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 2020דצמבר  23
 ' טבת תשפ"א ח

 
 שנגרמום שירותי שמאות להערכת נזקי לקבלת 20/545מס' פומבי דו שלבי  מכרז -מציעים כנס פרוטוקול

 תל אביב יפו בעיר  ביברח וביוב מים תשתיותמ

 
 :בע"מ )להלן: "החברה"( 2010 מי אביביםחברת וכחים מטעם נ

 ות מחלקת רכש והתקשרוי נהל מ –קי ליאור לנציצ
 מדור רכש והתקשרויות  מנהלת   –עו"ד ענת משיח 

 סמנכ"ל כספים ומנהל  –בא דלית עקי
 
 
 כללי  .1

לקבלת שירותי שמאות להערכת נזקים שנגרמו מתשתיות מים וביוב ברחבי בעיר תל    ז עסקינן במכר 1.1
 "( השירות)להלן: " אביב יפו

 

ההצע  דה המי  ותאמ 1.2 בד לבחירת  תהינה  במכרז  הזוכה  המרכיביה  שקלול  להלן:  רך  הפורטים    60%ם 
 שתבחר ההצעה המעניקה לחברה את מירב היתרונות.   ופןובא  איכות 40% -ו מחיר 

 
החברה  פורסם  מכרזה 1.3 של  האינטרנט  מעונייןמציע  .  באתר  נדרש    אשר  הצעה    3-בלהגיש  להגיש 

ובה  מעט אחת  מעטפה  המכרזפות:  צהנספחלרבות    חתומים  מסמכי  ו ים,  להוכחת    מסמכיםילומים 
 המחיר   תהצע  סטופובה   סמכי המכרזמנפרדת מחתומה ו, מעטפה שניה  נאים מוקדמיםעמידה בת 

מאגדתו אחת  מעטפה  לתוך  המעטפות  שתי  המצ.  את  להתעל  האינ יע  באתר  המועד  עדכן  עד  טרנט 
 . עיתונותזה יפורסם באתר האינטרנט וב במכרז  האחרון להגשת הצעה, במידה ויהיו עדכונים

   . 15:00בשעה   30.12.20 -, הד' םביו : ההרהב שאלותאחרון להגשת המועד 
 

בשעה    11.01.21  -ה  ,  'ב  ביום:  היה דחייה הינווככל שלא ת  ונכון לעכשי   הצעות   להגשת  אחרון  המועד
12:00 . 

לא  ה לעיל,  הנקובים  והשעה  לתאריך  עד  שהיא(  סיבה  )מכל  המכרזים  בתיבת  תהיינה  שלא  צעות 
 .  הים הנמצאת בכניסה למשרדי החבר את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרז  ישקלנה.ת

 
הסתייגויות הערות או מחיקות ושינויים למסמכי ההצעה, כל שינוי שיתבצע החברה תהא    הוסיףאין ל 1.4

להעביר   יש  המכרז  למסמכי  בנוגע  שאלה  או  שהיא  הערה  כל  ההצעה.  את  לפסול    לחברתנו רשאית 
 שאלות הבהרה.  במסגרת המועד להגשת 

 
 :ותהבהרמספר להלן  .2

דו  זהמכר 2.1 ה-הינו  להגיש את  לב  לשים  נפרדת  טפות של מסמכי המכרז  מעשלבי.  ואת    אחתבמעטפת 
כל  יש לרשום את מס' המכרז ע"ג שלישית מאגדת.  ן במעטפה וכול במעטפה נפרדת שניה  הצעת המחיר 

 מעטפה. 

2.2 ( ,  גופים לפחות  2-( שנים לפחות, במתן שירותי שמאות נזקי רכוש, ל  3למציע ניסיון מוכח של שלוש 
 ₪ )לא כולל מע"מ( בעבור כל גוף.  30,000ות, בהיקף שנתי של לפחות  מש שנים האחרונ במהלך הח

 לא תיבדק. הצעתו   –נקודות   26-איכות פחות מ ניקוד מציע שיקבל  2.3
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  : החברהובות שתלו במהלך כנס המציעים ולצדן שאשנ להלן שאלות .3

 

בתנאי  שאלה:   .3.1 הכוונה  " הסמה  למשפט  של    ף  שנתי  או  ₪  30,000לפחות  בהיקף  טרחה  לשכר  האם   "
 לגובה הנזק? 

 
 . טרחה שנתי  מדובר בשכרתשובה: 

 

 האם יש מחירון קבוע לנזקים? שאלה:  .3.2

 
אביבים  ל תשובה:   מי  שירות חברת  ונותני  קבלנים  עם  ב   יםהסכמים  עליהם  מסתמכת  היתר  והיא  ין 

 .ו לה העלויות שנגרמ  בקביעת
 

 ברגע שיש נזקים?  ןאון ליי האם מתקבלת הודעת שאלה:  .3.3

 
ובקרה שפעיל  שליש לחברה מרכז    תשובה: הודעות ממוקד  ו   24/7/365יטה  יש  של העירייה    106מקבל 

 י. מקרים בהם יש צורך בהגעה מיידית של השמא 
 

 רוע נזק? ישל חב' הביטוח יפנה למי אביבים ישירות וידווח על אי שאלה: מה קורה במצב ששמא .3.4

 
 ע בדיקה ותנחה את השמאי. תבצ  מי אביביםתשובה: 

 
גם  יעבוד  עם חברות ביטוח  קבלן שעובד  ניגוד עניינים כאשר  שאלה: האם יש הנחיה איך מתמודדים עם   .3.5

 מי אביבים? עם חברת

 
מראש  תשובה:   זה  על  להצהיר  נדרש  והי   נספחבהשמאי  מידע  אבטחת  לסודיות,  ניגוד    עדרהתחייבות 

 כנספח א'( צ"ב מ) ן זאתים תבחומי אביב  ההסכםלמסמכי   3כנספח  םניייענ
 

 זק יש בשנה? נ יאירוע שאלה: כמה  .3.6

 
 ע. ם בחודש בממוצאירועי (4בעה )אר :תשובה

 
 

 סכום גובה נזק. לפי גובה נזק ולא מ םאחוזי לפי ים ב המקומות עובד ברוב ידיעתי שאלה: למיט .3.7

 
 . מענה בתשובות הבהרה  ן ויינתבחן  י הנושאתשובה: 

 
 

 . מכי המכרזמסד מחלק בלתי נפר מסמך זה מהווה .4

 
 

   : ל"דוא  באמצעותהמציעים,  בלת הפרוטוקול מכנסאישור לקך זה כנא לצרף מסמ .5
oradh@mei-avivim.co.il    .או לצרפו למסמכי ההצעה 

 
 בכבוד רב,                                                                                                                                          
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 יינים נספח התחייבות לסודיות, אבטחת מידע והיעדר ניגוד ענ -נספח א' 
 

 להסכם  3פח נס
 לכבוד      

 "( החברה)להלן: " בע"מ 2010חברת מי אביבים  
                א.ג.נ.,  

 נים ייניגוד ענ  עדרהתחייבות לסודיות, אבטחת מידע והיספח נ
 ___ _______ תאריך:

 
שירותי שמאות להערכת נזקים שנגרמו מתשתיות מים וביוב ברחבי בעיר    יקהמענ________,  ___אני ___

 כדלקמן. מצהיר ומתחייב   תל אביב יפו
 
ל ידו .1 הש  יע  עם  ההתקשרות  דרךחברה  במסגרת  בכל  ו/או  יתכןאחר   בהסכם  לידיעת   ת,  ו/או    יויגיעו 

מידע  ילרשות ו/או  חומרים  לרחברהים להקשור ,  מודפבות,  חומר  דו", מדיה מגס:  , טפסים,  חותנטית, 
נהלים,  ת,מונו ת המלצות,  שרטוטים,  פס  תכניות,  פרוטוקולים,  הסכמים,  כתובות,  פרטי  שמות,  "ד, 

ו/או  מוע שירותיםסקים  אח  נותני  דבר  כל  וכן  קבלנים  בקו/או  לר  יקראו  ה  חברשר  אלה  להלן:  )כל 
 "(.  מידע"

מתחייב    ניאת.  גנת הפרטיוק הלרבות חו  כל דין,  יפ-עללמתחייב  אם  מידע בהתחס לול בימתחייב לפע  אני .2
 ישות חוק הגנת הפרטיות. להביא לידיעת עובדי את דר

למידא .3 בקשר  לצרפעל  ורק  אך  ולא  ע  אלי,  הועבר  שלשמם  אאכים  שהגיע  במידע  שימוש  בעשה  דרך  לי 
 . להלן 10ף  סעילהוראות פוף בכ יאהמידע לכל צד שלישי מכל סיבה שהעביר את את, ולא אחר

סא .4 על  מוחשמור  למיד   לטתודיות  תפקיעבאע,  ביחס  שבתוקף  עובדים  לידיעת  רק  לו  ירו  זקוקים  דם 
ם  מנע כל פרסואוכן    במסמך זהות לשמירת סודיות כמפורט  די על התחייב חתים את כל עובאבעבודתם,  

 רך שהיא ולכל גורם שהוא.  י של המידע בכל דאו גילוו/

מהעו שכל  לכך    לדאוג .5 ע ם  בדיאחד  גישהשתהיידי    לשיועסקו  לו  ל בד  ה  כלשהי  בכתב,  י  מידערך  תחייב 
הגי אפשרות  למתן  בתקודם  המידע  סודיות  להגנת  כאמור,  למידע  כמפורט  שה  אנ נאים  זה.    י בסעיף 

לחתום על נוסח התחייבות  סכמתו  התהיה  ברה  הח   רשותהו למסכים כי תנאי מוקדם להעמדת עובד כלש 
כ  "חיצוניים  םגורמי  -  180-007"   בנוהלא'    כנספחהמצורף   ין בהחתמת  א  זה.  למסמך ח א' נספהמצ"ב 

 החברה. לפי כ י ואחריות  יי מהתחייבויותאותי  י לפטור העובד על מסמך כאמור כד 

 . ילר לענקוט כאמואפירוט האמצעים ש לפי בקשתה,לחברה,  מציאהל .6

 ת. ררת העתקה אחצו  דפיס וכלם, תצילו אחרים לבצע במידע שכפול, העתקה,רשה ל אעתיק ולא אלא  .7

בדנו ו/או הגעתו של  מצעי האבטחה הנדרשים לשם מניעת או א  בכל   נקוטאידע והמ  בהקפדה עלשמור  א .8
 המידע לידי אחרים.  

  ו/או   החברהנייני  נוגע לעדע ה שמיד כל מיאתקשרות בין הצדדים ו/או בכל עת שיידרש,  לאחר תום הה .9
 מבניהם.  המוקדם -  הדרישה מתאימלת ו/או מקברות ההתקשיום מתום  14תוך  חברה עבירו לא

 במידע אשר: רשאי לגלות ולהשתמש אהיה וסכם כי מ עיל, ות האמור ל למר .10

אשר  מצידי    סודיות  פרתה  ללא  הכלל  תנחל  בגדר  להיות  הפך  או  הינו 10.1 כאמור  מידע  גילוי  למעט 
 ר. לנחלת הכלל לאמין או מוסמך יות ופך מידע אשר הפךו הוא הילויבעצם ג

פי חוק לדרוש  ל  כת ערשות מוסמ  או  שפט מוסמךישת בית מרשפט על פי דהמ  מסר לבית דע שמי 10.2
  מלי הנדרש ותינתן המידע המיני  יינתן רק   בלבד. אם הגילוי נעשה כאמור,  מידע, ובמידה הנדרשת

הזדמנות נאותה להשיג    לחברהמנת לאפשר    על  נמסרמור  הודעה בכתב על כך שהמידע האלחברה  
 . ילויאת הגצו המונע 

  כל זכות או רשות   יה, כדי להעניק לצמע  רהחבה  ידי-עלרה  חבאודות הוי המידע  לאין בעצם גיי שברור ל  .11
 בעלת המידע. חברה לגרוע מהיות הדיות זו כדי לגבי מידע זה ואין כל האמור בהצהרת סו

 : ב כימתחיי החברה הנני במתקני תבצעו יההסכם כאמור  פי  -פיעל-לעתים בכל מקרה שמתן השירו .12
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צוע השירות ולא יעתיקו  ביות לשאינן דרוששב  וכניות מחידע או לתמסו למאגרי היכנ לא    בדיםהעו 12.1
 ינו דרוש במישרין לביצוע השירות.כל מידע שא 

ר  ישתמשו  ובדים הע כי   12.2 פי  על  שנרכשו  בתוכנות  ורק  ש יאך  ולאחר  בתכנה שאי  וידאו ושיון    ן 
 וירוסים. 

 . לא הרשאהך ולא צורלל  החברה לא ישוטטו במתקניבדים העוכי  12.3

 ידע. בי אבטחת מ לג  החברה אות ייתו להורצי  העובדיםי כ 12.4

ש תחייב  מ .13 ונותני  עובדים  להעסיק  הקשורהשלא  בעבירה  שהורשעו  חיצוניים  מחש  ירותים  ב,  בעבירות 
ולידע את    אמורים ת באחד הנושאים הה פלילי חקירגניבה, פריצה, הונאה, או מרמה, או שמתנהלת נגדם  

ה שמי  קר כל משום ו/או באי  ובדים כתב גד מי מהע נהיות מוגש כי לו/או צפווגש  בו ה   החברה בכל מקרה
ף את העובד  דעתה, להחלי  ית. החברה תהא רשאית להורות, לפי שיקולמהעובדים הורשע בעבירת פליל

 בעובד אחר. 

או שיהעובדים  כל  על  כי    י לידוע   .14 למערכת  שתהיה    ש  גישה  של להם  הנתונים  להתחייהחברה  עיבוד  ב  , 
פעילו  דקפילעיל ולה   6ר בסעיף  וכאמהסודיות  רת  ניין שמיב בעבכת כפי  החברה    שמירת נהליך  ת תועל 

 לעת. שישונו מעת  

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

 חברה. ברות השימתן  יום חר ס גם לאשאר בתוקף יזו הינה לצמיתות ות התחייבות .16

בזה לשפות את    התחייבויותיי שבמסמך זה  ומתחייב  רתמהפ  ברה כתוצאהלח  נזק שיגרםחראי לכל  א .17
 כתוצאה מההפרה.  סד שיגרמו להעל כל הוצאה או הפ  החברה

 .  חברהם הים עמתחייב שלא לפעול בניגוד עניינ אני .18

של  מצא במצב  עלול להי  יאנ מקרה בו    כל   על  בחברה  כספים ומנהלסמנכ"ל  ל   ווח מיידיתמתחייב לדאני   .19
 .לבין עבודה עם גופים אחריםחברה ן הדרישות לביצוע העבודה/השירות בבי נים ניגוד עניי 

  לבין   החברה  שרות עםבהתקהשירות    דרישות   בין   עניינים  ניגוד  של  במצב  נמצא   נני אי   כי ,  מצהיר  הנני .20
 .החבר ל עקיפיןב או /ו  יןבמישר  הקשורים אחרים גופים עם  העבוד

 עניינים:   ניגוד להיווצר  עלול שבגינם לחברה עקיפה וא  רהישי זיקה יבעל  לקוחות תרשימ של טופיר   להלן .21

_____________________ ____________ ________________________________________
_________ ____ _______ ________________ ______________________________ _____ __

__________ ________________________ _________ ___ __________ ______ ___________
_____________________ ______ 

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

 מהנהלת החברה.   , עם מירזיםהמכ

זה: "קשר משפחתי"   זו   -בסעיף  הובן  ורה,  ג,  בת  א  בניבן,  ויל  וזוגם, אח  גיסאחות  גדיהם,  דוד,  ,  יסה, 
או  ך על שולחני  לרבות חורג או מאומץ, או אדם אחר הסמו  חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה,,  דודה

 .  שאני סמוך על שולחנו
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יש   אך עניינים, ניגוד  מהוות אינן שי, כשלעצמן,אי או מקצועי רקע על רותהיכ כי יובהר, .23
 :עניינים ניגוד להיווצר עלול בגינו ש עסקי  או אישי רקש של פירוט  להלןזה.  חבנספ עליהן ח לדוו

_______________________________________________ __________________________
 __________________________________________________ _______________________

_______ _________ ______________________ _ __________________ _____________ ___
_ ______________ ____________ 

 

בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם    החברהאת    צהאפפר התחייבות זו או חלק ממנה,  ארה בו  בכל מק .24
מהה   לחברה של  בפיצוי  פרה  כתוצאה  בסך  סעד    10,000מוסכם  מכל  לגרוע  מבלי  וזאת  תרופ ₪  ה  ו/או 

 ן. פי כל די לעחברה  כות השיעמדו לז

 

 

 

 

 :  וםהחת יה באנו עלראיול

  :נותן השירות מטעם המוסמכים

 ______  : _______ימהחת : ___________ תפקיד:_____________ םש (1

 

 __________ : ___ מהחתי   : ___________תפקיד:_____________  שם(  2 
 
 

 ____________ _______ 
 חותמת : הספק       

 


