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 הזמנה להגשת הצעות

 כללי 

"קנט" או "החברה"( הינה חברה ממשלתית אשר קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות )להלן:  -קנט  .1

מבטחת את חקלאי ישראל כנגד נזקי טבע.  קנט מספקת רשת ביטחון לחקלאים בכל ענפי החקלאות 

 .הצמחיים ובעלי החיים תוך שיתוף פעולה עם הממשלה והארגונים החקלאיים השונים

בהסכם העומדים בתנאים המפורטים להלן, להגיש הצעות להתקשרות מציעים מזמינה בזאת  קנט .2

ימי כיף, לרבות  או בחו"ל ארץרחבי הבלקבוצות נופש מאגר של ספקים למתן שירותי עמה למסגרת 

 )להלן: הסכם המצורף להזמנה זובהכל בהתאם לתנאים אשר יפורטו להלן ו, השתלמויות וימי גיבוש

  "(.השירותים"

 ההתקשרות והיקפה  מהות

הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק להלן הפרטים המובאים בסעיף זה   .3

יתה י. ההמכרזבמקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי 

 . , תחייב ההוראה המפורטת האחרתהמכרזאחרת כאמור באיזה ממסמכי  תהתייחסו

ואשר  יעמדו בכל תנאי הסףר שא, מציעים  5 במסגרת מכרז זה מעוניינת קנט להתקשר עם  .3.1

 ספקי)להלן: " למתן השירותיםמסגרת בהסכם  יקבלו את ניקוד האיכות הגבוה ביותר

 ."(המסגרת

, ספקיםלתעביר מעת לעת, ובהתאם לצרכיה,  קנט - בקשה לקבלת הצעת מחיר פרטנית .3.2

הבקשה תועבר לידי הספקים . לפני העניין םשירותימתן הבקשה לקבלת הצעות מחיר ל

ספקי באמצעות מייל, והם יידרשו להשיב עליה במייל חוזר עד המועד שייקבע על ידי קנט. 

שירותים המטעמם בהתאם לפירוט אשר יקבלו את הבקשה יידרשו להגיש הצעה המסגרת 

בבקשה לקבלת ההצעות  נקבשה הפרטנית, וזאת עד המועד אשר יהספציפיים שיכללו בבק

 הפרטנית.

על פי  ההצעה הטובה ביותר )הן מבחינה איכותית והן מבחינה כספית(ספק אשר יציע את 

  הקריטריונים שייקבעו בבקשה הפרטנית, יוכרז כזוכה ויספק את השירותים מושא הבקשה.

 קנט רשאית להעביר פניה רעיונית לפני הבקשה להצעת המחיר -בקשה לפניה רעיונית .3.3

באמצעות מייל, והספקים יידרשו לענות עליה במייל חוזר, לאחר הפניה הרעיונית, רשאית 

ספקי המסגרת אשר יקבלו את הבקשה יידרשו להגיש קנט לשלוח פניה לקבלת הצעות מחיר ו

הצעה מטעמם בהתאם לפירוט השירותים הספציפיים שיכללו בבקשה הפרטנית, וזאת עד 

 ההצעות הפרטנית. המועד אשר ינקב בבקשה לקבלת

עימם התקשרה בהסכם מסגרת, או רק לחלק לספקים תהא רשאית לפנות  קנטמובהר כי  .3.4

תנהג בסבב שוויוני וסדור בין ספקי המסגרת בעת ביצוע הבקשות לקבלת ש מהם, ובלבד

 הצעת מחיר פרטנית, וזאת בכפוף לשיקולי שביעות רצון, שיקולי עומס ו/או מכל שיקול אחר

 ות כל אמת מידה נוספת/אחרת אשר תיקבע בבקשה הפרטנית., לרבשל קנט

מבקשת להבהיר כי במהלך תקופת ההתקשרות היא אינה מתחייבת כי יועברו לספקי  קנט .3.5

המסגרת בקשות לקבלת הצעות מחיר פרטניות בהיקף כלשהו ו/או בכלל, ולא תהא להם כל 

 דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר עם האמור.
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 36הינה בת שייבחרו במסגרת מכרז זה עם כל אחד מספקי המסגרת ת תקופת ההתקשרו .3.6

תקופת ההתקשרות תוארך אוטומטית על ידי  .קנטחודשים, שתחילתה במועד שייקבע ע"י 

פות נוספות ( תקו3, ובשלוש )חודשים 36נוספות, כל אחת בת  ( תקופות3החברה בשלוש )

וזאת עם כל  -( שנים 9ך כל תקופת ההתקשרות לא תעלה על תשע )זהות לאחר מכן, כך שס

זאת למעט במקרים בו הודיע החברה לספק על גריעתו ו -ספק מסגרת באופן נפרד ובלתי תלוי 

כל הוראות  יחולומן המאגר, מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה. בתקופת ההארכה 

 מוארכת.ההסכם ויתר מסמכי המכרז גם על תקופת ההתקשרות ה

בכל עת ומכל סיבה שהיא לבטל את ההסכם ולהביא את  קנטעל אף האמור לעיל, רשאית  .3.7

ספקי ימים, וזאת על ידי הודעה בכתב על כך למציעים  30פיו לידי גמר בתוך -ההתקשרות על

ולספקי . ניתנה הודעה כאמור יסתיים ההסכם בתאריך שיהיה נקוב בהודעת החברה המסגרת

 לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין כך.  המסגרת

מאחד  חרף האמור בס"ק זה לעיל, מובהר כי במקרה בו בוצעה הזמנת עבודה לאירוע פרטני

 האירוע וסיומו, לא תוכל החברה לבטל ההסכם כאמור אלא לאחר ביצוע מספקי המסגרת

 .4.2בכפוף לתנאי הביטול בהתקשרות הספציפית כאמור בסעיף  -או לחלופין קודם לכן 

הרשאה בלעדית להענקת השירותים ואינה  לספקי המסגרתלא תעניק  קנטמובהר כי  .3.8

תהא רשאית, בכל עת,  קנטמתחייבת לספק להם עבודה בהיקף כלשהו ו/או בכלל. בנוסף, 

עיל ולקיים שירות דומה ו/או מקביל, הכל לפי שיקול להתיר גם לנותני שירותים אחרים להפ

 דעתה הבלעדי ולטובתה וכמפורט במסמכי מכרז זה.

או להודיע  מסגרת דומה למכרז זהמכל סיבה שהיא לפרסם מכרז וקנט תהא רשאית בכל עת  .3.9

במסגרתו יזכו להיכלל ספקים , ים שוניםבפרסום פומבי על כוונה לאפשר הצטרפות למאגר

מובהר כי  ., והיא תהא רשאית לחזור על הליך זה מידי תקופהלמתן שירות זהנוספים 

ספקים שיצטרפו למאגר תתקשר עמם קנט לתקופה שלא תעלה על תקופת ההתקשרות 

 שנותרה בינה לבין ספקי המסגרת שייבחרו במסגרת מכרז זה.

 במכרז להשתתפות סף נאית

אך ורק מציעים העומדים במועד  להיכלל במאגרי הספקים כספקי מסגרת רשאים להציע הצעות  .4

 באופן מצטבר:הבאים הגשת הצעתם בעצמם, בכל התנאים המוקדמים 

 ( ועל כל תנאי הסףJVיובהר למען הסר כל ספק, כי לא תותר הגשת הצעה משותפת/מיזם )

סף בגורם אחר, לרבות  להתקיים במציע עצמו ולא ניתן יהיה להסתמך על התקיימותו של תנאי

בכל אורגן או עובד או מועסק או בעלים של המציע או אדם או תאגיד הקשור עם המציע אלא אם 

  כן פורש אחרת או נכתב במפורש אחרת במסמכי המכרז.
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  ואלו התנאים:

 עוסק מורשה או תאגיד רשום בישראל.המציע הינו  .4.1

ומשפחות  במהלך שלוש השנים האחרונות סיפק המציע שירותי הפקת נופש של עובדים .4.2

הפקות לפחות בארץ כאשר בכל הפקת נופש  10קבוצתיים לארגונים בכמות מצטברת של 

. ₪ 250,000משתתפים לפחות וכאשר כל הפקה הינה בהיקף כספי של לפחות  100השתתפו 

הכוללות לינה, הסעות  המונח "הפקת נופש" משמעו תכלול ארגון חבילות אירוח קבוצתיים

 ., פעילות פנאי, סיורים, הדרכותו/או טיסות

סיפק המציע שירותי הפקת נופש של עובדים ומשפחות  במהלך שלוש השנים האחרונות .4.3

כאשר בכל הפקת נופש  חו"להפקות לפחות ב 10קבוצתיים לארגונים בכמות מצטברת של 

. ₪ 250,000משתתפים לפחות וכאשר כל הפקה הינה בהיקף כספי של לפחות  100השתתפו 

הכוללות לינה, הסעות  המונח "הפקת נופש" משמעו תכלול ארגון חבילות אירוח קבוצתיים

 ., פעילות פנאי, סיורים, הדרכותו/או טיסות

הפקת נופש של עובדים ומשפחות במהלך חמש השנים האחרונות סיפק המציע שירותי  .4.4

 ור אותה החברה. אירועים עב 2של לפחות  קבוצתיים

 .המציע חבר בהתאחדות סוכני נסיעות ותיירות בישראל .4.5

שירותים נשוא המכרז. על איש הקשר ארגון וליווי ל המציע יציג איש קשר מטעמו לצורך .4.6

)להלן: "איש  שירותים נשוא המכרזהבמתן  שלוש שניםשל לפחות מקצועי סיון ילהיות בעל נ

 .הקשר"(

כשהם  1976 -, התשל"ו לפי חוק גופים ציבורייםוהתצהירים המציע בעל כל האישורים  .4.7

 .בתוקף

 מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו

בלא תנאי הסף, כל לצרף להצעתו את כל המסמכים המאשרים ומוכיחים את עמידתו בעל המציע  .5

 :ות האמור גם את כל המסמכים הבאיםומבלי לגרוע מכללייוצא מן הכלל, 

 תעודת רישום במרשם המתנהל כדין או תעודת עוסק מורשה. .5.1

 תיאור כללי / פרופיל של המציע. .5.2

 .2על המציע למלא את נספח א' .5.3

להבהיר כי היא תהא רשאית ליצור קשר עם גופים אשר יצוינו על ידי המציע לצורך קנט מבקשת 

 . ובחינת עמידת המציע בתנאי הסף שהוגדרו במכרז זה בירור פרטים

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז בנוסח נספח ב'. .5.4

 בנוסח נספח ג'. העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימוםתצהיר בדבר  .5.5

 בנוסח נספח ד'.הצהרה על מעמד משפטי  .5.6

 .בהתאחדות סוכני נסיעות ותיירות בישראל ותחבריש לצרף אישור על   .5.7

כשהם  1976 -, התשל"ו לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים והתצהירים כל האישוריםצירוף  .5.8

 .בתוקף
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כל מסמכי המכרז כשהם חתומים במקומות המיועדים לכך על ידי מורשי החתימה  .5.9

ומענה לשאלות הבהרה, ככל שהועלו הודעות המוסמכים מטעמו, בצירוף הודעות למציעים 

 .קנטכאלה לאתר האינטרנט של 

 אופן קבלת מסמכי המכרז

 http://www.kanat.co.il: שכתובתו קנטניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם מאתר האינטרנט של  .6

 3.11.19 החל מיום

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה על  .7

 בין אם הצעתו זכתה ובין אם לאו.  -המציע, ולא יושבו למציע 

לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למציע במידה וועדת המכרזים תחליט על ביטולו  קנטמובהר כי  .8

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.

 הבהרות, שינויים ועדכונים

על המציע לבדוק את מסמכי המכרז ביסודיות. אם ימצא המציע אי בהירויות, סתירות או אי  .9

התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת, 

 עד ליום michrazim@kanat.co.il אמצעות מייל שכתובתו:ב לגב' דנה מוריעליו לפנות בכתב 

 .14:00 בשעה  10.11.19חמישי, 

מציע שלא יפנה לקבלת הבהרות כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה  .10

 בדבר אי בהירויות, סתירות או אי התאמות כאמור.

, בתוך כשבוע מהמועד האחרון להגשת קנטאתר האינטרנט של ליועלו התשובות לשאלות ההבהרה  .11

בעל פה או בכל לא יהא תוקף לכל תשובה שתינתן  ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. השאלות,

 שאינה בכתב. דרך אחרת

בכל עת, קודם למועד להגשת ההצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  תרשאיתהא  קנט .12

או בתשובה לשאלות המציעים. השינויים והתיקונים כאמור יהיו חלק בלתי נפרד  ההמכרז, ביוזמת

 .יפורסמו באתר האינטרנט שלהממסמכי המכרז ומתנאיו ו

עם הגשת הצעתו במכרז, מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים  .13

ש הצעה במכרז, יהיה מנוע הרלבנטיים מכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיס זה. מציע שהגי

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

בכל מקרה, ובכלל זה במצב בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים ו/או אי  מען הסר ספק,ל .14

את הפרשנות המחייבת. למציע לא תהא כל טענה ו/או  קנטקבע תבהירות לגבי מסמכי המכרז, 

מאי בהירות ו/או סתירה במסמכי המכרז ו/או כל אי התאמה ו/או בגין הפירוש  תביעה הנובעת

 .קנט הו/או הנוסח שבחר

באחריות המציעים להתעדכן באתר האינטרנט באופן שוטף עד למועד הגשת ההצעות, והמציעים   .15

יהיו מנועים ומושתקים מהעלאת כל טענה לגבי אי ידיעתם אודות כל עדכון ו/או הבהרה ו/או 

 שובה שיפורסמו באתר האינטרנט כאמור.ת

http://www.kanat.co.il/
mailto:michrazim@kanat.co.il
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יעשו על ידי המציע באי ילמען הסר ספק, כל השמטה ו/או שינוי ו/או תוספת וכן כל הסתייגות אשר   .16

 קנטאלו ממסמכי המכרז ו/או באמצעות מסמך נלווה ו/או בכל דרך אחרת לא יהיו תקפים כלפי 

 ועלולים להביא לפסילת ההצעה.

  למכרז: הגשת ההצעה

 הסכםהתקשרות בל 05/2019 'מספומבי מסגרת : "מכרז הצעת המציע תוגש במעטפה על גביה ייכתב  .17

 הפקת אירועי נופש בארץ ובחו"לשירותי  למתןמסגרת 

)מסמך במעטפה זו יגיש המציע, את כל מסמכי המכרז כשהם חתומים, לרבות הסכם ההתקשרות   .18

 לעיל.  5 בסעיף'( בצירוף כל המסמכים וכל האישורים כמפורט ג

על המציע למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז ולחתום בשולי כל עמוד של  .19

מסמכי המכרז, לרבות על מסמכי הבהרות ו/או על המענה לשאלות שיועלה לאתר האינטרנט של 

 .קנט

לתיבת המכרזים בקומה  במעטפה סגורה  תוגשרבות כל המסמכים האמורים, הצעתו של המציע, ל  .20

מועד "להלן: )  13:30: בשעה  26.11.19שלישי,  לא יאוחר מיום 74במשרדי קנט, דרך מנחם בגין  14

 "(. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הגשת ההצעות

לפסול על הסף הצעה שלא תוגש במועד כאמור או שתוגש שלא בהתאם לתנאי  קנט תהא רשאית  .21

 ה.מכרז זה, או לקבל אותה למרות הפגמים שנפלו בה, הכל לפי שיקול דעת

המציע לא יצרף שום הסתייגויות או התניות או שינויים לגבי תנאי המכרז. עשה כן המציע לא יהא   .22

לפסול את הצעתו בשל כך בלבד, ו/או להתעלם מן תהא רשאית  קנטוהחברה בכך כדי לחייב את 

 ההסתייגויות ו/או לדרוש תיקונן, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הגשת ההצעה תהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי המכרז על נספחיו,   .23

 הבין אותם והוא מסכים להם ללא כל סייג. 

להגשת רכיביה ונספחיה, ותחייב את מגישה מהמועד כל הצעה תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מ  .24

לדרוש מהמציע את הארכת  תרשאיתהא  קנט. יום לאחר המועד להגשת ההצעות 90ולמשך ההצעות 

 י קנט באמצעות הודעה שתימסר לו בכתב.תוקף הצעתו, כולה או חלקה, עד למועד אשר ייקבע על יד

, של המשתתפים או מי מטעמם בהוצאות כלשהןשתתף בשום צורה תשפה ולא תחזיר ולא תלא  קנט  .25

, לרבות בגין בשלב המכרזהכרוכות בהכנת ההצעה ובהגשתה ו/או בהשתתפות לרבות הוצאות 

  הבדיקות המוקדמות או כל הוצאות אחרות שהן, וזאת אף אם המכרז יבוטל מכל סיבה שהיא.

 הזוכה, ותהווינה חלק בלתי נפרדהצהרות והתחייבויות המציע בשלב המכרז תחייבנה את המציע   .26

 .מההסכם שייחתם עימו
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 במכרז  /יםקריטריונים לבדיקת ההצעות וקביעת הזוכה

 כמפורט להלן: בחינת ההצעה תתבצע   .27

 להשתתפות ,לעיל המפורטים ,הסף בתנאי המציע של עמידתו אתתבחן  המכרזים ועדת  .27.1

 .במכרז

 ייבחנו במרכיבי האיכות המפרטים להלן:  בתנאי הסףעמדו  אשר מציעים  .27.2

 משקלו קריטריון המשנה

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

 שיהיה בידי ועדת האיכות.שיימסר על ידי המציע בנספח ד' או על פי מידע 

 במהלך השיחות ייבחנו הקריטריונים הבאים :

 נקודות 10 -א. זמינות ושירותיות 

 נקודות 10 -ב. איכות השירות 

 נקודות 10 -ג. התאמה לדרישות הלקוח 

 נקודות 10 -ה. התרשמות כללית 

20 

בסיס נסיונו מאיכות ניסיונו הקודם של המציע  בין היתר, על ועדת האיכות  התרשמות
 והמידע שיימסר על ידי המציע בנספח ד' או על פי מידע שיהיה בידי ועדת האיכות.

 במהלך השיחות ייבחנו הקריטריונים הבאים :

 א. התרשמות ממפרט האירועים שהופקו

 ותק בתחום/בענף ב. 

 ג. התרשמות כללית 

מנת לבחון את ועדת האיכות תהיה רשאית לזמן את נציג המציע  המוצע לראיון על 
 איכות ניסיונו ומסקנותיה יביאו לידי ביטוי בניקוד שיוענק תחת קריטריון זה.

20 

מאיכות ניסיונו הקודם של המציע  בין היתר, על בסיס נסיונו ועדת האיכות  התרשמות
בהיקף כספי של לפחות ומשתתפים  100עם מינימום של  בהפקת אירועים נשוא המכרז 

והמידע שיימסר על ידי המציע בנספח ד' או על פי מידע שיהיה בידי לאירוע  ₪ 250,000
 ועדת האיכות. הניקוד יינתן לפי החישוב הבא:

במהלך השנה שקדמה להגשת המכרז: בחו"ל(  3)מתוכם אירועים  10המציע הפיק עד 
 נקודות  10

ת אירועים במהלך השנה שקדמה להגשבחו"ל( 5)מתוכם לפחות  11-20המציע הפיק בין 
 נקודות 15המכרז: 

אירועים במהלך השנה שקדמה להגשת בחו"ל(  10 )מתוכם לפחות  21מעל המציע הפיק 
 .נקודות 20המכרז: 

20 

מאיכות ניסיונו הקודם של המציע  בין היתר, על בסיס נסיונו ועדת האיכות  התרשמות
משתתפים  100עם מינימום של בצורה רציפה לחברה בהפקת אירועים נשוא המכרז 

והמידע שיימסר על ידי המציע בנספח ד' או לאירוע  ₪ 250,000ובהיקף כספי של לפחות 
 על פי מידע שיהיה בידי ועדת האיכות. הניקוד יינתן לפי החישוב הבא:

השנים שקדמו שקדמה להגשת  5אירועים לאותה חברה במהלך  2המציע הפיק עד 
 נקודות  0המכרז: 

20 
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 משקלו קריטריון המשנה

השנים שקדמו שקדמה להגשת  5אירועים לאותה חברה במהלך  2-4המציע הפיק בין 
 נקודות  10המכרז: 

השנים שקדמו שקדמה להגשת  5אירועים לאותה חברה במהלך  5המציע הפיק מעל 
 נקודות  20המכרז: 

המוצע  שיוצגו על ידי המציע  איש קשרמאיכות ניסיונם של  ועדת האיכות התרשמות
ו לרבות התרשמות מעבודות קודמות שביצעו, בין היתר בהתאם לקורות החיים, בהצעת

 פירוט ניסיונם ו/או בכל דרך אחרת על פי שיקול דעת ועדת האיכות.

 הניקוד יינתן על פי הקריטריונים הבאים :

 א. ניסיון קודם 

 ב. ותק בתחום/בענף

 ג. התרשמות כללית 

המוצע לראיון על מנת לבחון את איש הקשר ועדת האיכות תהיה רשאית לזמן את 
 איכות ניסיונו ומסקנותיה יביאו לידי ביטוי בניקוד שיוענק תחת קריטריון זה.

20 

 100 סה"כ

 חמשת המציעים שיקבלו את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר יוכרזו כזוכים במכרז. .27.3

עם בקשות תחת כל מאגר קנט מעת לעת, ובהתאם לצרכיה, תיצור קשר עם המציעים הזוכים   .27.4

 .בהתאם לסוג המאגר פרטניות לקבלת שירותים

יומצא ע"י המציע בין היתר באמצעות מילוי בחינת עמידה בתנאי הסף יובהר כי המידע הנדרש לשם   .28

והאסמכתאות שיצרפו המציעים, כאשר המציעים רשאים לציין ולצרף  לפי המאגר הרלוונטינספח ה

  תם.כל מידע נוסף לפי שיקול דע

 .קנטלפי שיקול דעתה הבלעדי של בחינת המציעים תיעשה   .29

רשאית, אך לא חייבת, על פי  קנטלפגוע באמור, ומבלי להטיל עליה את החובה לעשות כן,  מבלי  .30

כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר  -לאחר הגשת הצעה  -שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל מציע 

מהסוג להעניק את השירותים העומדים לרשותו  והאמצעיםניסיונו, מומחיותו, מיומנותו, כישוריו 

נשוא המכרז, וכן תהא רשאית לדרוש ראיות בדבר הרמה המקצועית של השירותים ובהיקף של 

 את מלוא המידע להנחת דעתה. קנטלהמציע, והמציע יהיה חייב לספק 

להתחשב בניסיון  תרשאי קנטבהר כי ביחס לבחינת הצעותיהם הפרטניות של המציעים הזוכים, מו  .31

או עם גורמים אחרים ככל החברה עם  עם המפיק הראשי/ראש הצוות המוצעקודם של המציע ו/או 

 קנטניסיון קודם עם המציע, חוות הדעת של  קנטעל ניסיון זה, לטוב ולרע. ככל של קנטשידוע ל

 .תקבל משקל מכריע בעת מתן הניקוד ביחס ליתר ההמלצות
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 לה יש אם לפסלה או מציע בהצעת לדון שלא רשאית קנט תהא, לעיל האמור כלליותמ לפגוע מבלי  .32

 הייתה שכוונתו או, מכרז בהליכי המקובלת בדרך שלא או/ו לב תום בחוסר שפעל לחשוש סביר יסוד

 שהצעתו או, הוגנים בלתי תכסיסים ידי על או במתכוון שנעשו שגיאות ידי על קנט את שולל להוליך

 .נכונות בלתי הנחות על או המכרז נושא של מוטעית הבנה על מבוססת

 בזאת מובהר, הנמקה חובת ללא, בתנאים הזכייה את להתנות רשאית קנטמובהר בזאת כי   .33

 או/ו לעיל האמור כל עם בקשר מקנט - אחרת או/ו כספית - דרישה כל למציע תהא לא כי, מפורשות

 .המכרז ביטול אוו/ ההצעה קיבול אי עקב

 אם זאת, המכרז משלבי שלב בכל, מציע של הצעתו לפסול הסמכות לקנט כי ספק הסר למען מובהר  .34

 שהגיע ומידע המלצות לרבות) לידה הגיע או/ו בידה שיש מידע או/ו מסמכים פי על לנכון מצאה

 הרצונ לשביעות יםהמבוקש השירותים את לה להעניק ביכולתו שאין( המציע של אחרים מלקוחות

 .ההמלא

לבטל את  קנט תרשאי תהא, ו על פי הוראות מכרז זההיה ומציע שזכה לא יעמוד בהתחייבויותי  .35

עמד , וזאת לאחר שניתנה למציע הודעה בה נדרש לעמוד בהתחייבויותיו, והמציע לא זכייתו במכרז

על  קנטאין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות  מובהר כי - התאם להודעה ובתוך הזמן שנקבע בהבהם ב

 פי כל דין.

 . בחוק ו/או בתנאי מכרז זה הלכל סעד המוקנה ל קנט תבמכרז, זכאיזכייתו של מציע בוטלה   .36

תבסס על מידע, מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, חובה או סמכות בהיהא הזוכה מובהר בזאת כי   .37

 הבטחה, התחייבות, מצג, הצעה, הבנה, פרסום, פרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ להסכם

, בין בכתב ובין )למעט הודעות, מסמכי הבהרות ותשובות לשאלות הבהרה שיפורסמו על ידי קנט(

 ובין לאחר שנחתם. -לרבות במסגרת הליכי מכרז זה  -פה, בין לפני שנחתם ההסכם עימו -בעל

תהא רשאית, בכל שלב ועל פי שיקול דעתה המוחלט, להחליט על ביטול המכרז בהודעה  קנט  .38

לפצות את המציעים במכרז ו/או את  תחול כל חובה על קנטלא שתימסר למציעים. בוטל המכרז, 

 .בכל צורה שהיאו/או את הזוכים בו משתתפי המכרז 

 במכרז ה/יםהזוכעם בהסכם מסגרת התקשרות 

תהיה בכתב וחתומה בידי הגורמים המוסמכים לכך מטעם  ספקי מסגרתלהתקשר עם  קנטחלטת ה  .39

 קנטשל  ה, כל עוד לא נחתם הסכם מחייב לשביעות רצונקנט. הודעת הזכייה לא תחייב את קנט

פה, לא יצרו הסכם מחייב -שום הודעה או מסמך אחר, בין בכתב ובין בעל. להלן 43כאמור בסעיף 

 .קנטולא תקנה כל טענת השתק או מניעות כלפי  קנטבין הזוכה לבין 

 ימציאו לידי קנט תוך הזמן הנקוב במכתב הזכייה: במכרז מציעים שנקבעו כספקי מסגרת זוכים   .40

 ;ידם-על' כאשר הוא חתום כמסמך גהמצורף המסגרת את ההסכם  .40.1

 .הסכםל 1נספח ב'אישור על עריכת ביטוחים, כאמור ב .40.2

ולרבות במכתב הזכייה, לא מילא זוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט לעיל תוך התקופה האמורה   .41

אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, 

וכה במכרז ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים לבטל את זכייתו של הז קנטתהא רשאית 

 העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה.
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כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע חלקי בלבד או  קנטזכה מציע, ולאחר מכן התברר ל  .42

צוי או החזר לשלול את זכייתו מעיקרה, מבלי שהמציע יהיה זכאי לקבל כל פי קנטמטעה, רשאית 

, לפי העניין, כתוצאה מההפרה, לפי תנאי קנטמדת לוזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העו ,הוצאות

 מסמכי מכרז זה או לפי כל דין.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, לא יראו את הודעת הזכייה כקיבול הצעת הזוכה וזוכה לא יהיה רשאי   .43

ובטרם הופקדו המסמכים הנדרשים על ידו  םהסכהבטרם נחתם עמו  שירותיםלהתחיל בביצוע 

 .בקנט

 ת וסודיותאחריו

בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו בקשר למכרז זה,  תנושאה אינ קנט  .44

 לרבות בכל הנוגע לאי קבלת הצעתו ולרבות במידה והמכרז יבוטל מכל סיבה שהיא.

 בקשר או לצורך המכרז. קנטהמציע מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על ידי   .45

 קנטמציע לא יהיה רשאי לגלות את פרטיו ואת פרטי הצעתו במכרז לכל גורם שהוא אלא בהסכמת   .46

 מראש ובכתב.

 בנוגע לשמירת סודיות. קנטהמציעים מתחייבים לציית לכל הוראות   .47

 שמירת זכויות

, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש לקנט הזכויות במסמכי המכרז שמורותכל   .48

 במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

 הודעות ונציגות

את כתובתו לצורך קבלת הודעות בכל הקשור במכרז ואת שמו,  'נספח דכל מציע במכרז יציין ב  .49

כתובת הדואר האלקטרוני של נציג מטעמו, המוסמך לחייב את מספר הטלפון, מספר הפקסימיליה ו

 המציע על פי דין לעניין מכרז זה.

בקשר למכרז זה והוא יהיה מוסמך לייצג את  קנטעם הנציג שיצוין כאמור ינוהלו המגעים של   .50

 המציע ולהתחייב בשמו. על נציג זה להיות תושב ישראל, וכתובתו בישראל.

הודעות תשלחנה בדואר או בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני. הודעה שנשלחה בדואר תחשב כאילו   .51

)ארבעים ושמונה( שעות ממועד משלוחה. הודעה שנשלחה בפקסימיליה תחשב  48הגיעה ליעדה תוך 

)עשרים וארבע( שעות ממועד המשלוח. הודעה שנשלחה בדואר  24כאילו הגיעה ליעדה תוך 

 .קבלתה במחשבי החברה כאילו הגיעה ליעדה עם  אלקטרוני תחשב

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ועניינים הנוגעים למכרז, או בכל תביעה הנובעת מהליך   .52

 .יפו-בתל אביבניהולו, תהיה בבתי המשפט המוסמכים 

 בברכה,

  לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מקרן -קנט 



- 11 - 

 1נספח א'
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 2נספח א'

להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי הפקת אירועי נופש פומבי מסגרת הצהרת המשתתף במכרז 

 בארץ ובחו"ל

,  לאחר שקראתי בעיון ובחנתי __________________ח.פ  ____________________אני הח"מ 
בחינה זהירה את מסמכי המכרז, לרבות את הסכם ההתקשרות, ועיינתי במסמכים האחרים אשר צורפו 

עתי כמפורט להלן וזאת מבלי לגרוע מאיזו מהתחייבויותיי כמפורט בשאר מסמכי למכרז, מגיש את הצ
 המכרז:

 למתן שירותי הפקת אירועי נופש בארץ ובחו"להנני מגיש מועמדות למאגר 

הריני מאשר כי הבנתי את כל האמור במסמכי המכרז וכן בדקתי את כל הגורמים הקשורים בביצוע  .1
ליהם, והנני מצהיר כי אני בעל הידע, המומחיות והניסיון השירותים ו/או העלולים להשפיע ע

 הדרושים למתן השירותים נשוא מכרז זה. 

הנני מצהיר כי בידי כל ההיתרים הנדרשים על פי כל דין לביצוע כל התחייבויותיי על פי הסכם  .2
למסמכי המכרז, והריני מכיר את כל הדינים המתייחסים למתן  'ב מסמךההתקשרות המצורף כ

 השירותים ומתחייב לפעול על פיהם.

הנני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז וכי הצעתי זו עונה על כל  .3
 הדרישות שבמסמכי המכרז. 

והנני מקבל על עצמי אני מתחייב לתת את השירותים בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז,  .4
 .קנטלבצע את השירותים האמורים לשביעות רצונה המלא של 

 'ב מסמךבהגשת הצעתי זו, הנני מתחייב כי היה ותתקשרו עמי בהסכם, אנהג על פי ההסכם שצורף כ .5
לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות וכן על פי הזמנות הפרטניות שיועברו לביצועי, למסמכי המכרז, 

פי כל האמור בנספחים להסכם המהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ואני מקבל על עצמי  האמור לעיל, על
 את מלוא תנאיו, וכן כל חובה אחרת הנובעת ממנו.

בחתימתי על מסמכי המכרז באמצעות מורשי חתימה מטעמי, אני מצהיר כי כל העובדות והמצגים  .6
 ו במהלך תקופת ההסכם.שנתתי לחברה במהלך המכרז הינם נכונים ומדויקים, וכך יישאר

לעיל הינה ביסוד הסכמת החברה להשתתפותי  6אני מצהיר כי ידוע לי שההצהרה האמורה בסעיף  .7
ו/או לזכייתי במכרז וכי החברה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את כל המצגים האמורים )לרבות 

תהא החברה זכאית  לאחר שלב ההודעה על הזוכה(. ידוע לי כי במקרה של אי התאמה מכל מין וסוג,
לפסול את הצעתי ו/או לבטל את ההסכם שיחתם עמי, אם אזכה במכרז, ולא תהא לי כל טענה בקשר 

 לעניין זה.

אין בהתקשרות עימי כדי לחייב את קנט להעביר לביצועי שירותים בהיקף כלשהו ו/או  ידוע לי כי .8
הצעות מחיר, ורק במקרה בו  בכלל וכי קנט תפנה אליי כחלק מפניות פרטניות אותן תבצע לקבלת

הצעת המחיר אותה אעניק תהיה הנמוכה ביותר ו/או אקבל את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר 
 לפני העניין, ובכפוף לשיקול דעת החברה, תעביר לביצועי את מתן השירותים.  -באותה פנייה 

וא התמורה המבוקשת סופיים וכוללים את מלבהם אנקוב יהיו סכומים הסכומים הובא לידיעתי כי 
על ידי בגין קיום מלוא התחייבויותיי עפ״י כל מסמכי המכרז ולא ישתנו מכל סיבה שהיא, לרבות לא 

 עקב שינוי בשכר עובדים ו/או שינויים במיסוי ו/או שינויים במחירי התשומות. 

מקצתן, תהא הנני מודע לכך כי אם לא אמלא אחר התחייבויותיי הכרוכות בזכייה במכרז, כולן או  .9
החברה פטורה מכל התחייבות כלפיי ותהא זכאית למסור הזכות למתן השירותים למשתתף אחר, 
וכן, וללא כל תלות, לקנוס אותי בפיצוי המוסכם המוסדר בהסכם, וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש 

 ללא הוכחת נזק שהחברה זכאית לו בגין נזקיה.

ינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ותהא תקפה ומחייבת הצעתי במסגרת המכרז היא בלתי חוזרת וא .10
המכרז, והיא תמשיך לחייב אותי וכן תוכלו לקבלה בכל עת הנקובה במסמכי תקופה האותי במשך 

 לפני תום אותה תקופה. 
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הנני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת בתום לב, ללא הסכם, תיאום או קשר עם אנשים או גופים אחרים  .11
 מכרז, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתי על הצעה זו.המגישים הצעות ב

אני מוותר על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידי החברה בקשר עם אי מילוי  .12
או הפרת הוראה כלשהי הכלולה בהצעה זו ועצם חלוף הזמן או אי מילוי או הפרה של הוראה כלשהי 

 ום התראה כנ"ל.מההוראות הנ"ל תשמש במק

 פירוט ניסיון קודם של המציע

השנים ( 3)הנני מצהיר כי המציע הוקם ופועל בתחום הפקת נופשים לארגונים שונים במהלך כל שלוש  .13
 האחרונות לפחות.

ת נופש של עובדים ומשפחות קבוצתיים שירותי הפקהמציע סיפק האחרונות  השנים (3) שלושבמהלך  .14
בארץ ו/או בחו"ל כאשר בכל הפקת נופש  הפקות לפחות( 10) עשר של מצטברתבכמות  לארגונים
 : לפחות משתתפים 100השתתפו 

 מס"ד
שם הארגון/הגוף 
+ פרטי איש קשר 

 להתקשרות

תאריך 
 הנופש

מקום 
 הנופש

 סוג הנופש
מספר 

 משתתפים

תיאור הנופש 
והשירותים 

שניתנו על ידי 
 הספק

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 למסמכי המכרז 4.2כמוגדר בסעיף המונח "הפקת נופש" משמעו 
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 הפקת נופש של עובדים ומשפחות קבוצתייםבמהלך חמש השנים האחרונות סיפק המציע שירותי  .15
 ור אותה החברה:אירועים עב 2של לפחות 

 מס"ד
הארגון/הגוף שם 

+ פרטי איש קשר 
 להתקשרות

תאריך 
 הנופש

מקום 
 הנופש

 סוג הנופש  
מספר 

 משתתפים 

תיאור הנופש 
והשירותים 

שניתנו על ידי 
 הספק

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 הצהרת מורשי חתימה

הצעה זו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת הרינו מצהירים כי 
 ההצעה, וכי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו.

 מס' זיהוי: _____________ שם מורשה החתימה מטעם המציע: _____________

 מס' זיהוי: _____________ שם מורשה החתימה מטעם המציע: _____________

 טל' נייד: ______________________ יש קשר מטעם המציע : ___________________ שם א

 פקס' : _____________ מייל : ___________________________

 אישור עורך דין

אני הח"מ, עו"ד __________________ מרחוב __________________ מספר רשיון _________ 

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

בפני  מווחתוכן גב'/מר ______________________ ת.ז. ______________ _________________ 

אם המציע הנו תאגיד, אני  ., לאחר שהובהר לי כי הם מבינים את תוכנו ואת משמעותומסמך זהעל 

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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 נספח ב'

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

בחברת _____________  אני הח"מ______________ מס' ת"ז _____________נושא משרה
 )שם המציע( מצהיר בזאת כי: 

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

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

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  .3

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי  .4
 זו. 

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .5

עם מתחרה או  בות הסדר או דין ודברים כלשהואהצעה זו מוגשת בתום לב ולא נעשית בעק .6
 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

אני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על  .7
 ועד הגשת ההצעות.מהתצהיר ועד 

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.  .8

 תאריך_________ שם החברה______________ חותמת החברה __________

 שם המצהיר___________ חתימת המצהיר ____________

 אישור עו"ד

 _____________________________________ שכתובתי ________________אני הח"מ, עו"ד ___

____ הופיע/ה/ו לפני ___________ מאשר בזאת כי ביום______________והנושא רישיון מספר __

ֹֹ_____/______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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 ג'נספח 

 מינימום תשלום שכר ובדבר העסקת עובדים זרים  תצהיר

)אם המציע  _______________________, נושא ת.ז. מס' _________________אני הח"מ __

)להלן: ( __ __________________מורשה חתימה מטעם ________ -הינו תאגיד 

לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים  ,"(המציע"

 מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן: בחוק אם לא אעשה כן,

 אחד מאלה: במציעכי התקיים  מצהירהנני 

למועד  עד, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים ו/או בעל הזיקה אליו המציע .1.1
זה, וכן כי כנגד מי מהמנויים לעיל אין חקירות ו/או הליכים משפטיים תלויים  חתימת תצהיר

 .ועומדים בגין העבירות כאמור

 -לפי חוק עובדים זרים  עבירההורשעו בפסק דין חלוט ב בעל הזיקה אליו אוו/ המציעאם  .1.2
 .זה השנים שקדמו למועד חתימת תצהיר עשרתה ביההרשעה לא הי

 אחד מאלה: במציעהנני מצהיר כי התקיים  .2

עד למועד  בעבירה לפי חוק שכר מינימוםבפסק דין חלוט לא הורשעו  ו/או בעל הזיקה אליו המציע .2.1
חתימת תצהיר זה, וכן כי נגד מי מהמנויים לעיל אין חקירות ו/או הליכים משפטיים תלויים 

 .ועומדים בגין העבירות כאמור

 - חוק שכר מינימוםלפי  עבירההורשעו בפסק דין חלוט ב אליו בעל הזיקה אוו/ המציעאם  .2.2
 .זה השנים שקדמו למועד חתימת תצהיר עשרתה ביההרשעה לא הי

 -זה תצהירלעניין 

גם בעל השליטה בו או  -מי שנשלט על ידי המציע, ואם המציע הוא חבר בני אדם  -" בעל זיקה"
 חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו.

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  -" עובדים זריםחוק "
 .1991 -התשנ"א

  .1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז -" חוק שכר מינימום"

 .1981-כמשמעותה בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א -" שליטה"

 ה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.ז
ך י ר א ל  ת ש א  ל מ ם  עש י צ מ ה ם  ש ב ם  ת ו ח ע ה י צ מ ה ת  מ ת ו ח ו ה  מ י ת  ח

   
 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 אישור

______(, _________, עו"ד )מ.ר._______________________________אני הח"מ, _____

 ___________________ ברח' י במשרדייהופיע בפנ _______________מאשר/ת כי ביום 

______ / המוכר לי אישית _______ידי ת.ז. מס' ___-_____________ שזיהה עצמו עלמר/גב' 

וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים 

 .יבפני הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה

ך י ר א ל  ת ש א  ל מ ם  דש " ו ה ע מ י ת  ח

   
 חתימה עו"דשם מלא של  תאריך
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 'דנספח 

 הצהרה על מעמד משפטי

 על המציע לציין במדויק את מעמדו המשפטי, בטבלאות שלהלן:

 א. מעמד משפטי

 חברה 
 )יש למלא טבלאות 
 ב, ג( 

 שותפות רשומה 
 יש למלא טבלאות 
 ד( ב, ג, 

 ב. פרטים כלליים

 
 __________________________________________ ___ שם:

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

 ___________________________________________ 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 מספר זהות

    

    

    

 )במקרה של שותפות רשומה(ד. שמות השותפים 

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות

    

    

    

אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי הפרטים 
על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים  שמסרנו

 ועדכניים.

_______________ _________________ 

 שם משפחה שם פרטי 

_______________ _________________ 

 חתימה תאריך 

 דוגמת חותמת התאגיד
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 מסגרת הסכם  - 'במסמך 

 2019, _____לחודש  שנערך ונחתם בתל אביב ביום ___

 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ -קנט  בין

 ________________חברה מספר 

 אביב-, תל74מנחם בגין  מרחוב

  "(החברה"" או קנט" )להלן:

 מצד אחד

 ________________ לבין

 __________ תאגיד מספר

 _______________מרחוב 

 באמצעות המוסמכ/ים לחתום בשמה ומטעמה

 _____________________ ת.ז. ___________

 _____________________ ת.ז. ___________

 "(המסגרת ספק)להלן: "

 מצד שני

הפקת אירועי נופש בארץ ובחו"ל למתן שירותי  05/2019 מספרמסגרת פומבי וקנט פרסמה מכרז  הואיל
 "(;המכרזקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ )להלן: " -עבור קנט 

מאגר במאגר  וועדת המכרזים של קנט בחרה בהצעת הספק כאחת ההצעות הזוכות במכרז והואיל
 ;חברות נופש

בקשר לביצוע השירותים,  והצדדים מבקשים להגדיר ולהעלות על הכתב את ההסכמות ביניהם והואיל
 כהגדרתם להלן, והכל כמפורט להלן;

 :לפיכך הוחלט והותנה בין הצדדים כדלקמן

 מבוא .1

 המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ובחזקת תנאיו.  .1.1

כל מסמכי המכרז, בין אם צורפו להסכם זה ובין אם לאו, לרבות המסמכים, אשר הוגשו ע"י  .1.2
 הספק בהצעתו למכרז, מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה ובחזקת תנאיו. 

 בנוסף על האמור לעיל, הנספחים דלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה: .1.3

 מסמכי הצעת הזוכה;  - נספח א'

 יטוח;נספח ב  - נספח ב'

 אישור עריכת ביטוחים; - 1נספח ב'

 התחייבות לשמירה על סודיות והימנעות מניגוד עניינים;  - 'גפח נס
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למונחים הבאים תהא המשמעות המפורטת לצידם, אלא אם הקשר הדברים יחייב פרשנות  .1.4
 אחרת:

ח נ ו מ ת - ה ו ע מ ש מ  ה

 בחקלאות בע"מ;קרן לביטוח נזקי טבע  - /"קנט""החברה"

להתקשרות בהסכם מסגרת   05/2019מס'  מסגרת פומבימכרז  - "המכרז"
קרן -עבור קנט  למתן שירותי הפקת אירועי נופש בארץ ובחו"ל

 לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ;

ספק המסגרת או "
 ""הספק

_______________________ לרבות נציגיו, באי כוחו,  -
המורשים לפעול בשמו ומטעמו בכל הנוגע למתן עובדיו, שליחיו, 

השירותים כהגדרתם להלן ולרבות הפועלים בשמו או עבורו 
 למתן כל חלק מהשירותים;

הפקת אירועי נופש  מתן שירותיך כל השירותים הנדרשים לצור - "השירותים"
קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ -בארץ ובחו"ל עבור קנט 

צוע התחייבויות הספק על פי הסכם זה, לבי לפי סוג המאגר,
לרבות שירותים לוגיסטיים, שירותי משרד, תיאום, רישום 

 והדרכה, הכל כמפורט במכרז ובהסכם זה.

"פנייה פרטנית לקבלת 
 הצעת מחיר"

פנייה לקבלת הצעות מחיר לביצוע שירותים ספציפיים אשר  -
תועבר לכל ספקי המסגרת ואשר כל ספקי המסגרת יידרשו 
להשיב לה עד המועד שייקבע בה. הפנייה תכלול את כל הפרטים 

 הדרושים לצורך הגשת הצעת המחיר.

מענה לפנייה פרטנית "
 "לקבלת הצעות מחיר 

הצעת המחיר אשר יגישו ספקי המסגרת במענה לפנייה הפרטנית  -
 להקבלת הצעת מחיר

ידי ספק הזמנת עבודה פרטנית אשר יצאה לפועל וסופקה על  - "אירוע"
 המסגרת לחברה ולעובדים בה.

מילים, מונחים וביטויים אחרים בהסכם זה אשר לא הוגדרו במפורש לעיל או להלן, יתפרשו  .1.5
 על פי המשמעות הקבועה להם בדין.

מלבד אם נוסח הכתוב או הקשרו מצריך פירוש אחר, מלים הבאות ביחיד כוללות את הרבים,  .1.6
היחיד, מלים הבאות בזכר כוללות את הנקבה, מלים הבאות מלים הבאות ברבים כוללות את 

 בנקבה כוללות את הזכר, והתייחסות לבני אדם משמעה התייחסות גם לתאגידים.

מקום שנקבעה תקופת זמן קצובה במספר ימים או שבועות מיום פלוני, אותו יום לא יבוא  .1.7
 במניין התקופה.

ל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הסכם זה בא להוסיף על האמור במסמכי המכרז. בכ .1.8
הוראות הסכם זה לבין מסמכי המכרז, תהיה להסכם זה עדיפות על פני מסמכי המכרז ועל 

 פני נספחיו.

במקרה של סתירה בין המסמכים יגברו הוראות ספציפיות על הוראות כלליות, והוראות  .1.9
 הסכם ההתקשרות יגברו על הוראות כלל מסמכי המכרז האחרים. 

 רות והתחייבויות הספקהצה .2

 הספק מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

ההזמנה  -א מסמך הוא קרא את כל מסמכי המכרז לעומקם לרבות הסכם זה בכללותו ואת  .2.1
, הבין את כלל דרישות החברה בקשר עם מתן השירותים ולא תהיה לו כל טענה להציע הצעות
 הבנתם בקשר עם המכרז והסכם זה. -ידיעת דרישותיה של החברה או אי-בקשר עם אי

אין כל מניעה מצדו, על פי כל הסכם ו/או על פי כל דין, להתקשר בהסכם זה ולבצע כל  .2.2
לצורך התקשרות בהסכם זה התקבלו על ידי  התחייבויותיו על פיו. כל ההחלטות הנדרשות

הספק ו/או מי מטעמו, והחתום מטה מטעם הספק רשאים לחייב את הספק לצורך קיום 
 חיוביו כמפורט בהסכם זה. 
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הספק הינו בעל היכולת, הכישורים, הידע, הציוד, כוח האדם וכל האמצעים הנוספים  .2.3
נספחיו במלואן ובמועדיהן, ברמה  הדרושים לביצוע כל התחייבויותיו על פי הסכם זה על

התאמה בין המשאבים -המקצועית הגבוהה ביותר והוא מוותר בזאת על כל טענה בקשר לאי
 המצויים בידו ובין השירותים הנדרשים ממנו.

ככל בכל העת את המפיק הראשי/ראש הצוות אשר הוצג על ידו בהצעתו למכרז, הספק יעסיק  .2.4
להחליפו אלא מטעמים מיוחדים ובאישור מראש ובכתב  והוא לא יהא רשאיונדרש להציגו, 

 .קנטמאת 

על חשבונו עובדים בעלי רמה מקצועית מבלי לגרוע מן האמור, מתחייב הספק להעסיק  .2.5
 נאותה, ובמספר הדרוש לשם מתן השירותים באופן הטוב ביותר.

)להלן:  טקנ, אשר ימונה מעת לעת על ידי קנטהספק יפעל בהתאם להנחיותיו של נציג מטעם  .2.6
"( וזאת בדרך המהירה והיעילה ביותר, כדי למנוע פגיעה ברמת ובזמינות נציג החברה"

, לעדכנו בכל מקרה של תקלה קנטהשירותים לחברה. הספק מתחייב לשתף פעולה עם נציג 
 ו/או הפרעה במתן השירותים ולהתייעץ עמו על אופן הטיפול בתקלה ו/או בהפרעה.

הספק יספק את השירותים ברציפות ובהתמדה, ברמה המקצועית הגבוהה ביותר, במיומנות,  .2.7
תוך שימוש בכוח האדם, בציוד ובמוצרים הטובים ביותר, בהתאמה מלאה להוראות הסכם 

 זה על נספחיו. 

הספק מצהיר ומתחייב כי בידיו כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין  .2.8
ל התחייבויותיו על פי הסכם זה. כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הנם בתוקף לביצוע כ

מלא ללא כל סייגים, מספיקים ומקיפים את כל הנדרש לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם 
זה. הספק עומד במלואן בכל ההוראות והדרישות הקיימות מכוח ההיתרים, האישורים 

או דרישה אשר עצם קיומו ותקפו המלא של ההיתר, והרישיונות האלה, ובפרט בכל הוראה 
 האישור או הרשיון תלוי בהן.

הספק מתחייב להשיג ו/או לחדש, מעת לעת, על חשבונו, את כל הרישיונות, האישורים  .2.9
וההיתרים כאמור על מנת שיהיו בני תוקף בכל תקופת ההסכם. הספק ימציא לחברה העתק 

מסיבה כלשהי ישלל מהספק ו/או קיים חשש כי ישלל מכל היתר, אישור ורישיון כאמור. אם 
 ממנו אחד האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרשיונות כאמור, ידווח על כך מיד לחברה, בכתב. 

ביצוע ההסכם על ידי הספק בהעדרו של היתר, אישור או רישיון כאמור יחשב להפרה יסודית  .2.10
תן הודעה מוקדמת למציע, וזאת של הסכם זה ויאפשר לחברה לבטל הסכם זה לאלתר, ללא מ

  .קנטמבלי לגרוע מהסעדים האחרים אשר עומדים לזכות 

רשאית  קנטלא חידש הספק איזה מהרישיונות ו/או ההיתרים ו/או התעודות הנדרשים, תהא  .2.11
בגין כל הנזקים לרבות נזקיה בגין  מן הספקמטעם זה בלבד להביא לביטול ההסכם, ולהיפרע 

 החלפתו במציע אחר.

וע לו כי הינו ספק מסגרת וכי קנט אינה מתחייבת להעביר לו היקף עבודה מסוים או עבודה יד .2.12
 בכלל וכי לא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות בקשר עם נתון זה.

תהא רשאית לפנות מעת לעת ובהתאם לצרכיה לכלל ספקי המסגרת, או  קנטידוע לו כי  .2.13
וכי פניה זו תבוצע, ככל ניתן, באופן סדור ושוויוני שיבוצע כחלק מסבב. חרף האמור, לכולם, 

שומרת לעצמה כל זכות שלא לפעול בהתאם למתואר בס"ק זה וזאת במקרה  קנטהובהר לו כי 
 , ממליציםלשקול שיקולים כגון: ניסיון עבר, לוח זמנים, שירותים נדרשים קנטבו נדרשת 

 וכל שיקול אחר.

 השירותים .3

בקשות כולם, או חלקם, פקי המסגרת סלידי  ובהתאם לצרכיה, תעביר, מעת לעת, קנט .3.1
כל אחד מהמאגרים מ מסגרת יועברו לספקיהבקשות  פרטניות לקבלת הצעת מחיר.

 הבקשה תועבר לידי ספקי המסגרת באמצעות המייל.הרלוונטיים, לפי העניין. 

באמצעות יחויבו בהגשת מענה לבקשה הפרטנית אשר בוצעה אליהם פניה כל ספקי המסגרת  .3.2
עד המועד שייקבע בה, וזאת בהתאם לפורמט כתובת מייל שתועבר על ידי קנט וזאת 

מובהר כי קנט תוכל לדרוש במסגרת הפנייה  במסמכי הבקשה הפרטנית. שיצוינוולדרישות 
ומים התחייבות של הספק הזוכה להעמדת ערבות או בטוחה כלשהי לצורך הבטחת התשל

 שישולמו על ידה, והכל כפי שיפורט במסמכי הפניה לספקי המסגרת.

הפרטנית  ההצעה המיטבית על פי הקריטריונים שייקבעו בפנייהק המסגרת אשר יגיש את פס .3.3
  יוכרז כספק הזוכה למתן השירותים מושא הבקשה הפרטנית.
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על פי  ביותר תהמיטביתהא רשאית שלא לבחור בספק המסגרת אשר הגיש את ההצעה  קנט .3.4
בנסיבות של אי שביעות רצון מן השירותים שהעניק ספק המסגרת,  אמות המידה שייקבעו

עומס על ספק מסגרת אחד, אי סבירות ההצעה, אי עמידת ההצעה בדרישות הבקשה 
 וכיוצב'. , בחינת ממליציםהפרטנית

 יר.הצעת ספק המסגרת תהא בתוקף לתקופה שתינקב בבקשה הפרטנית לקבלת הצעת מח .3.5

תהא רשאית לפנות לספקי המסגרת, כולם או חלקם, על מנת לקבל הבהרות ו/או  קנט .3.6
 השלמות למענה לפנייה הפרטנית וזאת על מנת שתתאפשר השוואה בין ההצעות שיוגשו.

תהא רשאית בטרם ביצוע פניה לקבלת הצעות מחיר לבצע לכל ספקי המסגרת, או  קנט .3.7
בדבר אתרים ו/או הופעות ו/או אירועים ו/או הצעות  לקבלת מידע נוסףפרטנית לחלקם, פניה 

ועל הספקים יהיה להגיש מענה עד המועד שייקבע בפניה,  /השתלמותהרלוונטיות לקיום נופש
 וזאת בהתאם לפורמט ולדרישות שיצויינו במסמכי הפניה.

מבלי לפגוע בכלליות האמור בהסכם זה ו/או במפרט, מתחייב הספק לספק את השירותים  .3.8
 יפורטו במסמכי הבקשה הפרטנית.ש כפי

 ובהסכם זה, בפנייה הפרטנית במסמך א', הספק מתחייב לבצע את השירותים המפורטים .3.9
ולוודא כי כל השירותים הניתנים על ידו על  יהםבשלמות ובדקדקנות, למלא אחר כל הוראות

 .  המסמכים סכם זה יעלו בקנה אחד עם הוראותבסיס ה

אינה מתחייבת להעברת בקשות פרטניות לקבלת הצעות בהיקף כלשהו ו/או  קנטמובהר כי  .3.10
 ים שיימסר בפועל לביצוע ספקי המסגרת.תבכלל, ואינה מתחייבת להיקף השירו

ואשר תהא על בסיס  קנטשתוצא על ידי להזמנה מובהר כי התמורה שתשולם לספק תהיה  .3.11
 .האירועשל המענה לבקשת המחיר הפרטנית ועל בסיס ההרכב בפועל 

איש הקשר מטעם הספק אשר יארגן לחברה את הפקת הנופש וילווה את החברה במהלך כל  .3.12
הנופש, יהיה : ________________. ככל והספק יבקש להחליף את זהות איש הקשר הוא 

 יעשה בתיאום מראש עם קנט ובאישורה.

 התמורה .4

תינקב לספק את התמורה אשר  קנטכנגד מילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה על תשלם  .4.1
 "(. התמורה" -)להלן  על ידי הספק בהצעתו הפרטנית ותאושר על ידי קנט

 בהתאם לאבני הדרך לתשלום שייקבעו בפנייה הפרטנית.התמורה המגיעה לספק תשולם  .4.2

יוציא הספק חשבונית מס כדין ערוכה לפקודת  קנטכנגד ביצוע כל תשלום תמורה על ידי  .4.3
 . קנט

אין בתשלום התמורה, בחלקה או במלואה, כדי לשחרר את הספק מאחריותו ו/או כדי לגרוע  .4.4
 להעלות טענות כנגד הספק בגין רשלנות, ביצוע לקוי, מרמה וכיוצ"ב.  קנטמזכות 

מוצהר ומוסכם כי התמורה הינה קבועה ומוחלטת היא מהווה תמורה נאותה והוגנת לספק,  .4.5
והעלויות הכרוכות והנובעות מאספקת השירותים וכל יתר לרבות רווח, עבור כל ההוצאות 

התחייבויותיו הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין, לרבות כוח אדם, ציוד, רכבים, שירותי 
משרד, תיאום, הדרכה וכיו"ב. הספק מצהיר כי הביא בחשבון את העלות הכוללת של אספקת 

בקשר עם התמורה, והוא לא יהיה זכאי השירותים, ואין לו ולא תהיינה לו טענות כלשהן 
לתשלום אחר נוסף לתמורה בגין אספקת השירותים, לרבות במקרה של התייקרות שכר 

 עבודה, הטלת מסים והיטלים נוספים וכל אלה יהיו על חשבון הספק וישולמו על ידו.

 תנכה מכל תשלום של תמורה שישולם לו על פי הסכם זה קנטהספק מצהיר, כי ידוע לו ש .4.6
תהא חייבת לנכותם במקור  קנטמסים ו/או תשלומי מלוות חובה ו/או היטלים בשעורים ש

לפי הדין, אלא אם ימציא הספק לחברה לפני תשלומו של כל תשלום כאמור הוראות בכתב 
 של פקיד השומה על הקטנת שעור הניכוי כאמור.

ן סכומים המגיעים על חשבו קנטבכל מקרה לא יהיה הספק רשאי לקזז או לנכות כל סכום מ .4.7
 , וכן לא יהיה רשאי לעכב אצלו כל נכס השייך לחברה.קנטלו לטענתו מ
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תהיה רשאית לעכב תחת ידיה מתוך הכספים ו/או התשלומים שהספק יהיה זכאי לקבל  קנט .4.8
ם על פי הסכם זה, כל סכום ו/או חוב שהספק יהיה חייב לה מכל סיבה שהיא ו/או כל סכו

ו/או תשלום הנתבע ו/או נדרש ו/או עלול להיתבע או להידרש ממנה בקשר לקיום 
התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה, לרבות התנהגותו ומחדליו, עד שתסולק באופן סופי 

 התביעה ו/או הדרישה, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין. 

 הספק מוותר על זכותו לעכבון על פי כל דין. .4.9

תהא רשאית לקזז כל חוב ו/או תשלום ו/או שיפויי שהספק יהיה חייב  קנטהספק מסכים כי  .4.10
 .קנטלה מכל סיבה שהיא כנגד כל תשלום שהספק יהיה זכאי לקבל מ

 אחריות .5

הספק יהיה אחראי לכל הוצאה, הפסד, תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק שהוא, ישיר או  .5.1
לצד שלישי כלשהו ו/או לחברה ו/או לעובדיה ו/או למי עקיף, לגוף, רכוש או אחר, שייגרם 

מטעמה ו/או לעובדי הספק ו/או לקבלני המשנה ולכל מי שהספק אחראי לגופו ו/או לרכושו 
ו/או כלפי  קנטו/או לכל מי שבא בשמו או מטעמו, כתוצאה מהפרת התחייבויות הספק כלפי 

יו, אלה הנתונים למרותו, קבלני צד שלישי ו/או ממעשה או מחדל של הספק, עובדיו, שלוח
 המשנה שלו ועובדיהם.

ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה, מכל אחריות או חובה שהיא  קנטהספק משחרר בזאת את  .5.2
בקשר לכל הוצאה, הפסד, תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק שהוא, ישיר או עקיף, לגוף, 

ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או רכוש או אחר, שייגרם לצד שלישי כלשהו ו/או לחברה 
לספק ו/או לעובדי הספק ו/או לקבלני המשנה שלו ו/או לכל מי שבא בשמו או מטעמו, לרבות 
אחריות כלשהי כלפי קבלני המשנה ו/או מי מטעמם, בין אם נגרמו באקראי, בין אם נגרמו 

ל ובין אם נגרמו כתוצאה מהפרת התחייבות של הספק, בין אם היו תוצאה של פעולה או מחד
מחמת תאונה בלתי נמנעת. שום הוראה מהוראות הסכם זה אין בה ולא תתפרש כדי לעשות 

או כל אדם או גוף הפועלים בשמה או מטעמה אחראים, או כדי לחייבם בפיצויים  קנטאת 
 או אחרת, בגין כל הוצאה, הפסד, תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק כנ"ל. 

, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק שייגרם קנטהספק יהיה חייב לפצות ו/או לשפות את  .5.3
כאמור לעיל, ישיר או עקיף, ושבגינו יהיה עליה לכסות הוצאה כלשהי, או בגין כל הפסד וכל 

ו/או פסק דין שייפסק  קנטתשלום שיהיה עליה לשלם בשל כל דרישה ו/או תביעה שתוגש נגד 
ת הוצאות, קנס או תשלום חובה מנהלי או שיפוטי אחר שיוטל עליה, בגין כל כנגדה, לרבו

או לחברה, וכן,  קנטנזק שייגרם כאמור לעיל. הספק מתחייב לשלם כל סכום כאמור, במקום 
תיידע את  קנטלשאת בכל ההוצאות שנגרמו לחברה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורך דין. 

 ל ותאפשר לו להתגונן מפניה. הספק על כל דרישה ו/או תביעה כנ"

 הספק ינקוט בכל האמצעים למניעת נזק או אובדן לאדם או לרכוש, במהלך מתן השירותים. .5.4

  ביטוח .6

הספק מתחייב לקיים את הוראות הביטוח בהתאם לנספח הביטוח המצורף ומסומן כנספח ב' 
 תי נפרד הימנו. להסכם, אשר מהווים חלק בל 1להסכם, ולרכוש את הביטוחים כאמור בנספח ב'

 תקופת ההסכם .7

מועד תחילת ההסכם יכנס לתקפו בהתאם להודעה הזכייה )כהגדרתה במכרז( )להלן: " .7.1
 "( ההסכם

תהיה  קנט. קנטחודשים, שתחילתה במועד שייקבע ע"י  36תקופת ההתקשרות הינה בת  .7.2
, חודשים 36נוספות, כל אחת בת  ( תקופות3בשלוש ) רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות

( תקופות נוספות זהות לאחר מכן, כך שסכך כל תקופת ההתקשרות לא תעלה על 3ובשלוש )
הודעה שתימסר  באמצעותו -וזאת עם כל ספק מסגרת באופן נפרד ובלתי תלוי  -( שנים 9תשע )

ההתקשרות ו/או התקופה המוארכת, לפי העניין. הוארכה  יום לפני תום תקופת 30ע"י קנט 
כל הוראות ההסכם ויתר מסמכי המכרז גם על תקופת  קשרות על ידי קנט, יחולותקופת ההת

 ההתקשרות המוארכת.

על אף האמור לעיל, רשאית קנט בכל עת ומכל סיבה שהיא לבטל את ההסכם ולהביא את  .7.3
ימים, וזאת על ידי הודעה בכתב על כך למציעים  30פיו לידי גמר בתוך -ההתקשרות על

ולזוכה/ים  קנטכאמור יסתיים ההסכם בתאריך שיהיה נקוב בהודעת  הזוכים. ניתנה הודעה
 לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין כך. 

חרף האמור בס"ק זה לעיל, מובהר כי במקרה בו בוצעה הזמנת עבודה לאירוע פרטני, לא 
 לבטל ההסכם כאמור אלא לאחר ביצוע העבודה. קנטתוכל 



- 23 - 

 םיחסי הצדדי .8

מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי הספק הינו "קבלן עצמאי" נותן שירותים ולא יהיו  .8.1
בכל עת, יחסים של עובד  קנטקיימים ולא ישררו בין הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לבין 

מעביד, או יחסי שותפות כמשמעותם על פי כל דין על כל המשתמע מיחסים אלה. להסרת 
ספק מוצהר ומובהר כי מתן השירותים ומילוי התחייבויות הספק על פי הסכם זה יבוצעו על 

הסכם ידו ו/או מי מטעמו כמציע עצמאי, הפועל על סיכונו ואחריותו הוא, וכי אין בהוראות ה
אחריות ו/או חבות כלשהי בגין מעשיו ו/או מחדליו של הספק כלפי אדם  קנטכדי להטיל על 

 ו/או גורם כלשהו.

עוד מוצהר ומוסכם בזה כי העובדים שיבצעו מטעם הספק את התחייבויותיו על פי הסכם זה  .8.2
ם של הינם עובדיו של הספק בלבד וכי הם יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאי

שא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם על פי כל הסכם העסקה, יהספק, הוא י
הסכם קיבוצי רלבנטי, צו הרחבה, נוהג, חוק וכל דין, וימלא כלפי כל עובדיו ובקשר לכל 
עובדיו, שיועסקו על ידו במתן השירותים נשוא הסכם זה, את כל הוראות חוקי העבודה 

ות החוק הקיימות כיום וכל הוראת חוק שתחוקק הנוגעת והתקנות על פיהם, הורא
, 1953 -להעסקתם, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוראות חוק הנוער, התשי"ג 

לתשלום שכרם, הוצאות סוציאליות, הפרשות לצורך פיצויי פיטורים, תשלום פיצויי 
יטוח בריאות ממלכתי ולכל פיטורים, חופשה, הבראה, ניכויי מס הכנסה, ביטוח לאומי, ב

תשלום או מס אחר, מכל סוג שהוא, אשר חל על פי כל דין ו/או הסכם על מעביד, והכל במועד 
ובשיעור הקבוע על פי כל דין ו/או הסכם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הספק ישלם את 

אוחר משכורות העובדים המועסקים על ידו בכל חודש קלנדרי נתון במועד ובכל מקרה לא י
מהמועד הקבוע לכך על פי הדין. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מתחייב הספק לשלם לכל 

 .1987 -עובדיו לפחות את שכר המינימום כקבוע בחוק שכר מינימום, התשמ"ז 

אם בית משפט או גורם מוסמך יחליט למרות כוונת הצדדים המפורשת, כי המציע ו/או עובדיו  .8.3
על כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לה עקב  קנט, ישפה המציע את קנטבד ו/או מי מטעמו הינו עו

כך, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, חובות מעביד ו/או תשלום בגין תאונת 
מייד עם דרישתה  קנטעבודה. המציע מתחייב באופן בלתי חוזר לשפות ו/או לפצות את 

יוב שיוטל עליה, לרבות הוצאות משפט לשלם עקב כל ח קנטהראשונה בכל סכום שיהא על 
ושכר טרחת עורך דין, ושיסודו נעוץ בקביעה כי המצב העובדתי ו/או המשפטי שונה מהמוצהר 
בסעיף זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המציע מתחייב לטפל מיד ועל חשבונו, לפי דרישת 

בצעים או שביצעו , בכל דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, מצד העובדים המקנט
 את השירותים.

הצדדים מצהירים ומסכימים מפורשות כי הוראות סעיף זה יחולו במשך כל תקופת ההסכם  .8.4
 ולאחריה. 

 ביטול ההסכם, הפרה, ופיצויים מוסכמים .9

, או את ההסכם בכללותו, לא יקנו לספק זכות אירועלבטל  קנטמובהר כי מימוש זכותה של  .9.1
שתפורט במסמכי הפנייה , למעט התמורה קנטלשהו מכלשהי לפיצוי ו/או לתשלום כ

 . הפרטנית

ימים קלנדריים ממתן הודעה על כך על ידי  7תוך  יקןפר הספק הוראות הסכם זה, ולא תה .9.2
לבטל הסכם הזה בתום מועד ההודעה כאמור, וזאת מבלי לפגוע בכל  קנט, תהיה רשאית קנט

זכות אחרת המוקנית לה על פי דין ועל פי ההסכם. מובהר כי הפרת הוראות הנספחים להסכם 
 דינם כדין הפרת ההסכם. 
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 בפיצוי בהתאם לטבלת הפיצויים להלן:  קנטאי עמידה בדרישות הבאות תזכה את  .9.3

סכום הפיצוי )בעבור כל הפרה והפרה  ההפרה
 (באירועעבור כל אחד מהמשתתפים 

אי מתן מענה מטעם הספק על הצעה רעיונית 
ו/או על הצעת מחיר פרטנית במשך שלוש 

 פעמים רצוף 
 לכל מקרה ₪ 5,000

 אי עמידה במפרט ההצעה 

ככל  - שעתייםתוך ביינתן זמן לתיקון 
ולא יתוקן כאמור סכום הפיצוי יהיה 

פעמים עלות ההשלמה למפרט/  3עד 
עלות החלק היחסי מתוך העלות 

 הכוללת למשתתף )הגבוה מביניהם(. 
 קנטללא קבלת אישור מאת  איש הקשרהחלפת 

 .לכל מקרה ₪ 5,000 לזהות איש הקשר החדש

כל אירוע אחר אשר לדעת קנט מהווה עילה 
 כמוגדר בהסכם הפרטני כמוגדר בהסכם הפרטני -לפיצוי מוסכם 

מוסכם כי פתיחת הליכי פירוק ו/או כינוס נכסים ו/או פשיטת רגל של הספק, או הגשת בקשות  .9.4
יהוו הפרה  או הפרה יסודית של סעיף מן הסעיפים היסודיים, נגדו במסגרת הליכים אלו

 יסודית של ההסכם אשר יקנו לחברה זכות לבטל הסכם זה לאלתר. 

לא תשחרר את הספק מכל אחריות, חובה או חבות  קנטהבאת ההסכם לידי סיום כדין על יד  .9.5
 לכל מעשה ו/או מחדל שבוצע על ידו או על ידי מי מטעמו עד לאותו מועד.

 הסבת זכויות .10

הספק אינו רשאי להעביר, להסב, לשעבד, למסור או להשאיל את זכויותיו על פי הסכם זה  .10.1
לאחר או לאחרים, או להעניק ביחס אליו לאחר או לאחרים כל זכות שהיא, בכל דרך שהיא, 

 מראש ובכתב.  קנטבתמורה או ללא תמורה, אלא אם יקבל לכך את הסכמת 

לשותפות עם אדם אחר, העברת השליטה בתאגיד לצורך סעיף זה, תחשב כהעברה גם כניסה  .10.2
 או כל גוף משפטי מאוגד, או הקמת חברה לצורך ביצוע התחייבויות הסכם זה.

תהא רשאית, מבלי צורך לקבל את הסכמת הספק לכך, להעביר, להסב, למסור או  קנט .10.3
 להשאיל את זכויותיה על פי הסכם זה ובלבד שזכויות הספק לא תפגענה עקב כך.

 והימנעות מניגוד עניינים סודיות .11

הספק מתחייב בזה לשמור בסודיות גמורה ולא לגלות, להעביר, למסור, להביא לידיעת צד ג'  .11.1
כלשהו ו/או לעשות כל שימוש בין עצמי או ביחד עם או עבור אחרים, בין במישרין ובין 

לחברה ובכלל בעקיפין, בין בארץ ובין בחו"ל בכל ידע ו/או מידע השייכים לחברה ו/או בנוגע 
זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוגע לפעולותיה, עסקיה, לקוחותיה, ספקיה, מצבה 
הפיננסי, שיטות העבודה הנהוגות אצלה, וכיוצא באלה וכן כל מידע שהגיע לידיו בקשר עם 
מתן השירותים, וזאת בין בתקופת ההתקשרות ובין לאחר מכן, ללא קבלת הרשאה מוקדמת 

 .קנטב מאת ומפורשת בכת

הספק ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו מתחייבים שלא להימצא במצב של ניגוד  .11.2
עניינים בין מתן השירותים ובין קיום התחייבויותיהם על פי הסכם זה לבין כל ענין אחר שיש 

 להם.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויותיו של הספק במסגרת התחייבות לשמירת סודיות  .11.3
. הספק מתחייב לחתום בעצמו 'גנספח כימנעות מניגוד עניינים המצורפת להסכם וה

ולהחתים כל קבלן משנה מטעמו על ההתחייבות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים 
להסכם זה, ולהעביר את ההתחייבויות החתומות לחברה עם חתימתו של  'גנספח בנוסחו של 
 הסכם זה. 

לשמירת סודיות כמפורט לעיל, אינה מוגבלת בזמן ותעמוד בתוקף גם התחייבות הצדדים  .11.4
 במקרה של ביטול הסכם זה על ידי מי מהצדדים מסיבה כלשהי.
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 שונות .12

תהיה רשאית לפנות  קנטמובהר כי הסכם זה איננו מקנה לספק בלעדיות במתן השירותים, ו .13
ין במשך תקופת ההסכם ובין לאחריו על פי שיקול לכל צד ג' אחר לצורך מתן השירותים ב

 דעתה הבלעדי. 

שום ויתור, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכת זמן לעשייה או הימנעות מעשיית  .14
פעולה כמתחייב מהסכם זה, לא ייחשבו כויתור של הצדדים על זכויותיהם לפי הסכם זה ולא 

 שה ויתור כזה במפורש ובכתב. ישמשו מניעה לתביעה על ידם, אלא אם כן נע

שום פעולה, הנחיה או הימנעות מפעולה או הנחיה על פי הוראות הסכם זה, לא תפורש כמשנה  .15
ו/או כמטילת אחריות או  קנטאת טיב היחסים המשפטיים בין הספק ו/או עובדי הספק לבין 

ספק מאחריותו , ו/או כמשחררת את הקנטחבות של הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין על 
 ו/או משנה את אחריותו על פי הסכם זה או על פי כל דין.

כל שינוי וכל תיקון של הסכם זה יחייב את הצדדים לו רק אם נערך בכתב, ייחתם על ידי שני  .16
 הצדדים ויצוין בו כי הוא מהווה שינוי או תיקון להסכם זה. 

קשור לנדון בו והוא מחליף הסכם זה מבטא את ההסכמה המלאה והממצה בין הצדדים בכל ה .17
 ומבטל כל מצג, התחייבות או הסכם קודם ששרר בין הצדדים בהקשר זה טרם חתימתו.

אם יקבע כי סעיף מסעיפי הסכם זה הינו בלתי חוקי, או בלתי אכיף או בלתי תקף, לא יפגע  .18
 הדבר בתקופתם או בתוקפם של שאר סעיפי הסכם זה.

בראש ההסכם, וכל הודעה תשלח מצד אחד למשנהו על מעני הצדדים הם המענים המופיעים  .19
פי הסכם זה או בקשר אליו למענים האמורים בהודעה כאמור בדואר רשום ותחשב כאילו 

שעות מעת מסירתה למשלוח בדואר רשום בישראל, או אם נמסרה  48נמסרה לתעודתה בתום 
"ל לפי הפרטים ביד במועד המסירה. הודעה כאמור יכול שתישלח בפקסימיליה או בדוא

המופיעים בראש ההסכם, ובמקרה זה תחשב ההודעה כאילו נמסרה לאחר יום עסקים אחד 
ממועד שליחתה ובלבד שהתקבל אישור אלקטרוני כמקובל על שליחתה. בהודעה שתימסר 

 כאמור יכול כל צד לשנות את מענו.

הייחודית בכל אביב סמכות השיפוט -הצדדים מסכימים כי לבתי המשפט המוסמכים בתל .20
 הקשור ו/או הנובע מהסכם זה.

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 __________________________ __________________________ 
  הספק החברה 
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 להסכם נספח א'

 ספק המסגרת מסמכי הצעת
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 להסכםנספח ב' 

 נספח ביטוח

לגרוע מאחריות ספק המסגרת לפי הסכם זה או על פי כל דין, מתחייב ספק המסגרת מבלי  .1
לערוך ולקיים על חשבונו, במשך כל תקופת מתן השירותים, את הביטוחים המפורטים 

על כל  1נספח ב'כבאישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו ומסומן 
ביטוחי "( בתנאים המפורטים שם )להלן: "הביטוח אישור עריכתתנאיו )בהתאמה להלן: "

"(, וזאת אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, ולעניין הביטוח ספק המסגרת
לאישור עריכת הביטוח )ביטוח האחריות המקצועית( מתחייב ספק המסגרת  3האמור בסעיף 

ממועד סיום ביצוע  שנים 3 להמשיך ולקיים את הביטוח האמור גם למשך תקופת נוספת של
 השירותים כאמור.

בנוסף לאמור לעיל ספק המסגרת מתחייב לערוך ולקיים, בין בעצמו ובין באמצעות מי  .2
מטעמו, את הביטוחים הנדרשים בהתאם לכל דין )במפורש הדין המקומי החל(. היה ולדעת 

 קספק המסגרת יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי ספ
 המסגרת ו/או לביטוחים הנדרשים בהתאם לכל דין כאמור )במפורש לרבות הדין המקומי

(, מתחייב ספק המסגרת לערוך ולקיים ביטוחים אלו. בכל ביטוח רכוש נוסף או כאמור
משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי החברה ו/או הבאים מטעמה 

ויה( אולם ויתור כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק )במפורש סוכניה, עובדיה ומלו
ובכל ביטוח נוסף ו/או משלים לעניין ביטוחי חבויות יורחב הביטוח לשפות את החברה  בזדון

 בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת עליה עקב השירותים בכפוף לסעיף אחריות צולבת. 

המסגרת להמציא לידי החברה לא יאוחר ללא צורך בכל דרישה מצד החברה, מתחייב ספק  .3
ממועד החתימה על הסכם זה או טרם תחילת מתן השירותים )המוקדם מבינהם(, את אישור 
עריכת הביטוח שהוא חתום כדין בידי המבטח. ספק המסגרת מצהיר בזאת כי ידוע לו 

ית שהמצאת האישור כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי לביצוע השירותים והחברה תהיה זכא
 למנוע מספק המסגרת את הביצוע היה והאישור כאמור לא הומצא.

מוסכם בזאת במפורש כי לא יהיה בהמצאת אישור הביטוח, בבדיקתו ו/או באי בדיקתו ע"י  .4
החברה ו/או ע"י מי מטעמה בכדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי ספק המסגרת 

בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על למוסכם, טיבם, תוקפם, דיוקם או העדרם ולא יהיה 
 החברה ו/או על מי מטעמה ו/או בכדי להסיר אחריות כלשהי מספק המסגרת. 

יום לפני תום תוקף ביטוחי ספק המסגרת, מתחייב ספק המסגרת להפקיד  14 -לא יאוחר מ .5
בידי החברה את אישור עריכת הביטוח בגין הארכת תוקפו לתקופת ביטוח נוספת. ספק 

חייב לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח במועדים הנקובים, מדי תקופת המסגרת מת
 לעיל. 1ביטוח וכל עוד חלה עליו חובת עריכת ביטוחים כאמור בסעיף 

ספק המסגרת יודיע לחברה, כי מי מביטוחי ספק המסגרת עומד להיות בכל פעם שמבטחו של 
מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, מתחייב ספק 
המסגרת לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד 

 הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור. 

גרת מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים כאמור ולשלם את דמי ספק המס .6
הביטוח במלואם ובמועדם. עוד מתחייב ספק המסגרת לשתף פעולה עם החברה ככל שיידרש, 
לשם שמירה ומימוש של זכויות החברה עפ"י ביטוחי ספק המסגרת, ובכלל זה להודיע למבטח 

 לתביעה עפ"י ביטוחי ספק המסגרת. מיד עם היוודע אירוע העשוי לשמש בסיס 

למען הסר ָספק, מובהר בזאת כי גבולות אחריות המתחייבים מן האמור באישור עריכת  .7
הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על ספק המסגרת. ספק המסגרת מצהיר 

כל ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, ב
 הקשור לגבולות האחריות כאמור. 

ספק המסגרת מצהיר כי הוא פוטר את החברה וכל הבאים מטעמה )במפורש לרבות, עובדיה  .8
ומלוויה( מאחריות לכל אבדן או נזק שיגרם לרכוש ו/או ציוד כלשהו המשמש את ספק 

מי  המסגרת ו/או מי מטעמו בכל הקשור לשירותים ו/או המובא על ידי ספק המסגרת ו/או
מטעמו ו/או עבורו לאתרים בהם יבוצעו השירותים, אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת בן 

 אדם שגרם לנזק בזדון.

בגין פעילויות שיבוצעו על ידי קבלני משנה במסגרת השירותים מתחייב ספק המסגרת לדאוג  .9
פי כי בידי קבלני המשנה כאמור פוליסת ביטוח אחריות כלפי צד ג' בהתאם להיקף ואו

ההתקשרות עמם. ספק המסגרת יקבל אסמכתא מתאימה בכתב מאת הקבלנים מטעמו בגין 
 האמור בסעיף זה. 
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל ו/או מאחריות ספק המסגרת על פי הסכם זה, ספק המסגרת מצהיר  .10
עם ספקי משנה/ספקי צד  ומתחייב בזאת כי כל ההתקשרויות שהוא מבצע, לצורך הסכם זה,

לרבות חברות ישראליות וחברות מחוץ לישראל, ולרבות בתחום הנסיעות והאירוח, הינן ג', 
מול ספקים המבוטחים בביטוחים מתאימים שיגנו במקרה הצורך גם על החברה והנוסעים 
ובכלל זה ביטוח כלי רכב מקומי וכן שספקי המשנה/צד ג' עומדים בדרישות הביטוח המקומי 

מובהר בזאת כי ספק המסגרת יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק  והחוק המקומי, לפי העניין.
שייגרם לחברה ו/או לנוסעים ככל שיתברר שלספקי המשנה/צד ג' עמם הוא התקשר אין את 

 הביטוחים המתאימים או שאינם עומדים בדרישות הביטוח המקומי ו/או החוק המקומי.

/ ספקי צד ג' הגנות לטובת  בנוסף, מתחייב הספק המסגרת לכלול בהסכמים עם ספקי משנה
החברה בכל הקשור להסדרי ויתור על תחלוך פטור מנזקי רכוש ואבדן תוצאתי של ספקי 

 משנה / ספקי צד ג'.
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 להסכם 1נספח ב'

 אישור עריכת ביטוחים

 תאריך: ____/___/___

 לכבוד
 בע"מ קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות  -קנט 

  ו/או חברות אם ו/או חברות אחות 
 ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות

 "(החברה)להלן יקראו יחדיו: "
 74מדרך מנחם בגין 

 תל אביב

 א.ג.נ., 

"(, בין הספקאישור עריכת ביטוחים ע"ש ..................................... )להלן: " הנדון:
לרבות: הסדרת טיסות ים ון, הפקה, עיצוב, וביצוע של טיולהיתר בקשר עם תכנ

לוך וחזור, העברות, הסעות, טיולים רגליים, סיורים מודרכים, ביקורים ה
באתרים שונים, אירוח ולינה בבתי מלון, הגשת מזון ומשקאות, וכן פעילויות 

)להלן  נוספות מכל מין וסוג, בהשתתפות של עובדי החברה........................
 "(המשתתפים" -" והשירותים" ו/או "הטיולבהתאמה: "

 ______________ עד וכולל יום______________  הננו מאשרים בזאת כי ערכנו לתקופה החל מיום
"( על שם הספק את הביטוחים המפורטים להלן כאשר היקף הכיסוי הניתן על הביטוח תקופת)להלן: "

פי נוסח פוליסות הביטוח הידוע כביט -אינו נופל מהכיסוי הניתן על 2-ו  1פי הביטוחים כאמור בסעיפים 
 על כל הרחבותיו )לרבות הרחבת הכיסוי לחול מחוץ למדינת ישראל(:  2016

 _________________שלישי מס'פוליסת ביטוח אחריות כלפי צד  (1)

חבות הספק ו/או קבלני משנה מטעמו על פי דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק  : החבות המבוטחת
לרכוש העלולים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם ו/או יישות כלשהם )מבלי 

 לגרוע מכלליות האמור במפורש לרבות למשתתפים(, בכל הקשור בשירותים.

הביטוח כאמור אינו כפוף לכל הגבלה בדבר אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי  : תביטול הגבלו
הרמה, פריקה וטעינה, הרעלה, מתקנים סניטריים פגומים, בעלי חיים, פרעות 
ושביתות, חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה ועובדיהם, כל דבר מזיק 

ן חבות עקב במאכל או במשקה, תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי וכ
השימוש בכלי רכב )פרט לגבולות האחריות של ביטוח אשר חובה לבטחו על פי 

 הדין המקומי(. 

בכל הקשור בטיול ו/או עקב מעשה או מחדל של הספק ו/או הבאים מטעמו,  : הרחבת שיפוי
זאת בכפוף לסעיף בדבר אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד 

 י המבוטח.עבור כל אחד מיחיד

כמו כן, הפוליסה מורחבת במפורש לכסות חבות בגין וכלפי ספקים וספקי  : תנאי מיוחד
משנה של שירותים הניתנים במסגרת הפעילות וכן את חבות המשתתפים 

 בפעילות כלפי צד שלישי כלשהו וכן האחד כלפי משנהו. 

  לאירוע ובמצטבר על פי הפוליסה. ₪ 10,000,000 : גבול אחריות
 



- 30 - 

 _________________פוליסת ביטוח חבות מעבידים מס' (2)

ביטוח אחריות מעבידים על פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או על פי חוק  : החבות המבוטחת
בגין חבות הספק כלפי עובדיו בגין  1980-האחריות למוצרים פגומים, התש"ם
העלולה להיגרם למי מהם תוך כדי ועקב פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית 

 עבודתם בכל הקשור בטיול.

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

הביטוח מורחב לשפות את החברה היה ונטען לעניין פגיעה גופנית ו/או מחלה  : הרחבת שיפוי
 עית כי היא נושאת בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי הספק.מקצו

הפוליסה כוללת ויתור על זכות תחלוף כלפי החברה והבאים מטעמה )לרבות  : ויתור על תחלוף
המשתתפים(, אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם למקרה 

 הביטוח בזדון.  

 בר על פי הפוליסה.לאירוע ובמצט ₪ 20,000,000 : גבול אחריות

 _________________פוליסת ביטוח אחריות מקצועית מס'

חבותו המקצועית של הספק על פי דין בשל תביעה או דרישה שהוגשה לראשונה  : החבות המבוטחת
במשך תקופת הביטוח בגין מעשה או מחדל מקצועי מצד הספק ו/או מי 

 מהבאים מטעמו, בכל הקשור בשירותים.

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

הפוליסה כוללת הרחבה בגין אבדן מסמכים, חריגה מסמכות בתום לב והרחבה  : הרחבות
 .מעובדי הספקבגין חבות הספק בשל אי יושר של מי 

אשר עלולה להיות מוטלת הפוליסה מורחבת לשפות את החברה בגין אחריות  : הרחבת שיפוי
עליה עקב מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או של מי מהבאים מטעמו ו/או עקב 

 הטיול, וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הספק כלפי החברה.

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

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי  12הפוליסה כוללת תקופת גילוי של  : תקופת גילוי
כי לא נערך על ידי הספק ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור 

 באישור ביטוח זה.

  לאירוע ובמצטבר על פי הפוליסה. ₪ 4,000,000 : גבול אחריות
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 :תנאים כלליים החלים על כל הפוליסות

לעיל כוללות גבולות טריטוריאליים בכל העולם, ובהתאם כוללות הרחבה הפוליסות המפורטות  .א
 לחול מחוץ לגבולות ישראל.

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

בטל, אולם אין בביטול כאמור כדי לגרוע מחובות המבוטח וזכויות  -שקיים  חריג רשלנות רבתי, ככל .ג
 המבטח על פי כל דין.

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

נאי מפורש לפיו לא תבוטלנה ולא יחול בהן שינוי לרעה במשך הפוליסות המפורטות לעיל כוללות ת .ה
 יום מראש; 60תקופת הביטוח, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי החברה 

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

ידי -לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש עלאישור ביטוח זה כפוף  .ז
 האמור לעיל.

 בחתימתנו מטה הננו מאשרים את כל האמור לעיל

 __________ שנת_____________  לחודש___________________  היום

__________________________ 
 שם המבטח

__________________________ 
 המבטחחתימה וחותמת 

__________________________ 
 שם ותפקיד החותם
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 להסכם נספח ג'

 התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים

"( לביצוע החברה" -)להלן קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ  -קנט והתחייבתי כלפי   : הואיל
 "(; השירותים" -להלן ) 05/2019השירותים כמפורט במכרז מס' 

, והנני מורשה חתימה מטעם הספק והנני רשאי לחתום בשם [במידה והספק הינו תאגיד] : והואיל
  הספק ולחייבו לכל דבר ועניין;

והוסבר לי כי במהלך ביצוע העבודה, או בקשר אליה, אקבל לחזקתי, או יבוא לידיעתי, מידע  : והואיל
של החברה ושל כל הקשורים  המתייחס לכל ענין מקצועי, עסקי או אחר, מכל סוג שהוא,

עמה, בעבר, בהווה, או בעתיד וכן כל חומר אשר הוכן עבור או על ידי, או הוגש לחברה בקשר 
 (;"מידע סודי" -עם, פעולות החברה או עם העבודה )להלן 

והוסבר לי, כי גילוי המידע הסודי בכל צורה שהיא, לכל אדם או גוף, עלול לגרום נזקים  : והואיל
 חברה ו/או לצדדים שלישיים:כבדים ל

 אי לכך, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:
הנני מתחייב לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע הסודי וכל הקשור או הנובע ממנו, לא  .1

 לפרסמו ולא לגלותו בדרך כלשהי לשום אדם או גוף והכל לתקופה בלתי מוגבלת.

הנני מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת, לא לפרסם, לא לגלות ולא להביא לידיעת אדם או  .2
"פירוט  -גוף כלשהם בדרך כלשהי, כל פרט הקשור לשירותים, במישרין או בעקיפין )להלן 

 (, והכל לתקופה בלתי מוגבלת.השירותים"

ידע שגילויו מחוייב על פי דין לא יחול על מידע הידוע לכלל הציבור, מ 2-ו 1האמור בסעיפים  .3
)במגבלות חיוב הגילוי כאמור( או מידע שניתנה הסכמת החברה לגילויו, מראש ובכתב, ובמידה 

 שניתנה.

כמו כן, הנני מתחייב שלא לעשות שום שימוש במידע הסודי אלא לטובת החברה ולצורך  .4
 השירותים.

הסודי ופרטי העבודה ולעשות את כל  הנני מתחייב לנקוט אמצעי זהירות קפדניים לאבטחת המידע .5
הדרוש מבחינה בטיחותית, נוהלית או אחרת, כדי לקיים את התחייבותי על פי כתב זה. כן הנני 

מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים, על מנת לשמור בסודיות גמורה כל 
 מסמך הקשור, או הנוגע לאספקת השירותים.

יכם ולחזקתכם כל חומר כתוב או אחר, וכל חפץ או דבר, שקיבלתי מכם, הנני מתחייב להחזיר ליד .6
או השייך לכם, ושהגיע לחזקתי, או לידי, עקב, בקשר עם, או בזמן ביצוע העבודה, בין מכם ובין 

מצדדים שלישיים, וכל חומר שהכנתי עבורכם. הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כלשהו של כל 
סודי. למעט כל דו"ח או חומר אשר שימש כבסיס לדו"חות שהכנתי חומר כאמור, או של מידע 

 עבורכם והדו"חות הנ"ל עצמם.

לחוק  118-119ידוע לי כי הפרת ההתחייבויות לסודיות דלעיל מהווה עבירה פלילית לפי סעיפים  .7
 .1977 -העונשין תשל"ז

צב של ניגוד עניינים הנני מאשר כי למיטב ידיעתי ובדיקתי, לאחר חקירה ובדיקה שערכתי, אין מ .8
בין ביצוע העבודה לבין כל ענין אחר שיש לי ולקרובי ו/או למנהלי ו/או לעובדיי ו/או לגופים 

 קשורים בי, ענין אישי בו.

אני אהיה אחראי כלפיכם בנזיקין ועל פי כל דין, לכל נזק, הפסד או הוצאה, מכל סוג, אשר יגרמו  .9
 התחייבויות על פי כתב זה.  לכם, או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת
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"( בקשר לביצוע "צד ג'הנני מתחייב להחתים כל עובד ו/או מועסק ו/או מבצע שירות על ידי ) .10
השירותים, על התחייבות כלפיכם הזהה להתחייבותי זו, להעביר עותק מההתחייבות החתומה 

ור. חוזה זה אשר ייחתם על ידי צד ג' יהיה לחברה וכן הנני ערב לכל הפרה של התחייבות כאמ
 לטובת צד שלישי ויקים זכות תביעה נפרדת ועצמאית של החברה כלפי צד ג'. 

בכל מקרה בו תופר התחייבות כלשהי על פי כתב זה, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית  .11
 צורך הקטנת נזקיכם. כלפיי בגין הפרה זו, לרבות הזכות לקבלת סעדים זמניים כגון צווי מניעה ל

אין באמור במכתב זה כדי לגרוע מכל חבות אחרת או נוספת לנאמנות, שמירת סודיות והימנעות  .12
 מניגוד עניינים המוטלת עלי על פי כל דין.

 :ולראיה באתי על החתום

 _______________________ __________________ ____________ 
 תאריך חתימה שם פרטי ומשפחה 

 


