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 כבישים לקבלת שירותי תכנון 20/818מס' דו שלבי פומבי  מכרזהנדון : 
 

לקבלת שירותי הצעות לקבל בע"מ )להלן: "החברה" ו/או "מי אביבים"( מבקשת בזאת  2010חברת מי אביבים  .1

 .כבישים תכנון

 (. 1993-א' לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג5המכרז הינו מכרז פומבי דו שלבי )בהתאם לתקנה  .2

מציע, תהווה לכל דבר ועניין הסכמת המציע לכל ההוראות, התנאים והתניות המופיעים  ידי-עלהגשת הצעה  .3

 .מכרזבמסמך זה ובכל מסמך אחר מהווה לחלק ממסמכי ה

אותם על המציע לצרף להצעתו כשהם  מכרזההמסמכים הרשומים מטה מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי  .4

 חתומים:

 עמוד מסמך מס"ד
 1-10 מכרזמסמכי ה 1
 11 המבוקשים השירותים מחירוןטופס  - 1נספח א' 2

 12 טופס הצעת המחיר – 2נספח א' 
 13 טופס התחייבות לקיום הצעה   -' נספח ב 3

ואמת המידה  לתנאי הסף למכרז( 13.2)להוכחת עמידה בסעיף הצהרה על ניסיון טופס  - 1נספח ג' 4
 14 לניסיון המציע

 15 לתנאי הסף למכרז( 13.3)להוכחת עמידה בסעיף  ל ניסיון עובדי המציעטופס הצהרה ע - 2ג'נספח  5

עיריית תל אביב, חברות עירוניות של עיריית תל אביב בטופס הצהרה על ניסיון בעבודה  -ד' נספח  9
 16 ומי אביבים

, תצהיר בהתאם לחוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( -ה' נספח  10
 17 1987 -ובהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991 -התשנ"א 

 18 מכרזהצהרה בדבר שמירה על דיני ההגבלים העסקיים ואי תיאום  -ו' נספח  11
 19-39 הסכם -ז' נספח  12
 

 הצעתו, את המסמכים הבאים:יצרף למציע , הלעיל 4בנוסף למסמכים המנויים בסעיף  .5

 . אחרת, יש לצרף תעודת עוסק מורשה.ת ההתאגדותהעתק מתעודאם המציע חברה,  .5.1

אם המציע חברה, אישור עו"ד או רואה חשבון על שם התאגיד, שמות בעלי המניות או השותפים ושיעור  .5.2

אחזקותיהם, שמות מנהלי התאגיד )דירקטורים(. במידה ומי מבעלי המניות במציע הינה חברה ו/או שותפות, 

שותפים באותה חברה ו/או שותפות, לפי המתאים, ושיעור אחזקותיהם עד יש לפרט את בעלי המניות ו/או ה

 שהפירוט יגיע לכדי ישות בשר ודם ולא חבר בני אדם או גוף משפטי אחר.

 לא תותר הגשת הצעה משותפת. .6

 תקופת ההתקשרות .7

)להלן: "תקופת ההתקשרות הראשונה"(. לחברה שמורה האופציה להאריך את  שנהלתקופת ההסכם היא  .7.1

שנים במידה וימומשו כל  7)סך הכל ופת ההתקשרות הראשונה בתקופה אחת או במספר תקופות נוספות תק

 האופציות בהסכם( בתנאים זהים או מיטביים. 

 לוחות הזמנים במכרז זה: .8

   .15:00בשעה  30/12/2020 -ה', ד: ביום המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה .8.1

 .12:00בשעה  11/01/2021 -ה', ב : ביוםהמועד האחרון להגשת הצעות .8.2
 .לא תישקלנה-הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים )מכל סיבה שהיא( עד לתאריך והשעה הנקובים לעיל  .8.3
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 שאלות הבהרה .9

natalies@mei- בדוא"ל  לחברהלעיל להגשת שאלות הבהרה, המציע רשאי להודיע  8עד למועד הקבוע בסעיף  .9.1

avivim.co.il ועל כל ספק מכרזעל כל סתירות, שגיאות, אי התאמות או חוסר בהירות שמצא במסמכי ה ,

או הנוגע לעבודה נשוא  מכרזשהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או ענין כלשהו הכלול במסמכי ה

 . (2)נספח  וחאו על כל שאלה או הערה הנוגעת להסכם, לרבות נספח הביט מכרזה

 מציע שלא ישלח הודעה כאמור יהיה מנוע מלטעון כנגד סעיף ו/או פרט זה לאחר הגשת ההצעות. .9.2

 ה.תוא יחייבוהחברה מ בכתב שתתקבלנה תשובות טלפונית, ורק שיימסר למידע אחראית תהיה לאהחברה  .9.3

בלבד: מס'  WORDך הפונים נדרשים לערוך את שאלותיהם בטבלה מסודרת )שמופיעה להלן(, על גבי מסמ .9.4

סידורי של השאלה, מס' סעיף ו/או נספח במסמכי המכרז/ ההסכם ופירוט השאלה בלשון בהירה בשפה 

 "כללי".  -העברית. ניתן לשאול גם שאלות כלליות, ואז לציין בטור סעיף/נספח 
 

 רוט השאלהיפ מס' סעיף ו/או נספח במסמכי המכרז/ ההסכם "דמס

 

 

  

 

 ה ללא עלותהינ מכרזהשתתפות ב .10

מאתר האינטרנט של חברת מי אביבים  מכרזשבנדון ידפיס את מסמכי ה מכרזהמעוניין להגיש הצעה ל מציע .10.1

 . www.mei-avivim.co.il-בע"מ בכתובת   2010

 אופן הגשת ההצעה .11

תיבת המכרזים הנמצאת במשרדי חברת ל 07:00-15:00ה' בין השעות  -להגיש בימים א'  את ההצעה יש .11.1

 .15:00, עד השעה , תל אביב, בניין אמות אירופה, קומת כניסה37בע"מ, שד' שאול המלך  2010מי אביבים 

המועד האחרון להגשת ההצעה( ההגשה הינה עד השעה  11/01/2021מובהר ומודגש כי ביום 

12:00. 

  .בלבדמכרז ההצעה תוגש על גבי מסמכי ה .11.2

כריכת  וללאבהדפסה דו צדדית  לארגיל ) 4Aלהדפיס בהדפסה רגילה את מסמכי המכרז בדף ציע על המ .11.3

 ברור או בהדפסה.  יד קריא ולמלא את הצעתו בכתב ו (העמודים

 המציע יצרף להצעתו כל מסמך נוסף הנדרש במסמכי המכרז. .11.4

 כל מסמכי ההצעה חייבים להיות חתומים על ידי המציע. .11.5

 .על גבי טופס הצעת המחירואה + חותמת בשולי כל עמוד יש לחתום בחתימה מל .11.6

 .המכרז במסמכי הנדרש נוסף מסמך כל להצעתו יצרף המציע .11.7

. יש לחתום בחתימה מלאה + חותמת בשולי כל המציע ידי על חתומים להיות חייבים ההצעה מסמכי כל .11.8

 על גבי טופס הצעת המחירים.ועמוד 

 פורט להלן:( מעטפות נפרדות כמ2תוגש בשתי ) ההצעה .11.9

 -"עליה יצוין במקום בולט המילים: "מסמכים לתנאים מוקדמים ואמות מידה -אחת מעטפה .11.9.1

 פרט להצעת המחיר.ואליה יוכנסו כל מסמכי המכרז וכל האישורים, 

ואליה תוכנס הצעת המחיר   -עליה יצוין במקום בולט המילים: "הצעת מחיר" -שניה סגורה מעטפה .11.9.2

 מחיר.שתוגש על גבי טופס הצעת ה

 שתי המעטפות יוכנסו למעטפה אחת מאגדת עליה יצוין שם המכרז ומספרו.

mailto:natalies@mei-avivim.co.il
mailto:natalies@mei-avivim.co.il
mailto:natalies@mei-avivim.co.il
http://www.mei-avivim.co.il/
http://www.mei-avivim.co.il/
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ושינויים בטפסי המכרז ואין להוסיף תנאים, תניות, התניות, בקשות או  , הוספותערוך כל מחיקותלאין  .11.10

כל הסתייגות תקנה למי אביבים זכות לפסול את ההצעה או לחילופין,  .הסתייגויות )להלן: "הסתייגויות"(

 .הלהתעלם מההסתייגויות או להתנות את שקילת הצעה בהסרת ההסתייגויות, תוך פרק זמן שיקבע על יד

תהיה רשאית לפסול כל הצעה הלוקה בחסר, אי בהירות או דו משמעות, או כל הצעה שאינה ממלאת  החברה .11.11

 אחר כל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז.
 

 מכרזתיקונים ו/או תוספות למסמכי ה .12

ו/או להוסיף להם ו/או לעדכנם בכל שלב עד  מכרזהשומרת לעצמה את הזכות לתקן את מסמכי  החברה .12.1

 הגשת הצעות. האחרון למועד ל

 . אתר האינטרנט של החברהישלחו למציעים באמצעות דוא"ל ו/או  מכרזלעדכונים ושינויים בהתייחס  .12.2

 .מכרזלך העל המציע לצרף להצעתו את כל תשובות ההבהרה שניתנו במהכי מובהר  .12.3
 

 במכרז  תנאים מוקדמים להשתתפות  .13

 איזהכל התנאים המפורטים להלן בסעיף זה הינם תנאי סף מצטברים, הכרחיים ויסודיים. הצעה אשר לא תענה על 

פסל. חובה על המציע לעמוד בעצמו, ולא באמצעות אחר מטעמו, בכל התנאים ת - מהתנאים המפורטים להלן

 שלהלן:

 . 1976 -רים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו המציע בעל כל האישו .13.1

לשם עמידתו של המציע בתנאי זה, על המציע להמציא לחברה אישור על ניהול פנקסי חשבונות וניכוי מס במקור, 
 ידי-על, כשהם חתומים על ידו ומאומתים מכרזלמסמכי ה 'ו-ו 'הף תצהירים בנוסח המצורף כנספחים ובנוס
 עו"ד.

 

 ניסיון מקצועי: .13.2

ועומד בתנאים  השנים האחרונות 5-בלפחות  גופים 3-ל כבישיםהמציע הינו בעל ניסיון מקצועי מוכח בתכנון 

 המצטברים להלן:

 ו/או איגודן או חברת מקורותו/ו/או רשות מקומית מים ד הינו תאגי הגופים המנויים לעילמאחד  .13.2.1

 תיות.וכל חברה עירונית או ממשלתית הנותנת שירותי תש

אחד משלושת עבור כל  )כולל מע"מ( ₪ 100,000בהיקף מצטבר של לפחות  המציע העניק שירותים .13.2.2

 הגופים המנויים לעיל. 

 -ובמקרה של חברה, מכרזלמסמכי ה 1ג'על המציע למלא ולחתום על ההצהרה המצורפת כנספח , להוכחת האמור
 הגופיםרשימה של  שירות שניתן על ידי המציע,תיאור ופירוט של ה הכוללת בהצהרההצהרה של מנכ"ל החברה, 

מועד מתן השירות, לרבות פרטי אנשי היקף כספי מצטבר של השירות, כולל  המכרזניתן השירות נשוא  םלה
 .מס' טלפון, קשר

 

 עובדים מקצועיים: .13.3

שנים  3בעל ניסיון של ו של מהנדסהשכלה מתכנן אחד בעל לפחות )ביחסי עובד מעביד( המציע מעסיק 

  כבישים.בתכנון לפחות 

כל הצהרה המעידה ומפרטת את פרטי  -2להוכחת תנאי הסף המפורט לעיל על המציע למלא ולחתום על נספח ג'
)כולל תיאור השירות שניתן, שמות אנשי הקשר ומס'  וניסיונםשל המציע העונים על תנאי הסף הנ"ל העובדים 
תעודה/הסמכה המעידה על ההשכלה קורות חיים ולצרף ו עם אישור רו"ח/יועץ מס/מנהל חשבונות.הטלפון( 

 .כנדרש
 
, החתום על ידו התחייבות לסודיות, אבטחת מידע והיעדר ניגוד עניינים -להסכם 3המציע יצרף להצעתו את נספח  .14

 ידי העובד המיועד לניהול ההתקשרות.-ועל

 מהתצהירים. ועדת המכרזים של החברה תכריע בעניין חשש לניגוד עניינים, ככל שיעלה 
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החברה תהא רשאית לפסול הצעה של מציע שלאחר בדיקת החברה נמצא שהצהיר על מידע שהוא מוטעה ולא  .15

 מהימן ויש בו כדי להטעות את החברה ו/או נמנע מלהצהיר על מידע רלוונטי.

 ,שיון או כל מסמך אחרירשאית לאפשר למציע אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור, היתר, רהחברה 

  .החברה ידי-לתוך פרק זמן קצוב שיקבע עה להשלים את המצאתו לחבר

 
 איכות( 80%-מחיר ו 20%כללים, אמות מידה ומשקולות ) -בחירת הזוכה במכרז  .16

 ההצעה הזוכה תהיה ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר. .16.1

 זוכים. תהיה רשאית לפצל את הזכייה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולבחור מספר החברה .16.2

אם  שני, יוכרז כזוכה במכרזועדת המכרזים רשאית לבחור בכשיר שני על פי שיקול דעתה הבלעדי. כשיר  .16.3

הא רשאית . במקרה כזה החברה תבתוך שנה ממועד הבחירה תופסק ההתקשרות בין הזוכה במכרז לחברה

 ז וההסכם.וליצור התקשרות עם הכשיר השני בהתאם לכל תנאי המכרלהעביר את הזכייה במכרז 

ההסכם, או יסרב ו/או לא ימלא את סרב לחתום על י, במכרזיה ימהחברה הודעת זכ שיקבלבמקרה בו מציע,  .16.4

בקש לבטל הצעתו מכל סיבה שהיא, תהיה החברה רשאית יבו ו יחזוראו התחייבויותיו עפ"י תנאי ההסכם, 

חדש, עפ"י שיקול  במכרזצאת , או להמכרזהעומדת בתנאי הבאה בתור בדירוג ההצעות, לקבל את ההצעה 

יובהר כי לא יהא בהודעה למציע, כי הצעתו למכרז לא התקבלה, בכדי לגרוע  דעתה הבלעדי של החברה.

 מזכותה של החברה כמפורט לעיל

 -מחיר ו 20%אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהינה בדרך שקלול המרכיבים הפורטים להלן:  .16.5

 צעה המעניקה לחברה את מירב היתרונות.איכות ובאופן שתבחר הה 80%

 
 (:20%אופן שקלול הצעת המחיר ) .17

עבור כל קטגוריות השירות/מחירים המפורטים בנספח  10%המציעים יגישו אחוז הנחה כולל שלא יעלה על  .17.1

 . 1א'

)לשנה(. היקף העבודות  ש"ח 5,000,000ההיקף הכספי המשוער עבור העבודות נשוא השירות במכרז הוא  .17.2

מי  את ישמש לשם שקלול ההצעות והשוואתן בלבד, ואין בו כדי לחייבבלבד ו הערכה ער לשנה, הואהמשו

אביבים לנצל את מלוא ההיקף הכספי של ההסכם שייחתם עם הקבלן הזוכה ו/או להזמין היקף שירות 

 כלשהו.

הכספי של הצעת אחוז ההנחה שיינתן על ידי המציעים ינוכה מסך ההיקף המשוער לשנה ויהווה את ההיקף  .17.3

 4,500,000הנחה על המחירון, אזי ההיקף הכספי של הצעתו יהיה  10%המציע, כך שלדוגמא: מציע שייתן 

 להלן. 17.5נק', בהתאם לנוסחה בסעיף  20ש" )לשנה(. ההצעה הזולה ביותר תקבל 

 .0%  מציע שאינו מעוניין לתת אחוז )%( הנחה יציין בטופס הצעת המחיר שיצורף למסמכי המכרז .17.4

נקודות ושאר ההצעות יקבלו ניקוד בהתאם לנוסחה הבאה: ההצעה  20ההצעה הזולה ביותר תקבל  .17.5

 חלקי ההצעה הזולה ביותר שהוגשה במכרז. X 20הנדונה
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 (80%אופן שקלול רכיב האיכות ) .18

משקל  אמת מידה
 באחוזים

 אופן הניקוד תיאור

 ניסיון מקצועי

10 

 כבישיםקצועי מוכח בתכנון המציע הינו בעל ניסיון מ
מים ד תאגיאשר אחד מהם לפחות הינו  גופים 3ללפחות 

בהיקף ו/או איגודן או חברת מקורות ו/או רשות מקומית ו/
השנים  5-עבור כל גוף ב₪  100,000מצטבר של לפחות 

 האחרונות.

( עם ניסיון בעבודה 3כל גוף )מעל 
מולו ובהיקף מצטבר של לפחות 

שירות של תכנון במתן ₪  100,000
השנים האחרונות  5-ב כבישים

נק', עד למקסימום של  2-מזכה ב
 נק' 10

 
 הסמכת/
 ISOאישור תקן 

9001-2015 5 

 
 למציע הסמכה/אישור של מכון התקנים/מכון אחר 

 לעבודות  ISO 2015-9001לתקן  בתוקףשווה ערך 
 נשוא השירות במכרז

מציע שברשותו הסמכה אישור 
 לתקן

 9001-2015 ISO  של מכון התקנים
 בתוקףאו מכון אחר שווה ערך 

 -בתחום השירות נשוא המכרז 
 נק'. 5יקבל אוטומטית 

 
חוות דעת 

ממליצים )כולל 
 מי אביבים(

20 
איכות ההמלצות בהתאם לחישוב ממוצע הציונים 

שהתקבלו במסגרת כמות ההמלצות שיתקבלו וחוות הדעת 
 .אליהם תפנה החברה מהגופים הממליצים,

הניקוד יינתן בהתאם לכמות 
ההמלצות שיתקבלו והציון 

המשוקלל של כל המלצה 
 שתתקבל, עד למקסימום של

 נקודות 20 
 

 25 ראיון אישי

במסגרת הריאיון האישי, המציע יידרש להציג עבודות 
שביצע, הצגת פעילותו של המשרד, לרבות : ניסיון, קשרי 

ם הנדסי מול , ניסיון בתיאועבודה עם הגופים הממליצים
 וכו'. יפו-עיריית ת"א

באמת מידה זו נקודות  25סה"כ: 
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של 

 .בע"מ 2010חברת מי אביבים 

התרשמות כללית 
מהמציע   

מיכולות ביצוע 
של המציע 

לביצוע השירות 
 נשוא המכרז 

20 

הניקוד לאמת מידה זו יינתן בהתאם לפרמטרים הבאים : 
, חוסן כולל מי אביבים המציע שירותהגופים להם נתן 

שיקול  , נוספים ISO –, תקני  BDIכלכלי בהתאם לדו"ח 
 נוסף בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה

אופן ביצוע ההתרשמות הכללית מ
השירות על ידי המציע מזכה 

 בניקוד מקסימלי
בהתאם לשיקול  נקודות 20של 

של חברת מי  הבלעדי דעתה
וגם בצורה  בע"מ 2010אביבים 

 השוואתית למציעים אחרים 
לצורך ניקוד אמת מידה זו יש 
 להגיש את המסמכים הבאים:

 פרופיל המציע. .1

 ההצעות בבדיקת השלבים .19

 : ראשון שלב .19.1

 .בתנאי הסףתיבדק עמידתו של המציע  - תחילה .19.1.1

 האיכות. קריטריוןמציע שעמד בתנאי הסף יעבור לשלב בדיקת   .19.1.2

 לעיל.  18ן ציון משוקלל בהתאם לפירוט בסעיף קריטריון האיכות ומת בדיקת .19.1.3

אפשריות. הצעה אשר ציון האיכות  נקודות 80מתוך  48 ואאיכות משוקלל מינימלי להצעה ה יוןצ .19.1.4

לא תעבור לשלב השני. המציעים אשר עברו את ציון האיכות המשוקלל המינימלי  -שלה נמוך ממנה 

 יעברו לשלב השני.

 הצעת המחיר ומתן ניקוד.שלב פתיחת מעטפות שלב שני :  .19.2

להצעה יחושב על ידי שקלול הציון המשוקלל של קריטריוני האיכות וציון  הסופיהניקוד  י:שליששלב  .19.3

)אם  ות/הזוכה ות/ההצעה יהיו/ביותר תהא ים/הגבוה ו/יהיה יםהמשוקלל ם/שציונה ות/המחיר. ההצעה

א אם ועדת המכרזים קבעה אחרת (, אלההליך לאחר גם כאמור שקלול יערך אז תחרותי הליך ייערך

מטעמים מיוחדים. הועדה רשאית להחליט שמבין כל ההצעות או מבין ההצעות הטובות ביותר ייערך הליך 

 תחרותי נוסף.
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 בדיקת ההצעות  אופן .20

צוות מטעמה )לרבות היעזרות ביועצים חיצוניים( לבדיקת ההצעות והמציעים )להלן:  תמנהועדת המכרזים  .20.1

 "(. הבדיקה צוות"

צוות הבדיקה יהיה רשאי לבקר בכל משרד, מפעל, מתקן או אתר, המוחזק או מופעל על ידי המציע וכן   .20.2

 רותים המוצעים.ילבקש ולקבל כל מידע ביחס למציע ו או לש

תהיה רשאית לפסול כל הצעה, אם סברה שמציע ההצעה לא שיתף פעולה עם צוות הבדיקה או לא  החברה .20.3

 מסר מידע, כנדרש.

 או מציע אותו אם, ביותר הזולה נמצאה היא כי יתברר אפילו מציע בהצעת לבחור שלא רשאית ההחבר .20.4

 בעל שהוא לחברה או לו שהיו קודמות חוזיות התחייבויות יסודית הפרה הפרו, בה שליטה בעל שהוא חברה

 שנמסרה ובלבד, זה במכרז ההצעה להגשת שקדמו האחרונות השנים חמש במהלך, החברה כלפי, בה שליטה

 .הפרה לאותה בנוגע מהחברה בכתב הודעה לו

התקשרות של החברה ו/או ההסכם ו/או כל הסכם אחר ההתעורר חשד סביר כי במסגרת הליך המכרז או  .20.5

ו/או מי מטעמו ביצע או ניסה לבצע או היה מעורב בביצוע תרמית כנגד החברה ו/או ביצע  מציעעם  החברה 

או למכירתו ו/או למתן שירותים ו/או לעסקה במקרקעין ו/או לביצוע  עבירה פלילית בקשר לאספקת טובין

את הצעתו או לבטל בכל זמן  לפסולשירות עבור החברה, החברה תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, 

  .הענין לפי, מושהוא את זכייתו או התקשרות ע

( 15וק חובת המכרזים )תיקון מס' חלב. 2 סעיף יחול יותר או הצעות שתי של זהה משוקלל ציון של במקרה .20.6

: "בכל מקרה בו לאחר שקלול ההצעות, תתקבלנה שתי הצעות או יותר בעלות תוצאה כך הקובעהתשס"ג, 

משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה 

של רואה חשבון ותצהיר של המחזיקה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה אישור 

 בשליטה, שהעסק הוא בשליטת אישה.

 אישור רואה חשבון יוכיח כי אישה מחזיקה בשליטה, וכי לא מתקיים אף אחד מאלה: .20.7

כללי, מנהל עסקים  אם מכהן בעסק נושא משרה בתפקיד מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל .א
שהוא אינו קרוב משפחה של המחזיקה  ם תוארו שונה, הריראשי וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף א

 בשליטה.

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה. -אם  שליש מהדירקטורים אינם נשים  .ב

לעיל, במקרה של שוויון בניקוד בין שתי הצעות או יותר, תבחר  20.6לא מתקיים המנגנון הקבוע בסעיף  אם .20.8

 .הגרלה תערך זהות המחיר הצעות וגם ובמידה ביותר הזולה בהצעהועדת המכרזים 

 
 רשאית לנהל משא ומתן עם מציעים, כאשר ניהול משא ומתן מותר על פי דין. החברה .21

 
 מועד פקיעת תוקף ההצעות והארכתן .22

 מהמועד האחרון להגשת הצעות. ימים 120מועד פקיעת תוקף ההצעות הינו  .22.1

 ני מועד פקיעת תוקפן. אינה מתחייבת לשקול את ההצעות ולהחליט לגביהן לפ החברה .22.2

  החברהתהיה  בדבר ההצעה הזוכה, החברההיה ופקע תוקף ההצעות שהוגשו לפני מועד ההחלטה של  .22.3

 או לפנות למציעים בבקשה להארכת תוקף הצעותיהם. המכרזרשאית לבטל את 

מציע שהתבקש להאריך את תוקף הצעתו, רשאי להאריכה תוך המועד שנקבע או לסרב להארכתה. מציע  .22.4

 .המכרזתף בהמשך תעל הארכתה כמבוקש, לא יש לחברהשסרב להאריך את תוקף הצעתו או לא הודיע 
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 בהסכם(  2הסכם )נספח ב הביטוח דרישות .23

)להלן: "דרישות  תשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי הספק שיזכה במכרז .23.1

 הביטוח", בהתאמה(. הביטוח" ו/או "הביטוחים הנדרשים" ו/או "הוראות

זה לעיל ולהלן, לרבות בהתאם לתנאים  23כאמור בסעיף ביטוח הידרש לעמוד בדרישות יהזוכה  הספק .23.2

 ""ביטוח על ידי הספק 13למכרז "הסכם ההתקשרות" )להלן : "ההסכם"(, סעיף ז' המפורטים בנספח 

 ת.להסכם הצהרת פטור מאחריו 3אישור ביטוחי הספק, לרבות נספח  2ובנספח 

ואת המפורטות לעיל ולהלן הוראות הביטוח דרישות ומגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את  .23.3

התחייבות לערוך  בזאת כי קיבל ממבטחיו ומצהירבמלואן וההסכם  המכרזלפי מסמכי  השירותיםמהות 

 לעיל ולהלן. כמפורטעבורו את כל הביטוחים הנדרשים 

בידי  ולהפקיד המכרז במסמכי המפורטות הביטוחת הביטוח והוראות דרישו את לבצע מגיש ההצעה מתחייב .23.4

הספק אישור ביטוחי   2נספח לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים וכתנאי לתחילתם, את  החברה

 כשהוא חתום כדין על ידי החברה המבטחת.

קבלת דרישה ( החתום כאמור, מתחייב הספק כי בכפוף ל2בנוסף להמצאת אישור ביטוחי הספק )נספח  .23.5

בכתב מהחברה )להלן: "הדרישה"( )ככל ואין באישור הביטוח את המידע שנדרש לחברה( ימציא הספק בתוך 

ימים ממועד קבלת הדרישה העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות )להלן: "מסמכי הביטוח"(, מוסכם  14

 .בזה כי הספק ימציא לחברה את חלקי הפוליסות הקשורים להתקשרות זו בלבד

כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך מובהר בזאת במפורש כי  .23.6

 דרישות הביטוחהוראות הביטוח ו/או להמועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות ל

 ו/או למסמכי הביטוח.

יחס לאילו מהוראות הביטוח ו/או דרישות מובהר בזאת במפורש כי ככל שייערכו שינויים ו/או הסתייגויות ב .23.7

הביטוח ו/או לאיזה ממסמכי הביטוח שנמסרו על ידי הספק, החברה תתעלם מהן והנוסח המחייב הינו 

 הנוסח שצורף למסמכי המכרז, ההסכם ונספחיהם.

 3העתקים מקוריים של מסמכי הביטוח, לרבות נספח אי המצאת במקרה של מובהר בזה, כי  ספקלמען הסר  .23.8

למנוע ממנו את מועד  תהייה רשאית המציע, החברהכדין על ידי  מהחתוהצהרה על מתן פטור מאחריות, 

 המסמכים כנדרש.בשל אי הצגת  מתן השירותיםתחילת 

 מסמכי הביטוח,אי המצאת במקרה של מובהר בזה, כי  לעיל, 23.8בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .23.9

לראות במציע )הספק( כמי שהפר את ההסכם ו/או לבטל את  תרשאי תהא החברה לעיל, 23.8כאמור בסעיף 

 זכייתו של המציע )הספק( במכרז.

יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים אלא בחתימה  .23.10

י וחותמת של המציע, המהווים אישור והצהרת המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם כל הסתייגות לגב

 הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים.

 
 התחייבות המציע הזוכה במכרז .24

 , יסיים את התארגנותו לביצועבמכרזמסירת הודעת החברה על הזכייה ממועד מתחייב כי  הזוכה במכרז .24.1

 השירות, ויהיה ערוך ומוכן לביצוע השרות באופן מלא לשביעות רצונה המלא של החברה.

 את המסמכים הבאים: הימים מיום קבלת ההודעה על הזכיי 7ב להמציא לחברה תוך הזוכה במכרז מתחיי .24.2

 
 ההסכם חתום על ידי מורשי החתימה מטעמו ובליווי חותמת המציע. .24.2.1
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 ביטוחי הספק: .24.2.2

עד למועד החתימה על ההסכם וכתנאי לקבלת צו לתחילת מתן השירותים, ימציא הזוכה את  .א

סמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם לתנאי המכרז, ובכלל זה, בין השאר,  את כל המ

 "אישור ביטוחי הספק" 2, נספח העתקים המקוריים של התוספות לפוליסות ביטוחי הספק

 .)להלן: "מסמכי הביטוח"( אשר נערכו בהתאם לדרישות הביטוח

כדין  החתומ יעדר ניגוד ענייניםנספח התחייבות לסודיות, אבטחת מידע וה 3נספח כן את כמו  .ב

על ידי הספק הכול בהתאם לנוסח הנדרש במסמכי המכרז, המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי 

 .וההסכם ותנאי המכרז

אי חתימה על הסכם, כנדרש, יהוו הפרה מהותית מצד המציע הזוכה, אשר תקנה לחברה זכות לבטל  .24.2.3

 את הודעת הזכייה.

בעצמה ו/או  לחברה שמורה הזכות לבצע פריטים שונים של השרות בזאת כי מובהרלמען הסר ספק,  .24.3

 הכל כפי שהחברה תמצא לנכון.ולהפסיקו בכל עת, באמצעות אחרים 

 מכרז ה הליךביטול  .25

מכרז על פי דין. בנוסף,  מי אביבים שומרת לעצמה זכות הבנוסף לכל מקרה אחר בו רשאית מי אביבים לבטל את 

 מכרז, כאשר:הלבטל את 

 .מכרזצעה אחת עונה על כל התנאים המוקדמים והדרישות האחרות, המפורטות במסמכי הליך הרק ה .25.1

 מי אביבים מצאה שהתקיים פגם במכרז, או בניהולו, או בבחירת ההצעה הזוכה. .25.2

מכרז, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים, ההתברר למי אביבים, לאחר הוצאת מסמכי  .25.3

מכרז, או שדרישות אלו בוססו על נתונים הדרישות מהותיים מהמפרט או ממסמכי  או שהושמטו נתונים /

 שגויים, או בלתי שלמים.

 מכרז.החל שינוי נסיבות, או השתנו צרכי החברה, באופן המצדיק, לדעת מי אביבים ביטול  .25.4

בל עסקי או יש בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם, תאמו הצעות או מחירים, או פעלו באופן המהווה הג .25.5

 עבירה על חוק כלשהו. 

מכרז בנסיבות המפורטות המי אביבים לא תהיה אחראית לתשלום כל פיצוי למציע כלשהו בהקשר לביטול  .25.6

 לעיל.

 
 ביטול זכייה או הודעת זכייה .26

 החברה שומרת לה זכות לבטל זכייה ו/או הודעת זכייה, בין היתר, כאשר:

 .החברהשהוקצב על ידי המציע לא חתם על ההסכם, תוך פרק הזמן  .26.1

 המציע לא עמד בהתחייבויותיו להתארגנות על פי השלבים ובלוח הזמנים להם התחייב בהצעתו. .26.2

קיבלה מידע על המציע, ההצעה, או תכנה, אשר היה משפיע על החלטתה, אילו היה בידה, לפני  החברה .26.3

 ההחלטה בדבר זכיית המציע בהתקשרות.

 , על פי לוחות הזמנים, שנדרשו.הפרויקטו יהיה ערוך במועד לביצוע קיים ספק סביר, אם המציע, יוכל א .26.4

 .תרמית לביצוע סביר ספק קיים .26.5

לא תהיה אחראית לתשלום כל פיצוי למציע, בגין כל נזק שנגרם בהסתמך על או בהקשר להודעת  החברה .26.6

 הזכייה, שבוטלה באמור.
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 בתוך או, במכרז הקבוע הזמן פרק בתוך הההזמנ או ההסכם על חתימתו איאו /ו למכרז מהצעתו מציע חזרת .26.7

 דבר לכל, הסכם הפרת יהוו(, במכרז זמן פרק נקבע לא)באם  במכרז הזכייה הודעת ממועד סביר זמן פרק

 .ועניין

 :בחירתה"י עפ, זכות אביבים למי תקנה, הזכייה הודעת או הזכייה ביטול .26.8

 הכלולות, אופציות של שוויין )לרבות במכרז הצעתו משווי 5% של בשיעור מוסכם פיצוי לקבלת .26.8.1

 ,לחילופין או(, המכרז תנאי פי על, בהצעה

לקבלת פיצוי  על פי דין, בגין כל הנזקים הישירים והעקיפים, שנגרמו לה בין אם לפני החתימה על  .26.8.2

ההסכם או ההזמנה, ובין אם לאחר החתימה על ההסכם או ההזמנה ובטרם החל המציע בביצוע 

 סכם או ההזמנה.התחייבויותיו על פי הה

 
 העסקיים  שמירה על דיני ההגבלים .27

 'ו , המצ"ב כנספחמכרזהצהרה בדבר שמירה על דיני ההגבלים העסקיים ואי תיאום יצרף להצעתו המציע  .27.1

  .מכרזהלמסמכי 

בשל חשד לאי שמירת המציע על דיני ההגבלים  ומרת לעצמה את הזכות לפסול את ההצעהש החברה .27.2

 מו.שיירש מנימוקיםהעסקיים 

 
 עיון בהצעה הזוכה .28

ימים ממועד מסירת ההודעה בדבר תוצאות ההחלטה הסופית  30יהיה רשאי, בתוך  במכרזמציע שלא זכה  .28.1

 :, למעט1993 -)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21סעיף במסמכי המכרז בהתאם לשל החברה, לעיין 

החברה לחשוף סוד מסחרי או בחלקים של ההחלטה או ההצעה הזוכה אשר העיון בהם עלול לדעת  .28.1.1

 .מקצועי, או לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בכלכלתה או בביטחון הציבור

בחוות דעת משפטית שנערכה במסגרת ייעוץ משפטי לוועדה, לרבות בחינת חלופות אפשריות שונות  .28.1.2

קבלת החלטות לפעולה או להחלטתה של וועדת המכרזים, או הערכת סיכויים וסיכונים הנובעים מ

 .כאמור בהליכים משפטיים עתידיים

פי דין, מציע שיש לו התנגדות למתן זכות עיון בהצעתו -על במכרזלאור זכות העיון המוקנית למציעים  .28.2

במלואה או בחלקה בשל סוד מסחרי או מקצועי שלו, שלדעתו כלול בהצעה, נדרש לסמן את החלקים 

 .ונטיים לחיסיוןהחסויים בהצעתו ולציין את הנימוקים הרלו

חלקים בהצעה אשר לא יסומנו על ידי המציע כחסויים ו/או לא יצוינו לגביהם הנימוקים לחיסיון יחשבו  .28.3

ככאלה שמבחינת המציע העיון בהם מותר. החברה אינה מחויבת לפנות למציע כדי לברר אם חלקים 

 .תובהצעתו חסויים ו/או את הנימוקים לחיסיון, במקרה שאלו לא צוינו בהצע

, החברהבכל מקרה ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הינה בסמכות ועדת המכרזים של  .28.4

 אשר רשאית לחשוף גם חלקים שהמציע ציין אותם כחסויים. 

בכל מקרה ולמרות האמור בכל הצעה, החברה תהיה רשאית לגלות את מחירי ההצעה הזוכה לכל מציע אשר  .28.5

 .יבקש גילוי כאמור

היה מנוע ומושתק מלטעון כי הוא זכאי לעיין בהצעת מציע אחר, בחלקים המקבילים לאלה אשר מציע י .28.6

 .סומנו כסודיים בהצעתו
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 כולל מע"מ.₪  350מתן זכות עיון כאמור לעיל, תהא מותנית בתשלום לחברה בסך  .28.7

 בדוא"ל  מציע המעוניין לממש את זכות העיון כמפורט לעיל, יפנה בכתב אל מחלקת רכש והתקשרויות .28.8

avivim.co.il-natalies@mei. הפניות טלפוניות לא תיענינ. 

החברה לא תאפשר למציע לעיין בהצעתו לאחר הגשתה למכרז. מציע המעוניין בעותק מהצעתו ידאג  .28.9

 לשמירת עותק ההצעה ברשותו טרם הגשתה למכרז.

 כללי .29

ייחודי לדיון בכל דבר ועניין הנוגעים למכרז זה ובכל טענה ו/או עילה הנובעים ממנו הינו מקום השיפוט ה .29.1

 בית המשפט המוסמך במחוז תל אביב.

  

  --נא לא לכרוך את מסמכי ההצעה  --

  --נא לא להגיש את מסמכי ההצעה בדפים דו צדדיים  --
 

mailto:natalies@mei-avivim.co.il
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 טופס הצעת המחיר -למכרז 1נספח א'
 

 2מתוך  1עמוד 
 

להגיש את טופס הצעת המחיר במעטפה  יש --
 --חתומה ונפרדת ממסמכי המכרז 

 

 ( -אחוז הנחה )%( במינוס )  תיאור השירות 

אחוז הנחה )%( עבור כל קטגוריות השירות/מחירים 
למכרז 2אהמפורטים במחירון בנספח   

 
                           

%______ 

 
 

 תן השירות משולמות על ידי המציע למעט הדפסת התוכנית הסופית כלל ההעתקות והדפסות הנדרשות לצורך מ
 אשר תשולם ע"י החברה.

 
  עלות שכר הטרחה עבור השירות הינה סופית וכוללת בתוכה את כל העלויות הישירות והעקיפות לביצוע

השירות, כולל ביצוע העתקות אור ומעבר לשכר הטרחה שאושר בכתב ומראש ובוצע בפועל לא ישולם כל 
 תשלום נוסף.

 
 . 

 

 

 

 

 

 
 

 

       

 חותמת המציע   חתימת המציע  שם המציע  תאריך

 )במקרה של תאגיד(
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 מחירון השירותים המבוקשים - 2נספח א'

 2מתוך  2עמוד 
 

 לפי שעת עבודה: בתשלום טבלת מחירים .1

 
 :לפי אחוז מעלות ביצוע בתשלום טבלת מחירים .2

 
 הבהרות:

 ונלקחו מהתעריפים המצוינים בחוברת  12/2020 -המחירים המצוינים בטבלה שלעיל, הינם ממודדים נכון ל
 .1992נכון לינואר  100"תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון" המתייחסים למדד בסיס 

 .מובהר כי לא יבוצע תשלום על בסיס היוון או אינטרפולציה 
  

 תעריף סוג המפקח/מתכנן

 מתכנן / יועץ בכיר* שעת עבודה  
 כבישיםלתכנון 

 
 ₪  260.80ת עבודה בתעריף: מחיר שע

 

 ראש צוות -אקדמאי  שעת עבודה  
 כבישיםלתכנון 

 
 ₪  232.00מחיר שעת עבודה בתעריף: 

 

 אקדמאי או הנדסאי / טכנאי בכיר או מודד רישוי שעת עבודה  
 כבישיםלתכנון 

 
 ₪  160.80מחיר שעת עבודה בתעריף: 
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 ב'נספח  
 בע"מ  2010כבוד חברת מי אביבים ל

 מחלקת רכש והתקשרויות
 אביב-תל
 נ.,ג.א.

 
 התחייבות לקיום ההצעה 20/818' מספומבי דו שלבי מכרז  הנדון:

 
את השרות על פי כל התנאים, התניות והדרישות הכלולים  בע"מ 2010אנו מציעים בזה לספק לחברת מי אביבים  .1

 יל, או במחירים שנסכים עליהם במו"מ.במסמכים אלה ובמחירים המפורטים לע

 

 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות. ארבעההצעה זו תפקע בתום  .2

 
בכל מקרה שהצעה מוגשת בשם חברה, שותפות או כל התאגדות משפטית אחרת, הח"מ מאשר/ים ומצהיר/ים  .3

 ו הם חותמים.בזאת שהוא/הם מוסמך/מוסמכים כדין לחתום על מסמך הצעה זה ולחייב את הגוף בשמ

 
רשאית למסור את העבודה או כל חלק ממנה למציע  בע"מ 2010ועדת המכרזים של חברת מי אביבים וידוע לנו ש .4

 .בכל פרק אחד או למספר מציעים

 
 רותים.ילהזמנת ש בע"מ 2010ידוע לנו כי אין בעצם החתימה על ההסכם משום התחייבות מצד חברת מי אביבים  .5

 
מכרז בין מספר זוכים לא תשפיע על התחייבותנו בבנוגע לפיצול הזכייה  בע"מ 2010 החלטת חברת מי אביבים .6

. אנו מצהירים כי אין לנו ולא תהיה לנו כל זכות תביעה בגין בע"מ 2010לחתום על ההסכם עם חברת מי אביבים 
 פיצויים או מניעת רווחים כנגד החברה בגין האמור לעיל.

 
או תאגיד אחר, יש לציין את השם,  רשומה יע.  אם המציע הינו חברה, שותפותיש לציין שם מלא ומדויק של המצ .7

 כפי שנרשם כדין.

 

 
 

 

 שם המציע
)אם המציע הוא תאגיד יש לרשום את שם 

 התאגיד(
  -  

  -   כתובת המציע

  -   מספר טלפון

  -   מספר טלפון נייד

  -   פקסמספר 

  -   שותפות רשומהמספר ח.פ. / 

  -   (EMAILל )כתובת דוא"

  -   מס' עוסק מורשה/ ת.ז

  -   שם איש קשר לבירורים

  -   תאריך

  -   חתימה

  -   שם החותם ותפקידו

  -   חותמת )אם המציע הינו תאגיד(
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 -למכרז 1נספח ג'
 "מקצועילמכרז "ניסיון  213.בהתאם לתנאי הסף בסעיף המציע טופס הצהרה עבור הוכחת ניסיון 

 ניסיון מקצועי:213.

ועומד בתנאים  השנים האחרונות 5-בלפחות  גופים 3-ל כבישיםהמציע הינו בעל ניסיון מקצועי מוכח בתכנון 

 המצטברים להלן:

וכל  ו/או איגודןאו חברת מקורות ו/או רשות מקומית ו/מים ד הינו תאגי הגופים המנויים לעילאחד מ 13.2.1

 תשתיות.חברה עירונית או ממשלתית הנותנת שירותי 

אחד משלושת עבור כל  )כולל מע"מ( ₪ 100,000בהיקף מצטבר של לפחות המציע העניק שירותים  13.2.2

 הגופים המנויים לעיל. 
 

אני הח"מ ___________________, משמש כ______________ של חברת ___________________ )להלן:  .1

 "המציע"(,   ח.פ/ע.מ ___________________. 

 "ל, הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע.מתוקף תפקידי הנ .2

 מס'

שם חברה/גוף 

עבורם בוצעו 

 עבודות

 תיאור העבודה

היקף כספי מצטבר של 

 5-בהעבודה שבוצעה 

 השנים האחרונות

 שנות ביצוע העבודה

)משנת...... עד 

 שנת.......(

פרטי איש קשר 

בחברה/גוף בהם בוצעה 

 העבודה )שם וטלפון(

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

 

       

  חותמת המציע   חתימת המציע  שם המציע  תאריך
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 )במקרה של תאגיד(
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 -2ג'ספח נ

 "עובדים מקצועיים" 313.בהתאם לתנאי סף  עובדי המציע הצהרה עבור הוכחת ניסיוןטופס 
 עובדים מקצועיים:13.3

שנים לפחות  3ובעל ניסיון של  מתכנן אחד בעל השכלה של מהנדסמציע מעסיק )ביחסי עובד מעביד( לפחות ה

 בתכנון כבישים

 
 

אני הח"מ ___________________, משמש כ______________ של חברת ___________________ )להלן:  .1
 "המציע"(,   ח.פ/ע.מ ___________________. 

 מתוקף תפקידי הנ"ל, הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע. .2

 מנהל חשבונות/ח/יועץ מס"אישור רול ידי המציע ויצורף לו הטופס ימולא וייחתם ע. 

  של העובדים הנ"ל(, תעודות השכלה, הסמכות של העובדים עליהם  ן)כולל ניסיו לצרף קורות חיים מפורטיםיש
 וכל מסמך אחר המעיד על עמידה בתנאי הסף.הוצהר בנספח זה 

        

 חותמת המציע   חתימת המציע  שם המציע  תאריך

 )במקרה של תאגיד(

 

 

 

 אצל המציעתפקיד  שם העובד 'מס

 
הכשרה /השכלה
 הסמכות/מקצועית

 

תקופת הניסיון של 
העובד בשירות נשוא 

 המכרז

1. 
 
 
 

  
 

2. 
 
 
 

  
 

3. 
 
 
 

  
 

4. 
 
 
 

  
 

5. 
 
 
 

  
 

6. 
 
 
 

  
 

7. 
 
 
 

  
 

8. 
 
 
 

  
 

9. 
 
 
 

  
 

10. 
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 למכרזד' ספח נ

 מי אביביםחברת הצהרה על ניסיון בעבודה עיריית תל אביב, חברות עירוניות של עיריית תל אביב וטופס 

 20/818במסגרת מכרז פומבי מס' 
 

אני הח"מ ___________________, משמש כ______________ של חברת __________________ )להלן:  .1

 ח.פ/ע.מ ___________________. "המציע"(,   

 מתוקף תפקידי הנ"ל, הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע.  .2

 היקף כספי  שנות ביצוע  שם גוף  'מס
גוף בהם /פרטי איש קשר בחברה

 (שם וטלפון)בוצעה העבודה 

1.  
 

 
 

 

 

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

  מכרזהיובהר כי מדובר בניסיון בעבודה מכל סוג שהוא ולא רק בעבודות נשוא . 

 

 

        

 חותמת המציע   חתימת המציע  שם המציע  תאריך

 )במקרה של תאגיד(
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תצהיר בהתאם לחוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  - 20/818 למכרזה' נספח 

 1987 -ובהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991 -הוגנים(, התשנ"א 
 אני הח"מ ______________ מס' ת.ז. _____________ מרח' _______________

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה 
 בכתב כדלקמן:

 ור לעיל.שמי, מס' תעודת הזהות שלי וכתובתי הם כאמ .1

 מכרז  _______________ מס' חברה ________________ לצורך  אני מגיש תצהיר בשמי / בשם חברת .2
 ."(החברה)להלן: " בע"מ 2010עם חברת מי אביבים  818/20שמספרו 

לא הוצאו כנגדי / כנגד החברה האמורה או כנגד כל בעל זיקה אלי / אל החברה האמורה פסק/י דין חלוט/ים,  .3
לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה  2002באוקטובר  31ים ביותר משתי עבירות, שנעברו לאחר יום /המרשיע

, עד למועד 1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991 -שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 
 החברה.ההתקשרות עם 

 -לחלופין 

רה האמורה הורשענו בפסק/י דין חלוט/ים ביותר משתי אני / החברה האמורה וכל בעל זיקה אלי / אל החב 
לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  2002באוקטובר  31עבירות, שנעברו לאחר יום 

; אולם, ההרשעה האחרונה לא 1987-ו/או בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991 -הוגנים(, התשנ"א 
 שלפני מועד ההתקשרות.הייתה בשנה האחרונה 

  בתצהיר זה: .4

( אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד 2( חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק; )1כל אחד מאלה: ) -" בעל זיקה" 
מאלה: )א( בעל השליטה בו; )ב( חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו 

תו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק; )ג( להרכב כאמור של הספק, ותחומי פעילו
 -( אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית 3מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה; )

 חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בספק. 

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

 החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם. -" שליטה מהותית"

 .מכרזהמועד בו הוגשה ההצעה ל -מכרזהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז; ב-במכרז -" מועד ההתקשרות"

 זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .5

            

                            

  תאריך

 

 

 חתימת המצהיר

 אימות חתימה

 

הופיע בפני עו"ד ___________, במשרדי ב _______________, מר/גב'   הנני מאשר בזה כי ביום ________

___________, המוכר/ת לי באופן אישי / בעל תעודת זהות _________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 

ה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות התצהיר הנ"ל את האמת וכי יהיה/תהי

 וחתם/ה עליו.

    

 חתימה  חותמת
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 למכרזו' נספח 

 20/818מס'  מכרזהצהרה בדבר שמירה על דיני ההגבלים העסקיים ואי תיאום 
 קמן:  אני הח"מ ______________ מספר ת"ז ______________, מצהיר בכתב כדל

 שמי ומספר תעודת הזהות שלי הם כאמור לעיל. .1

של חברת מי אביבים  מכרזבאני מגיש תצהיר זה בשם חברת ____________ )שם התאגיד( )להלן: "המציע"(  .2
 "(.מכרז)להלן: " 818/20 מכרז)נושא ההתקשרות(, מספר  כבישיםשירותי תכנון למתן שירות של  בע"מ,  2010

 צהרה זו בשם התאגיד ומנהליו. אני מוסמך לחתום על ה .1

ודיני  1988-המציע ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו לא פעלו בניגוד להוראות חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח .2
 , ובכלל זה )אך לא רק(:מכרזב"(, בקשר להצעתם דיני ההגבלים העסקייםההגבלים העסקיים )להלן ולעיל: "

אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע ו/או מנהליו ו/או מי המחירים ו/או הכמויות וכן כל מרכיב נוסף  .3
זה או עם מציע פוטנציאלי אחר  מכרזבמטעמו באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר 

 זה )למעט מציע במשותף( . מכרזב

ו לידיעת כל אדם או המחירים ו/או הכמויות ו/או כל פרט אחר המופיעים בהצעה זו לא הובאו באופן כלשה .4
זה  מכרזבזה, או בפני כל אדם או תאגיד אשר יש לו פוטנציאל להציע הצעות  מכרזבתאגיד אשר מציע הצעות 

 )למעט מציע במשותף(.

המציע ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו לא היו מעורבים בתיאום הצעות ו/או מחירים ו/או כמויות ו/או כל פרט אחר  .5
זה, ו/או  מכרזבה, בין בנוגע להצעתם ובין בנוגע להצעה המוגשת על ידי מציע אחר ז מכרזבבהצעות המוגשות 

זה, ולא פעלו באופן המהווה הגבל עסקי ו/או התנהגות שאינה עולה בקנה אחד עם  מכרזבחלוקת שוק בקשר עם 
 זה, ו/או לא ניסו לבצע אחד מאלו. מכרזדיני ההגבלים העסקיים במסגרת 

או מי מטעמו לא השפיעו ולא ניסו להשפיע על הצעה של מציע אחר, או של מציע פוטנציאלי המציע ו/או מנהליו ו/ .6
 מכרזבזה, ובכלל זה לא ניסו ו/או לא גרמו למציע אחר או למציע פוטנציאלי אחר שלא להגיש הצעה  מכרזבאחר, 

 זה.  

וא עם מציע או עם מציע הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשה .7
 זה )למעט מציע במשותף(. מכרזבפוטנציאלי 

 במקום המתאים: vיש לסמן  .8

המציע, מנהליו ו/או בעלי מניותיו ו/או עובדיו לא נמצאים במועד חתימת תצהיר זה תחת חקירה של רשות ]  [ 
 ;מכרזההגבלים העסקיים בחשד לתיאום 

 אם כן, אנא פרט:

______________________________________________________________________ 

[ המציע, מנהליו ו/או בעלי מניותיו ו/או עובדיו לא הורשעו בארבע השנים האחרונות בעבירות על דיני ההגבלים  ] 
 פלילי בעבירות אלו; מכרזולא תלוי ועומד כנגדם  הליכים/העסקיים, לרבות עבירות של תאומי מכרזים

 : _________________________________________________________אם כן, אנא פרט

 
            __________         ___________          ___________   _______________ 

 חתימה+ חותמת        מספר ת.ז.              שם                 תאריך                
 

 אימות חתימה
 

הופיע בפני עו"ד ___________ , במשרדי ב _____________, מר/גב'   י ביום ___________הנני מאשר בזה כ
_____________, המוכר/ת לי באופן אישי / בעל תעודת זהות ______________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 

ר/ה את נכונות להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, איש
 התצהיר הנ"ל וחתם/ה עליו.

                    ______________                                      ____________ 

 חתימה                                                                                             חותמת              
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 למכרזז' נספח 

  כבישים לקבלת שירותי תכנון                    הסכם מס'      
 2020שנערך ונחתם ב ________ ביום ___ בחודש _______ 

 

 מ"בע 2010מי אביבים  בין:   

 514374099ח.פ.  

   6492806יפו -אביב-תל, 37משדרות שאול המלך 

 03-7736292פקס:   03-7736117 :פוןטל  

  "(החברה)להלן: "  

 מצד אחד

 __________________________    לבין: 

 ח.פ. / ע.מ. __________________ 

 מרחוב _____________________

 פקס: ____________ טלפון: ___________

      "(הספק)להלן: " 

 מצד שני 

 
 ;כבישיםלקבלת שירותי תכנון והחברה, מעוניינת     הואיל

 
ידע, הניסיון, , הבעל הרקע המקצועיי הוא בעל כל האישורים הנדרשים על פי כל דין, הצהיר והתחייב כ והספק והואיל

כדי לספק לחברה את השירותים )כהגדרתם להלן(, ולמלא אחר כל הכישורים והמיומנות המקצועית הנדרשים 
  ;התנאים הנדרשים לשם כך על פי כל דין

 
מתחייב  והספק הספקבאמצעות כבישים שירותי תכנון ות של שיר, מעוניינת החברה לקבל הספקועל סמך מצגי  והואיל

  הוראות ותנאי הסכם זה;להעניק לחברה שירותים )כהגדרתם להלן(, הכל כקבלן עצמאי ובהתאם ל
 

שהסכם  מכרזההמעוניינים להסדיר את תנאי קבלת השרותים כמפורט בהסכם זה ובמסמכי  והספקוהחברה  והואיל
 זה מצורף להם;

 

 : הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן ,כםלפיכך הוס

 מבוא

 המבוא להסכם זה והצהרות הצדדים מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1

 כותרות הסעיפים בהסכם זה הינן לנוחיות בלבד והן לא תשמשנה לצורך פרשנות ההסכם. .2

 כללי .3

של פרד נוהנספחים המצורפים או שיצורפו אליו מהווים חלק בלתי  מכרזההמבוא להסכם, מסמכי  .3.1

 ההסכם.

 : םרשימת הנספחי
 

 )ימולא לפני החתימה על ההסכם עם הזוכה( תעריף   -     1נספח 
 .הספק ביטוחי אישור  -     2נספח 
 , אבטחת מידע והיעדר ניגוד ענייניםכתב התחייבות לשמירת סודיות  -     3נספח 

 

 כל האמור בהסכם בלשון יחיד אף ברבים משמע וכן להיפך. .3.2
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 ת:הגדרו .3.3

 .( בע"מ2010תאגיד המים והביוב מי אביבים ) "החברה" / "המזמין"
 

 מנהל מחלקת תכנון או מי מטעמו   "המנהל"
 
 "המתכנן"

 
 המציע אשר יזכה במכרז זה, ויספק את השירותים הנכללים במכרז זה, 
 לרבות עובדיו, שליחיו, מורשיו, קבלני המשנה שלו, במידה ויהיו כאלה, 

 .והוסמך על ידו לאספקת השירותים במסגרת מכרז והסכם זה וכל מי שמונה
 

 "המכרז"
 

 מכרז זה, לרבות כל נספחיו והטפסים המצורפים אליו, 
 .ולרבות הסכם ההתקשרות הנכלל בו, על כל נספחיו

 
 "ההסכם"

 
ההסכם לאספקת השירותים במסגרת מכרז זה, לרבות כל נספחיו והטפסים 

 המצורפים אליו;
 

 / "הייעוץ"  ים"/"השירות
 

 השירותים הנכללים במכרז זה ובנספחיו ובהסכם ובנספחיו
 

 "אתר החברה"
 

 משרדי החברה או כל מקום אחר אשר הורה עליו המנהל בכתב, 
 .יפו -תל אביב בתחומי העיר 

  כבישים, מדרכות ודרכים.תכנון  "מתכנן כבישים"
  

הגורם ""הגורם המקצועי" / 
 "המייצג

 בדרגת מנהל אזור / סמנכ"ל,  נותן השירותנה על ידי נציג שימו
 מול גורמי הניהול הבכירים  נותן השירותואשר ישמש כאיש קשר מטעם 

 במפרט זה.( לכל דבר ועניין, הכל כמפורט מנכ"ל, סמנכ"ל כספים) בחברה
 

 מתכנן /יועץ בכיר
 

 בר:העונה על שלושת התנאים הבאים במצט מתכנן תכן מאושר על ידי מע"צ
 .בעל תואר מהנדס או תואר אקדמאי אחר מקביל, אשר קבלתו 1.2

 שנות לימוד לפחות; 4-מותנית ב
 שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת 10.בעל ניסיון מקצועי מעל  2.2

 עבודת התכנון/ייעוץ;
 .ממונה ומפעיל במסגרת אותה הדיסציפלינה ובמסגרת אותה 3.2

 עובד אקדמאי בעל)עובדים מקצועיים  3התקשרות לפחות 
 מעמד של עובד קבוע המועסק במשרד אשר בבעלותו לפחות

 (חצי שנה ממועד עריכת ההתקשרות
 

 הנדסאי/טכנאי בכיר או 
 מודד רישוי

בעל השכלה ותעודתה בתוקף של טכנאי או הנדסאי  מתכנן תכן מאושר על ידי מע"צ
 בתחום 

 .הנדסה אזרחית
  

 .מאושר על ידי מע"צ הנדסה אזרחיתמאי בעל השכלה בתחום אקדמתכנן תכן   ראש צוות/אקדמאי
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 :  המתכנן/התחייבויות הספק .4

 :כמפורטכבישים שירותי תכנון המתכנן מתחייב להעניק לחברה 

 מתכנן כבישים .4.1

איסוף חומר ומידע לתכנון מול מחלקת דרכים בעת"א שכירת בעלי מקצוע נוספים הנדרשים לביצוע  .4.1.1

 רבות יועץ קרקע וביצוע קידוחי ניסיון. עבודתה התכנון ל

תכנון כבישים לרבות מבנה כביש על ידי מתכנן תכן בהתאם לחוקים, תקנים ותקנות ישראליים  .4.1.2

  ובינלאומיים רלוונטיים וכן לפי נוהל והנחיות מחלקת דרכים של עת"א

 .טיפול בקבלת אישור התכנון על ידי הגורמים הרלוונטיים לרבות מחלקת דרכים .4.1.3

 נון מבנה כביש מלא.תכ .4.1.4

 הכנת אומדנים וכתבי כמויות.  .4.1.5

 .הכנת תוכניות לביצוע ואישורם על ידי מחלקת דרכים בעת"א .4.1.6

 .ליווי הביצוע ושינויי תכנון במהלך הביצוע .4.1.7

ביצוע פיקוח עליון ככל שיידרש על ידי הנהלת הפרויקט במהלך ובסוף הביצוע. לאישור התאמת הביצוע  .4.1.8

 לתכנון ומסירת המערכות.

 

 הספקכלליות של  התחייבויות .5

יה, יסיים את התארגנותו יימים מיום מסירת הודעת החברה על הזכ 14 -מתחייב כי לא יאוחר מ הספק .5.1

 יהיה ערוך ומוכן לביצוע השרות באופן מלא לשביעות רצונה המלא של החברה.כן ו לביצוע השירות

קורות חיים לתפקיד מתכנן של לפחות  ימים מיום קבלת ההודעה על זכייתו 7הספק ימציא לחברה בתוך  .5.2

 עובד אחד פוטנציאלי מטעמו. 

לאחר מתן הסבר ו/או זכות טיעון  יהיה רשאי להורות על הבאת עובד אחר לתפקיד המנהל המקצועי .5.3

 .לספק

 ההסכם חתום על ידי מורשי החתימה מטעמו ובליווי חותמת המציע. .5.4

ולמלא התחייבויותיו  ו אחרת להתקשר בהסכם זהאין כל מניעה מכח דין ו/או הסכם ו/אהספק מתחייב ש .5.5

, וכי כל מחויבות אחרת שלו אינה עומדת ו/או תעמוד בסתירה ו/או בניגוד עניינים למחויבויותיו על פיו

לגורם המקצועי ככל שיש לספק חשש לניגוד עניינים, עליו להודיע על כך באופן מיידי  .מכח הסכם זה

 בחברה.

למתן השירות נשוא ההסכם. יכולת מקצועית והרשאה השכלה, ידע, ניסיון,  בעל הספק מתחייב כי הינו .5.6

, עפ"י התנאים הקבועים ההסכםנשוא  םהשירותימתחייב כי הינו בעל הרשאה כדין למתן כל  הספק

, ההיתרים והאישורים הנדרשים עפ"י תהרישיונובהסכם וכי הינו ויהיה בכל תקופת ההתקשרות בעל כל 

 .דין

להעניק את השירות במיומנות, במקצועיות, במומחיות, במסירות, בנאמנות וביושר ויפעל הספק מתחייב  .5.7

 לשמירה על האינטרסים של  החברה.

לא יעסיק ספק משנה לצורך מתן השירותים ולא יאפשר לקבלני משנה שימוש במידע, ללא  המתכנן .5.8

 .מראש ובכתב החברההסכמתה של 

כננות להכנת כל תכנון טרם התחלת ביצוע העבודה ויחל המתכנן יגיש את היקף שעות העבודה המתו .5.9

בעבודה לאחר אישור להיקף השעות ואישור המתכנן אשר יבצע את העבודה מהגורם המקצועי בחברה. 

מובהר בזאת, כי במידה וחרג הזוכה משעות העבודה וסוג המתכנן שאושרו עבור העבודה, לא ישולם כל 

 . שור החברה מראש ובכתב, אלא באיתשלום נוסף עבור שעות אלו
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 ההסכם.א ורות נשילביצוע הש אחראיםו רות מיומניםיש נותני מתחייב לכך כי הינו מעסיק עובדים/ הספק .5.10

הספק מתחייב לבצע את השירות בהתאם לקטגוריות השירות/מחירים שיקבעו איתו בהסכם. מובהר  .5.11

ו בהסכם ו/או שלא אושרו מראש בזאת שלא ישולם כל תשלום עבור קטגוריות שירות/מחירים שלא נקבע

 להכנסתם להסכם על ידי ועדת המכרזים של החברה.

ולתנאי ההסכם ונספחיו ולהוראות כל דין, הכל  מכרזהרות בהתאם לתנאי ילספק את הש הספק מתחייב .5.12

 ברמה מקצועית גבוהה ולשביעות רצונה המלא של החברה.

, כל שינוי מתן השירותיםאת החברה לכל אורך נציג הספק שייבחר ע"י החברה ילווה  הספק מתחייב כי .5.13

 . המקצועי בחברה םהגורבנציג מטעם הספק מחייב אישור בכתב ומראש של 

לגורם  ו בין הספקרללוחות זמנים שיוגד בהתאםלעיל ובהתאם לתנאים שהוגדרו השירותים יינתנו  .5.14

ובהתאם לשיקול דעתו רה בחב הגורם המקצועיובהתאם לתכנית העבודה שתוגדר על ידי  בחברה המקצועי

 הבלעדי.   

הספק מתחייב להיות זמין לקריאה דחופה במקרי חירום )לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה(, לשם  .5.15

 טיפול בבעיות קריטיות ובלתי צפויות.

 הספק מתחייב לספק את השירות גם מעבר לשעות העבודה המקובלות, ככל שיידרש. .5.16

 על פי בקשת נציגה במשרדי החברה ו/או החברה בישיבות לפעי חלק ולקחת להשתתף מתחייב ספקה .5.17

 ככל הגורמים הנדרשים, כל ו/או לשם הצגת תוצרים עם שוטפות ייעוץ, מעקב פגישות ולקיים להם מחוצה

דרישת החברה. התשלום בעבור קיום המפגשים יהא על בסיס  לפי או/ו השירותים אספקת לצורך שיידרש

 .ריףהתע - 1בנספח שעתי וכמפורט 

 .החברה הנחיית פי על לו שהוגדרו עם יועצים נוספים של החברה מלא פעולה מתחייב לעבוד בשיתוף ספקה .5.18

כנדרש  בצע את השירותים לחברה בכפוף לדרישות חוק רישוי עסקים החלות על החברהמתחייב ל הספק .5.19

 .  על פי דין

רות בהתאם להזמנות החברה, אשר תהיינה לפי שיקול דעתה הבלעדי של ימתחייב לבצע את הש ספקה .5.20

 רות שהיא.יכל כמות ש מהספקכי אין החברה חייבת להזמין  אתבז מוסכםלמען הסר ספק  החברה.

החברה, כפי שאלה בהתאם ובכפיפות לדרישות, הנחיות והוראות השירותים מתחייב לבצע את  הספק .5.21

על כל לו וידווח  לגורם המקצועי בחברה ירותים יהיה כפוף הספק במסגרת מתן הש .ינתנו מעת לעת

  פעולותיו.

יעביר לידי  ,נשוא המכרזלצורך ביצוע השירות בדיקות שירותי המעניק מטעמו  גורםכל מתחייב כי  הספק .5.22

 החברה כל מידע רלוונטי הנודע לו במסגרת ביצוע השירותים.

ם, הארגוניים והמשרדיים הנדרשים למתן השירותים ברשותו כל האמצעים המנהלייכי  מתחייב הספק .5.23

 באופן מלא.

 מעולם לא קיבל או נתן, או הסכים לקבל או לתת, כל טובת הנאה למי מעובדי החברה.מתחייב כי  הספק .5.24

הספק יעביר לחברה את הנתונים ו/או הקבצים ישירות למערכת התפעול של החברה 'מפל', בהתאם  .5.25

 ואחרי התיקון כולל פירוט של העבודה שבוצעה. להנחיות החברה בכל עת, לפני 

הספק מתחייב לפעול באחריות ובהתאם להוראות הבטיחות בזמן סיור מדידות בתחנות או בתאים תת  .5.26

 קרקעים. 
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החברה רשאית לבטל הסכם זה לאלתר, ללא צורך בהודעה מוקדמת, בקרות אחד או יותר מהאירועים   .6

 הבאים: 

 יום לאחר הגשתה. 30ביעה לפשיטת רגל או פירוק וזו לא הוסרה ת הספקאם תוגש נגד  .6.1

 כונס נכסים או מנהל לטובת נושיו או במקרה של חדלות פירעון.לספק במקרה ונתמנה  .6.2

 יואשם בעבירה שיש עמה קלון. שהספק ו/או מי מטעמובמקרה  .6.3

 לספק לחברה את השירותים המפורטים בהסכם זה. מהספקאם נבצר  .6.4

 .מיום קבלת ההתראה בכתב מטעם החברהיום  14ם זה ולא תיקן את ההפרה תוך הסכ הספקאם הפר  .6.5

בעצמה ו/או באמצעות  רותיבזאת כי לחברה שמורה הזכות לבצע פריטים שונים של הש מוסכםלמען הסר ספק, 

 ל כפי שהחברה תמצא לנכון.והכולהפסיקו בכל עת אחרים 
 

 ההתקשרותתקופת  .7

תקופת ____________ )להלן: " ליום עדו( של שנה לתקופה)____ תקופת ההסכם היא  מיום _______ .7.1

 "(. ההתקשרות הראשונה

לחברה תהא האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונה בתקופה אחת או במספר תקופות נוספות  .7.2

 שנים במידה וימומשו כל האופציות בהסכם( בתנאים זהים או מיטביים.  7)סך הכל 

ל הסכם זה ו/או להפסיק את ביצועו, בכל מועד ומכל סיבה שהיא, בהודעה בכתב החברה תהא רשאית לבט  .7.3

לתמורה בעבור עבודה שבוצעה טרם  הספקיהיה זכאי  ,ימים מראש. במקרה כזה 30לפחות  לספקשתימסר 

 ביטול ההסכם ו/או הפסקת ביצועו.

ן, ויזכה את החברה לכבד את מימוש האופציה ייחשב כהפרת ההסכם לכל דבר ועניי הספקירוב של ס .7.4

 כל דין. פי-עלבסעדים הקבועים בהסכם זה, וכן בסעדים 

 זכות לפיצוי או תשלום מהחברה.לספק סיום ההתקשרות ו/או פקיעת הסכם זה מכל סיבה שהיא לא יקנו 
 

  התמורה .8

ן תעריף בהסכם או תשלום אחר כפי שיוסכם בכתב בי -1התשלום עבור השירות הינו כפי שיקבע בנספח  .8.1

הגורם המקצועי בחברה לספק הינו קבוע וסופי ומכיל בתוכו את כל העלויות הישירות והעקיפות עבור 

 כולל כל תכולת העבודה שתידרש בצורה מיטבית ולשביעות רצון החברה, "(התמורההשירות  )להלן: "

א, ציוד, חומרים, שעות עבודה, פגישות, נסיעות, הוצאות חניה, הוצאות כלי רכב, טלפון נייד, כ".לרבות 

 ניהול הפרויקט, פיקוח, ניהול התכנון, הגשת דוחות, הגעה לאתרי העבודות, עבודה בלילה, שבת וחג וכו'.

שיבוצעו בפועל ואושרו לביצוע בכתב על ידי הגורם המקצועי ת עבודה לייעוץ ושעהתמורה תשולם עבור  .8.2

שלום עבור שעות עבודה שלא אושרו בחברה ובמידה ויש מתווה אחר בהתאם למתווה. לא יינתן כל ת

 הגורם המקצועי בחברה. לביצוע בכתב על ידי

 אבני דרך לתשלום: .8.3

 תוכניות ראשוניות והכנת אומדן ראשוני.  –תכנון ראשוני  15% .8.3.1

 הגשת תוכניות סופיות, העלאה לתיאום הנדסי.  -תכנון סופי  - 25% .8.3.2

כתבי כמויות, תוכניות לביצוע ואישורם  הכנת תכנון מפורט לרבות אומדנים –תכנון מפורט  - 40% .8.3.3

 במחלקת דרכים. 

 פיקוח עליון בסיום הבניה. - 20% .8.3.4

החברה לא תאשר כל תשלום עבור ביצוע העבודה ללא שליחת הנתונים ו/או הקבצים למערכת התפעול של  .8.4

 החברה ופירוט של העבודה שבוצעה על ידו ואושרה בכתב ומראש על ידי הגורם המקצועי בחברה.
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מוסכם כנגד  תשלוםבכל מתווה  השירותברה תהא רשאית במהלך תקופת ההתקשרות לפעול לקבלת הח .8.5

 מנהל מחלקת תכנוןובכתב עם על פעילות שאושרה מראש והעברת חשבונית המוכיחה על הוצאה זו 

 בחברה. 

ת מתחייב לבצע את השרות בעצמו ולא להעביר לעסק אחר את ביצוע השרות אלא בהסכמ המתכנן במכרז .8.6

מובהר בזאת בין הצדדים כי אין בהעברת ביצוע השרות לעסק אחר כדי לגרוע  בכתב ומראש. החברה

מאיזה מחיוביו כלפי החברה  הזוכהלביצוע הנאות של השרות או לפטור את  הזוכהמאחריותו המלאה של 

 ההסכם.עפ"י 

תכננים איתם יש מהמקבלת הצעות  כבישיםלחברה שמורה הזכות לבצע לפני כל פרויקט של תכנון  .8.7

כך שבטרם כל פרויקט, יעביר המתכנן למנהל המקצועי בחברה הצעת מחיר לפי כמות משוערת  התקשרות

של שעות עבודה וסיווג של המתכנן המיועד לביצוע השירות ו/או תשלום לפי אחוזים. מובהר שבחירת 

נה מחויבת להזמין את המתכנן לכל פרויקט הינה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה והחברה אי

 השירות מהמתכנן שנתן את ההצעה הזולה ביותר.

המתכנן מתחייב לבצע את השירות בהתאם לקטגוריות השירות/מחירים שיקבעו איתו בהסכם. מובהר  .8.8

בזאת שלא ישולם כל תשלום עבור קטגוריות שירות/מחירים שלא נקבעו בהסכם ו/או שהוספתם להסכם 

 ת המכרזים של החברה.לא אושרה מראש על ידי ועד

 יישום התעריפים לשעת עבודה בכל פרויקט יקבע ע"י המנהל המקצועי בחברה ובאישורו. .8.9

עלות שכר הטרחה עבור השירות הינה סופית וכוללת בתוכה את כל העלויות הישירות והעקיפות לביצוע  .8.10

פועל לא ישולם כל השירות, כולל ביצוע העתקות אור ומעבר לשכר הטרחה שאושר בכתב ומראש ובוצע ב

 תשלום נוסף.

כלל ההעתקות והדפסות הנדרשות לצורך מתן השירות משולמות על ידי המציע למעט הדפסת התוכנית  .8.11

 הסופית אשר תשולם ע"י החברה

מההיקף הכולל של  100%במשך כל תקופת ההתקשרות, רשאית החברה לצמצם או להגדיל )עד  .8.12

 ולפי שיקול דעתה הבלעדי.ההתקשרות( את השירות בהתאם לצרכי החברה 

לחברה שמורה הזכות לבצע פריטים שונים של השירות בעצמה ו/או באמצעות אחרים ולהפסיקו בכל עת,  .8.13

 הכל כפי שהחברה תמצא לנכון.

בכל מקרה הצעה בשעות עבודה לא תעבור את התקרה לפי אחוזים מהיקף אומדן העבודה לפי חוברת  .8.14

להסכם( בהפחתה של אחוז ההנחה שנתן המציע לחברת  1נספח  משרד הביטחון )כמפורט בטבלה המובאת

 מי אביבים.

התמורה שתשולם לספק עבור שעת עבודה תהיה בהתאם למחיר שיקבע בתעריף בהסכם עם הספק  .8.15

( ותוכפל במס' שעות העבודה שיבוצעו בפועל ואושרו לביצוע בכתב 1הזוכה עבור שעת עבודה אחת )

חברה.  מובהר בזאת שלא יינתן כל תשלום עבור שעות עבודה שלא ומראש על ידי הגורם המקצועי ב

 אושרו לביצוע בכתב ומראש על ידי הגורם המקצועי בחברה.

במקרים בהם יהיו שירותים נוספים שיידרשו לביצוע על ידי הספק, שאינם כלולים בהסכם, יתומחרו  .8.16

דעת הבלעדי ואישור מראש של  סעיפים אלו לפי אחד מכלי החישוב כמפורט להלן, הכל בהתאם לשיקול

 סמנכ"ל הנדסה ותפעול ו/או מנהל רכש והתקשרויות בחברה וסיכום מול הספק :

 10%מחירון משרד הביטחון/משכ"ל  ו/או מחירון דקל המעודכן )בכל עת בניכוי הנחה של לפחות  .8.16.1

 הנחה(. 

 סעיפים דומים בתעריף. .8.16.2

 תשומות.בחינה של מחירי שוק לפריטים דומים מבוסס עלויות ו .8.16.3
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טרם מסירת כל עבודה החברה תהא רשאית לנהל מו"מ ולקבל על הנחה על התעריפים בהסכם בהתאם  .8.17

 לגודל הפרויקט שיועבר לביצוע.

החברה תוכל לקבל שירות של עובד מטעם המתכנן במשרדי החברה לאחר מו"מ וסיכום עם המתכנן על  .8.18

 התעריף שישולם עבור שירותי העובד.

הספק חשבוניות בהתאם להנחיות החברה פי שייקבע בהסדרי תמורה פרטניים יגיש בתום כל חודש או כ .8.19

 בכל עת.

מבלי לגרוע מהאמור, הספק יגיש את החשבוניות גם באמצעות "פורטל הספקים" של החברה בהתאם  .8.20

להוראות החברה בכל עת. הכניסה למערכת מתבצעת בעזרת קישור וזיהוי איש הקשר מטעם הספק 

וד חד פעמי והזדהות באמצעותו והקלדה והטענה של נתוני החשבון בהתאם לתנאי במערכת, קבלת ק

 רוט הבא:יחשבונית המס תכלול את הפ ההסכם וההזמנה שאושרה לספק

 ביצוע העבודה;תאריך  .8.20.1

 העבודה שבוצעה;אור ית .8.20.2

 להסכם; 1העבודה בהתאם לתעריפים הנקובים בנספח מחיר  .8.20.3

רויקט שביצע את העבודות ועלות שעת עבודה הגדרת התפקיד ושם העובד/המפקח/מנהל הפ .8.20.4

 )בהתאם לדרגתו( או האחוז מערך ביצוע הפרויקט בפועל.

כמות שעות העבודה שבוצעו בפועל ואושרו על ידי החברה ו/או אחוז תמורה מערך הביצוע בפועל  .8.20.5

שסוכם לפרויקט ופירוט אבן הדרך ו/או בהתאם להנחיות החברה מראש ובכתב לתוספות בהתאם 

 קול דעת החברה.לשי

 .ויפיק חשבונית מס בהתאם לכל תקבולהתשלומים ינהל תחשיב של  הספק .8.21

 .2017-בהתאם לחוק מוסר תשלום לספקים, תשע"ז -תנאי תשלום  .8.22

יובהר, כי העובד/ים אשר יבצעו את השירותים שבנדון יעבירו כרטיס נוכחות שיינתן להם מטעם החברה  .8.23

 לה וסיום יום עבודה.בשעון הנוכחות במשרדי החברה בכל תחי

 האחריות להגשת החשבונית לכתובת הנכונה בחברה, מוטלת על הספק. .8.24

 יובהר, כי הספק יגיש חשבוניות בהתאם להנחיות החברה בכל עת. .8.25

כל ו , ניכוייםמסים ,בעצמו, על חשבונו ואחריותו, בכל ההוצאות, התשלומים, ההיטלים אייש הספק .8.26

כרוכים בשירותים הניתנים על ידו והמוטלים עליו ה עליו,הסכם  החל עליו על פי דין ו/אום אחר תשלו

בגין כל הסכומים שישולמו לו , בין היתר, מכוח ובמסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ועל פי חוק

שלומי הביטוח הלאומי באופן עצמאי תישא בכל י הספקלפי הסכם זה. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי 

הנובעת גורם אחר הקשור עימו, כל טענה כנגד החברה,  ו/או כל מהספקבונו, ולא תשמע ועל אחריותו וחש

  ביטוח לאומי.ו/או אי תשלום לתשלום ו/או בקשר עם 

במקרה של עסקה המדווחת על בסיס מזומן, הספק יהא רשאי להמציא חשבון לצורך התשלום, ויהיה עליו  .8.27

לחוק מס ערך  42בלת התשלום )בהתאם לתיקון מס' ימים מיום ק 14להגיש לחברה חשבונית מס בתוך 

 מוסף(. בהתאם לכך נכלל נוסח מעודכן של תנאי התשלום בהסכם ובמסמכי ההסכם.

ימציא לחברה אישור תקף בדבר פטור הספק אם  תשלם, ינוכה מס כדין.שהחברה מכל אחד מהתשלומים  .8.28

 .פי האישור כל עוד הוא בתוקף-ל עלמניכוי מס או אישור לניכוי מס בשיעור נמוך יותר, החברה תפע
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בגין העסקה עם החברה, עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל,  הספקמקרה בו חל החיוב במס על ב .8.29

במקרה בו חל החיוב במס בגין העסקה עם לעיל , במקום חשבונית מס, כמפורט חשבוןרשאי הוא להגיש 

(, 1975 -אם לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו)בהת הספקקבלת התמורה עקב היקף מחזור עסקאותיו של 

, בדבר היות מועד החיוב במס החל עליו בגין העסקה, עם עורך הדיןאישור רו"ח או אישור  הספקימציא 

ביחס לשנה שהסתיימה ויחודש הספק קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל. אישור כאמור יומצא על ידי 

החברה על פי אישור זה לגבי תשלומים אשר יבוצעו  אישור כאמור, תפעלהספק מידי שנה בשנה. המציא 

 חשבון.שיועברו לאחר העברת האישור, ותשלם התמורה כנגד המצאת  חשבוןבגין 

, חשבוןהמציא ובמקום חשבונית מס, לצורך קבלת התמורה  חשבוןרשאי להמציא הספק במקרה בו  .8.30

 כאמור, יחולו גם ההוראות הבאות:

קבלת התמורה, ששולמה  יום מיום  14-מונית מס לא יאוחר מתחייב להעביר לחברה חשבהספק  .8.30.1

 ן.לו כנגד הצגת חשבו

לא יעביר לחברה חשבונית מס במועד כאמור, החברה תהא רשאית לעכב תחת שהספק במקרה  .8.30.2

בין במסגרת התקשרות זו ובין במסגרת כל התקשרות אחרת שיש  לספקידה כספים המגיעים ממנה 

נית המס. הסכום שיעוכב כאמור יהיה בגובה מס התשומות ששילמה לה עמו, עד מועד המצאת חשבו

 במועד כאמור. הספקהחברה ולא יכלה לנכותו בגין אי העברת חשבונית המס על ידי 

ו/או לקזז מהכספים המגיעים  מהספקמבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית לתבוע  .8.30.3

תקשרות אחרת שיש לה עמו, כספים בגין בין במסגרת התקשרות זו ובין במסגרת כל ה לספקממנה 

 כל נזק שיגרם לה בשל אי העברת חשבונית המס במועד כאמור.

יועצים מסוגים שונים לצורך עבודת המתכנן )למשל מודד, מורשה נגישות, יועץ קרקע, יועץ דרשו יוי ככל .8.31

נוהלו ויוזמנו על ידי יאושרו מראש על ידי החברה יוכו'( לצורך ביצוע שירות, הם  , קונסטרוקטורבטיחות

עבור הצעת מחיר ושירות שאושר מראש על ידי  כנגד הצגת חשבוניתיהיה התשלום עבורם נותן השירות. 

 ו/או בהתאם למה שיקבע ע"י החברה. 5% עד החברה ובתוספת רווח קבלני של

 

  תנאי הצמדה .9

 .המחירים הינם סופיים וללא הצמדה
 

 פיצוי מוסכם וקנסות  .10

בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן )כל אחד  בזכויות החברה לפי הסכם זה ו/או עפ"י כל דין, מבלי לפגוע .10.1

המוסכם כפי שנקבע להלן, וזאת מבלי שיהיה על  מהם יקרא להלן: "ההפרה"(, תגבה החברה את הפיצוי

הלן החברה תוכל גם שלא לגבות את הפיצוים ל ,כמו כן .החברה להוכיח את הנזק שנגרם לה עקב ההפרה

  :בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי 

 יחידת ההפרה ההפרה של מילולי אורית
 מוסכם  הפיצוי גובה

 ההפרה בעבור

אי עמידה בלוחות זמנים השונים של מתן השירותים ללא אישור 

 החברה 
 )לכל יום(₪  250 לכל מקרה

 ₪  500 לכל מקרה אי ביצוע הנחיות החברה ו/או המטלות הנדרשות בהתאם להסכם

העסקה ו/או אי החלפת עובד שלא אושר לאחר קבלת הודעה 

 מהחברה להחלפתו על ידי החברה
 ₪  20,000 לכל מקרה
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 יחידת ההפרה ההפרה של מילולי אורית
 מוסכם  הפיצוי גובה

 ההפרה בעבור

 ₪  10,000 לכל מקרה  להסכם  3 בנספחבגין הפרת התנאים שנקבעו 

 )לכל מקרה(₪  250 לכל מקרה להסכם 9.4כנדרש בסעיף אי הגשת חשבוניות בפורטל הספקים 

 
הצדדים  ידי-שלום ראוי ומוסכם מראש, שנקבע עללעיל מהווה ת 10.1הפיצוי המוסכם שנקבע בסעיף  .10.2

 ביחס סביר לנזק, שנצפה כנזק העלול להיגרם לחברה, כתוצאה מסתברת של ההפרה.

בכל עת או לגבותו  לספקכל סכום שיגיע רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים מ אהחברה תה .10.3

מהספק בכל דרך אחרת. לא יהיה בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מזכויותיה של החברה לפי הסכם זה ולפי 

. תשלום הפיצויים, ניכויים או גבייתם אינם פוטרים 1970-חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם( תשל"א

 ו/או מכל התחייבות אחרת עפ"י ההסכם. מהתחייבותו להשלים את מתן השירות הספקאת 

במקום הפיצויים המוסכמים, או בנוסף אליהם, את  מהספקאין האמור לעיל גורע מזכות החברה לגבות  .10.4

 .מלוא/יתרת הנזקים שנגרמו לה כתוצאה מהפרת ההסכם על ידו

 ועובדיו הספקמעמד  .11

החברה, ולרבות יחסי לכל דבר ועניין ויחסיו עם ידו כקבלן עצמאי על מצהיר כי השירותים יינתנו  הספק .11.1

מצהיר ומאשר כי ידוע לו,  הספקשליחות או שותפות.  ,מעביד-לא יהיו יחסי עובד עם החברה,הספק עובדי 

 בהסכם זה.  עימולהתקשר  החברהכי רק בהסתמך על הצהרה זאת הסכימה 

כי נקבעה בהתחשב בעובדה ם זה, והחברה בהסכ הספק, שעליה הסכימו התמורה הכוללת בעד השירותים .11.2

בגין העסקתו או סיום העסקתו כל  לחברהעצמאי, ואינו בגדר "עובד", ושלא יהיו  כקבלןבחר לפעול  הספק

 עלויות נוספות בגין זכויות כעובד, לרבות תנאים סוציאליים כלשהם. 

פנית  ל פיובין ע הספקת יפני ל פיבית הדין לעבודה, או כל גורם מוסמך אחר, בין ע ידי-עללפיכך, אם ייקבע  .11.3

זה, מסכימים מפורש בהסכם כ"עובד", למרות האמור ב לחברההגיש שירותיו  הספקגורם אחר כלשהו, כי 

 )שבעים 70%הינו  ,מתן השירותים בפרויקט כולוכ"עובד", בגין  ספקלהצדדים כי השכר שהיה מגיע 

 "(.כר המוסכם כעובדהש)להלן: "על פי הסכם זה  לספקמהתמורה ששולמה אחוזים( 

הספק זה, בה ייטען כי  הסכם, ביום בו תוגש דרישה ו/או תביעה הסותרת חברהיהיה חייב להשיב ל הספק .11.4

מעל לשכר המוסכם  החברה, את כל התשלומים העודפים שקיבל מהחברההיה או הינו עובד שכיר של 

 כעובד. 

 אחריות  .12

עה גופנית ו/או נזק לרכוש שעלול להיגרם לגופו ו/או הספק יישא באחריות המוטלת עליו ע"פ דין בגין פגי .12.1

לרכושו של אדם כלשהו, לרבות לחברה ו/או לעירייה, מנהליהן ועובדיהן, שייגרם כתוצאה ממעשה ו/או 

מחדל של הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ו/או קבלנים וקבלני משנה שנשכרו על ידו, במסגרת מתן 

יותיו נשוא הסכם זה ו/או בקשר עמן. החברה תודיע לספק אודות קבלת התחייבו  השירותים וביצוע

 דרישה ו/או תביעה כאמור ותאפשר לספק להתגונן מפניה.

פי כל דין לעובדיו ו/או לכל אדם אחר הנמצא -הספק מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על .12.2

פי -כוש, במסגרת ביצוע התחייבויותיו עלבשירותו ו/או הפועל עבורו עקב נזק לגוף ו/או לנפש ו/או לר

 הסכם זה ו/או בקשר עמן.
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, הוצאה או/ו נזק כל בגין, הראשונה דרישתה עם מיד, החברה את לשפות או/ו לפצות מתחייב הספק .12.3

 שהינו מאירוע כתוצאה לחברה שייגרמו, החברה כנגד שתוגש תביעה בגין ד"עו ט"ושכ הוצאות לרבות

לספק  תודיע . החברהדין כל פי-על או זה הסכם פי-על, בשמו או/ו מטעמו ימ או/ו הספק של באחריותו

 .מפניה להתגונן לו ותאפשר כנגדה שתוגש תביעה או/ו דרישה כל קבלת אודות

ידי הספק, כפי שיפורטו להלן, כדי -אין באמור בסעיפי האחריות והביטוח ו/או בעצם עריכת הביטוחים על .12.4

פי כל דין, ו/או להטיל על החברה ו/או -פי הסכם זה ו/או על-של הספק על לגרוע מאחריותו והתחייבויותיו

 העירייה חובה נוספת מעבר לאמור בהסכם זה ו/או בדין.

לספק  ממנה שיגיע סכום מכל, בכללותו זה סעיף לפי זכאית היא להם סכומים לנכות רשאית תהא החברה .12.5

 . אחרת דרך בכל מהספק לגבותם רשאית האת וכן, שהוא זמן בכל, חוק פי-על וריבית הצמדה בצירוף

 או/ו ההסכם לפיהספק  של התחייבות מכל לגרוע באות אינן, שבו המשנה סעיפי כל על, זה סעיף הוראות .12.6

 או המכוסה' וכד הפסד/אובדן/נזק בגין כלשהי מאחריותהספק  את לשחרר כדי בהן ואין דין כל פי-על

 . הספק בביטוחי מכוסה שאינו

 י הספקביטוח .13

מבלי לגרוע מאחריותו והתחייבויותו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי הדין, מתחייב  הספק לפני  13.1

מועד החתימה על הסכם זה ו/או לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה )להלן: 

 "השירותים"( על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו )המוקדם מביניהם(, לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל

תקופת מתן השירותים נשוא הסכם זה ו/או כל תקופה אחרת כמפורט בהסכם זה לעניין ביטוח אחריות 

מקצועית, את הביטוחים המפורטים להלן, באמצעות חברת ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל 

 )להלן: "ביטוחי הספק" או "הביטוחים"(: 

 ;אחריות כלפי צד שלישי 13.1.1

 ;חבות מעבידים 13.1.2

 ;תאחריות מקצועי 13.1.3

הספק מתחייב, לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה על ידו ו/או מטעמו, להמציא לידי  13.2

החברה את המסמכים המפורטים להלן והמהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, בהתאם לתנאים 

 וההיקפים המפורטים בהסכם זה )להלן: "מסמכי הביטוח"(:

)להלן: "אישור  2נספח רף להסכם זה כאישור קיום ביטוחי הספק בהתאם לנוסח המצו 13.2.1

 ביטוחי הספק"(.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף לקבלת דרישה בכתב מהחברה )להלן:  13.2.2

הספק מתחייב, כי ככל ואין באישור הביטוח את המידע שנדרש לחברה( "הדרישה"( )

יטוח ימים ממועד קבלת הדרישה, ימציא לידי החברה העתקים מפוליסות הב 14בתוך 

מוסכם אשר נערכו על ידי החברה בהתאם לנדרש ובקשר עם פעילותו נשוא הסכם זה, 

 .בזה כי הספק ימציא לחברה את חלקי הפוליסות הקשורים להתקשרות זו בלבד

מוסכם בזה כי המצאת ההעתקים מפוליסות הביטוח )מסמכי הביטוח(, כאמור, לרבות  13.2.3

, לא תפגע ו/או לא תגרע מהתחייבויות , כאמור2נספח האישור בדבר עריכת הביטוחים 

 הספק על פי הסכם זה, על נספחיו.
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(, 2נספח מוסכם בזה על הספק כי המצאת מסמכי הביטוח לרבות אישור ביטוחי הספק ) 13.2.4

כאמור,  הינה תנאי יסודי בהסכם זה וללא המצאת מסמכי הביטוח לרבות אישור 

יל במתן השירותים נשוא הסכם (, כאמור, לא יוכל הספק להתח2נספח ביטוחי הספק )

על אף האמור לעיל, מוסכם בזה כי אי המצאת מסמכי הביטוח במועד לא תהווה זה. 

ימים ממועד בקשת החברה בכתב, להמצאת המסמכים  10הפרה יסודית, אלא אם חלפו 

 .כאמור

קבלנים  לעיל יורחבו לכסות בין היתר את אחריותו של הספק כלפי 13.1ביטוחי הספק כאמור בסעיף  13.3

כמו כן יורחבו ביטוחי הספק  )לעניין ביטוח חבות מעבידים היה והספק ייחשב למעבידם(וקבלני משנה 

לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה היה וייתבעו בגין אחריות שתוטל על מי מהם עקב מעשה 

 ו/או מחדל רשלני של הספק )להלן: "יחידי המבוטח"(.

ת כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם השירותים נשוא הסכם זה, במשך כל  על הספק להחזיק בתוקף א 13.4

התקופה בה יהיה הסכם זה בתוקף. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, את ביטוח אחריות 

מקצועית, על הספק להחזיק בתוקף כל עוד מתקיימת אחריותו על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על 

 חיו.ידו בקשר עם הסכם זה על נספ

ביטוחי הרכוש של הספק )אם וככל שייערכו( יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על כל זכות תחלוף )שיבוב(  13.5

של מבטחי הספק כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות 

 התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 :שיאחריות כלפי צד שלי –ביטוחי אחריות  13.6

פי דין בשל מעשה או מחדל -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותו של הספק על 13.6.1

רשלני בקשר עם מתן השירותים אשר גרמו לאובדן פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל 

אדם ו/או גוף שהוא בכל הקשור למתן השירותים בקשר עם ההסכם, לרבות פגיעה או נזק 

 באים מטעם החברה.לחברה ו/או למי מה

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪( )מיליון ₪  1,000,000גבולות האחריות  13.6.2

ביטוח זה אינו כפוף להגבלות בדבר חבות הנובעת מ: אש, התפוצצות, בהלה, חבות הספק בגין  13.6.3

וכלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם, מתקנים סניטאריים פגומים, זיהום תאונתי מקרי 

פוי, שביתה והשבתה, הרעלה מכל דבר מזיק במאכל או משקה, וכן תביעות תחלוף מצד ובלתי צ

 המוסד לביטוח לאומי )למעט לגבי עובדים שהספק חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי(.

אישור ביטוחי  2נספח פוליסת ביטוח האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הספק על פי  13.6.4

ו/או מי מהבאים מטעם החברה בקשר עם הסכם זה )להלן:  הספק תורחב לשפות את החברה

"יחידי המבוטח"( היה ותוטל על מי מהם אחריות למעשה ו/או מחדל רשלני של הספק ו/או 

מנהליו ו/או עובדיו, בכפוף לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו 

 בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

וח מצוין במפורש כי רכוש החברה שאינו רכוש בבעלותו ו/או שימושו, של בפוליסת הביט 13.6.5

הספק, ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי )למעט אותו חלק של הרכוש עליו פועל הספק 

 .ישירות(
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 חבות מעבידים : –ביטוחי אחריות  13.7

ח חדש( ו/או ביטוח חבות מעבידים המבטח את אחריותו של הספק על פי פקודת הנזיקין )נוס 13.7.1

כלפי העובדים המועסקים על ידו במתן  1980עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

השירותים בקשר עם ההסכם בגין תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית )להלן: "מקרה ביטוח"( 

שייגרמו למי מהם תוך כדי ועקב עבודתם במשך תקופת הביטוח בכל הקשור במתן השירותים 

 הסכם.בקשר עם ה

 גבולות האחריות בביטוח חבות מעבידים: 13.7.2

 לתובע.₪  6,000,000 (א)

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  20,000,000 (ב)

הפוליסה לביטוח חבות מעבידים לא תכלול הגבלות בדבר שעות עבודה ומנוחה, חבות הספק  13.7.3

ות ורעלים כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או עובדיהם )היה והספק ייחשב כמעבידם(, פיתיונ

 והן בדבר העסקת נוער המועסקים על פי החוק.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תורחב לשפות את  13.7.4

החברה ו/או מי מהבאים מטעם החברה בקשר עם הסכם זה, היה ונקבע לעניין קרות מקרה 

 מעובדי הספק.ביטוח, כי מי מהם נושא בחובות מעביד כלשהן  כלפי מי 

כמו כן מוסכם ומוצהר בזה כי פוליסת הביטוח תכלול סעיף מפורש בדבר ויתור על כל זכות  13.7.5

תחלוף )שיבוב( של מבטחי הספק כלפי החברה ו/או מי מהבאים מטעם החברה בקשר עם 

הסכם זה ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

 בזדון.

 אחריות מקצועית: –אחריות  ביטוחי 13.8

ביטוח אחריות מקצועית המבטח את אחריות הספק על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה בגין  13.8.1

רשלנות מקצועית ו/או בגין הפרת חובה מקצועית שמקורן במעשה או מחדל רשלני של הספק 

 ו/או עובדיו במסגרת מתן השירותים בקשר עם ההסכם.

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪( )שני מיליון ₪  2,000,000גבולות האחריות  13.8.2

ביטוח זה אינו כפוף להגבלות בדבר חבות הנובעת מאובדן שימוש, איחור, השהייה או עיכוב  13.8.3

בעקבות מקרה ביטוח מכוסה, כמו כן הפוליסה כוללת הרחבות בגין חבות הספק עקב אובדן 

הביטוח( וחבות הנובעת מחריגה לאירוע ובמצטבר לתקופת ₪  50,000מסמכים )מוגבל לסך של 

 בתום לב מסמכות, מטעות, רשלנות או אי יושר של מי מעובדי הספק.

באחריותו של הספק להרחיב את פוליסת הביטוח לשפות את החברה ו/או מי מהבאים מטעם  13.8.4

החברה בקשר עם הסכם זה לעניין אחריותם למעשה או מחדל רשלני שנעשו בתום לב על ידי 

יו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הספק כלפי החברה ו/או מי מהבאים הספק ו/או עובד

 מטעם החברה בקשר עם הסכם זה.

פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי מיום שאינו מאוחר ממועד תחילת  13.8.5

 מתן השירותים.
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הביטוח  )שישה( חודשים לאחר תום תקופת 6כמו כן תכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של  13.8.6

)למעט באם עילת הביטול הינה בגין אי תשלום פרמיה ו/או מרמה( בתנאי כי לא נערך ע"י 

הספק ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זו. 

מוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול אך ורק על אירועים שעילתם לפני תום 

 ח ואשר נתגלו לראשונה בתקופת הגילוי.תקופת הביטו

ביטוחי צד שלישי ואחריות מקצועית, ייערכו בגבולות אחריות ספציפיים לכל פוליסה בנפרד ולא  13.9

 כגבולות אחריות משותפים.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים  13.10

(, הינם דרישה מינימאלית המוטלת על 2נספח ר עריכת ביטוחי הספק )מן האמור בהסכם זה ובאישו

הספק, ועל הספק לבחון את חשיפתו לנזקים ו/או לחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות 

האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם. הספק מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או 

החברה ו/או מי מטעמו בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או לגבולות האחריות דרישה ו/או תביעה כלפי 

 ו/או לתנאי הביטוח המינימאליים כאמור לעיל ולהלן.

ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לשנותם לרעה בתקופת  13.11

)שלושים( יום מראש על  30הביטוח, אלא אם נמסרה על כך לספק ולחברה הודעה בכתב בדואר רשום 

כוונתו לעשות זאת. מבטחי הספק יתחייבו כי לא יהיה תוקף לביטול ו/או שינוי לרעה שכאלו לגבי 

החברה ו/או מי מהבאים מטעם החברה בקשר עם הסכם זה אם לא נמסרה הודעה בכתב כאמור לעיל 

 )שלושים( הימים ממועד מסירת ההודעה. 30ובטרם חלוף 

של הספק יודיע לספק ולחברה כי איזה מבין ביטוחי הספק על פי הביטוחים שנערכו  בכל פעם שמבטחו 13.12

( עומד להיות 2נספח לעיל "ביטוחי הספק", לרבות האמור בנספח אישורי ביטוח הספק ) 1.1לפי סעיף 

לעיל, מתחייב הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש  13.11מבוטל או משונה לרעה, כאמור בסעיף 

ברה אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה של הביטוח הקודם, ולהמציא לח

 כאמור לעיל.

ביטוחי הספק ייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי  13.13

חי החברה. החברה וכי מבטחי הספק מוותרים על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטו

ולרבות כל טענת  1981 –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  59לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף 

 "ביטוח כפל" כלפי החברה וכלפי מבטחיה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הספק מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  13.14

בקשר עם הסכם זה בגין נזק לרכוש בבעלותו של הספק ו/או החברה ו/או מי מהבאים מטעם החברה 

המשמש אותו במתן השירותים נשוא הסכם זה ואשר הספק זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוח הרכוש 

שנערך על ידו )בין אם נערך ובין אם לאו(, והוא פוטר בזאת את החברה ו/או מי מהבאים מטעם החברה 

זק כאמור )לרבות בגין ההשתתפות העצמית המוטלת על הספק(. בקשר עם הסכם זה מכל אחריות  לנ

 . אולם מוסכם בזה כי הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון

זה )ביטוחי הספק( לרבות  13הספק מתחייב לשלם את דמי הביטוח בגין הפוליסות המפורטות בסעיף  13.15

על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד (, וכל תשלום אחר שיידרש 2נספח באישור ביטוחי הספק )

ולמלא ולקיים את כל הוראות הפוליסות כלשונן, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות 

הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח, ככל שקיימות ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה 

בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו,  בתוקף במשך כל תקופת מתן השירותים בקשר עם הסכם זה.
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מתחייב הספק כי את ביטוח אחריות מקצועית יחזיק בתוקף כל עוד מתקיימת אחריותו על פי דין לכל 

 פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם הסכם זה, על נספחיו.

ל פי ביטוח הספק מתחייב להודיע לחברה עם היוודע למנהליו על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ע 13.16

אחריות מקצועית, אחריות כלפי צד שלישי או חבות מעבידים. כן מתחייב הספק לשתף פעולה עם 

החברה ככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס הספק, ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר החברה 

 תחליט להגישה למבטחים ו/או מימוש זכויות החברה על פי ביטוחי הספק.

לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הספק יהיה אחראי לשפות את החברה ו/או מי מהבאים כמו כן ומבלי  13.17

מטעם החברה בקשר עם הסכם זה באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי 

הנובע מהפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח שלא בתום לב על ידי הספק ו/או 

או מי מהעובדים המועסקים על ידו, בכפוף לכך כי האחריות ו/או חובת השיפוי מוטלת על מנהליו ו/

 הספק על פי הסכם זה ו/או על פי הדין.

בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור ייקבע בפוליסות כי הפרה בתום לב ו/או אי קיום  13.18

ק, לרבות, אך לא מוגבל, איחור במתן בתום לב של תנאי  מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הספ

הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה שנעשו בתום לב על ידי הספק ו/או מי מטעמו, לא יפגעו בזכויות 

 החברה ו/או מי מהבאים מטעם החברה בקשר עם הסכם זה לקבלת שיפוי על פי ביטוחים אלו. 

מתחייב הספק להמציא לחברה את  )שבעה( ימים ממועד תום תקופת ביטוחי הספק, 7 -לא יאוחר מ  13.19

לעיל, בגין הארכת ביטוחי הספק לתקופה נוספת,  13.2( כאמור בסעיף 2נספח אישור עריכת הביטוח )

(, במועדים הנקובים, מדי תקופת 2נספח הספק מתחייב לחזור ולהמציא את אישור ביטוחי הספק )

 סכם זה על נספחיו. ביטוח וכל עוד הינו מחויב בעריכת הביטוחים בהתאם לאמור בה

( כאמור, הינה תנאי מתלה ומקדים 2נספח הספק מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור ביטוחי הספק ) 13.20

לתחילת ו/או להמשך מתן השירותים והחברה תהא רשאית למנוע מהספק את תחילת ו/או המשך מתן 

 כנדרש.השירותים כאמור במקרה אישור ביטוחי הספק, כאמור, לא הומצא במועד המוסכם 

מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הספק, המצאתם ו/או בבדיקתם ו/או אי בדיקתם, על ידי  13.21

החברה  ו/או בשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או על מי מטעמה ו/או להוות אישור 

חייבויותיו של בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם ו/או לגרוע בצורה כלשהי מאחריותו ו/או מהת

הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או על מי 

 מהבאים מטעמה.

למען הסר ספק מובהר כי המצאת או אי המצאת מסמכי הביטוח לרבות אישור ביטוחי הספק כאמור  13.22

 פי הסכם זה, על נספחיו. -על לעיל במועד, לא תפגע בהתחייבויות הספק  13.19  –ו 13.2בסעיפים 

החברה רשאית )אך לא חייבת( לבדוק את אישורי הביטוח ו/או העתקי פוליסות הביטוח )מסמכי  13.23

הביטוח( אשר יומצאו על ידי הספק כאמור לעיל והספק מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על 

 זה )ביטוחי הספק(. 13מנת להתאימם להתחייבויותיו על פי סעיף 

הספק מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של החברה ביחס למסמכי הביטוח )הפוליסות( ואת אישורי  13.24

הביטוח וזכותו לבדוק את הפוליסות ואת אישורי הביטוח ולהורות על תיקונם כמפורט לעיל, אינה 

מטילה על החברה ו/או על מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי הפוליסות ואישורי הביטוח 

כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 

 הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
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בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי החברה תהייה רשאית לעכב כל סכום לו הינו זכאית  13.25

העומדת לזכות הספק בקשר עם ההתקשרות נשוא  זה )ביטוחי הספק( מהתמורה 13על פי תנאי סעיף 

 )שבעה( ימים מראש.  7הסכם זה ובתנאי שהודיעה על כך לספק, בכתב, 

מוסכם בזה על החברה כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם למוסכם על  13.26

שר עם התביעה החברה, יושב לספק הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו לחברה )באם נגרמו( בק

 לתגמולי הביטוח, כאמור

מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על הספק בלבד,  13.27

 ובכל מקרה לא על החברה ו/או על מי מהבאים מטעם החברה.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה לעיל, מתחייב הספק למלא אחר כל דרישות  13.28

החוק לביטוח לאומי, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו והוראות 

לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו על ידו 

במתן השירותים נשוא הסכם זה, לרבות שליחיו ואלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת 

 ובמשך כל תקופת הסכם זה, זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.

זה )ביטוחי הספק( בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של  13מובהר בזאת, כי כל הוראה בסעיף  13.29

הוראות ההסכם בדבר אחריותו הבלעדית של הספק לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים 

 בהסכם זה ו/או על פי הדין.

הנן מעיקרי ההסכם, והפרתן מהווה הפרה יסודית של  )ביטוחי הספק( זה 13הר, כי הוראות סעיף מוב 13.30

 ההסכם.

לא ביצע ו/או לא קיים ו/או לא האריך הספק את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי הסכם זה  13.31

עכב כל במלואם או בחלקם, תהא החברה רשאית, מבלי לפגוע בזכויותיה לפי הסכם זה או על פי דין, ל

מוסכם בזה על החברה כי עם הצגת העתקים בתוקף   תשלום המגיע ממנה לספק לפי הסכם זה.

(, בהתאם לנדרש על פי 2נספח מפוליסות הביטוח )מסמכי הביטוח( לרבות נספח אישור ביטוחי הספק )

 ההסכם ולמוסכם על החברה, ישולם לספק הסכום המעוכב, כאמור.

 

 ניגוד עניינים  סודיות, אבטחת מידע והיעדר .14

המהווה חלק  3נספח ולחתום בעניין זה על  עניינים ניגוד והיעדרסודיות, אבטחת מידע מתחייב לשמור על  הספק

 בלתי נפרד מהסכם זה.
 

 קניין רוחני .15

תוכננו, ש, תכנית, מסמך וכיו"ב, רעיון כל זכויות היוצרים והבעלות וכל זכות אחרת קשורה, ובכלל זה כל פיתוח,

במסגרת השירות או בקשר אליו, ובכל תוצר שיסופק לחברה על ידי  הספק בוצעו ו/או פותחו על ידינכתבו,  נוצרו,

, שייכים ויהיו על פיו ו/או בקשר אליו הספקביצוע הסכם זה וקיום כל מחויבויות במהלך ו/או עקב  הספק

 ו/או בקשר אליהם.  כל זכויות שהן בגינם לספקולא תהיינה ואין חברה בלבד שייכים, בכל עת, ל

 סודיות  .16

כלשהו מידע סודי ' ישתמש, יגלה ו/או יפיץ לצד ג יעביר,שמור על סודיות מלאה ולא למתחייב  הספק .16.1

החברה הנוגע לחברה, בין במישרין ובין בעקיפין, אלא במסגרת ולמטרת ביצוע הסכם זה לתועלת 

פץ ו/או מסמך ו/או מוצר ו/או חומר כל חהחברה לא להוציא ממשרדי  הספקכן מתחייב בלבד.  וולטובת

מתן השירותים , לרבות כאלה שהוכנו על ידו במהלך הסכם זהו/או מידע סודי שיגיע לידיו במסגרת 

לאחרים  ותשלהרעתיק ו/או לה לאו של החברה, ו/או תכניותיו עסקיבקשר לו/או להם ו/או בקשר לחברה 
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או כל צורת העתקה אחרת אלא במסגרת ולצרכי /לבצע במידע הסודי שכפול, העתקה, צילום, תדפיס, ו

ההתחייבות לסודיות כאמור תחול במשך תקופת ההסכם ואף לאחריה ללא  בלבד.מתן השירותים לחברה 

גבלת זמן. ההתחייבות לא תחול על מידע שהוא נחלת הכלל, ובלבד שלא הפך להיות נחלת הכלל עקב ה

  הפרת הסכם זה.

החברה ו/או מתן במהלך התקשרותו עם , הספקו/או נעשה על ידי שהוכן  "ב, מסמך וכיוכל חומר .16.2

 ,לא תהאלספק והחברה הבלעדי של  והוא רכושו, ו/או תכניותי ועסקים החברה, ו/או בקשר עהשירותים 

כל זכות עיכבון על כל חומר, מסמכים, ציוד וכיו"ב, המצויים ברשותו והשייכים והוא מוותר בזאת, על 

  .לחברה

 םהמחאת ההסכ .17

ו/או להסב לאחר,  אינו רשאי להעביר ו/או להמחות הספק .בעצמוהתחייבויותיו מתחייב לבצע את כל  הספק

 הנובעות ממנו. הזכויותההתחייבויות ו/או  ,בעקיפין, את ההסכם ו/או כל חלק ממנואו במישרין 
 

 שונות .18

למדו ממנה גזירה סטייה מתנאי הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא י .18.1

מלהשתמש צד מהצדדים, בזכות מהזכויות  הלא השתמש, או השתה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.

 הסכם זה, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיו. פי-עלהמוקנות לו 

ומתן,  לכל משאקף יהיה כל תוהסכם זה ממצה את היחסים המשפטיים בין הצדדים ביחס למושאו, ולא  .18.2

בעל פה, בין ן הבטחה, מצג, הבנה, התחייבות או הסכמה, אשר ניתנו או התקיימו, אם בכלל, בין בכתב ובי

לא יהיה תוקף לכל שינוי בהוראות הסכם זה, אלא אם  במפורש ובין במשתמע, עובר לכריתת הסכם זה.

 נערך בכתב ונחתם על ידי כל הצדדים לו.

ה או הוראות מהוראות הסכם זה אינה/אינן ניתנת/ניתנות לאכיפה או במקרה שייקבע כי הורא .18.3

שהינה/הינן חסרת/חסרות תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן 

ובמקרה כזה ההוראה תוחלף או תותאם בהוראה תקפה או ניתנת  ואכיפתן של שאר הוראות ההסכם

 של הוראות הסכם זה, בצורה הרחבה ביותר האפשרית. לאכיפה, באופן שיאפשר מיצוי

ד כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן כמפורט במבוא להסכם זה. כל הודעה שתשלח על ידי צד אח .18.4

 4או  מעת המשלוח בדואר רשוםשעות  72כעבור יעדה למשנהו לפי הכתובות שלעיל תחשב כאילו הגיעה ל

 מיליה.שעות מעת מסירה ביד או מעת משלוח בפקסי

 

 

 : ולראיה באו הצדדים על החתום
 

 בע"מ  2010מי אביבים 
 

 

 באמצעות : ___________________________

 תפקיד : ____________________________

 הספק                                  
           

 

 באמצעות : ___________________________

 ______תפקיד : ______________________
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 )יצורף להסכם( שירותים במחירים קבועים תעריף -להסכם 1 ספחנ

 

 ________ מיום  __________להסכם מס' 

 

 במסגרת משוקללים יהיו לא והם מחיר הצעת בגינם להגיש אין אשר קבועים במחירים שירותים אודות פירוט להלן

  :ההצעה
 

בכתב  אושרו בפועלשויוכפל בכמות שעות העבודה  קובהנישולם בהתאם למחיר עבור השירות התשלום הבהרה: 

מובהר בזאת שלא ישולם תשלום עבור שעות עבודה  . עבור כל פרויקט/עבודהתכנון ומראש על ידי מנהל מחלקת 

 שלא אושרו בכתב ומראש.

 

 

 מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם. זהנספח  

 

 : ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 

                         __________________                                   _______________________ 

 הספק                                                                                                         מ"בע 2010  מי אביבים                         
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 שור ביטוחי הספק אי -להסכם 2נספח 

 __________________ תאריך הנפקת האישור אישור קיום ביטוחים

ל תנאי הפוליסה אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ
תנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין ה

 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מעמד מבקש האישור אופי העסקה מבוטחה מבקש האישור

 - 818/20מכרז  ☒ שם שם
 כבישיםשירותי תכנון 

 

 ( תאגיד מים וביוב.097) ☒

 חברה עירונית. ☒
 

  בע"מ 2010אביבים מי 

 ת.ז./ח.פ. ____________ ת.ז./ח.פ. ____________
 37שד' שאול המלך 

 תל אביב
 

 
 סוג הביטוח

חלוקה לפי גבולות אחריות או 
 סכומי ביטוח

תאריך  מספר הפוליסה
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ג' מטבע סכום

  צד שלישי
 

__________ 

 מיום
 

_______ 

 עד יום
 

_______ 

1,000,000 
למקרה 

ולתקופת 
 הביטוח.

 

 אחריות צולבת. – 302 ₪.
קבלנים וקבלני  –הרחבת צד ג'  – 307

 משנה.
 כיסוי לתביעות המל"ל. – 315
מבוטח נוסף בגין מעשי ו/או  – 321

 מבקש האישור. –המבוטח  לימחד
 מבקש האישור מוגדר כצד שלישי. – 322
 ראשוניות. – 328
 רכוש מבקש האישור ייחשב כצד – 329

 שלישי.          
  אחריות מעבידים

 
__________ 

 מיום
 

_______ 

 עד יום
 

_______ 

6,000,000 
 לתובע

20,000,000 
לתקופת 
 הביטוח

.₪ 
 

.₪ 

 ובת מבקשויתור על תחלוף לט – 309
 האישור.          

היה וייחשב  –מבוטח נוסף  – 319
 של מי מעובדי המבוטח. כמעבידם

 ראשוניות. – 328
 אחריות מקצועית

 
 

 רטרואקטיבית
 

_________ 

 
 

__________ 

 מיום
 

_______ 

 עד יום
 

_______ 

2,000,000 
למקרה 

ולתקופת 
 הביטוח.

 
 
 

 אובדן מסמכים. – 301 ₪.
 שמצה והוצאת לשון הרע.דיבה ה – 303
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש – 309

 האישור.          
מבוטח נוסף בגין מעשי ו/או  – 321

 מבקש האישור. –המבוטח  מחדלי
 מרמה ואי יושר עובדים. – 325
 פגיעה בפרטיות. – 326
 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח.. – 327
 ראשוניות. – 328
 .שים(חוד 6תקופת גילוי ) – 322

 

 )בכפוף, לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'(: פירוט השירותים
 .( שירותי תכנון085( יועצים, מתכננים, )38)

 ביטול/שינוי הפוליסה 
לאחר משלוח הודעה  )שלושים( יום 30ור, לא ייכנס לתוקף אלא שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האיש

 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
 מהדורת הפוליסה

  הערות __________ ביט מהדורה  __________ חברת הביטוח

 חתימת האישור
 המבטח:
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 להסכם 3נספח 

 לכבוד     

 "(החברה)להלן: " בע"מ 2010חברת מי אביבים 

 נ.,                א.ג.

 התחייבות לסודיות, אבטחת מידע והיעדר ניגוד ענייניםנספח 
 __________ תאריך:

 מצהיר ומתחייב כדלקמן. חברהלאני ______________, המעניק שירות 

, יו/או לרשות יבהסכם ו/או בכל דרך אחרת, יתכן ויגיעו לידיעתחברה במסגרת ההתקשרות עם הש יידוע ל .1
, לרבות: חומר מודפס, מדיה מגנטית, דו"חות, טפסים, תמונות, תכניות, חברהו מידע הקשורים לחומרים ו/א

 נותני שירותיםשרטוטים, המלצות, נהלים, שמות, כתובות, הסכמים, פרוטוקולים, פס"ד, פרטי מועסקים ו/או 
 "(. מידע)כל אלה יקראו להלן: "חברה ו/או קבלנים וכן כל דבר אחר בקשר ל

מתחייב להביא  אניכל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות.  פי-עלייב לפעול ביחס למידע בהתאם למתחייב מתח אני .2
 לידיעת עובדי את דרישות חוק הגנת הפרטיות.

עשה שימוש במידע שהגיע אלי בדרך אחרת, ולא אפעל בקשר למידע אך ורק לצרכים שלשמם הועבר אלי, ולא א .3
 להלן. 10בכפוף להוראות סעיף  סיבה שהיאעביר את המידע לכל צד שלישי מכל א

עבירו רק לידיעת עובדים שבתוקף תפקידם זקוקים לו בעבודתם, אשמור על סודיות מוחלטת ביחס למידע, א .4
מנע כל פרסום ו/או גילוי של המידע אוכן  במסמך זהחתים את כל עובדי על התחייבות לשמירת סודיות כמפורט א

  בכל דרך שהיא ולכל גורם שהוא.

שתהיה לו גישה בדרך כלשהי למידע יתחייב בכתב, קודם למתן שיועסקו על ידי לדאוג לכך שכל אחד מהעובדים  .5
מסכים כי תנאי מוקדם  יאפשרות הגישה למידע כאמור, להגנת סודיות המידע בתנאים כמפורט בסעיף זה. אנ

-180" המצורף כנספח א' בנוהלסכמתו לחתום על נוסח התחייבות התהיה החברה  להעמדת עובד כלשהו לרשות
אותי אין בהחתמת העובד על מסמך כאמור כדי לפטור למסמך זה.  המצ"ב כנספח א' גורמים חיצוניים" - 007

 החברה. כלפיי ואחריות יימהתחייבויות

 .נקוט כאמור לעילאפירוט האמצעים ש לפי בקשתה,לחברה,  מציאלה .6

 העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת. רשה לאחרים לבצע במידע שכפול,אעתיק ולא אלא  .7

נקוט בכל אמצעי האבטחה הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו של המידע אשמור בהקפדה על המידע וא .8
 לידי אחרים. 

עבירו או/או  החברהשמיד כל מידע הנוגע לענייני אלאחר תום ההתקשרות בין הצדדים ו/או בכל עת שיידרש,  .9
 המוקדם מבניהם. -ם מתום ההתקשרות ו/או מקבלת דרישה מתאימה יו 14תוך חברה ל

 רשאי לגלות ולהשתמש במידע אשר:אהיה למרות האמור לעיל, מוסכם כי  .10

למעט גילוי מידע כאמור אשר בעצם גילויו מצידי  סודיות הפרת ללא הכלל נחלת בגדר להיות הפך או הינו .10.1
 סמך יותר.הוא הופך מידע אשר הפך לנחלת הכלל לאמין או מו

מידע שמסר לבית המשפט על פי דרישת בית משפט מוסמך או רשות מוסמכת על פי חוק לדרוש מידע,  .10.2
הודעה לחברה  יינתן רק המידע המינימלי הנדרש ותינתן ובמידה הנדרשת בלבד. אם הגילוי נעשה כאמור,

 המונע את הגילוי. הזדמנות נאותה להשיג צו לחברהעל מנת לאפשר  בכתב על כך שהמידע האמור נמסר

כל זכות או רשות לגבי מידע  יעצמה, כדי להעניק ל חברהה ידי-עלחברה אין בעצם גילוי המידע אודות הברור לי ש .11
 בעלת המידע.חברה זה ואין כל האמור בהצהרת סודיות זו כדי לגרוע מהיות ה

 

 :מתחייב כי ניהחברה הנבמתקני תבצעו יההסכם כאמור פי -פיעל-לעבכל מקרה שמתן השירותים  .12

לא יכנסו למאגרי המידע או לתוכניות מחשב שאינן דרושות לביצוע השירות ולא יעתיקו כל מידע  העובדים .12.1
 שאינו דרוש במישרין לביצוע השירות.

 וידאו שאין בתכנה וירוסים.ושיון ולאחר שיישתמשו אך ורק בתוכנות שנרכשו על פי ר העובדיםכי  .12.2

 ללא צורך וללא הרשאה. החברה לא ישוטטו במתקניהעובדים כי  .12.3

 לגבי אבטחת מידע. החברה יצייתו להוראות העובדיםכי  .12.4
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שלא להעסיק עובדים ונותני שירותים חיצוניים שהורשעו בעבירה הקשורה בעבירות מחשב, גניבה, מתחייב  .13
בכל ולידע את החברה  פריצה, הונאה, או מרמה, או שמתנהלת נגדם חקירה פלילית באחד הנושאים האמורים

מקרה בו הוגש ו/או צפוי להיות מוגש כנגד מי מהעובדים כתב אישום ו/או בכל מקרה שמי מהעובדים הורשע 
 בעבירת פלילית. החברה תהא רשאית להורות, לפי שיקול דעתה, להחליף את העובד בעובד אחר.

, להתחייב בכתב בעניין החברה שיש או שתהיה להם גישה למערכת עיבוד הנתונים שלהעובדים כל על כי י ידוע ל .14
 כפי שישונו מעת לעת.החברה  על פעילות תוך שמירת נהלי לעיל ולהקפיד 6כאמור בסעיף שמירת הסודיות 

מאשר לחברה לבצע על חשבוני בדיקה על מנת לוודא, במהלך ובתום עבודתי בחברה באם נגרמו לה נזקים על ידי  .15
 ו/או מי מטעמי.

 חברה.במתן השירות ר בתוקף גם לאחר סיום שאיהתחייבות זו הינה לצמיתות ות .16

אחראי לכל נזק שיגרם לחברה כתוצאה מהפרת התחייבויותיי שבמסמך זה  ומתחייב בזה לשפות את החברה על  .17
 כל הוצאה או הפסד שיגרמו לה כתוצאה מההפרה.

 . חברהמתחייב שלא לפעול בניגוד עניינים עם ה אני .18

עלול להימצא במצב של  אניעל כל מקרה בו  בחברה כות מידע ותקשורתסמנכ"ל מערל מתחייב לדווח מיידיתאני  .19
 לבין עבודה עם גופים אחרים.חברה ניגוד עניינים בין הדרישות לביצוע העבודה/השירות ב

 עם עבודה לבין השירות בהתקשרות עם החברה דרישות בין עניינים ניגוד של במצב נמצא אינני כי, מצהיר הנני .20
 .חברהל בעקיפין או/ו במישרין יםהקשור אחרים גופים

 עניינים:  ניגוד להיווצר עלול שבגינם לחברה עקיפה או ישירה זיקה בעלי לקוחות רשימת של פירוט להלן .21

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

אני מצהיר, כי אין לי קשר אישי, קשר משפחתי  או קשר עסקי, ישיר או עקיף, עם מי מחברי ועדת המכרזים, עם  .22
 מי מהנהלת החברה. 

בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חם,  -בסעיף זה: "קשר משפחתי"  .23
 . חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ, או אדם אחר הסמוך על שולחני או שאני סמוך על שולחנוחמות, 

 בנספח עליהן יש לדווח אך עניינים, ניגוד מהוות אינן אישי, כשלעצמן, או מקצועי רקע על היכרות כי יובהר, .24

 :עניינים ניגוד להיווצר עלול שבגינו עסקי או אישי קשר של פירוט להלןזה. 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 לחברהבגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם  החברהאת  אפצהפר התחייבות זו או חלק ממנה, אבכל מקרה בו  .25
וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה שיעמדו לזכות ₪  10,000כתוצאה מההפרה בפיצוי מוסכם בסך של 

 על פי כל דין.חברה ה
 

 

 ולראייה באנו על החתום :

  :נותן השירות מטעם המוסמכים

 : _____________ חתימה: ___________ תפקיד:_____________ שם (1

 

 : _____________חתימה : ___________דתפקי:_____________ שם(  2 

 

 

___________________ 
 חותמת הספק:

 
 


