כדין על ידי 
 יו.על נספח זה לעיל מהווה תנאי יסודי לקיום הסכם

ו/או בבדיקתו ו/או אי  '(ב)נספח  עריכת הביטוחאישור מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת  .14.7
בדיקתו, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי הספק למוסכם, טיבם, תוקפם, היקפם או 

או כדי להטיל אחריות פי הסכם זה ו/או על פי דין -עלהיעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של הספק 
 ו/או על מי מהבאים מטעמה. קנטשהי על כל

יום לפני תום תוקף ביטוחי הספק, מתחייב הספק להפקיד בידי החברה את אישור  14-לא יאוחר מ .14.8
עריכת הביטוח בגין הארכת תוקפו לתקופת ביטוח נוספת. הספק מתחייב לחזור ולהפקיד את 

וד חלה עליו חובת עריכת אישור עריכת הביטוח במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח ועל ע
 פי הסכם זה ונספחיו.-ביטוחים על

כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מצומצם  לקנט/או ובכל פעם שמבטחו של הספק יודיע לספק  .14.9
מתחייב הספק לערוך את אותו כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, או משונה לרעה או מבוטל, 

מועד הצמצום או השינוי לרעה או ביטול  חדש, לפניולהמציא אישור עריכת ביטוח הביטוח מחדש 
 הביטוח כאמור לעיל.

מכל אחריות לאבדן ו/או  הו/או את הבאים מטעמ קנטפוטר את  מצהיר בזאת כי הוא הספק .14.10
)במפורש כלי רכב המשמשים  של הספק מכל מין וסוג שהואיגרם לרכוש ו/או ציודהעלול להנזק 

בגינו ובין אם לאו, ואם נערך ביטוח, בין אם זכאי לשיפוי בגינו , בין אם נערך ביטוח את הספק(
 אדם שגרם לנזק בזדון.בן לא יחול לטובת  כאמורפטור ה , אולםובין אם לאו

שלא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף ביטוחי הספק  הספק מתחייב .14.11
ת כל פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי לקיים בדייקנות את כל דרישות ביטוחי הספק ולעשווכן 

 .בעת הצורך י הספקכדי לממש את זכויותיה על פי תנאי ביטוח קנטהמבטח ו/או על ידי 
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 זכויות יוצרים, מסירת מסמכים ושמירתם .15

מוקנות זכויות הבעלות וכל יתר הזכויות מכל סוג בכל התוצרים,  קנטלמוסכם בזאת במפורש, כי  .15.1
ובין בקבצי מחשב( מכל סוג  י מידע וכו' וכל מסמך אחר )בין שמודפסהמסמכים, הצילומים, מאגר

 שהוא הקשור לשירותים.

תהיה  קנט. קנטשל  יהיו רכושה וקניינה קנטהתוצרים שיוכנו על ידי הספק ו/או מי מטעמו עבור  .15.2
במסמכים ו/או בכל פרטים אחרים שנמסרו על ידי הספק להשתמש בכל זמן כראות עיניה  רשאית

אלו, כולם או מקצתם, למי  ת לפרסם או למסור מסמכים ופרטיםוכן תהא רשאיו/או מי מטעמו, 
וללא צורך בקבלת הסכמת הספק  שתמצא לנכון, בכל דרך שתראה בעיניה, הכל לפי שיקול דעתה

 ו/או מי מטעמו.

א יחשב בכל שלב שהוא ולשום מטרה ועניין כמחזיק בתוצרי מוסכם ומוצהר במפורש, כי הספק ל .15.3
 השירותים.

הספק מוותר על כל זכות עכבון המוקנית לו על פי כל דין, לרבות על פי חוק הסכם קבלנות תשל"ד  .15.4
בכל תוצר של השירותים ובכל מסמך שיימצא ברשותו בקשר  1968 -וחוק המכר תשכ"ח  1974 -

, קנטירותים תהא בכל עת נתונה אך ורק לקה בכל תוצרי השעם ביצועם. זכות הבעלות והחז
וכל פרט שיימסר לעיונו ו/או לבדיקתו ו/או שיוכן על ידו בקשר עם  מכתביםלרבות במסמכים, 

 קנטלבלבד, ויימסרו  קנטביצוע השירותים וכל אלה יחשבו בכל עת כמוחזקים בנאמנות לטובת 
 מיד עם דרישתה.

או שעבוד על המסמכים והוא לא יהא זכאי למנוע או לעכב מסירתם לספק לא תהא זכות עיכבון  .15.5
לנכון. הספק מוותר בזה במפורש על כל זכות או תביעה  בהם כפי שימצא קנטו/או שימוש  קנטל

בקשר למסמכים, לרבות תביעה הנוגעת או הקשורה בזכויות יוצרים ו/או זכויות מוסריות מכל 
 מין וסוג.

 ביטול ההסכם והפרתו .16

על פי הסכם זה או  קנטלף לכל האמור בהסכם זה ומבלי לגרוע מכל זכות וסעד העומדים בנוס .16.1
בלבד, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתחול עליה החובה לנמק את החלטתה, תהיה  קנטהדין, 

ניתנה הודעה כאמור יסתיים תוקפו  רשאית לבטל חוזה זה על ידי מתן הודעה בכתב ומראש לספק.
 יום מיום מסירת ההודעה לספק. 30 ךשל החוזה תו

הופסק ההסכם כאמור יהא הספק זכאי לתשלום רק בגין עבודות שביצע בפועל עד למועד הנקוב  .16.2
 קנטש, כמועד סיום החוזה והכל בהתאם להזמנות עבודה שימסרו לידיו, וכן, ככל קנטבהודעת 

בחרה להורות לו להשלים שירותים שכבר הועברו לביצועו במסגרת הזמנת עבודה, גם בגין 
 .קנטשירותים אלה, בכפוף לביצועם בפועל לשביעות רצון 

בוטל ההסכם כאמור לעיל, לא תהיה לצד מהצדדים כל תביעה ו/או טענה לפיצויים, ו/או טענה  .16.3
את התחייבויותיהם ההדדיות לפי חוזה זה עד  למניעת רווח בגין הביטול, ובלבד שהצדדים מילאו

 למועד סיומו של ההסכם.

על פי ההסכם או הדין, מוסכם  קנטלמבלי לגרוע מן האמור לעיל ומכל זכות או סעד שיעמדו  .16.4
זכאית לבטל את ההסכם  קנטבמפורש, כי בקרות אחד או יותר מהמקרים שיפורטו להלן, תהא 

 מידית ללא צורך במתן התראה לספק:

הפרה יסודית לצורך סעיף זה תהא הפרת מובהר כי  ספק הפר את ההסכם הפרה יסודית.ה .16.4.1
 .3,4,5,7,9,11,12,15כל אחד מן הסעיפים הבאים: 

הספק המחה ו/או הסב ו/או שיעבד את זכויותיו על פי ההסכם, כולן או מקצתן, ללא  .16.4.2
 ; קנטאישור 

 הספק חדל בפועל מלנהל עסקיו ו/או מלבצע את השירותים;  .16.4.3

 הוצא נגד הספק צו כינוס נכסים ו/או צו פירוק ו/או הוכרז הספק פסול דין. .16.4.4

 הספק התפרק מרצון, או על פי צו של בית משפט. .16.4.5

הוטל עיקול )או בוצעה כל פעולת הוצאה לפועל אחרת( על רוב נכסי הספק או על נכסים  .16.4.6
שהעיקול  מהותיים של הספק ו/או נכסים הדרושים לספק לצורך ביצוע העבודות, ובלבד

 )ארבעה עשר( ימים מיום הטלתו. 14האמור לא הוסר תוך 
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 הסבת החוזה .17

מובהר כי בכל מקרה לא יהיה הספק רשאי להסב לאחר את ההסכם או כל חלק ממנו, לרבות על  .17.1
או כל חלק פיו, העברתן או מסירתן, לרבות ביצוע השירותים -דרך המחאת זכויות או חבויות על
 לכך מראש ובכתב. קנטמהם, אלא אם קיבל את הסכמת 

כאמור, אילו מזכויותיו או מחובותיו על פי  קנטמובהר כי במקרה בו העביר הספק, בהסכמת  .17.2

הסכם זה לאחר, או מסר את ביצוע השירותים, כולם או מקצתם, לאחר בהתאם לאמור לעיל 
 קנטתו והתחייבויותיו לפי הסכם זה ומזכויות בסעיף זה, אין בכך כדי לפטור את הספק מאחריו

וכלפי כל צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה או מחדל  קנטעל פיו והספק יישא באחריות מלאה, כלפי 
שלא אלה שיבצעו של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיף זה לעיל, באי כחם 

 ועובדיהם.

היה והספק הוא תאגיד, יחולו בשליטה בו תוך תקופת ההסכם כל שינויים אישיים או אחרים  .17.3
 מראש ובכתב לשינויים אלה. קנטאלא אם הספק קיבל קודם לכן הסכמת 

תהא רשאית להעביר ו/או להסב כל זכות ו/או חובה מזכויותיה  קנטכי מוסכם ומובהר  .17.4
הסכמת הספק לכך, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע פי חוזה זה, ללא צורך בקבלת -ומחובותיה על

 בזכות כלשהי מזכויותיו של הספק לפי הסכם זה. 

 שונות .18

מוסכם בין הצדדים כי הסמכות הבלעדית לדון בכל סכסוך שיתגלע ביניהם בכל הקשור להסכם  .18.1
ו יפו. על הסכם זה ביצועו ופרשנות -זה או הנובע ממנו תהיה לבית המשפט המוסמך בתל אביב 

 יחול הדין הישראלי ללא כללי ברירת הדין שלו.

לפי הסכם זה, כל סכום שלפי טענה מגיע  קנטרשאית לקזז, כנגד כל סכום המגיע לספק מאת  קנט .18.2
 כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל. קנטמלה מהספק וכל זכות של הספק לתשלום 

יקיים  שהספקבכך  עפ"י חוזה זה מותנה קנטמוסכם במפורש, כי ביצוע כל אחת מהתחייבויות  .18.3
זכאית, מבלי לפגוע  קנטתחילה את התחייבויותיו עפ"י חוזה זה שעליו לקיים עד לאותו מועד. 

באמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב ביצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיה עד לאחר 

 קיים את התחייבויותיו כאמור. שהספק

על איזה מזכויותיו עפ"י ההסכם ו/או עפ"י  שום התנהגות מצד איזה מהצדדים לא תחשב כויתור .18.4
קיום של תנאי מתנאי ההסכם או כנותנת -הדין או כויתור או כהסכמה מצידו לאיזה הפרה או אי

דחייה או ארכה לביצוע כל פעולה אשר יש לעשות עפ"י ההסכם או כשינוי, ביטול או תוספת של 
 תנאי שהוא, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

ו מהוראות הסכם זה ו/או נספחיו, לרבות כל תוספת, גריעה או תיקון להסכם זה, כל שינוי באיז .18.5
 ידי שני הצדדים.-לא יהיה לו תוקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם על

-כל אישור שיש לקבל על פי הסכם זה ו/או איזה מנספחיו יעשה אך ורק בכתב. לאישור שניתן בעל .18.6
 לצורך הסכם זה.פה לא יהיה כל תוקף, והוא לא ייחשב כאישור 

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל: .18.7

לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו  קנטהסכמה מצד  .18.7.1
 ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

בזכויות הניתנות לה לפי הסכם זה במקרה מסוים אין לראות בכך  קנטלא השתמשה  .18.7.2
מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות  ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד

 וחובות לפי הסכם זה.
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 כתובות והודעות .19

דין, כל עוד לא תשלח הודעה בדואר -כתובת הצדדים לצורך הסכם זה ולצורך משלוח כתבי בי .19.1
 רשום על שינויה, תהא כמפורט בכותרת ההסכם.

מהצדדים להסכם זה, יודיע אותו צד למשנהו בדבר שינוי במקרה של שינוי בכתובתו של איזה  .19.2
( ימים לאחר שינוי 3הכתובת ואת כתובתו החדשה בהודעה בכתב, וזאת לא יאוחר משלושה )

 הכתובת כאמור.

כל הודעה שעל איזה מהצדדים ליתן למשנהו לפי הסכם זה תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך  .19.3
של הצד השני מבית דואר בישראל, אלא אם נמסרה ( ימים ממועד משלוחה למענו 3שלושה )

מהאמור במסירה אישית לנמען שאז תיחשב כהודעה שנמסרה באותו מועד. בנוסף, ומבלי לגרוע 
 .מייללעיל, ישלח כל צד למשנהו העתק מכל הודעה כאמור באמצעות 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 __________________________ __________________________ 
 הספק קנט 

 אישור

 _______________________ מרחוב________________________________  אני הח"מ, עו"ד

כבא כוחו של הספק מצהיר בזאת כי ההחלטה של הספק לחתום על חוזה זה נתקבלה כדין, כי החתומים על 

 חוזה זה מוסמך)ים( לחתום עליו וכי חתימת הספק כאמור מחייבת אותו על פי כל דין.

 __________________ __________________________ 
  עו"ד  תאריך 
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 נספח "א"
 ספק במכרז מסמכי המכרז והצעת ה
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 נספח "ב"

 ביטוחי הספק עריכתאישור 

 תאריך __________

 לכבוד
 וכן לבטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ קרן -קנט 

 חברות אם ו/או חברות אחות ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או חברות קשורות
 ("החברה" הלן:הנ"ל יקראו יחדיו ל לכ)

 74מנחם בגין רחוב מ
 תל אביב

 .,א.ג.נ

"( הספק)להלן: "_____________________ "שע  ביטוחים עריכת אישור  :הנדון
פשוטים ומורכבים הכוללים גם שליחה  ודיוור הדפסהשירותי  למתן הקשור בכל

 "( השירותים)להלן: "נלווים  וכן שירותים הלקוח בבית הדיוור לקבלת עד

 (הימים שני)כולל ________________   ליום עד________________  מיום :הביטוח תקופת

הלן אינו נופל מהכיסוי   2 -ו 1 בסעיפים המפורטים הביטוחים פי על הניתן הכיסוי היקף :הכיסוי היקף
)או נוסח פוליסות "ביט"  2016" מהדורה ביטפי נוסח פוליסות הביטוח הידוע כ"-הניתן על

 המהוות חלק מנוסח הפוליסה כאמור.המקביל לו במועד עריכת הביטוחים( על כל ההרחבות 

 :הפוליסות

 ___________________ 'מס שלישי צד כלפי אחריות לביטוח פוליסה .1

/או ו לגופו להיגרם העלול לרכוש נזק/או ו גופנית פגיעה בגין דין פי על הספק חבות :המבוטחת החבות
 .בשירותים הקשור בכל, כלשהי ישות או אדם של לרכושו

, בהלה, התפוצצות, אש -מ הנובעת חבות בדבר הגבלה לכל כפופה אינה הפוליסה :הגבלות ביטול
 פרעות, חיים בעלי, הרעלה, פגומים סניטריים מתקנים, וטעינה פריקה, הרמה מכשירי

)מכל  משנה קבלני קבלנים וכלפי בגין חבות, במשקה או במאכל מזיק דבר כל, ושביתות
 .לאומי לביטוח המוסד מצד תחלוף תביעות וכן ועובדיהם( דרגה

 עקב עליה מוטלת להיות שעלולה אחריות בגין החברה את לשפות מורחבת הפוליסה :שיפוי הרחבת
 אחריות בדבר לסעיף בכפוף וזאת, מטעמו מהבאים מי/או ו הספק מחדלי/או ו מעשי

 .המבוטח מיחידי אחד כל עבור בנפרד נערך כאילו הביטוח נחשב לפיו צולבת

 .הפוליסה פי על ובמצטבר לאירוע ₪ 4,000,000  : אחריות גבול

 ___________________ 'מס מעבידים חבות לביטוח פוליסה .2

 למי להיגרם העלולה מקצועית מחלה/או ו גופנית פגיעה בגין עובדיו כלפי הספק חבות :המבוטחת החבות
 .השירותים במתן עבודתם ועקב כדי תוך מהם

 פיתיונות, ובעומק בגובה עבודות, נוער העסקת בדבר הגבלה לכל כפופה אינה הפוליסה :הגבלות ביטול
 .עבודה ושעות ורעלים

 מחלה/או ו עבודה תאונת קרות לעניין ונטען היה החברה את לשפות מורחבת הפוליסה :שיפוי הרחבת
 .הספק מעובדי מי כלפי כלשהן מעביד בחובות נושאת היא כי כלשהי מקצועית

כוללת ויתור על זכות תחלוף כלפי החברה והבאים מטעמה, אולם הויתור  הפוליסה :תחלוף על ויתור
 כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם למקרה הביטוח בזדון.  

 .הפוליסה פי על ובמצטבר לאירוע ₪ 20,000,000 : אחריות גבול
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 ___________________ 'מס מקצועית אחריות לביטוח פוליסה .3

 בגין הביטוח תקופת במשך לראשונה שהוגשה דרישה או תביעה בשל הספק חבות :המבוטחת החבות
 במתן הקשור בכל, מטעמו מהבאים מי/או ו הספק מצד מקצועי מחדל או מעשה

 .השירותים

 ביטוח מקרה בעקבות עיכוב או השהייה בדבר הגבלה לכל כפופה אינה הפוליסה :הגבלות ביטול
 .מכוסה

כוללת הרחבה בגין חבות בשל לשון הרע ו/או בשל פגיעה בפרטיותו של כל  הפוליסה :הרחבות
בגין אבדן מסמכים וכן הרחבה  הרחבה אדם ו/או בשל הפרת זכויות קנין רוחני כלשהן,

 .עובדיובגין חבות הספק בשל אי יושר של 

עליה  מורחבת לשפות את החברה בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת הפוליסה :שיפוי הרחבת
 לגרוע מבלי וזאת, מטעמו מהבאים מי של/או ו הספק של מחדל/או ו מעשהעקב 

 .החברה כלפי הספק של חבותו מביטוח

 .................................... לפני לא אך, השירותים מתן תחילת ממועד יאוחר לא :למפרע מועד

 לא כי בתנאי, הביטוח תוקף תום לאחר חודשים 6  של גילוי תקופת כוללת הפוליסה :גילוי תקופת
 באישור מהאמור למתחייב מקביל כיסוי המעניק חלופי ביטוח הספק ידי על נערך

 .זה ביטוח

  .הפוליסה פי על ובמצטבר לאירוע ₪ 4,000,000 : אחריות גבול

 :הפוליסות כל על החלים כלליים תנאים

 ואנו החברה ידי על הנערך ביטוח לכל קודמות הינן לפיו מפורש תנאי כוללות לעיל המפורטות הפוליסות .א
 ;החברה ביטוחי שיתוף בדבר טענה/או ו דרישה כל על מוותרים

 פי על המבטח וזכויות המבוטח מחובות לגרוע בכדי באמור אין אולם בטל -שקיים ככל רבתי רשלנות חריג .ב
 .דין

 החברה של מזכותה תגרע לא מטעמו מי/או ו הספק ידי על לב בתום והתנאותיהן הפוליסות תנאי קיום אי .ג
 ;לעיל המפורטות מהפוליסות מי פי על שיפוי לקבלת

המפורטות לעיל כוללות תנאי מפורש לפיו לא תבוטלנה ולא יחול בהן שינוי לרעה במשך תקופת  הפוליסות .ד
 יום מראש; 30 לפחות החברההביטוח, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי 

 ההשתתפויות ולתשלום לעיל המפורטות הפוליסות עבור הביטוח דמי לתשלום אחראי בלבד הספק .ה
 .פיהן על החלות העצמיות

 האמורידי -על במפורש שונו שלא כמה עד וסייגיהן המקוריות הפוליסות לתנאי כפוף זה ביטוח אישור .ו
 .לעיל

 לעיל האמור כל את מאשרים הננו מטה בחתימתנו

 ____________ לשנת_______________ לחודש_____________  היום

______________________________ 
 המבטח שם

__________________________ 
 המבטח וחותמת חתימה

__________________________ 
 החותם ותפקיד שם
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 נספח ג'

 נספח סודיות ושמירה על קניין רוחני -נספח ג' 
 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ )"החברה"( -להסכם מתן שירותים לחברת קנט 

 לכבוד:
 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות -קנט 

 התחייבות לשמירת סודיות  הנדון:

והנני/החתומים מטה מבקש להעניק לקנט שירותים בהתאם להסכם למתן שירותים שנכרת  : הואיל
 "(.ההסכםבינינו )"

לידנו או לידי עובדנו או מי מטעמנו, מידע, על פי הגדרתו ובמהלך מתן השירותים עשוי להגיע  : והואיל
 להלן:

כל מידע שהגיע או שיגיע לידי או לידיעתנו או לידיעת עובדנו או מי מטעמנו, במישרין או בעקיפין, במהלך 
מתן השירותים או עקב מתן השירותים לחברה, הקשור לעסקיה של החברה, במישרין או בעקיפין, לרבות 

י או מסחרי הנוגע לחברה, ובכלל זה מסמכים, טיוטות, תהליכים, תכנונים, פטנטים, המצאות, מידע מקצוע
חידושים, שיפורים, מחקרים, פיתוחים מדעיים טכניים, כלכליים, מסחריים או אחרים, כתבי בקשות 

גע לרבות מידע הנו -לפטנטים, מדגמים, תמונות, תיאורים, שרטוטים וסודות מסחריים מכל סוג שהוא 
ללקוחות החברה וספקיה או למערך השיווק של החברה או הנוגע לקשרי החברה, וכן כל ידע עסקי פיננסי, 
דו"חות כספיים לפני פרסומם ומידע פנים כלשהו, וכן מידע הקשור בנושאים שהחברה עתידה לעסוק בהם 

הכלל, אך למעט אם הפך פה ובין בכל מדיה אחרת, ובלבד שאינו נחלת -וכל דבר אחר, בין בכתב, בין בעל
 נחלת הכלל בעקבות הפרת התחייבויותינו על פי כתב זה או על פי דין )"המידע"(;

 לפיכך הנני מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 שמירת סודיות והגנה על מוניטין  -חלק א' 

כתנאי להתקשרותנו עם החברה, ומבלי לגרוע מההתחייבויות המוטלות עלינו על פי כל דין, הננו  .1
מתחייבים לשמור בסודיות מוחלטת את המידע שהגיע או שיגיע לידינו או לידיעתנו או לידי או ידיעת 
עובדינו או מי מטעמנו, במישרין או בעקיפין, במהלך מתן השירותים לחברה ולנקוט בכל האמצעים 

 הדרושים על ידנו או על ידי עובדינו וכל הבאים מטעמנו לשמור על סודיות המידע כאמור.

הנני מצהירים כי ידוע לנו שמסירת המידע או חלק ממנו לכל גורם בלתי מורשה או לכל צד שלישי עלולה  .2
לגרום לחברה נזקים חמורים. לפיכך, הננו מתחייבים שלא לעשות כל שימוש במידע, כולו או מקצתו, 

כם עם החברה. לצרכנו או לצרכים אחרים, במישרין או בעקיפין, שלא לשם ביצוע מטלותינו על פי ההס
כמו כן, הננו מתחייבים לשפות את החברה במלוא הנזקים וההוצאות שיגרמו לה במקרה של הפרה, 

 במעשה או מחדל, במישרין או בעקיפין, בזדון או ברשלנות, של איזו מהתחייבויותינו על פי כתב זה. 

ללא תמורה, או לגרום  בכלל זה, הננו מתחייבים שלא לגלות או להעביר או למכור, בין בתמורה ובין .3
לגילוי של המידע, במישרין או בעקיפין, וכן לנקוט בכל האמצעים לשמירת סודיות המידע ומניעת 
מסירתו או הגעתו לצד שלישי כל שהוא, אדם, גוף או תאגיד, זולת האנשים עימם אנו עובדים בחברה 

 לשם ביצוע ההסכם.

או מי מטעמנו גישה למחשביה נועדה אך ורק לאיסוף ידוע לנו כי הסכמת החברה לתת לנו או לעובדינו  .4
מידע שישמש לצורך הכנת הצעה עסקית להתקשרות. חל עלינו איסור מוחלט לעשות שימוש אחר במידע 

 או בתוכניות או בנתונים השונים, לרבות העתקתם, העברתם או ביצוע שינוי כל שהוא בקיים.

וכן או מידע אשר יושג על ידינו לצורך מתן השירותים מבלי לגרוע מן האמור בכתב זה, כל מסמך אשר י .5
או במהלך תקופת מתן השירותים לחברה הנו רכוש החברה. לפיכך, הננו מתחייב בזאת להחזיר לידי 
החברה כל מידע, בין אם בכתב ובין אם בכל צורה אחרת, הנמצא או שימצא ברשותנו או ברשות עובדנו 

ם סיום ההסכם עם החברה מכל סיבה שהיא או מייד עם דרישתה או מי מטעמנו בכל עת, וזאת מייד ע
 הראשונה של החברה, לפי המוקדם. 

הננו מתחייבים שלא לפגוע, במישרין או בעקיפין, במוניטין של החברה או במאגר ידע כלשהו המצוי  .6
 ברשותה או במעמדה של החברה.  

לעיל תעמודנה בתוקפן הן במשך תקופת ההסכם והן לאחר סיום  6עד  1התחייבויותינו עפ"י סעיפים  .7
 ההסכם מכל סיבה שהיא, וזאת ללא הגבלה בזמן, הן לגבי ישראל והן לגבי כל מקום אחר מחוץ לישראל.
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 וחניקניין ר -חלק ב' 

מבלי לגרוע מהוראות כל דין ומהאמור בכתב זה לעיל ולהלן, הננו מצהירים כי ידוע לנו שאין לנו ולא  .1
 תהיינה לנו זכויות קניין כלשהן במידע כהגדרתו בהסכם זה. 

כל אמצאה שלנו או של עובדנו או מי מטעמנו, לרבות "אמצאת שירות" כהגדרתה בחוק הפטנטים,  .2
רעיון, הליך, תהליך, שיטה, טכנולוגיה, מדגם, סימן מסחר, שם, זכות יוצרים, , וכל ידע, 1967-תשכ"ז

פטנט וכל זכות קניין רוחני שהיא, בין שניתנים לרישום ובין שאינם ניתנים לרישום, שהגיעו אלינו או 
לידי עובדנו או מי מטעמנו או שנבעו ממתן השירותים לחברה או מעבודתם של אחרים בחברה, בתקופת 

השירותים, יהיו קניינה של החברה ואני מתחייב לחתום, מייד וככל שאדרש, על כל הטפסים מתן 
 והמסמכים הדרושים לרישומם על שם החברה, במידה שהם ניתנים לרישום. 

 לרבות כל פיתוח או שיכלול של אמצאה או פטנט קיים. -לעניין סעיף זה "אמצאה"  .3

גן על אמצאה או פטנט או על סוד מסחרי כאמור בדרך הננו מסכימים בזאת כי החברה תהא רשאית לה .4
 של רישום, או בכל דרך אחרת, בישראל, או בכל מקום אחר.

מובהר כי לא אהיה רשאי לרשום את האמצאה או הפטנט או הסוד המסחרי או לנקוט בכל פעולה  .5
על ידיה. האמור לגביהם, פרט לפעולות שתהיינה דרושות לרישום או לניצול הנ"ל על שמה של החברה או 

 לעיל יחול גם לאחר סיום ההסכם עם החברה, ללא הגבלת זמן.

 שונות -חלק ג' 

התחייבויותינו לפי כתב זה מהוות חלק בלתי נפרד מההסכם עם החברה. אין בהתחייבויותינו דלעיל כדי  .1
 לגרוע מכל התחייבות החלה עלינו על פי ההסכם שבנינו לבין החברה או על פי כל דין.

עות החברה ממימוש זכות או ביצוע מעשה או פעולה מסוימים, לא ייחשבו כויתור על זכות שלה הימנ .2
 ולא ישמשו כתקדים ולא ילמדו מהם גזירה שווה לגבי מקרים דומים בעתיד. 

הננו מצהירים כי ידוע לנו כי בהתחייבויותינו על פי כתב זה ישנן הגבלות החלות עלינו בעת קיום ההסכם  .3
. הננו מאשרים כי בחנו את היקפן של ההגבלות המפורטות בכתב זה ומצאנו שאין הן ולאחר סיומו

מגבילות הגבלה מכבידה את יכולתי להוסיף ולעסוק בתחומי מומחיותי וכי הן נותנות הגנה לגיטימית 

 ומצומצמת ככל האפשר לאינטרסים העסקיים והחיוניים של החברה. 

הננו מצהירים כי התמורה המשולמת לנו על ידי החברה על פי ההסכם מהווה תמורה נאותה וראויה  .4
 לרבות בגין ההתחייבויות המוטלות עלינו במסגרת כתב זה. 

הנני מצהירים כי ידוע לנו שאין באמור בכתב זה כדי לגרוע בכל אופן שהוא מזכויותיה המלאות של  .5
ת חובותינו על פי דין או הסכם, ובכלל זה זכותה של החברה לפיצוי החברה על פי כל דין בקשר עם הפר

 . 1999-)אף ללא הוכחת נזק( מכוח חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט

לאור כל האמור, הננו מסכימים לתחולת כל ההגבלות המפורטות בכתב זה, וזאת, כאמור, לאחר שבחנו  .6
 בבעל מקצוע. את היקפן והשלכותיהן ולאחר שניתנה לנו שהות להיוועץ

 _______________________ __________________ ____________ 
 תאריך חתימה + חותמת שם 
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 נספח ד'

 הצהרת מחויבות לאבטחת מידע וסייבר -נספח ד' 

קנט"(  )להלן; "הספק"( מספקים לקנט חברה לביטוח בע"מ )להלן: " ואנו החתומים מטה  הואיל

 קנט : המתבססים על מידע של שירותים,

 ומתן השירותים לקנט מותנה בהתחייבות שלנו לשמור על  הסודיות של המידע של קנט ועל אבטחת   והואיל

 מידע זה, כמפורט בכתב זה;

 אי לכך, אנו מתחייבים בזאת כדלקמן:

למנות אחראי לאבטחת המידע וסייבר. על האחראי להבטיח שימוש נכון בזיהוי המשתמש  .1

 ובסיסמא, בהרשאות הגישה למידע ובהגנת משאבי מערכות המחשב והמידע ומערכות התקשורת. 

 למנות אחראי לאבטחה הפיזית של המידע ומערכות המידע והתקשורת. .2

חוברת לאינטרנט ולרשתות חיצוניות )בחיוג או קבצי המידע של קנט לא יוחזקו ברשת תקשורת המ .3

 בנל"ן(. חריגה מתנאי זה מחייבת אישור מראש של מנמ"ר קנט.

 תקשורת הנתונים מול קנט תהיה באמצעים שיוגדרו ו/או יסופקו ע"י קנט בלבד. .4

 תהיה הגנה פיזית ובקרת גישה למחשבים, לשרתים ולרכיבי התקשורת כגון נתבים ומתגים .5

(Routers ,Switches.) 

 (User-IDהגישה למערכות המחשוב המחזיקות מידע של קנט תתאפשר רק תוך שימוש בזיהוי ) .6

אישי ובסיסמאות אישיות וחסויות. הסיסמאות תהיינה ידועות רק למשתמשים בלבד ותוחלפנה 

 יום. 90לפחות כל 

תר. השחרור שגיאות רצופות בהקשת הסיסמא, לכל היו 5זיהוי משתמש יינעל אוטומטית לאחר  .7

 יוכל להתבצע רק ע"י מנהל הרשת,  ומי שהוסמך למלא את מקומו בהיעדרו.

 .תנוהל מערכת הרשאות למורשה גישה .8

מנהלי הרשת לעובדים אחרים.  תופעל מערכת ניהול הרשאות ויצירת רמות הרשאה המפרידות בין .9

 .יינתנו למנהלי הרשת בלבד וזכויות של אדמיניסטרטור  חשבונות

דור פנימי בשרת בגישה לספריות וקבצים של קנט. הגישה לספריות וקבצים אלה תתאפשר ייושם מי .10

 רק למי שעבודתם ותפקידם אצל הספק מחייבים זאת.

 תותקן תכנת הגנה תקנית ומעודכנת כנגד וירוסים. בשרתים ובתחנות עבודה.  .11

רת כשעליהם או לכל מטרה אח לא יוצאו דיסקים משרתים או מדיות מגנטיות אחרות לתיקון .12

 .נמצאים קבצים ונתונים של קנט. במקרה כזה יש למחוק את המידע ולפרמט את הדיסק
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יוקם נוהל עבודה מסודר להעברת, אחסון ותחזוקת מדיה מגנטית, או אופטית עם מידע של קנט,  .13

הנוהל יוקם בשיתוף של נציג הספק, מנהל הפעילות בקנט  .כך שלא תועבר מדיה ללא תאום מוקדם

 ל אבטחת המידע וסייבר בקנט.ומנה

מדיה מגנטית או אופטית כנ"ל תאוחסן בתאום עם קנט במקום שהגישה אליו תתאפשר למורשה  .14

 .גישה בלבד

 :בתחנות העבודה תשמר אבטחת המידע .15

 התחנה לא ישמרו קבצים  עם מידע של קנט על הדיסק הקשיח של. 

 בכל תחנה יותקן נועל מסך עם סיסמא. 

  באמצעותהכניסה לרשת תהיה USER ID אישי. 

  .גישה לאחראי על הגיבויים בלבד גיבויים יבוצעו בצורה מסודרת וישמרו במקום סגור ונעול עם .16

 אין להעביר קלטות עם גיבויים לגופים חיצוניים, ללא אישור מנהל אבטחת המידע וסייבר בקנט. .17

יבוד מנתוני קנט, יאוחסנו ע כל מדיה מגנטית, או אופטית, או דו"ח השייכים לקנט, או שהם תוצרי .18

 .ויגרסו לאחר השימוש בכספת  וכן יושמדו

אין להוציא חומר לגריסה או השמדה חיצונית ללא תאום עם מנהל אבטחת המידע וסייבר בקנט.  .19

הספק מצהיר כי הוא פועל כנדרש על פי החוק, התקנות ותיקוני הגנת הפרטיות וכי הוא נוקט 

 וראות חוק הגנת הפרטיות, תיקוניו ותקנותיו.באמצעי אבטחה ובקרה כמתחייב מה

הספק מתחייב להחתים את עובדיו הבאים במגע עם מידע של קנט על הצהרות סודיות, הכוללים,  .20

בין היתר, התחייבות לשמירה מוחלטת על סודיות המידע של קנט. הספק מתחייב לאפשר לנציג 

 קנט לערוך ביקורת אבטחה בכל עת.

 _______________________ __________________ ____________ 
 תאריך חתימה + חותמת שם 
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 נספח ה'

 נוסח ערבות ביצוע -' הנספח 

 דיוור בלבד(הדפסה ו)לשירותי 

 לכבוד

 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות -קנט 

 אביב-תל

"( אנו מתחייבים בזאת כלפיכם המציע_____ )להלן: "_____________________לבקשת ______

להתקשרות מסגרת לקבלת שירותי הדפסה ודיוור מסוגים  06/2019בקשר עם חוזה של מכרז פומבי מס' 

הקרן לבטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ ולהבטחת ביצוע  -שונים עד לקבלת הדיוור בבית הלקוח עבור קנט 

שקלים חדשים  20,000או סכומים עד לסך של כל התחייבויות המציע על פי החוזה, לשלם לכם כל סכום 

ימי עסקים מיום קבלת דרישתכם, וזאת בלא כל תנאי שהוא, ומבלי להטיל עליכם לבסס או  3וזאת בתוך 

לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, ומבלי שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי 

 כלפיכם או בכלל. שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת 

 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, ובלבד שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 ועד בכלל. ערבות זו תישאר בתוקפה עד יום ____________

 להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.ערבות זו אינה ניתנת 

 ______________בנק: _________ _____________תאריך: __


