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 מסמך א'

 5/16 'סמכרז פומבי מ –הזמנה להציע הצעות 

 

 כללי

(, מזמינה בזאת "נההמזמים המלח בע"מ )להלן: "החברה הממשלתית להגנות י .1

בהסכם עם העומדים בתנאים המפורטים להלן, להגיש הצעות להתקשרות מציעים 

מתחם חמי זוהר בפרויקט ניקוז, שיקום ופיתוח לניהול למתן שירותי המזמינה, 

הכל בהתאם לתנאים אשר  ,אגן הדרומי של ים המלחאזור הב, שלב ב' –בים המלח 

  "(.השירותים" )להלן: הסכם המצורף להזמנה זובלהלן ו יפורטו

בעלי התפקידים הבאים: מנהל המציע להציג את לשם מתן השירותים יידרש  .2

 פרויקט, מפקח ומהנדס מערכות, שיוצעו במסגרת הצעת המציע.

עם הזוכה בהסכם למתן השירותים  נהתקשר המזמיתלאחר בחירת הזוכה במכרז,  .3

מסמך תכולת , כמפורט בוכה יידרש לספק את השירותים"(, והזהסכםה)להלן: "

 'המסמך  –, בתמורה להצעתו הכספית במכרז להסכם נספח ב' -השירותים 

 .'ז כמסמךבהתאם למפורט בהסכם על נספחיו, המצורף להזמנה זו ו

או עד השלמת הפרויקט, ) חודשים 24 -תהא ללמתן השירותים תקופת ההתקשרות  .4

במסגרת מתן השירותים יתכן ותידרש מובהר כי . ועל(בפ ובכפוף למשך ביצוע

 .להסכם נספח ב'כמפורט ב ,עבודת לילה

 של המזמינה:ניתן להוריד מאתר האינטרנט  המכרזאת מסמכי  .5

www.haganot.co.il " :למען הסר ספק, מובהר כי מציע "(אתר האינטרנט)להלן .

להגיש להלן, לא יהא רשאי   10כאמור בסעיף  שילם את דמי ההשתתפותאשר לא 

 מכרז.בלהגיש הצעתו שאלות הבהרה או 

בכל מקום במסמכי המכרז בו מופיע לשון זכר, משמע גם לשון נקבה, יובהר ש .6

 ולהיפך.

 לוח זמנים

 יהיה כדלקמן:  כנן להליכי המכרזוהמת הזמניםלוח  .7

ת ולהעברת לתשלום דמי השתתפואחרון מועד 

 שאלות הבהרה
26.7.16 

 14:00עד השעה  11.8.16 אחרון להגשת הצעותמועד 
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 מסמכי המכרז

 המכרז מצורפים וכוללים את המסמכים המפורטים להלן: מסמכי .8

 .מסמך א' - הזמנה להציע הצעות .8.1

 .מסמך ב' - טופס הגשת הצעה .8.2

ים מטעמו של המציע ו/או נותן/י שירות/ תצהיר להוכחת עמידה בתנאי הסף .8.3

 , הכולל:ג' מסמךבנוסח 

)לרבות מנהל פרויקט ו/או מפקח ו/או תצהיר בדבר ניסיון המציע  .8.3.1

 .(1מסמך ג') – שהינם עובדי המציע( ,מהנדס מערכות

תצהיר להוכחת ניסיון נותן שירותים המוצע כמנהל פרויקט בהתאם  .8.3.2

בות נותן השירותים )ימולא רק והתחיי, להלן 9.3 בסעיף לתנאי הסף

אם המציע מוכיח תנאי זה באמצעות מנהל פרויקט שאינו עובד 

 .(2מסמך ג') -המציע( 

תצהיר להוכחת ניסיון נותן שירותים המוצע כמפקח בהתאם לתנאי  .8.3.3

והתחייבות נותן השירותים )ימולא רק אם , להלן 9.4 בסעיףהסף 

מסמך  -יח תנאי זה באמצעות מפקח שאינו עובד המציע( המציע מוכ

 .(3ג')

תצהיר להוכחת ניסיון נותן שירותים המוצע כמהנדס מערכות  .8.3.4

והתחייבות נותן השירותים , להלן 9.5 בסעיףבהתאם לתנאי הסף 

)ימולא רק אם המציע מוכיח תנאי זה באמצעות מהנדס מערכות 

 .(4מסמך ג') -ובד המציע( שאינו ע

 .מסמך ד' - תשלום שכר מינימוםו תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים .8.4

  .'המסמך  - ההצעה הכספית .8.5

 .'ומסמך  - אישור זכויות החתימה בתאגיד .8.6

 .'זמסמך  -הסכם  .8.7

 ".מסמכי המכרז" -מסמכים אלו, על נספחיהם, יכונו להלן ביחד או לחוד

 במכרז להשתתפות סף תנאי

עומד, במועד הגשת ההצעה למכרז, בכל התנאים ה מציעהשתתף במכרז זה רשאי ל .9

 המפורטים להלן:

 .בישראלכדין תאגיד הרשום  .9.1

שירותי  , השלים המציע מתן1.1.2012ביום  הבמהלך התקופה שתחילת .9.2

פיתוח או עפר או  ם שליפרויקט שלושהל , כולל פיקוח צמוד,ניהול ביצוע

 כל אחד.  (מע"מ)לפני ש"ח  40,000,000לפחות ת בהיקף של ותשתי
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 מהנדס אזרחיהינו  ,נותן שירותים( )עובד המציע אוהמוצע פרויקט המנהל  .9.3

בניהול לפחות שנות ניסיון  10בעל והינו  ,במועד הגשת ההצעות במכרז

שקדמו למועד הגשת השנים  15במהלך  ,ביצוע של פרויקטים הנדסיים

ש הצגתם של לפחות . לשם הוכחת עמידה בתנאי תידרההצעות במכרז

בתקופה האמורה, להם  ,תופיתוח או עפר או תשתי של ,שלושה פרויקטים

 נתן המנהל המוצע שירותי ניהול ביצוע.

במועד  הינו מהנדס אזרחי ,)עובד המציע או נותן שירותים(המוצע מפקח ה .9.4

בפיקוח צמוד לפחות שנות ניסיון  10בעל והינו  ,הגשת ההצעות במכרז

השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות  15במהלך , ייםבפרויקטים הנדס

. לשם הוכחת עמידה בתנאי תידרש הצגתם של לפחות שלושה במכרז

פרויקטים, של פיתוח או עפר או תשתיות, בתקופה האמורה, להם נתן 

  .פיקוח צמודשירותי המפקח המוצע 

 לחשמהינו מהנדס  ,)עובד המציע או נותן שירותים(המוצע מערכות המהנדס  .9.5

בעבודה לפחות שנות ניסיון  10בעל והינו  ,במועד הגשת ההצעות במכרז

ם שקדמו למועד הגשת ההצעות השני 15במהלך  ,בפרויקטים הנדסיים

לשם הוכחת עמידה בתנאי תידרש הצגתם של לפחות שלושה  במכרז.

חדר  ,הקמת תחנת שאיבהכל אחד, הנדסיים שכללו  פרויקטים

, להם נתן המהנדס המוצע בקרת חשמל תמערכוטרנספורמציה )חשמל( 

  שירותי הנדסת מערכות.

 9.5 -ו 9.3 ,9.4יובהר כי יש להציג גורמים שונים העונים לדרישת תנאי הסף 

פרויקט. אין מניעה להציג ב מנהל פרויקט, מפקח ומהנדס מערכותשישמשו כ

 לעיל( 9.2)לרבות לתנאי הסף  תנאי הסף כאמורמענה לדרישות פרוייקטים זהים ב

 .גורמים השונים כנדרשלמתאים פים ניסיון כל עוד הם משק

חוק עסקאות גופים כל דין ולפי למציע כל האישורים הנדרשים לפי  .9.6

 .1976-ציבוריים, התשל"ו

 10 המציע )או מי מטעמו( שילם את דמי ההשתתפות המפורטים בסעיף .9.7

 .להלן

 דמי השתתפות

דמי )באמצעותם או באמצעות מי מטעמם( ישלמו להשתתף במכרז,  המעוניינים .10

היום וזאת לא יאוחר מן בכל מקרה,  ו, אשר לא יוחזרש"ח 1,000בסך השתתפות 

העברה האחרון להגשת שאלות ההבהרה. דמי ההשתתפות ישולמו באמצעות 

(, בפרטי 31בבנק הבינלאומי הראשון ) 114סניף  ,409-358061בנקאית לחשבון מס' 

עם תשלום דמי ההשתתפות  ."5/16עבור השתתפות במכרז תשלום "העברה יצוין 

להלן( בדבר  16ם בסעיף לעדכן את מזכירת ועדת המכרזים )על פי הפרטיעל המציע 

התשלום וכן למסור לה פרטי איש קשר מטעמו. מבלי לגרוע מן האמור, על המציע 

 .תשלום דמי ההשתתפות אסמכתא אודות ביצועצרף להצעתו ל
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 פרטי ההצעה

כל הצעה למכרז תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד )מגיש ההצעה יכונה לעיל  .11

"(, כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, יהיו על שם המציע: "הלןול

באמצעות נותני שירותים להוכחת עמידה בתנאי הסף  ים, למעט תצהירהמציע בלבד

  .שייחתמו על ידם, (4)ג' -ו( 3(, ג')2)ג'מסמכי בנוסח , שאינם עובדי המציע

ם והפרטים הנדרשים לעיל, תכלול ההצעה את כל המסמכי מהאמורבלי לגרוע מ .12

 להלן. 24 לסעיף בהתאם

, במטרה המזמינהבאחריות המציעים לבדוק מעת לעת את אתר האינטרנט של  .13

 בנוגע למכרז. מהם שינויים כלשהם ו/או הודעות מטעלבחון האם קיימי

יעשו יוכן כל הסתייגות אשר למען הסר ספק, כל השמטה ו/או שינוי ו/או תוספת  .14

על ידי המציע באי אלו ממסמכי המכרז ו/או באמצעות מסמך נלווה ו/או בכל דרך 

 ועלולים להביא לפסילת ההצעה. המזמינהאחרת לא יהיו תקפים כלפי 

לעצמה את הזכות לקבל הבהרות ממי  המזמינהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, שומרת  .15

ם מי מהמציעים ו/או לדרוש תיקונים בכל ומתן ע-משאמהמציעים ו/או לקיים 

  דעתה.-אחת מההצעות, לפי שיקול

 הבהרות ושינויים

בדוא"ל:  ,שרה מורליועדת המכרזים, עו"ד  תשאלות הבהרה תוגשנה בכתב למזכיר .16

sarahm@haganot.co.ilמועד הנקוב בסעיף, עד ל 7 נהמהמזמי. כל תשובה לעיל 

לעת, תהא בכתב ולא יהא תוקף לכל  מעת, כפי שיתמנה נההמזמיו/או מנציג 

תשובה שתינתן בדרך אחרת. התשובות לשאלות ההבהרה יופצו לכל משתתפי 

 ויהוו חלק בלתי נפרד נההמזמיובאתר האינטרנט של לרבות בדוא"ל  ,בכתבהמכרז 

 ממסמכי המכרז.

שאלות הבהרה יתקבלו רק מגוף אשר שילם את דמי ההשתתפות במכרז והציג  .17

ועדת המכרזים. ביצוע  תהסך הנ"ל למזכיר העברתאסמכתא מתאימה על ביצוע 

 7בסעיף העברת הסך הנ"ל יהא עד ליום האחרון להגשת שאלות הבהרה כאמור 

. מציע אשר לא ישלם את הסך הנ"ל לא יוכל להציג שאלותיו ו/או לקבל מענה לעיל

 לשאלות ו/או להשתתף במכרז. 

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. -או תשובה שניתנו בעל פרשנותכל הסבר,  .18

 .נההמזמירק תשובות בכתב תחייבנה את 

ימצא המציע אי על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם  .19

בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות  התאמותבהירויות, סתירות או אי 

 ןולפרטמהוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת, עליו לפנות לוועדת המכרזים 

בהרות מציע שלא יפנה לקבלת ה .לעיל 7בסעיף בכתב, וזאת עד למועד הנקוב 

mailto:sarahm@haganot.co.il
mailto:sarahm@haganot.co.il


 
 

6 

כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי 

 בהירויות, סתירות או אי התאמות כאמור.

עת, קודם למועד להגשת ההצעות במכרז, להכניס שינויים  בכל תרשאי נההמזמי .20

או בתשובה לשאלות המציעים. השינויים  הותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמת

רק , ואולם ר יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומתנאיווהתיקונים כאמו

 . השינוייםמזמינה, יחייבו את ההמזמינההמסמכים הסופיים, כפי שייחתמו על ידי 

יובאו לידיעתם של כל משתתפי המכרז ו נההמזמייפורסמו באתר האינטרנט של 

לפי הפרטים שנמסרו  לרבות בדוא"ל ,בכתב ,אשר שילמו את דמי ההשתתפות

 מראש.

במכרז, מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז  הצעתועם הגשת  .21

וכל הנתונים הרלבנטיים מכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיס זה. מציע שהגיש 

הצעה במכרז, יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או 

 לתנאיו.

מצב בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז בכל מקרה, ובכלל זה ב מען הסר ספק,ל .22

את הפרשנות  נהמזמיקבע התהמכרז,  מסמכיהשונים ו/או אי בהירות לגבי 

המחייבת. למציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה הנובעת מאי בהירות ו/או סתירה 

 הבמסמכי המכרז ו/או כל אי התאמה ו/או בגין הפירוש ו/או הנוסח שבחר

 .נההמזמי

מותנה בקבלת תקציבים ממקורות שונים, וכי מתן השירותים מובהר בזאת כי  .23

 תרשאי נההא המזמיתבמידה ולא יתקבלו התקציבים האמורים, כולם או חלקם, 

לבטל את המכרז בכל שלב שהוא, לרבות לאחר קבלת ההצעות ולרבות לאחר 

הכרזה על הזוכה במכרז, והמציע לא יהא זכאי לכל פיצוי בגין הכנת הצעתו למכרז 

שלא לממש את ההתקשרות ו/או להפסיק ו/או  נההמזמי תהא רשאיתכיוצ"ב. כן ו

 כמפורט בהסכם.ופי מכרז זה, בכל שלב שהוא, -על שירותיםהלצמצם את היקף 

 מסמכי ההצעה

 כל מציע נדרש לצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן: .24

 ;מסמך ב' בנוסח, מלא וחתוםטופס הגשת הצעה  .24.1

בדבר  תנאי הסףב מאושר על ידי עו"ד להוכחת עמידה מלא וחתום תצהיר .24.2

, הכולל, בין 'גמסמך , בנוסח לעיל 9.2 - 9.5 בסעיפיםהמציע כאמור  ניסיון

נדס , מנהל הפרויקט, המפקח ומהניסיון המציעהיתר, פירוט בדבר 

 המוצעים מטעמו. המערכות 

להוכחת נותן שירותים שאינו עובד המציע ככל שהמציע מבקש להסתמך על  .24.3

יצרף המציע תצהיר מלא  ,(מנהל פרויקט)לעיל  9.3עמידה בתנאי הסף 

 ;(2)מסמך ג', בנוסח נותן השירותיםוחתום על ידי 
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להוכחת תן שירותים שאינו עובד המציע נוככל שהמציע מבקש להסתמך על  .24.4

יצרף המציע תצהיר מלא וחתום על  ,מפקח() לעיל 9.4עמידה בתנאי הסף 

 ;(3מסמך ג'), בנוסח נותן השירותיםידי 

להוכחת נותן שירותים שאינו עובד המציע ככל שהמציע מבקש להסתמך על  .24.5

יצרף המציע תצהיר מלא  ,מהנדס מערכות()לעיל  9.5עמידה בתנאי הסף 

 ;(4מסמך ג'), בנוסח נותן השירותיםוחתום על ידי 

מנהל הפרויקט, המפקח ומהנדס המערכות קורות חיים מפורטים של  .24.6

קורות החיים יכללו פירוט בדבר פרויקטים שבוצעו/לוו על ידי  .המוצעים

המענה מסגרת )יחד עם הפרויקטים המוצגים בהגורמים המוצעים, וישמשו 

כבסיס להערכת ניקוד האיכות של הגורמים  ,תנאי הסף(לבחינת עמידה ב

  .המוצעים

 ;מסמך ד'בנוסח , תשלום שכר מינימוםותצהיר בדבר העסקת עובדים זרים  .24.7

, חתומה על ידי מורשי החתימה של מסמך ה'ההצעה הכספית בנוסח  .24.8

 להלן; 27.2ורט בסעיף , כמפבמעטפה נפרדתהמציע, 

באשר לזכויות החתימה בתאגיד  המציעאישור עורך דין או רואה חשבון של  .24.9

 ,את התאגיד לכל דבר וענין ותמחייב (גבי מסמכי המכרז-על) החתימותוכי 

 ;'ו מסמךבנוסח 

חוק אישור תקף על ניהול ספרים, רישום במע"מ ובמס הכנסה, לפי העתק  .24.10

-תשל"וה ,עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס(

1976; 

 ;מכרזתשלום דמי השתתפות בעל אסמכתא  .24.11

כל מסמכי המכרז כשהם חתומים במקומות המיועדים לכך על ידי מורשי  .24.12

ומענה לשאלות החתימה המוסמכים מטעמו, בצירוף הודעות למציעים 

 , לאחר( חתומים כנ"לנההמזמיי ע" שנשלחו או פורסמו)ככל הבהרה 

 .הנדרשים להשלמה הפרטים בהם כל שהושלמו

 חתימה על מסמכי המכרז יובהר כדלקמן: לעניין

 אין חובה לחתום על כל עמוד במסמכי המכרז.  .א

 חובהאין צורך למלא את הפרטים החסרים בהסכם ובנספחיו, ואולם  .ב

 .המציע במקום המיועד לחתימת ,לחתום בעמוד האחרון של ההסכם

 אין צורך לחתום על נספחי ההסכם. .ג

. מכרז זהסף ב-למען הסדר הטוב יובהר כי הגשת המסמכים אינה מוגדרת כתנאי .25

אלו מהמסמכים המפורטים לעיל, או שהגישם מבלי -לא צירף מציע להצעתו אי

שמולאו בהם כל הפרטים או שנפל פגם באופן מילויים, תהא ועדת המכרזים של 

דעתה -"( רשאית, בהתאם לשיקולהוועדה" או "ועדת המכרזים")להלן:  נההמזמי
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הבלעדי והמוחלט, לפסול את ההצעה או לבקש את השלמת המסמכים החסרים או 

 .אחרותלתקן בהם טעויות טכניות ו/או 

 הגשת ההצעה

לעיל, יש להגיש  24, בצירוף הפרטים והמסמכים המפורטים בסעיף את ההצעות .26

, כניסה 7כנפי נשרים  , ברחובנההמזמי, במשרדי תיבת המכרזיםלבמסירה ידנית, 

 7למועד האחרון להגשת הצעות, כמפורט בסעיף עד וזאת , ירושלים, 1, קומה א'

 .עילל

ידי המציע, תוגש בתוך מעטפה ההצעה, בצירוף יתר מסמכי המכרז החתומים על  .27

מעטפות סגורות  2" ולתוכה יוכנסו 5/16 מס' מכרז" -סגורה וחתומה, עליה יצוין

 באופן הבא:

, ואסמכתא בדבר תשלום מסמכי ההזמנה כלמעטפה ראשונה אשר תכיל את  .27.1

דמי השתתפות במכרז, בצירוף יתר מסמכי המכרז )למעט ההצעה הכספית( 

הודעות קומות המיועדים לכך, ובצירוף החתומים על ידי המציע במ

מודפס. על עותק אחד , כולם יחד, בלמציעים )ככל שנשלחו(והבהרות 

 ".1מעטפה מס'  – 5/16 מכרז " –יצוין  המעטפה

עותק אחד ב, ('המסמך ) ההצעה הכספית בלבדתכיל את  אשרמעטפה שנייה  .27.2

 ".2 'סמעטפה מ – 5/16 'סמכרז מ, ועליה יצוין "מודפס

שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד סגירת המכרז לא תשתתף במכרז. על הצעה  .28

להאריך את מועד סגירת המכרז, על פי שיקול  תרשאי נההמזמיאף האמור לעיל, 

 .שילמו את דמי ההשתתפותלמציעים אשר  ,לרבות בדוא"ל ,בכתב, בהודעה הדעת

את מגישה כל הצעה תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב  .29

יום לאחר  120 -מהמועד בו הוכנסה לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנ"ל ועד ל

לדרוש מהמציע את הארכת תוקף  תרשאיתהא  נההמזמימועד סגירת המכרז. 

שלא  ,תקופותאו מספר  לתקופה ,, כולה או חלקהלרבות בדוא"ל ,בכתב הצעתו

 נוספים.ימים  120תעלנה יחד על 

מצהיר המציע ומאשר כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי  בהגשת הצעתו במכרז .30

וכן כי בחן את כל הנתונים הרלוונטיים  שירותיםהמכרז, הבין את תהליך ביצוע ה

מכל סוג שהוא והגיש הצעתו על בסיס זה. בנוסף, מצהיר המציע כי הוא מכיר היטב 

החלים  את דיני המכרזים ,מבלי לגרוע מכלליות האמור ,את הדין בישראל, לרבות

  בישראל, לרבות כל דרישות הרישום החלות על המשתתפים ו/או הזוכים במכרז.

)א( לתקנות חובת המכרזים, 6כמו כן, מצהיר המציע כי הוא עומד בדרישות תקנה  .31

 .1993-התשנ"ג

הכנסת משלוח המעטפה בדואר או הגשתה בכל דרך אחרת, שאינה יובהר ש .32

דרישות המכרז. מציע אשר מעטפתו לא  עונים על םתיבת המכרזים, אינלהמעטפה 
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מצא, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים בעת פתיחתה לא תימנה בין ההצעות ית

 המשתתפות במכרז.

לפסול על הסף הצעה שלא תוגש במועד כאמור או שתוגש  נה תהא רשאיתהמזמי .33

שלא בהתאם לתנאי מכרז זה, או לקבל אותה למרות הפגמים שנפלו בה, הכל לפי 

 .הדעתל שיקו

 הוצאות המכרז

ל הוצאה מכל מין וסוג שהוא, הכרוכה בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, כ .34

תחולנה על המציע בלבד, והמציע לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת 

 בגין הוצאות אלו, וזאת אף אם המכרז יבוטל מכל סיבה שהיא. המזמינה

 ן נבחינת ההצעות ותיקו

ועריכת ההשוואות והבדיקות ביניהן, וכן בחירת ההצעה הזוכה, בחינת ההצעות  .35

עדה תהא רשאית ועל ידי ועדת המכרזים. הו נההמזמיאם בכלל, ייעשו מטעם 

 להסתייע בבדיקותיה, בין היתר, ביועצים מקצועיים ובוועדות משנה מטעמה.

רק הצעות שיעמדו בתנאי הסף המפורטים בהזמנה זו, ייבחנו על ידי ועדת  .36

 להלן. 43כרזים וידורגו על ידה על פי המפורט בסעיף המ

לדון עם המציעים בפרטי הצעתם, לדרוש מהמציעים פרטים  תרשאיהא המזמינה ת .37

, וכן להתיר למציעים או למי ההמלא הו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונ נוספים

בכתב, בין בשלב אחד ובין במספר  מהם לתקן את הצעותיהם, בין בעל פה ובין

שלבים, בין לפני בחירת זוכה ובין לאחר מכן. סדרי הדיון יקבעו לפי קווים מנחים 

בדבר היקף התיקונים שיותרו, ותוך שמירה על עקרון השוויון בין  המזמינהקבע תש

 המציעים.

ם למען הסר ספק, אין בסמכות זו של ועדת המכרזים כדי לחייב את ועדת המכרזי .38

לנהל מו"מ כאמור, כדי לאפשר למציע להסתייג בכל דרך שהיא מהאמור במסמכי 

 המכרז או כדי לאפשר למציע לחזור בו ממה שכתב בהצעתו.

 תהאלגבי כל מקרה של שינוי, הוספה או מחיקה שיעשה המציע במסמכי המכרז  .39

 הבלעדי: האחת מהדרכים הבאות, על פי שיקול דעת בכללפעול  תרשאיהמזמינה 

 או לדחות את הצעתו של המציע; לפסול .39.1

 לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה שינויים כלל; .39.2

לדרוש מהמציע לתקן את השינויים ו/או לדרוש ממציעים אחרים לתקן ו/או  .39.3

, המזמינהלשנות את הצעתם; אם מי מהמציעים לא יעשה בהתאם לדרישת 

 לפסול את הצעתו; המזמינהת רשאי

ם ולראותם כחלק מהצעתו של המציע, וזאת תוך שמירה לאפשר את השינויי .39.4

 על עקרון השוויון בין המציעים.
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ועדת המכרזים תהא רשאית לערוך תיקון לכל המציעים מסכימים בזאת כי כל  .40

  טעות שתתגלה בהצעה הכספית שתצורף להצעתם.

ועדת המכרזים רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינה כספית  .41

ת מהות ההצעה ותנאיה, על פי שיקול דעתה, או בשל חוסר התייחסות לעומ

 מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת ועדת המכרזים מונע הערכת ההצעה כדבעי.

המציע ולדרוש  עות, רשאית הועדה להיפגש עם נציגבכל שלב משלבי בחינת ההצ .42

 ה.דעת-והכול לפי שיקול, כולה או מקצתה, הצעתםפרטים נוספים לגבי 

 בחירת ההצעה הזוכה

פי המשקלות הבאים תוך שקלול רכיבים -הזוכה תתבצע על ההצעהבחירת  .43

איכותיים וכמותיים, וזאת מבלי לגרוע מסמכות ועדת המכרזים לשנות את 

  המשקלות לפני המועד האחרון להגשת הצעות, תוך פרסום הודעה על כך:

קבע על בסיס ה אשר יייינתן לאיכות ההצע 80%משקל יחסי של  -איכות ההצעה .44

 :*הקריטריונים שבטבלה דלהלן

 ניקוד תחום הערכה

 20% ניסיון המציע והתאמתו למתן השירותים

ניסיון מנהל הפרויקט המוצע מטעם המציע והתאמתו למתן 

 השירותים

15% 

 15% ניסיון המפקח המוצע מטעם המציע והתאמתו למתן השירותים

ם המציע והתאמתו למתן ניסיון מהנדס המערכות המוצע מטע

 השירותים

10% 

 15% מראיון עם מנהל הפרויקט המוצע המזמינההתרשמות 

 15% מראיון עם המפקח המוצע המזמינההתרשמות 

 10% מראיון עם מהנדס המערכות המוצע המזמינההתרשמות 

        

, היקף כמפורט בטבלה, יינתן על בסיס בחינת מורכבותההצעה איכות ניקוד   *       

, לרבות פרויקטים שיוצגו (4)-(1)'ג מסמכיבמסגרת  הפרויקטים שיוצגוותכולת 

. שיוגשו על ידי בעלי התפקידים המוצעים קורות החיים המפורטיםבמסגרת 

כל פרויקט ולבקש את לגבי המזמינה תהא רשאית ליצור קשר עם אנשי הקשר 

 .בעל התפקיד המוצעלתפקוד התייחסותם 
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תמולא על גבי יינתן להצעה הכספית אשר  20%משקל יחסי של  -ההצעה הכספית .45

 :מסמך ה'

ריף חשכ"ל תנקוב באחוז הנחה המוצע על ידי המציע לתעהכספית ההצעה  .45.1

בהתייחס , מתמשכת בהתקשרותבעבודות בינוי  2לשעת עבודה של מתכנן 

על ידו )מנהל פרויקט, מפקח ומהנדס  יםלכל אחד מבעלי התפקידים המוצע

 . מערכות(

הפחתה בגין לאחר הכללת הינו , (נספח ה'המפורט ב)האמור  התעריף .45.2

התקשרות ממושכת והפחתה נוספת בגין עבודה בהיקף מלא לתקופה 

 13.9.2מס' להוראת חשכ"ל  4.4.3.3 -ו 4.4.3.1ממושכת )בהתאם לסעיפים 

 )התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים((. 

כל אחד ל ישעתה ביחס לתעריף אותו ניתן להציעשיעור ההנחה המזערי  .45.3

  .מסמך ה'מבעלי התפקידים יהא כמפורט ב

במסגרת מתן השירותים יתכן ותידרש עבודת לילה אשר לא תשולם בגינה  .45.4

  תמורה נוספת.

 :תחושב על פי הנוסחה הבאההכספית  ההצעה .45.5

 X -מנהל הפרויקט שעת עבודה של עבור המוצע נחה הה אחוז

 Y –המפקח עבודה של שעת עבור המוצע הנחה האחוז 

 Z –של מהנדס המערכות  דהעבוהמוצע עבור שעת הנחה האחוז 

 0.4X+0.4Y+0.2Zאחוז ההנחה המשוקלל = 

נקודות ויתר  20 -ההצעה בעלת אחוז ההנחה המשוקלל הגבוה ביותר תזכה ב

 ופן יחסי אליה.אההצעות ידורגו ב

גיעה למציע בגין התמורה הכוללת המ מלוא יובהר כי ההצעה הכספית תכלול את .46

 100עד )נסיעות  תשלוםו , הוצאות בגין העתקותלמעט מע"מ כדין מתן השירותים,

 כמפורט בהסכם.ו בהתאם לתעריף חשכ"ל, (ליום ,ק"מ לגורם מקצועי

 , כמפורט בהסכם. חשכ"לה פיתעריבהתמורה תעודכן בהתאם לעדכונים  .47

ל שיקול נוסף ו/או אחר על אף האמור לעיל, הוועדה תהיה רשאית להביא בחשבון כ .48

 שתמצא לנכון.

 רשאית כן, הנמקה חובת ללא, בתנאים הזכייה את להתנות רשאית המכרזים ועדת .49

 מספר עם ולהתקשר מתאימות הצעות מספר לקבל להחליט המכרזים ועדת

. בהצעהמהשירותים הנזכרים  חלק רקיספק  מהמציעים אחד שכל כך, מציעים

 – אחרת או/ו כספית – דרישה כל למציע האת לא כי, מפורשות בזאת מובהר

 .המכרז ביטול או ההצעה קיבול אי עקב או/ו לעיל האמור כל עם בקשר, נהמזמימה
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, אך לא תרשאי נההיה המזמיתמהאמור לעיל, לאחר בדיקת ההצעות,  לגרועמבלי  .50

ומתן עם כל המציעים או עם קבוצת המציעים הסופית שתקבע -, לנהל משאתחייב

לאפשר למציעים בקבוצה זו לשפר את הצעותיהם, וזאת בין היתר מתוך , והיד-על

(. בסיום Best & Finalמטרה להוזיל ו/או לשפר את ההצעות אשר הוגשו )הליך 

ומתן יהיה כל מציע מקבוצת המציעים הסופית רשאי, במועד שתקבע ועדת -המשא

צעתו המכרזים, להגיש לתיבת המכרזים הצעה סופית משופרת שתחליף את ה

 הצעה סופית. ההמקורית. לא הגיש מציע הצעה נוספת, תהיה הצעתו הראשונה 

 בכל, מציע של הצעתו לפסול הסמכות המכרזים לועדת כי ספק הסר למען מובהר .51

 או/ו בידה שיש מידע או/ו מסמכים פי על לנכון מצאה אם זאת, המכרז משלבי שלב

 שאין( המציע של אחרים מלקוחות שהגיע ומידע המלצות לרבות) לידה הגיע

 .ההמלא הרצונ לשביעותהשירותים המבוקשים  את הנמזמיללספק  ביכולתו

 בהצעת לדון שלא רשאית המכרזים ועדת תהא, לעיל האמור כלליותמ לפגוע מבלי .52

 בדרך שלא או/ו לב תום בחוסר שפעל לחשוש סביר יסוד לה יש אם לפסלה או מציע

 שגיאות ידי על הועדה את שולל להוליך הייתה שכוונתו או, מכרז בהליכי המקובלת

 הבנה על מבוססת שהצעתו או, הוגנים בלתי תכסיסים ידי על או במתכוון שנעשו

 תו הכספיתבהצעשיעורי ההנחה המוצעים על ידו  אם או המכרז נושא של מוטעית

 .סבירים אינם

 יעיםהמצ עם לדון, דעתה שיקול פי על, רשאית( מטעמה מי או) המכרזים ועדת .53

 לשביעות נוספות הבהרות או/ו נוספים פרטים מהמציעים לדרוש, הצעתם בפרטי

 מדובר אם בין, מתאימות נמצאו שהצעותיהם, מהמציעים ולבקש ,המלא רצונה

(, בלבד מהמציעים חלק עם לרבות) מציעים במספר מדובר אם ובין בודד במציע

 לפני, שלבים במספר ובין אחד בשלב בין , וזאתהצעותיהם את לשפר או לתקן

 . לעיל 50 בסעיף למפורט בהתאם, זוכה בחירת

 לתקן במטרה בדברים עמו לבוא רשאית המכרזים ועדת, הזוכה קביעת לאחר גם .54

 .הצעתו את לשפר או

 המכרזים ועדת את לחייב כדי המכרזים ועדת של זו בסמכות אין, ספק הסר למען .55

 בכל להסתייג למציע לאפשר כדי, כאמור מ"מו לנהל או/ו נוסף חרותית הליך לערוך

 שכתב ממה בו לחזור למציע לאפשר כדי או המכרז במסמכי מהאמור שהיא דרך

 .בהצעתו

שום  .ועדת המכרזים תהודעת הזכייה במכרז תהיה בכתב, חתומה בידי מזכיר .56

או מניעות כלפי  פה, לא תיצור כל טענת השתק-הודעה אחרת, בין בכתב ובין בעל

 .נההמזמי

ועדת המכרזים רשאית לבחור זוכה שני במכרז, אשר ישמש כעתודה במקרה וייבצר  .57

וזאת מכל סיבה שהיא בין שמקורה , ו להתחיל בהמהזוכה להשלים את עבודתו ו/א

   .נהמזמיבמציע ובין שמקורה ב
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לבטל את  נההמזמי תהא רשאיתה לא יעמוד בהתחייבויותיו לעיל, כהיה ומציע שז .58

 המזמינהה בכתב למציע, החל בתאריך שייקבע על ידי הזכייה במכרז בהודע

ה, וזאת לאחר שניתנה למציע הודעה בה נדרש לעמוד בהתחייבויותיו, תבהודע

והמציע לא עמד בהם בהתאם להודעה ובתוך הזמן שנקבע בה. אין בסעיף זה כדי 

 על פי כל דין. נההמזמילגרוע מזכויות 

בחוק ו/או בתנאי  הלכל סעד המוקנה ל המזמינה תה במכרז, זכאיבוטלה הזכיי .59

 היקבע על ידינשוא המכרז למי שאספקת השירותים מכרז זה וכן למסור את 

בגין  העל כל הפסד שיגרם ל נהמזמיהלרבות לזוכה השני, ובנוסף יפצה המציע את 

 כך.

על מידע, הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, חובה או סמכות בהתבסס  .60

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

לרבות  –פה, בין לפני שנחתם ההסכם עימו -מחוץ להסכם, בין בכתב ובין בעל

 ובין לאחר שנחתם. –במסגרת הליכי מכרז זה 

 המוחלט, להחליט על ביטול ה, בכל שלב ועל פי שיקול דעתתהא רשאית נההמזמי .61

 לעיל. בוטל 23בנסיבות כמפורט בסעיף לרבות המכרז בהודעה שתימסר למציעים, 

לא למשתתפים את דמי ההשתתפות ששילמו, ומעבר לכך  נהשיב המזמי, תהמכרז

לפצות את המציעים במכרז ו/או את משתתפי המכרז בכל צורה  תחייבתהיה 

 .שהיא

 טריונים לבדיקת ההצעות וקביעת הזוכה במכרז קרי

 כדלקמן: תבצעתהמציע הזוכה בדיקת והערכת ההצעות ובחירת  .62

 : שלב א'

 המסמכיםבשלב זה יבדקו . הסף-ועמידתו בתנאיהמציע זהות  תבדיק .62.1

-עלהמזמינה( שיקול דעת על פי  נוסף)או כל מידע מציע ידי כל -שהוגשו על

שות הסף שנקבעו לצורך השתתפות במכרז, מנת לוודא שההצעה עומדת בדרי

 נדרש לצרףשהמציע וכן שהינה כוללת את כל המסמכים והאישורים 

  להצעתו.

ועדת רשאית איזה מהמסמכים האמורים לעיל, להצעתו המציע א צירף ל .62.2

, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את המכרזים

ישלים ו/או יתקן ו/או יוסיף ו/או כי  או לחלופין; לבקשהמציע הצעתו של 

 תאו הנתונים המפורטים בה וכן רשאימהמסמכים שבהצעתו ו/יבהיר איזה 

 הבלעדי. הדעת-להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול המזמינה

 : שלב ב'

. לעיל 44, בהתאם למפורט בסעיף בדיקת איכות המציע ואיכות ההצעה .62.3

נציגי המזמין בכל אחד מן המזמינה תהא רשאית ליצור קשר עם 

כמו כן,  בעל התפקיד המוצע.לולבקש את התייחסותם הפרויקטים המוצגים 
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בשלב זה תזמין המזמינה את בעלי התפקידים מטעם המציע לראיון 

 במשרדיה, לשם התרשמות אישית מניסיונם ומהתאמתם למתן השירותים.

 לעיל.  44ההצעות, בהתאם למפורט בסעיף  בתום שלב זה ינוקדו .62.4

)מתוך הציון המלא לחלק זה(. מציע שיקבל  70%הינו  המזעריציון האיכות  .62.5

 יפסל ולא יעבור לשלב בדיקת הצעות המחיר. 60%-ציון איכות נמוך מ

מקום שבו לא התקבלו לכל הפחות שתי הצעות העוברות את ציון הסף  .62.6

על זכותה לאפשר להצעות שציון הסף המזמינה , שומרת 70%יכות של לא

 , להתמודד ולעבור לשלב בדיקת הצעות המחיר.60%-לאיכות שלהן מעל ל

  :'גשלב 

את מעטפת ועדת המכרזים תפתח לאחר ניקוד איכות ההצעות כאמור לעיל,  .62.7

כאמור  זעריהמבציון האיכות כספית של המשתתפים אשר עמדו הההצעה 

 ל.לעי

פי שיקול דעתה, לדון עם -רשאית, על טעמה(מו מי )אעדת המכרזים ו .62.8

לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או המשתתפים בפרטי הצעתם, 

מנת -גם לאחר פתיחת ההצעות על ההבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא

 .לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור

 הזוכה

ודיע לכלל המציעים, סמוך ככל הניתן לאחר קבלת תחליט על הזוכה ות נההמזמי .63

 . הההחלטה, על החלטת

להתקשר עם מציע תהיה בכתב  המזמינהחלטת הלעיל,  56על אף האמור בסעיף  .64

. הודעת הזכייה לא תחייב נההמזמיוחתומה בידי הגורמים המוסמכים לכך מטעם 

, בנוסח המזמינהשל  ההסכם מחייב לשביעות רצונ , כל עוד לא נחתםהמזמינהאת 

פה, לא -בכתב ובין בעל . שום הודעה או מסמך אחר, בין'זמסמך ההסכם המצורף כ

ולא תקנה כל טענת השתק או מניעות המזמינה יצרו הסכם מחייב בין הזוכה לבין 

 ו/או כלפי ועדת המכרזים.המזמינה כלפי 

ת והודעהימים נוספים לאחר  30למשך  ההצעות שלא זכו במכרז תשארנה בתוקף .65

זוכים. בתקופה זו תהא ועדת המכרזים רשאית להודיע למציעים נוספים על ל

 זכייתם מכל סיבה שהיא.

המוחלט דעתה -לבחור בהצעה אחת או יותר, לפי שיקול תהא רשאיהמזמינה ת .66

בשירותים כל זוכה את החלק יספק ביותר מהצעה אחת, המזמינה  הוהבלעדי. בחר

 סכם.הוכפי שייקבע במסגרת ההמזמינה ה לו תשהור

תחתום על ההסכם ותעבירו לזוכה, בכפוף בו ודיע לזוכה את המועד המזמינה ת .67

ועמידתו בתנאים המהווים תנאי לחתימת  ,לחתימתו על נספחי ההסכם כנדרש

 .המזמינה על ההסכם



 
 

15 

הזוכה  מבלי לגרוע מכלליות האמור, לא יראו את הודעת הזכייה כקיבול הצעת .68

 בטרם נחתם עמו הסכם. השירותיםוזוכה לא יהיה רשאי להתחיל בביצוע 

במקרה שתתבטל הצעת מציע מסוים שהצעתו התקבלה, וזאת מכל סיבה שהיא, בין  .69

להתקשר עם  תחייבהמזמינה הא תלפני שנחתם איתו הסכם ובין לאחר מכן, לא 

 המציע הבא אחריו או עם כל מציע אחר.

 תרשאיהמזמינה הא תלא יעמוד באי אלו מהתחייבויותיו לעיל, היה והזוכה במכרז  .70

לבטל את זכייתו במכרז בהודעה בכתב לזוכה, וזאת לאחר שניתנה לזוכה הודעה על 

פיה הוא נדרש לתקן את המעוות והזוכה לא פעל בהתאם להודעה ובמסגרת הזמן 

 .בהודעה קבענש

בכל דין  לוסעד המוקנה לכל  תזכאיהמזמינה  האתבוטלה הזכייה כאמור לעיל,  .71

 ובמסמכי המכרז. 

הזוכה יהא מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, חובה או סמכות בהתבסס על מידע,  .72

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

פה, בין לפני שנחתם ההסכם עימו ובין לאחר -מחוץ להסכם, בין בכתב ובין בעל

 שנחתם.

מסמך את השירותים המנויים בהסכם ) למזמינהמבלי לגרוע מחובת הזוכה לספק  .73

לנהל עם הזוכה  תהא רשאית, המזמינה(, לרבות כל הנדרש למתן שירותים אלו, 'ז

, וזאת מסמכי המכרז, אשר אינם מפורטים בלקבלת שירותים נוספיםומתן -משא

 .והתמורה הנקובה בוסכם העל בסיס ה

 גילוי מידע במכרז

עדת המכרזים )או מי מטעמה( רשאית, על פי שיקול דעתה, לדרוש ממציע לגלות ו .74

פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון 

שלו, או של בעלי ענין בו, וכן כל מידע אחר שלדעתה יש ענין בגילויו וכן לפנות לכל 

ם )או מי מטעמה( על פי שיקול דעתה צד ג' בעניין זה. כן רשאית וועדת המכרזי

 פרויקטים אחרים של המציע במסגרת בדיקתה את המציע.שירותים ב לבחון

עדת המכרזים את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון ומציע אשר נמנע מלמסור לו .75

רשאית ועדת המכרזים שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה וזאת מבלי לגרוע מכל 

, לפי העניין, כתוצאה למזמינהדת המכרזים ו/או עוזכות אחרת העומדת לו

 מכרז או לפי כל דין.המההפרה, לפי תנאי מסמכי 

כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר  נהמזמיזכה מציע, ולאחר מכן התברר ל .76

לשלול זכייתו מעיקרה,  המזמינה תמידע חלקי בלבד ו/או מסר מידע מטעה, רשאי

מבלי לגרוע מכל  כל פיצוי ו/או החזר הוצאות, וזאת מבלי שהזוכה יהיה זכאי לקבל

 כתוצאה מההפרה.למזמינה  הזכות אחרת השמור
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בחר את אמיתות תאת הזכות לבדוק ולאשר בכל דרך בה  הלעצמ תשומרהמזמינה  .77

המידע שנמסר על ידי המציעים. בהגשת הצעות, יראו את המציעים כאילו הסכימו 

 .מינההמזלביצוע הבדיקות דלעיל על ידי 

בהגשת הצעות, מביעים המציעים את הסכמתם מראש לגילוי הצעותיהם למציעים  .78

לעשות כן בקשר להליך משפטי הקשור המכרז, המזמינה דרש תאחרים, במידה ו

, בבחינת סוד מסחרי. עיון ו/או המזמינה של ופרט למידע שהינו, לפי שיקול דעת

 בגין העלויות הכרוכות בכך.למזמינה צילום מסמכי המכרז ייעשה בכפוף לתשלום 

כי  תהא סבורה המזמינהעל אף האמור לעיל, מסכימים המציעים כי במקרה בו  .79

להימנע מגילוי  תרשאיהמזמינה הא תקיים ספק כלשהו בשאלת גילוי המידע, 

 המידע, וזאת כל עוד לא ניתן צו מרשות מוסמכת המורה על גילוי כאמור.

בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול,  המציע חייב לעדכן את ועדת המכרזים .80

, בפרק הזמן שיחלוף מעת למזמינהועדת המכרזים או ואם יחול, במידע שמסר ל

הגשת הצעתו למכרז ועד למועד פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר הזוכה, ואם 

 עד לחתימה על ההסכם. - נקבע כזוכה

 אחריות

נזק שייגרמו למציע בקשר עם  בכל אחריות להוצאה או תנושאה אינהמזמינה  .81

הצעתו בקשר למכרז זה, לרבות בכל הנוגע לאי קבלת הצעתו ולרבות במידה 

 והמכרז יבוטל מכל סיבה שהיא.

מובהר במפורש, כי בכל מקרה לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר  .82

 הוצאות כלשהן בקשר עם השתתפותו במכרז זה.

 סודיות

בקשר או המזמינה סודיות כל מידע שיימסר לו על ידי המציע מתחייב לשמור על  .83

 לצורך המכרז.

מציע לא יהיה רשאי לגלות את פרטיו ואת פרטי הצעתו במכרז לכל גורם שהוא  .84

 מראש ובכתב.המזמינה אלא בהסכמת 

 בנוגע לשמירת סודיות.המזמינה המציעים מתחייבים לציית לכל הוראות  .85

המסמכים מושאלים למציע לשם הכנת והמזמינה כל מסמכי המכרז הנם רכוש  .86

הצעתו והגשתה. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל 

כי לא זכה במכרז, המזמינה מטרה אחרת. לא הגיש המציע הצעה, או קיבל הודעה 

 .המזמינהיחזיר המציע את מסמכי המכרז, אם נדרש לעשות כן על ידי 
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 הודעות ונציגות

את כתובתו לצורך קבלת הודעות בכל הקשור במכרז  'גבמסמך רז יציין מציע במכה .87

הטלפון, מספר הפקסימיליה וכתובת הדואר האלקטרוני של נציג  מספרואת שמו, 

 מטעמו, המוסמך לחייב את המציע על פי דין לעניין מכרז זה.

 בקשר למכרז זה והוא יהיה נהעם הנציג שיצוין כאמור ינוהלו המגעים של המזמי .88

מוסמך לייצג את המציע ולהתחייב בשמו. על נציג זה להיות תושב ישראל, וכתובתו 

 בישראל.

הודעות תשלחנה בדואר או בדואר אלקטרוני. הודעה שנשלחה בדואר תחשב כאילו  .89

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

 עם קבלת אישור אלקטרוני על ההגעה.בדואר אלקטרוני תחשב כאילו הגיעה ליעדה 

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ועניינים הנוגעים למכרז, או בכל תביעה  .90

 בבתי המשפט המוסמכים בירושלים.אך ורק הנובעת מהליך ניהולו, תהיה 

 בברכה,

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ
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  שת הצעהטופס הג

 חברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מה לכבוד

 

בים פרויקט ניקוז, שיקום ופיתוח במתחם חמי זוהר לניהול  מתן שירותיל הצעההנדון: 
 שלב ב' –המלח 

 

על ם שבנדון, למתן שירותיהמכרז אנו החתומים מטה לאחר שקראנו בעיון את מסמכי 

 , מצהירים בזאת:הםונספחי הםכל חלקי

על פרטיהם ללא המכרז ו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי הננ .1

יוצא מן הכלל, כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, 

וכי בהתאם לכך  מתן השירותיםוכן בחנו את כל הגורמים האחרים המשפיעים על 

צגים, פרסומים, אמירות או ביססנו את הצעתנו. לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ ידי -פה על-הבטחות כלשהם שנעשו בעל

המכרז ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי  "(המזמינה)להלן: "

ללא כל המכרז בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי 

-י לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענות של איהסתייגות או שינוי וכ

או של יתר המסמכים "( ההסכםסכם )להלן: "ההידיעה כלשהי של תנאי -הבנה או אי

 ואנו מוותרים בזה מראש על טענות כאמור.

 למתן השירותיםהננו מצהירים כי אנו בעלי הידע, המומחיות והניסיון הדרושים  .2

 . מכרז זהא ונש

פי כל דין לביצוע כל -יונות הנדרשים עלישננו מצהירים כי בידינו כל ההיתרים והרה .3

 פי ההסכם.-התחייבויותינו על

כי ו, במכרזהננו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים  .4

. אנו מתחייבים להוציא לפועל את המכרזהצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי 

כולם יחד, לפי המחיר  המכרזבהתאם לתנאים המפורטים במסמכי  םמתן השירותי

לשביעות לספק את השירותים והננו מקבלים על עצמנו הצעתנו הכספית שהצענו ב

 תקופה הנקובה.ה המזמינה בכלשל  הרצונה המלא

פי -צעתנו זו, הננו מתחייבים כי היה ותתקשרו עמנו בהסכם, ננהג עלההגשת ב .5

פי כל האמור בנספחים -מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עלההסכם, לרבות אך 

נפרד הימנו, ואנו מקבלים על עצמנו את מלוא תנאיו, -להסכם המהווים חלק בלתי

 וכן כל חובה אחרת הנובעת ממנו.

 5/16מכרז מס' 

 ב'מסמך 

 טופס הגשת הצעה
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ידנו -עובדות והמצגים שניתנו עלהחתימתנו על מסמכי המכרז, אנו מצהירים כי כל ב .6

נים ומדויקים, לרבות במועד הגשת ההצעה, ויישארו כך במסגרת מכרז זה, הינם נכו

נפרד מהצעתנו. אנו מצהירים כי ידוע לנו -בכל מועד עתידי והינם חלק בלתי

תנו יישההצהרה האמורה הינה ביסוד הסכמת המזמינה להשתתפותנו ו/או לזכ

את הזכות לבדוק את כל המצגים האמורים  במכרז וכי המזמינה שומרת לעצמה

התאמה מכל מין -אחר שלב ההודעה על הזוכה(. ידוע לנו כי במקרה של אי)לרבות ל

הסכם שיחתם עמנו, הוסוג, תהא המזמינה זכאית לפסול את הצעתנו ו/או לבטל את 

 אם נזכה במכרז, ולא תהא לנו כל טענה לענין זה.

פי מסמכי המכרז, בתמורה -הננו מתחייבים לקיים ולמלא אחר כל התחייבויותינו על .7

 לתשלום על פי ההצעה הכספית המצורפת למסמכי ההזמנה ובהתאם לאמור בהסכם.

או  ןכול הכרוכות בזכייה במכרז,הננו מתחייבים, כי אם לא נמלא אחר התחייבותנו  .8

הא תמכל התחייבות כלפינו ו הפטור תהא המזמינה, תוך הזמן האמור, ןמקצת

 השירותים למשתתף אחר.מתן למסור את  תזכאי

חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ותהא תקפה -עתנו זו היא בלתיהצ .9

, והיא יום מהמועד האחרון להגשת הצעות 120ומחייבת אותנו במשך תקופה של 

תמשיך לחייב אותנו והמזמינה תוכל לקבלה בכל עת לפני תום אותה תקופה. תוקף 

דוא"ל, לתקופה או מצעות אלרבות ב ,בכתב ,הצעתנו זו יוארך לפי דרישת המזמינה

 ימים נוספים. 120מספר תקופות, שלא תעלנה יחד על 

מתן ידוע לנו כי אין התחייבות מצדכם ביחס למועד מתן השירותים, וכי תחילת  .10

תלויה בהתקיימותם של מספר גורמים וביצוע תיאומים, כמפורט השירותים 

 במסמכי ההזמנה.

לב וללא הסכם או קשר עם אנשים או -שת בתוםהננו מצהירים כי הצעתנו זו מוג .11

 גופים אחרים המגישים הצעות למתן השירותים.

הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות ככל ואנו תאגיד, הננו מצהירים כי  .12

במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה 

 ל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.פי כ-זו וכי אין כל מניעה על

ולמילוי  V-אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הבאים )לסימון ב .13

 :(ציעידי המ-הפרטים על

 יש/אין שם המסמך

  ;מסמך ב' בנוסח, מלא וחתוםטופס הגשת הצעה 

  תנאי הסףב מאושר על ידי עו"ד להוכחת עמידה מלא וחתוםתצהיר 



 
 

20 

, בנוסח להזמנה 9.2 - 9.5בסעיפים המציע כאמור  ניסיוןבדבר 

, מנהל ניסיון המציע, הכולל, בין היתר, פירוט בדבר ג'מסמך 

  המוצעים מטעמו;הפרויקט, המפקח ומהנדס המערכות 

ירותים שאינו עובד המציע נותן שככל שהמציע מבקש להסתמך על 

יצרף  ,מנהל פרויקט() להזמנה 9.3להוכחת עמידה בתנאי הסף 

מסמך , בנוסח נותן השירותיםהמציע תצהיר מלא וחתום על ידי 

 ;(2ג')

 

נותן שירותים שאינו עובד המציע ככל שהמציע מבקש להסתמך על 

יצרף המציע  ,מפקח() להזמנה 9.4להוכחת עמידה בתנאי הסף 

 ;(3מסמך ג'), בנוסח נותן השירותיםתצהיר מלא וחתום על ידי 

 

נותן שירותים שאינו עובד המציע ככל שהמציע מבקש להסתמך על 

יצרף  ,מהנדס מערכות() להזמנה 9.5להוכחת עמידה בתנאי הסף 

מסמך , בנוסח נותן השירותיםציע תצהיר מלא וחתום על ידי המ

 ;(4ג')

 

מנהל הפרויקט, המפקח ומהנדס קורות חיים מפורטים של 

המערכות המוצעים. קורות החיים יכללו פירוט בדבר פרויקטים 

שבוצעו/לוו על ידי הגורמים המוצעים, וישמשו )יחד עם 

ידה בתנאי הסף(, הפרויקטים המוצגים במסגרת המענה לבחינת עמ

 כבסיס להערכת ניקוד האיכות של הגורמים המוצעים;

 

, בנוסח תשלום שכר מינימוםותצהיר בדבר העסקת עובדים זרים 

 ;מסמך ד'

 

, חתומה על ידי מורשי החתימה מסמך ה'ההצעה הכספית בנוסח 

 ;להזמנה 27.2של המציע, במעטפה נפרדת, כמפורט בסעיף 

 

באשר לזכויות החתימה  המציעאישור עורך דין או רואה חשבון של 

 ותמחייב (גבי מסמכי המכרז וההצעה-על) החתימותבתאגיד וכי 

 ;'ו מסמךבנוסח , את התאגיד לכל דבר וענין

 

, הכנסהאישור תקף על ניהול ספרים, רישום במע"מ ובמס העתק 

ניהול חשבונות ותשלום  לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת

 ;1976-תשל"וה ,מס(
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  ;מכרזתשלום דמי השתתפות בעל אסמכתא 

כל מסמכי המכרז כשהם חתומים במקומות המיועדים לכך על ידי 

מורשי החתימה המוסמכים מטעמו, בצירוף הודעות למציעים 

( נההמזמיע"י  שנשלחו או פורסמו)ככל ומענה לשאלות הבהרה 

הנדרשים  הפרטים בהם כל שהושלמו , לאחרחתומים כנ"ל

 .להשלמה

 

 

בו מופיע בלשון "רבים", משמעו גם לשון "יחיד",  מכרזהבכל מקום במסמכי  .15

 ולהיפך.

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

  



 
 

22 

 

 

 

 תנאי הסףבעמידה תצהיר להוכחת 

 

אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת 
 וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

 ___________ / ע.מ.ח.פ., _________________חברת _מורשה חתימה באני  .1
למתן  5/16במסגרת מכרז  זה כחלק מהצעה ומוסמך ליתן תצהיר"( המציע)להלן: "

 .שלב ב' –בים המלח פרויקט ניקוז, שיקום ופיתוח במתחם חמי זוהר לניהול  שירותי

  פרטי המציע .2

          שם המציע: .2.1

         :/ ע.מ.ח.פ.מס'  .2.2

        :מען המציע )כולל מיקוד( .2.3

         שם איש הקשר אצל המציע: .2.4

          תפקיד איש הקשר: .2.5

          :ן קוויפוטל .2.6

          :ן ניידטלפו .2.7

          פקסימיליה: .2.8

          דואר אלקטרוני: .2.9

 ניסיון קודם של המציע .3

, שירותי ניהול ביצוע , השלים המציע מתן1.1.2012במהלך התקופה שתחילתה ביום 

פיתוח או עפר או תשתיות בהיקף של  ם שליפרויקט שלושהל כולל פיקוח צמוד,

 להזמנה.  9.2, בהתאם להוראות סעיף ש"ח )לפני מע"מ( כל אחד 40,000,000לפחות 

         הפרויקט: שם  .3.1

         :מזמין העבודה

     : תיאור הפרויקט והשירותים שסיפק המציע

          

          

           

           

 5/16מכרז מס' 

 (1)'גמסמך 

להוכחת תצהיר 
 עמידה בתנאי הסף
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         מקום ביצוע העבודה:

       :מע"מ( לפני) בשקלים חדשיםהיקף כספי 

      גמר:    : מועד הביצוע: התחלה

       :  שם איש קשר אצל מזמין הפרויקט

        :  מס' טלפון של איש הקשר

         הפרויקט: שם  .3.2

         :מזמין העבודה

     : תיאור הפרויקט והשירותים שסיפק המציע

          

          

           

           

         מקום ביצוע העבודה:

       :מע"מ( לפני) היקף כספי בשקלים חדשים

      גמר:    : מועד הביצוע: התחלה

       :  שם איש קשר אצל מזמין הפרויקט

        :  מס' טלפון של איש הקשר

         הפרויקט: שם  .3.3

         :מזמין העבודה

     : יעתיאור הפרויקט והשירותים שסיפק המצ

          

          

           

           

         מקום ביצוע העבודה:
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       :מע"מ( לפני) היקף כספי בשקלים חדשים

      גמר:    : מועד הביצוע: התחלה

       :  שם איש קשר אצל מזמין הפרויקט

        :  מס' טלפון של איש הקשר

 מנהל הפרויקט מטעם המציעניסיון  .4

שנות ניסיון  10, בעל במועד הגשת ההצעות במכרז נהל פרויקט שהינו מהנדס אזרחימ

השנים שקדמו למועד הגשת  15בניהול ביצוע של פרויקטים הנדסיים, במהלך לפחות 

ההצעות במכרז. לשם הוכחת עמידה בתנאי תידרש הצגתם של לפחות שלושה 

רה, להם נתן המנהל המוצע פיתוח או עפר או תשתיות, בתקופה האמו פרויקטים, של

 להזמנה.  9.3בהתאם להוראות סעיף שירותי ניהול ביצוע, 

במידה והמציע מבקש להוכיח עמידה בתנאי זה באמצעות נותן שירותים שאינו עובד 

מסמך המציע, אין למלא את סעיף זה על תתי סעיפיו, ובמקום זאת יש להגיש את 

 לן, כשהוא חתום על ידי נותן השירותים.לה( 2ג')

 :פרטי מנהל הפרויקט המוצע

         : שם מנהל הפרויקט

          הזיהוי:  מס'

          טלפון נייד: 

           דואר אלקטרוני: 

השנים שקדמו  15מס' שנות ניסיון בניהול ביצוע של פרויקטים הנדסיים במהלך 

         :למועד הגשת ההצעות במכרז

   האם בעל רישיון מהנדס אזרחי בתוקף במועד הגשת ההצעות למכרז: 

 :פרויקטים מוצגים

         הפרויקט: שם  .4.1

         :מזמין העבודה

   : תיאור הפרויקט והשירותים שסיפק מנהל הפרויקט
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         מקום ביצוע העבודה:

      גמר:    : התחלהמועד הביצוע: 

       :  שם איש קשר אצל מזמין הפרויקט

        :  מס' טלפון של איש הקשר

         הפרויקט: שם  .4.2

         :מזמין העבודה

   : תיאור הפרויקט והשירותים שסיפק מנהל הפרויקט

          

          

           

           

         מקום ביצוע העבודה:

      גמר:    : ביצוע: התחלהמועד ה

       :  שם איש קשר אצל מזמין הפרויקט

        :  מס' טלפון של איש הקשר

         הפרויקט: שם  .4.3

         :מזמין העבודה

   : תיאור הפרויקט והשירותים שסיפק מנהל הפרויקט
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         מקום ביצוע העבודה:

      גמר:    : מועד הביצוע: התחלה

       :  שם איש קשר אצל מזמין הפרויקט

        :  מס' טלפון של איש הקשר

עבור  מנהל הפרויקט* ככל הנדרש ניתן לצרף דפי פירוט נוספים להצגת ניסיון 

 הפרויקטים השונים.

 המפקח מטעם המציעניסיון  .5

לפחות שנות ניסיון  10ת במכרז, בעל מפקח שהינו מהנדס אזרחי במועד הגשת ההצעו

השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות  15בפיקוח צמוד בפרויקטים הנדסיים, במהלך 

במכרז. לשם הוכחת עמידה בתנאי תידרש הצגתם של לפחות שלושה פרויקטים, של 

פיקוח שירותי פיתוח או עפר או תשתיות, בתקופה האמורה, להם נתן המפקח המוצע 

 להזמנה. 9.4להוראות סעיף  בהתאם צמוד,

במידה והמציע מבקש להוכיח עמידה בתנאי זה באמצעות נותן שירותים שאינו עובד 

מסמך המציע, אין למלא את סעיף זה על תתי סעיפיו, ובמקום זאת יש להגיש את 

 להלן, כשהוא חתום על ידי נותן השירותים.( 3ג')

 :מוצעההמפקח פרטי 

          : המפקחשם 

          הזיהוי:  מס'

          טלפון נייד: 

           דואר אלקטרוני: 

השנים  15פרויקטים הנדסיים במהלך מתן שירותי פיקוח צמוד למס' שנות ניסיון ב

        :שקדמו למועד הגשת ההצעות במכרז

   למכרז:  האם בעל רישיון מהנדס אזרחי בתוקף במועד הגשת ההצעות

 :פרויקטים מוצגים

         הפרויקט: שם  .5.1

         :מזמין העבודה
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    : תיאור הפרויקט והשירותים שסיפק המפקח

          

          

           

           

         מקום ביצוע העבודה:

      גמר:    : מועד הביצוע: התחלה

       :  שם איש קשר אצל מזמין הפרויקט

        :  טלפון של איש הקשר מס'

         הפרויקט: שם  .5.2

         :מזמין העבודה

    : תיאור הפרויקט והשירותים שסיפק המפקח

          

          

           

           

         מקום ביצוע העבודה:

      גמר:    : מועד הביצוע: התחלה

       :  שם איש קשר אצל מזמין הפרויקט

        :  ' טלפון של איש הקשרמס

         הפרויקט: שם  .5.3

         :מזמין העבודה

    : תיאור הפרויקט והשירותים שסיפק המפקח
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         מקום ביצוע העבודה:

      גמר:    : מועד הביצוע: התחלה

       :  שם איש קשר אצל מזמין הפרויקט

        :  ס' טלפון של איש הקשרמ

עבור הפרויקטים המפקח * ככל הנדרש ניתן לצרף דפי פירוט נוספים להצגת ניסיון 

 השונים.

 מהנדס המערכות מטעם המציעניסיון  .6

שנות  10בעל חשמל במועד הגשת ההצעות במכרז, שהינו מהנדס  ,מהנדס מערכות

ם שקדמו למועד הגשת השני 15 , במהלךבפרויקטים הנדסייםבעבודה לפחות ניסיון 

לשם הוכחת עמידה בתנאי תידרש הצגתם של לפחות שלושה  ההצעות במכרז.

חדר טרנספורמציה  ,הקמת תחנת שאיבהכל אחד, הנדסיים שכללו  פרויקטים

, להם נתן המהנדס המוצע שירותי הנדסת מערכות, ת בקרת חשמלמערכו)חשמל( 

  להזמנה. 9.5בהתאם להוראות סעיף 

במידה והמציע מבקש להוכיח עמידה בתנאי זה באמצעות נותן שירותים שאינו עובד 

מסמך המציע, אין למלא את סעיף זה על תתי סעיפיו, ובמקום זאת יש להגיש את 

 להלן, כשהוא חתום על ידי נותן השירותים.( 4ג')

 :מהנדס המערכותפרטי 

         : מהנדס המערכותשם 

          הזיהוי:  מס'

          טלפון נייד: 

           דואר אלקטרוני: 

השנים שקדמו למועד  15מס' שנות ניסיון בעבודה בפרויקטים הנדסיים במהלך 

          :הגשת ההצעות במכרז

   : במועד הגשת ההצעות למכרז האם בעל רישיון מהנדס חשמל בתוקף
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 :פרויקטים מוצגים

         קט: הפרוישם  .6.1

         :מזמין העבודה

   : תיאור הפרויקט והשירותים שסיפק מהנדס המערכות

          

          

           

           

         מקום ביצוע העבודה:

      גמר:    : מועד הביצוע: התחלה

       :  שם איש קשר אצל מזמין הפרויקט

        :  מס' טלפון של איש הקשר

         הפרויקט: שם  .6.2

         :מזמין העבודה

   : תיאור הפרויקט והשירותים שסיפק מהנדס המערכות

          

          

           

           

         מקום ביצוע העבודה:

      גמר:    : מועד הביצוע: התחלה

       :  שם איש קשר אצל מזמין הפרויקט

        :  מס' טלפון של איש הקשר

         הפרויקט: שם  .6.3

         :מזמין העבודה
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   : תיאור הפרויקט והשירותים שסיפק מהנדס המערכות

          

          

           

           

         מקום ביצוע העבודה:

      גמר:    : מועד הביצוע: התחלה

       :  שם איש קשר אצל מזמין הפרויקט

        :  הקשר מס' טלפון של איש

עבור מהנדס המערכות * ככל הנדרש ניתן לצרף דפי פירוט נוספים להצגת ניסיון 

 הפרויקטים השונים.

 הערות:

של מנהל הפרויקט, המפקח ומהנדס מפורטים יש לצרף קורות חיים  .1

קורות החיים יכללו פירוט בדבר פרויקטים שבוצעו/לוו  .המערכות המוצעים

ם, וישמשו )יחד עם הפרויקטים המוצגים במסגרת על ידי הגורמים המוצעי

 כבסיס להערכת ניקוד האיכות של הגורמים המוצעים.מסמך זה( 

 במתכונת הנ"ל בדפים נוספים.ניתן לפרט ופרטים נוספים עבודות נוספות  .2

 

 אני מצהיר כי זה שמי, להלן חתימתי, והאמור בתצהיר זה אמת. .7

 

 

  

 שם המצהיר  תאריך

 אישור

______, עו"ד )מ.ר.___________(, מאשר/ת כי ביום __, _______אני הח"מ
מר/גב'  ___________________ ברח' י במשרדייהופיע בפנ _______________

ידי ת.ז. מס' _________ / המוכר לי אישית וחתם -_____________ שזיהה עצמו על
יהא צפוי לכל  על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי

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

 

 

  

 חתימה עו"דשם מלא של  תאריך
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)מנהל להזמנה  9.3ציע מוכיח את תנאי הסף יש למלא תצהיר זה רק אם המ

 נותן שירותים שאינו עובד המציע באמצעות פרויקט( 

התחייבות נותן השירותים שאינו עובד המציע וניסיון תצהיר להוכחת 
 נותן השירותים

 -אגיד הינו תנותן השירותים )אם אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. _________ 
"( לאחר שהוזהרתי כי  נותן השירותים)להלן: "( מורשה חתימה מטעם __________ 

עלי להצהיר אמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה 
 בזה כדלקמן: 

"( המציע_____________ )להלן: "_____הנני מוסר תצהיר זה כחלק מהצעתה של  .1
פרויקט ניקוז, שיקום ופיתוח במתחם למתן שירותי ניהול ל 5/16מכרז  -במסגרת 

 "(.הפרויקטשלב ב' )להלן: " –בים המלח חמי זוהר 

"(, במסגרת השירותים)להלן: " פרויקטלניהול התקשרתי עם המציע למתן שירותי  .2
 הצעת המציע במכרז הנ"ל, וברשותי האמצעים הדרושים למתן השירותים.

כנותן הצעת המציע לביצוע הפרויקט, אשמש  הנני מתחייב כי במידה ותתקבל .3

 בהתאם להוראות המכרז. שירותים עבורו, 

והמפורט בהזמנה, וכי נותן השירותים עומד בתנאי הסף הנדרש מ אניהנני מצהיר כי  .4

 אין לי כל מניעה על פי כל דין והסכם מלספק למציע את השירותים לשמם נשכרתי.

נה עם המציע ועמו בלבד וכי אין לי דין הנני מצהיר כי ידוע לי שהתקשרותי הי .5

כי בכל מקרה של תביעה ו/או לי ישירות. בהתאם לאמור, ידוע  המזמינהודברים עם 

דרישת פיצוי שתהיה לו בקשר עם הפרויקט, תופנה התביעה או הדרישה אל המציע 

 ישירות ואליו בלבד.

 :נותן השירותיםפרטי  .6

         : נותן השירותיםשם 

          : הזיהוי מס'

          טלפון נייד: 

           דואר אלקטרוני: 

 5/16מכרז מס' 

 (2)ג'מסמך 

תצהיר להוכחת 
נותן ניסיון 

שירותים שאינו 
עובד המציע 

נותן והתחייבות 
 השירותים
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השנים שקדמו  15מס' שנות ניסיון בניהול ביצוע של פרויקטים הנדסיים במהלך 

         :למועד הגשת ההצעות במכרז

   האם בעל רישיון מהנדס אזרחי בתוקף במועד הגשת ההצעות למכרז: 

 :פרויקטים מוצגים

         הפרויקט:  שם .6.1

         :מזמין העבודה

   : תיאור הפרויקט והשירותים שסיפק מנהל הפרויקט

          

          

           

           

         מקום ביצוע העבודה:

      גמר:    : מועד הביצוע: התחלה

       :  שם איש קשר אצל מזמין הפרויקט

        :  מס' טלפון של איש הקשר

         קט: הפרוי שם .6.2

         :מזמין העבודה

   : תיאור הפרויקט והשירותים שסיפק מנהל הפרויקט

          

          

           

           

         מקום ביצוע העבודה:

      גמר:    : מועד הביצוע: התחלה

       :  שם איש קשר אצל מזמין הפרויקט
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        :  מס' טלפון של איש הקשר

         הפרויקט:  םש .6.3

         :מזמין העבודה

   : תיאור הפרויקט והשירותים שסיפק מנהל הפרויקט

          

          

           

         מקום ביצוע העבודה:

      גמר:    : מועד הביצוע: התחלה

       :  שם איש קשר אצל מזמין הפרויקט

        :  מס' טלפון של איש הקשר

עבור  מנהל הפרויקטהנדרש ניתן לצרף דפי פירוט נוספים להצגת ניסיון  * ככל

 הפרויקטים השונים.

קורות החיים יכללו פירוט בדבר  .של מנהל הפרויקטמפורטים יש לצרף קורות חיים  *

וישמשו )יחד עם הפרויקטים המוצגים מנהל הפרויקט פרויקטים שבוצעו/לוו על ידי 

 .מנהל הפרויקטהערכת ניקוד האיכות של  כבסיס לשםבמסגרת מסמך זה( 

 אני מצהיר כי זה שמי, להלן חתימתי, והאמור בתצהיר זה אמת. .7

 

8.  

  

 שם המצהיר  תאריך

 אישור

______, עו"ד )מ.ר.___________(, מאשר/ת כי ביום __אני הח"מ, _______
מר/גב'  ___________________ ברח' י במשרדייהופיע בפנ _______________

ידי ת.ז. מס' _________ / המוכר לי אישית וחתם -____________ שזיהה עצמו על_
על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל 

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

 

 

  

 חתימה עו"דשם מלא של  תאריך
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להזמנה )מפקח(  9.4יש למלא תצהיר זה רק אם המציע מוכיח את תנאי הסף 

 נותן שירותים שאינו עובד המציע באמצעות 

ון נותן השירותים שאינו עובד המציע והתחייבות ניסיתצהיר להוכחת 
 נותן השירותים

 -הינו תאגיד נותן השירותים )אם אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. _________ 
"( לאחר שהוזהרתי כי  נותן השירותים)להלן: "( מורשה חתימה מטעם __________ 

קבועים בחוק, מצהיר/ה עלי להצהיר אמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים ה
 בזה כדלקמן: 

"(  המציע_____________ )להלן: "____הנני מוסר תצהיר זה כחלק מהצעתה של  .1
פרויקט ניקוז, שיקום ופיתוח במתחם ל ניהוללמתן שירותי  5/16מכרז  -במסגרת 

 "(.הפרויקטשלב ב' )להלן: " –בים המלח חמי זוהר 

"(, במסגרת השירותים)להלן: "פרויקט פיקוח להתקשרתי עם המציע למתן שירותי  .2
 הצעת המציע במכרז הנ"ל, וברשותי האמצעים הדרושים למתן השירותים.

הנני מתחייב כי במידה ותתקבל הצעת המציע לביצוע הפרויקט, אשמש כנותן  .3

 שירותים עבורו, בהתאם להוראות המכרז. 

פורט בהזמנה, וכי עומד בתנאי הסף הנדרש מנותן השירותים והמ אניהנני מצהיר כי  .4

 אין לי כל מניעה על פי כל דין והסכם מלספק למציע את השירותים לשמם נשכרתי.

הנני מצהיר כי ידוע לי שהתקשרותי הינה עם המציע ועמו בלבד וכי אין לי דין  .5

ודברים עם המזמינה ישירות. בהתאם לאמור, ידוע לי כי בכל מקרה של תביעה ו/או 

שר עם הפרויקט, תופנה התביעה או הדרישה אל המציע דרישת פיצוי שתהיה לו בק

 ישירות ואליו בלבד.

 :נותן השירותיםפרטי  .6

         : נותן השירותיםשם 

          הזיהוי:  מס'

          טלפון נייד: 

           דואר אלקטרוני: 

 5/16מכרז מס' 

 (3)ג'מסמך 

תצהיר להוכחת 
ניסיון נותן 

שירותים שאינו 
עובד המציע 

והתחייבות נותן 
 השירותים
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השנים  15מס' שנות ניסיון במתן שירותי פיקוח צמוד לפרויקטים הנדסיים במהלך 

        :קדמו למועד הגשת ההצעות במכרזש

   האם בעל רישיון מהנדס אזרחי בתוקף במועד הגשת ההצעות למכרז: 

 :פרויקטים מוצגים

         הפרויקט: שם  .6.1

         :מזמין העבודה

    : תיאור הפרויקט והשירותים שסיפק המפקח

          

          

           

           

         דה:מקום ביצוע העבו

      גמר:    : מועד הביצוע: התחלה

       :  שם איש קשר אצל מזמין הפרויקט

        :  מס' טלפון של איש הקשר

         הפרויקט: שם  .6.2

         :מזמין העבודה

    : תיאור הפרויקט והשירותים שסיפק המפקח

          

          

           

           

         ודה:מקום ביצוע העב

      גמר:    : מועד הביצוע: התחלה

       :  שם איש קשר אצל מזמין הפרויקט
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        :  מס' טלפון של איש הקשר

         הפרויקט: שם  .6.3

         :מזמין העבודה

    : תיאור הפרויקט והשירותים שסיפק המפקח

          

          

           

         מקום ביצוע העבודה:

      גמר:    : מועד הביצוע: התחלה

       :  שם איש קשר אצל מזמין הפרויקט

        :  מס' טלפון של איש הקשר

עבור הפרויקטים המפקח * ככל הנדרש ניתן לצרף דפי פירוט נוספים להצגת ניסיון 

 השונים.

קורות החיים יכללו פירוט בדבר  .המפקחשל מפורטים יש לצרף קורות חיים  *

וישמשו )יחד עם הפרויקטים המוצגים במסגרת המפקח וו על ידי שלפרויקטים 

 .המפקחכבסיס לשם הערכת ניקוד האיכות של מסמך זה( 

 אני מצהיר כי זה שמי, להלן חתימתי, והאמור בתצהיר זה אמת. .7

 

8.  

  

 שם המצהיר  תאריך

 אישור

ת כי ביום ______, עו"ד )מ.ר.___________(, מאשר/__אני הח"מ, _______
מר/גב'  ___________________ ברח' י במשרדייהופיע בפנ _______________

ידי ת.ז. מס' _________ / המוכר לי אישית וחתם -_____________ שזיהה עצמו על
על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל 

 .יבפני ן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליההעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כ

 

 

  

 חתימה עו"דשם מלא של  תאריך
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להזמנה )מהנדס  9.5יש למלא תצהיר זה רק אם המציע מוכיח את תנאי הסף 

 נותן שירותים שאינו עובד המציע באמצעות מערכות( 

ניסיון נותן השירותים שאינו עובד המציע והתחייבות תצהיר להוכחת 
 נותן השירותים

 -הינו תאגיד נותן השירותים )אם אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. _________ 
"( לאחר שהוזהרתי כי  ותן השירותיםנ)להלן: "( מורשה חתימה מטעם __________ 

עלי להצהיר אמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה 
 בזה כדלקמן: 

"( המציע___________ )להלן: "_____הנני מוסר תצהיר זה כחלק מהצעתה של  .1
חם פרויקט ניקוז, שיקום ופיתוח במתללמתן שירותי ניהול  5/16מכרז  -במסגרת 

 "(.הפרויקטשלב ב' )להלן: " –בים המלח חמי זוהר 

"(, במסגרת השירותיםהתקשרתי עם המציע למתן שירותי הנדסת מערכות )להלן: " .2
 הצעת המציע במכרז הנ"ל, וברשותי האמצעים הדרושים למתן השירותים.

הנני מתחייב כי במידה ותתקבל הצעת המציע לביצוע הפרויקט, אשמש כנותן  .3

 ורו, בהתאם להוראות המכרז. שירותים עב

עומד בתנאי הסף הנדרש מנותן השירותים והמפורט בהזמנה, וכי  אניהנני מצהיר כי  .4

 אין לי כל מניעה על פי כל דין והסכם מלספק למציע את השירותים לשמם נשכרתי.

הנני מצהיר כי ידוע לי שהתקשרותי הינה עם המציע ועמו בלבד וכי אין לי דין  .5

זמינה ישירות. בהתאם לאמור, ידוע לי כי בכל מקרה של תביעה ו/או ודברים עם המ

דרישת פיצוי שתהיה לו בקשר עם הפרויקט, תופנה התביעה או הדרישה אל המציע 

 ישירות ואליו בלבד.

 :נותן השירותיםפרטי  .6

         : נותן השירותיםשם 

          הזיהוי:  מס'

          טלפון נייד: 

           דואר אלקטרוני: 

 5/16מכרז מס' 

 (4)ג'מסמך 

תצהיר להוכחת 
ניסיון נותן 

שירותים שאינו 
עובד המציע 

והתחייבות נותן 
 השירותים
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השנים שקדמו למועד  15מס' שנות ניסיון בעבודה בפרויקטים הנדסיים במהלך 

          :הגשת ההצעות במכרז

   האם בעל רישיון מהנדס חשמל בתוקף במועד הגשת ההצעות למכרז: 

 :פרויקטים מוצגים

         הפרויקט: שם  .6.1

         :מזמין העבודה

   : מהנדס המערכות תיאור הפרויקט והשירותים שסיפק

          

          

           

           

         מקום ביצוע העבודה:

      גמר:    : מועד הביצוע: התחלה

       :  שם איש קשר אצל מזמין הפרויקט

        :  מס' טלפון של איש הקשר

         הפרויקט: שם  .6.2

         :מזמין העבודה

   : תיאור הפרויקט והשירותים שסיפק מהנדס המערכות

          

          

           

           

         מקום ביצוע העבודה:

      גמר:    : מועד הביצוע: התחלה

       :  שם איש קשר אצל מזמין הפרויקט
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        :  מס' טלפון של איש הקשר

         הפרויקט: שם  .6.3

         :מזמין העבודה

   : תיאור הפרויקט והשירותים שסיפק מהנדס המערכות

          

          

           

         מקום ביצוע העבודה:

      גמר:    : מועד הביצוע: התחלה

       :  שם איש קשר אצל מזמין הפרויקט

        :  מס' טלפון של איש הקשר

עבור הפרויקטים המפקח להצגת ניסיון  * ככל הנדרש ניתן לצרף דפי פירוט נוספים

 השונים.

קורות החיים יכללו פירוט  .מהנדס המערכותשל מפורטים יש לצרף קורות חיים  *

וישמשו )יחד עם הפרויקטים מהנדס המערכות וו על ידי שלבדבר פרויקטים 

מהנדס כבסיס לשם הערכת ניקוד האיכות של המוצגים במסגרת מסמך זה( 

 .המערכות

 היר כי זה שמי, להלן חתימתי, והאמור בתצהיר זה אמת.אני מצ .7

 

8.  

  

 שם המצהיר  תאריך

 אישור

______, עו"ד )מ.ר.___________(, מאשר/ת כי ביום __אני הח"מ, _______
מר/גב'  ___________________ ברח' י במשרדייהופיע בפנ _______________

______ / המוכר לי אישית וחתם ידי ת.ז. מס' ___-_____________ שזיהה עצמו על
על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל 

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

 

 

  

 חתימה עו"דשם מלא של  תאריך



 
 

40 

 

 

 

 

 

 

 תצהיר 

 מינימום תשלום שכר ובדבר העסקת עובדים זרים 

 -)אם המציע הינו תאגיד אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, 

לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי  "(המציע)להלן: "( מורשה חתימה מטעם __________ 

מצהיר  העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל

 בזאת, בכתב, כדלקמן:

למתן שירותי ניהול  5/16, בקשר עם מכרז מס' המציעאני נותן תצהיר זה בשם  .1

ומוסמך  ,שלב ב' –בים המלח פרויקט ניקוז, שיקום ופיתוח במתחם חמי זוהר ל

 .המציעלתת תצהיר זה בשם 

" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים על זיקהבבתצהירי זה, משמעותו של המונח " .2

"(. אני מאשר/ת כי חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: " 1976-ציבוריים התשל"ו

 הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא  –" עבירהמשמעותו של המונח " .3

-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-שנ"אכדין והבטחת תנאים הוגנים(, הת

1987. 

 הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה: .4

המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון  .א

 להגשת ההצעות במכרז.

אם המציע ובעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, חלפה שנה אחת  .ב

ה ועד למועד האחרון להגשת ההצעות לפחות ממועד ההרשעה האחרונ

 במכרז. 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .5

 

 

  

 חתימת המצהיר  תאריך

 

 

 5/16מכרז מס' 

 ד'מסמך 

תצהיר בדבר 
ם העסקת עובדי

זרים ותשלום שכר 
 מינימום 
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 אישור

______, עו"ד )מ.ר.___________(, מאשר/ת כי ביום __אני הח"מ, _______
מר/גב'  ___________________ ברח' י במשרדייהופיע בפנ _______________

ידי ת.ז. מס' _________ / המוכר לי אישית וחתם -________ שזיהה עצמו על_____
על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל 

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

 

 

  

 חתימה עו"דשם מלא של  תאריך
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 הצעה הכספית                

 למסמך ההזמנה 27.2יצורף במעטפה חתומה ונפרדת, כמפורט בסעיף המסמך 

 לכבוד
  החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ

 

פרויקט ניקוז, לניהול  למתן שירותי 5/16במסגרת מכרז מס' הצעה כספית  הנדון:

  שלב ב'  –בים המלח שיקום ופיתוח במתחם חמי זוהר 

סכם האני/אנו החתום/מים מטה, לאחר שקראתי/נו בעיון את ההזמנה להציע הצעות, ה

מציעים בזה כי בתמורה למתן  ,צרופותיהםו נספחיהם על נספחיו ויתר מסמכי המכרז על

 כרז זה, תשלם לנו המזמינה, בהתאם להוראות ההסכם,השירותים על ידנו במסגרת מ

 בהתקשרותבעבודות בינוי  2מתכנן תעריף חשכ"ל לשעת עבודה של ב את הסך המפורט

מנהל פרויקט, מפקח ומהנדס )מתמשכת, בהתייחס לכל אחד מבעלי התפקידים 

 :כדלהלן , ועל פי שיעור ההנחה המוצע על ידנומערכות(

תעריף חשכ"ל  

ת לשעת עבוד

מתכנן בעבודות 

בהתקשרות בינוי 

כולל מתמשכת, 

בהתאם הפחתות, 

למפורט בסעיף 

45  ,נכון להזמנה

למועד הגשת 

 ההצעות במכרז

שיעור 

ההנחה 

המזערי אותו 

ניתן להציע 

ביחס 

לתעריף 

 השעתי

שיעור ההנחה 

 המוצע

שיעור  משקל

 ההנחה המוצע

בהתאם 

לנוסחה לחישוב 

חוז שיעור א

ההנחה 

המשוקלל, 

כמפורט בסעיף 

45.5 להזמנה 

שעת עבודה של 

 מנהל הפרויקט

238 5%  40% 

שעת עבודה של 

 המפקח

238 10%  40% 

שעת עבור של 

מהנדס 

 המערכות

238 5%  20% 

 

 5/16ז מס' מכר

 'המסמך 

 ההצעה הכספית
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 לסכומים המשולמים יתווסף מע"מ כדין.

את כל מרכיבי העלות ו/או הוצאות  דלעיל הינה הצעה הכוללתהצעת המחיר ידוע לנו כי 

, למעט הוצאות ים במלואם בגין מכרז זההמבוקש למתן השירותים ,ישירות ועקיפות

, ליום(, נותן שירותים מטעם המציעק"מ ל 100)עד בגין העתקות ותשלום נסיעות 

 כמפורט בהסכם.בהתאם לתעריף חשכ"ל ו

 .מחיר לשעת עבודה יעודכן על פי עדכון תעריפי חשכ"לעל אף האמור, ה

במסגרת מתן השירותים יתכן ותידרש עבודת לילה אשר לא תשולם כמו כן ידוע לנו כי 

  בגינה תמורה נוספת.

אנו מצהירים כי ידוע לנו ואנו מסכימים שלא נהיה זכאים לקבל כל תמורה אחרת בגין 

 ים הנקובים בהצעתנו כאמור לעיל.מתן השירותים נשוא מכרז זה מלבד הסכומ

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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אישור עורך דין או רואה חשבון של התאגיד באשר לזכויות החתימה בתאגיד וכי 

  ם את התאגיד לכל דבר ועניןגבי מסמכי המכרז וההצעה מחייבי-החתימות על

 

 תאריך _________ 

 למתן 5/16 מס'אישור חתימות על מסמכי מכרז  –זכויות חתימה בתאגיד הנדון: 
  שלב ב'  –בים המלח פרויקט ניקוז, שיקום ופיתוח במתחם חמי זוהר לניהול שירותי 

זאת "( מאשר בהמציעאני הח"מ עו"ד/רו"ח של המציע ______________ )להלן: "
 כדלקמן:

 שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע לכל דבר ועניין הם: .1

 שם: ____________ ת.ז. ______________ .1.1

 שם: ____________ ת.ז. ______________ .1.2

  )ניתן להוסיף במידת הצורך(     

 :2.3, ובמידת הצורך אף למלא את סעיף יש לסמן את החלופה המתאימה .2
 

בנפרד תחייב את המציע לכל דבר  1זכרים בסעיף מהמו כל אחדחתימת  .2.1

 ועניין, בצירוף חותמת החברה. 

 

ביחד תחייב את המציע לכל דבר  1בסעיף  כל המוזכריםחתימתם של  .2.2

 ועניין, בצירוף חותמת החברה. 

 

אחר:  .2.3

_____________________________________________________ 

בי מסמכי המכרז וההצעה, נעשו בהתאם לתקנון ג-הריני לאשר בזאת כי החתימות על .3

 המציע ולאמור לעיל, והם מחייבים את המציע לכל דבר וענין.

 

 

  

 חתימה וחותמת /רו"חשם מלא של עו"ד תאריך

  

 5/16מכרז מס' 

 'ומסמך 

אישור זכויות 
 חתימה בתאגיד
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 הסכם

 

 2016 שנת__________ לחודש  ____ביום  בירושליםשנערך ונחתם 

 

 בין 
 

 משלתית להגנות ים המלח בע"מהמהחברה 

 514129097ח.פ 

 ירושלים, 7כנפי נשרים מרחוב 

 02-6529000, פקס 02-6528000טל' 

 ("החברה" )להלן:

 מצד אחד
 לבין  

_________________ 
 ____________ /ע.מ.ח.פ.

 ______________ מרחוב
 ___________, פקס __________טל' 

 "( מנהל הפרויקט)להלן: "
 מצד שני

 

 והחברה מעוניינת לבצע, בין בעצמה ובין באמצעות אחרים, עבודות הואיל:
, כמפורט בהסכם זה שלב ב' –ניקוז, שיקום ופיתוח במתחם חמי זוהר 

 "(;הפרויקט)להלן: "

 על ביצוע הפרויקט )להלן צמודוהחברה מעוניינת בשרותי ניהול ופיקוח  והואיל:

 "(;שירותי הניהול: "יחד

הפרויקט מצהיר, כי הוא בעל הידע, הניסיון, כח האדם, המומחיות  ומנהל והואיל:

הניהול הנדרשים לצורך ביצוע שירותי והכישורים הדרושים למתן 
 הפרויקט;

 5/16מכרז פומבי מס' ועל יסוד הצעתו של מנהל הפרויקט, במסגרת   והואיל:
"(, כמו גם הצהרותיו ויתר מסמכי המכרזשפרסמה החברה )להלן: "

ידו החליטה החברה על התקשרות עם מנהל -החתומים על מכרזה
 הפרויקט;

וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים כמפורט בתנאי  והואיל:
 הסכם זה.

 

 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 

 5/16מכרז מס' 

 'זמסמך 

 הסכם 

 



 
 

46 

 מבוא .1

המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק עיקרי ובלתי נפרד ממנו  1.1
עמו. אולם, בכל מקום בו קיימת סתירה בין הוראות הסכם ויפורשו ביחד 

 זה לבין נספח מנספחיו תהיינה הוראות ההסכם עדיפות.

כותרות הסעיפים ניתנות לשם התמצאות בלבד, והן לא תשמשנה  1.2

 לפרשנות ההסכם.

 המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה: 1.3

 .נספח א' –על נספחיהם  מכרזמסמכי ה 1.3.1

 .נספח ב' –מפרט השירותים  1.3.2

 .נספח ג' –טופס אישור עריכת ביטוח  1.3.3

 –טופס התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים  1.3.4

 .נספח ד'

 .נספח ה' – טופס דיווח שעות 1.3.5

 .נספח ו' – טופס דיווח על נסיעות 1.3.6

כל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות הסכם זה והתנאים הכלליים של  1.4

מסמכי הרות שניתנו בקשר עימם, יכונו להלן ", לרבות ההבמכרזה
 ".מכרזה

 הגדרות .2

 בהסכם זה יפורשו המונחים הבאים כדלהלן:

המתכננים/ "  2.1
היועצים/ 

 –" המומחים

אדריכלים, יועצים ומתכננים שיתקשרו עם החברה  
 בקשר עם הפרויקט.

 

"מנהל   2.2

 - הפרויקט"

וכן כל עובדיו או גורם  _____________________,

 אגפיו ותחומי עיסוקו.מטעמו, לרבות לרבות אחר 

 

מנהל "  3.2
, "אחראי

 "מפקח"
מהנדס "ו

  - "מערכות

 ;_________________________ -מנהל אחראי 

 ; _____________________________  -מפקח 

 ;______________________ -מהנדס מערכות 

שהוצעו על ידי מנהל הפרויקט במסגרת המכרז ואושרו 

 .החברה, לשם מתן השירותיםעל ידי 

רשות מקרקעי ישראל, כל משרד ממשרדי הממשלה הנוגע  -"הרשויות"   2.4

לעניין, המועצה האזורית, רשויות התכנון והבניה וכל 
גורם סטטוטורי אחר שיש לו נגיעה וענין על פי כל דין 

 לביצוע הפרויקט ו/או לתכנונו ו/או לאישורו.

הפרויקט או כל חלק ממנו, לרבות  מי שנמסר לו ביצוע –"הקבלן"   2.5

 .מטעמו קבלני המשנה והספקים
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 סמנכ״ל הנדסה בחברה ו/או מי מטעמו.     –״המהנדס״   2.6

כל עבודה הטעונה ביצוע על ידי הקבלן/נים על פי     -״העבודות״   2.7
ההסכם/ים שיחתם/מו בינו/ם לבין החברה, לרבות כל 

ובייקט מבנה, מפעל, מיתקן, מערכת, תהליך או כל א
אחר אשר הקמתו, בנייתו ופיתוחו נדרשים לשם השלמתו 

של הפרויקט על כל מרכיביו, חלקיו, יחידותיו ומערכותיו 
וכן מבנים ועבודות ארעיים, ולרבות המצאת החומרים, 

כוח האדם, הכלים, הציוד, המכונות, וכל דבר אחר, בין 
קבוע ובין ארעי, הדרושים לכל מטרה הקשורה בביצוע 

 דות.העבו

״שירותי   2.8

 - הניהול״

שינתנו  ׳ להסכםנספח בהשירותים המפורטים ב

באמצעות מנהל הפרויקט, מפקח, מהנדס מערכות וכל 
 .גורם אחר מטעמו

המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם       –״אתר״   2.9
תבוצענה העבודות נשוא הפרויקט, לרבות מקרקעין 

שישמשו את הקבלן נוספים שיעמדו לרשות הפרויקט או 
לצורך ביצוע העבודות נשוא הפרויקט, לרבות מקרקעין 

המצויים בסמוך למקום ביצוע העבודות ואשר משמשים 
 כשטחי התארגנות, שטחי אחסנה ודרכי גישה.

 תקופת ההסכם .3

מלוא שירותי להשלמת עד או  ,חודשים 24לתקופה של  הסכם זה יעמוד בתוקפו

או עד לסיומו המוקדם על ידי  נספח ב'כמפורט ב, עד לסיומו ניהול הפרויקט
 "(.תקופת ההתקשרותהחברה מכל סיבה שהיא )להלן: "

  הצהרות והתחייבויות מנהל הפרויקט .4

 מנהל הפרויקט מצהיר ומתחייב כדלקמן:

כי ההתקשרות עמו בהסכם זה, הנה התקשרות לביצוע עבודה אישית  4.1
 ברה.היוצרת יחסי אמון אישי מיוחדים בינו לבין הח

כי הנו בעל הידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים וכוח האדם  4.2
למתן שירותי הניהול בהתאם להוראות הסכם זה ובהתאם להוראות כל 

 דין.

כי יש לו כוח אדם מתאים ומיומן לצורך מתן שירותי הניהול וכי כל  4.3

 המועסקים על ידו במתן שירותי הניהול יאושרו על ידי החברה.

ל את מלוא המסמכים, הנתונים וההסברים שביקש בקשר עם מתן כי קיב 4.4

שירותי הניהול וביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, בדק ובחן את כל 
התוכניות, הנהלים, החוקים והתקנות החלים על ביצוע הפרויקט ואת 

מלוא הדרישות של הרשויות המוסמכות ביחס לפרויקט בכלל ולשירותי 
ל גורם אחר העשוי להשפיע על ביצוע התחייבויותיו הניהול בפרט, וכן כ

על פי הסכם זה. יודגש כי, אין בהעמדת נתונים ומסמכים על ידי החברה 
כדי להטיל עליו אחריות כלשהי או כדי לשחרר את מנהל הפרויקט 

מאחריותו על פי ההסכם או לגרוע ממנו. מנהל הפרויקט מתחייב לבדוק 
שלמותם של הנתונים והמסמכים אשר באופן פוזיטיבי את נכונותם ו
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יועברו לידיו על פי הסכם זה, וליידע את החברה לגבי כל טעות או חוסר 

 בהם.

להלן הינה מלאה  8כי על סמך בדיקותיו כאמור, התמורה הנזכרת בסעיף  4.5

 והוגנת, וראויה לכל התחייבויותיו על פי הסכם זה.

כי ידוע לו שעמידה בלוחות הזמנים שנקבעו להשלמת הפרויקט היא תנאי  4.6

יסודי בהתקשרות עמו, וכל חריגה מלוחות הזמנים ו/או מהאומדנים 
כאמור, הנובעת ממעשה או מחדל של מנהל הפרויקט, תהווה הפרה 

 יסודית של התחייבויות מנהל הפרויקט על פי הסכם זה.

ם, ההסמכות והאישורים הנדרשים על פי כי הוא בעל הרישיונות, ההיתרי 4.7

כל דין לניהול פעילותו העסקית בכלל, ולביצוע התחייבויותיו על פי 
 הסכם זה, בפרט.

כי יקיים את הוראות נספח הבטיחות אשר יצורף להסכם מול קבלן  4.8
הביצוע בפרויקט במלואן. מנהל הפרויקט מתחייב בזאת כי הוא, עובדיו 

 ראות הבטיחות ויפעלו בהתאם לאמור בהן.וכל מי מטעמו יקראו את הו

כי הוא מנהל פנקסי חשבונות וכל רישום ו/או דיווח על פי פקודת מס  4.9

. מנהל הפרויקט 1975-הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, תשל״ו
מתחייב להמציא לחברה, בכל עת שיידרש לכך, אישור בדבר קיום האמור 

הוא פטור מלעשות כן. אישור כאמור אישור כי  -לעיל על ידו, או לחלופין 
ייערך על ידי פקיד מורשה כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים 

, או על ידי 1976 -)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, תשל״ו 
 רואה חשבון.

לא  -במידה שהוא מאוגד כדין כחברה פרטית לפי דיני מדינת ישראל  4.10
כל פעולה  -לא עתידה להינקט נגדו ולמיטב ידיעתו גם  -ננקטה נגדו 

שמטרתה או תוצאתה האפשרית היא פירוק החברה, חיסול עסקיה, 
 מחיקתה או תוצאה דומה אחרת.

כי אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה או  4.11
מסמכי הייסוד, להתקשרותו בהסכם זה ולביצוע מלוא התחייבויותיו על 

חייבות שלו )לרבות התחייבות מותנית( המנוגדת פיו, כי אין כל הת
להתחייבויותיו על פי הסכם זה, כי אין בחתימתו על ההסכם או בביצוע 

התחייבויותיו על פיו משום הפרה של הסכם או התחייבות אחרים כלשהם 
שלו, וכן כל דין לרבות תקנה, צו ופסק דין, וכי אישר הסכם זה כדין על 

 מכי הייסוד של החברה.פי הנהלים הפנימיים ומס

 שירותי הניהול .5

החברה מוסרת בזה למנהל הפרויקט ומנהל הפרויקט מקבל על עצמו  5.1
ומתחייב ליתן לחברה את שירותי הניהול לצורך ביצוע הפרויקט כמפורט 

, על הצד הטוב ביותר, בנאמנות, במיומנות וברמה מקצועית נספח ב'ב
 נאותה, לשביעות רצונה המלאה של החברה. 

, המפקח ומהנדס המערכות הל הפרויקט מתחייב כי המנהל האחראימנ 5.2
, יספקו שירותי ניהול לפרויקט זה בכל תקופת מתן השירותים מטעמו

 לעיל. 3כאמור בסעיף 

יהיו נוכחים והמפקח כן מתחייב מנהל הפרויקט כי המנהל האחראי  5.3

צעו את עבודתם בכל זמן נתון בו מתבצעות העבודות באתר העבודות ויב
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באתר )במשרה מלאה לפחות(, לרבות כאשר מבוצעת על ידי הקבלן עבודת 

לילה, אלא אם נדרשו על ידי המהנדס להתייצב במקום אחר לשם ביצוע 
 השירותים )ישיבות, ביקור בחצרי הקבלן או קבלני המשנה שלו וכיו"ב(

יהיה נוכח באתר העבודות לשם ביצוע וכי מהנדס המערכות מטעמו 
 . עבודתו, בכל זמן נתון על פי הנחיות החברה

, שירותי הניהול יכללו, בין השאר, ניהול, נספח ב'מבלי לגרוע מהמפורט ב 5.4
 מעקב, תאום ובקרת תכניות לביצוע, ניהול הפרויקט ופיקוח על הביצוע

ם אותם כולל את עיקרי השירותי נספח ב'. ושירותי הנדסת מערכות
נידרש מנהל הפרויקט לספק במסגרת הפרויקט. החברה רשאית להוסיף 

לשנות ולעדכן את עיקרי השירותים האמורים לעיל ומנהל הפרויקט יפעל 
 בהתאם להוראות אלו. 

מנהל הפרויקט יהיה אחראי על ביצוע הפרויקט בהתאם ללוחות הזמנים  5.5
הפרויקט, כפי המקוריים של הפרויקט, בהתאם לעלויות ולאומדן של 

שיתעדכן מעת לעת באישור החברה, ויהיה אחראי לטיב ההנדסי של 
הפרויקט. שירותי הניהול יינתנו ברציפות, באופן מתמיד בכל מקום ובכל 

 עת, כנדרש לצורך ביצוע הפרויקט על מנת לעמוד ביעדים אלו.

מנהל הפרויקט מתחייב לוודא את ביצועם של התנאים המפורטים  5.6

תמים בין החברה לגורמים חיצוניים במסגרת הפרויקט בהסכמים הנח
 לרבות, מתכננים, יועצים, ספקים וקבלנים.

מנהל הפרויקט מתחייב בזאת לוודא, כי העבודה המבוצעת על ידי הקבלן  5.7
באתר, מתבצעת בהתאם להוראות הבטיחות בעבודה ובתנועה ובהתאם 

ם הקבלן, להוראות נספח הבטיחות לעבודה ולתנועה אשר יצורף להסכ
והוראות ממונה הבטיחות של החברה. מנהל הפרויקט מתחייב בזאת 

 לוודא שהקבלן עומד בכל הוראות הבטיחות הנ"ל.

ממנהל הפרויקט גורמים מקצועיים נוספים  החברה תהא זכאית להזמין 5.8

גורמים דוגמת, מנהלים, מהנדסים ו/או כל גורם מקצועי אחר )להלן: "
יקול דעת החברה, לשם ביצוע העבודות "( על פי שמקצועיים נוספים

עבודות כלשהן אשר לא שנדרשו ממנהל הפרויקט במסגרת פרויקט זה או 
הוזמנו אצל מנהל הפרויקט, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, בקשר 

על מנהל הפרויקט יהא לספק את הגורמים לפרויקט או בכלל. 
התמורה  המקצועיים הנוספים, וזאת בתמורה לתעריף המפורט בסעיף

 להלן.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי החברה תהא זכאית להזמין, אצל כל  5.9

מתכנן ו/או מנהלי פרויקטים אחרים, ביצוע עבודות כלשהן אשר לא 
הוזמנו אצל מנהל הפרויקט, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, בקשר 

לפרויקט או בכלל. מנהל הפרויקט מצהיר בזאת שאין לו ולא תהיינה לו 
ביעות או טענות כלפי החברה או מנהל הפרויקט האחר בגין מסירת כל ת

העבודה כאמור. נמסרו שירותים כאמור למשרד ניהול אחר, מתחייב 
 מנהל הפרויקט לשתף פעולה עמו.

למען הסר ספק יודגש, כי מנהל הפרויקט אחראי לתכנונו וביצועו  5.10
שות השוטפים והמתואמים של הפרויקט וביצוע כל הפעילויות הנדר

במסגרתו. לפיכך, שירותי הניהול יכללו גם כל פעולה נוספת המהווה 
מעצם טיבה וטבעה או על פי הנוהג חלק בלתי נפרד משירותי הניהול, גם 
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לו, וזאת  נספח ב׳אם פעולה כאמור אינה נזכרת במפורש בהסכם זה או ב

 ללא כל תמורה נוספת מעבר לתמורה הנקובה בהסכם זה.

ות האמור לעיל, מובהר בזאת כי סביבת אתר העבודות מבלי לגרוע מכללי 5.11

הינה בסמוך למרכז תיירות פעיל, על כל המשתמע מכך. אשר על כן, יהא 
אחראי מנהל הפרויקט כי ביצוע העבודות ייעשה בזהירות יתירה, תוך 

הקפדה ושמירה על אופיו התיירותי הפעיל והסדיר של אתר העבודות, 
 עבודות לפי התוכניות, ככתבן וכלשונן.תוך הקפדה יתרה על ביצוע ה

קטן זה לעיל הינו מעקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו -סעיף
 תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 אומדנים .6

מנהל הפרויקט יעדכן את אומדן ביצוע הפרויקט מעת לעת בהתאם  6.1

להתקדמות הפרויקט ולפי דרישת החברה. כל עדכון של אומדן הביצוע 
 טעון את אישור החברה. כאמור

התקשרה החברה עם מתכנן או קבלן כלשהם לשם ביצוע עבודה או  6.2
ישנה מנהל הפרויקט את  ,עבודות נוספות שאינן כלולות באומדן הקיים

 האומדן ולוחות הזמנים כך שיכללו את השינויים אשר נקבעו ע״י החברה.

 שינויים תוספות והפחתות .7

שמעותם הגדלת היקף או הארכת שינויים ו/או תוספות בפרויקט שמ 7.1
לוחות הזמנים בכל אחת מההתקשרויות בפרויקט יובאו לאישור החברה, 

ואישור זה יידרש לפני ביצוע השינוי. מנהל הפרויקט יגיש הסבר על 
נחיצות השינוי או התוספת, אומדן לעלות ביצועו ולוח הזמנים לכך, 

 וימליץ לחברה על הצורך בשינוי או בתוספת.

כי לא תבוצע כל עבודה שלצורך ביצועה תידרש תוספת  מובהר, 7.2

 להתקשרות של החברה, אלא לאחר אישורה של החברה.

החברה תקבע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את עלות השינויים, התוספות  7.3

 או ההפחתות, וזאת לאחר התייעצות עם מנהל הפרויקט.

להשלמת החברה תאשר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כל שינוי בלו״ז  7.4

 הפרויקט.

 התמורה .8

לתתם עפ"י הסכם זה  מנהל הפרויקטתמורת מתן השירותים שעל  8.1
כלפי החברה  מנהל הפרויקטותמורת ביצוע כל יתר התחייבויותיו של 

עבור  לשעת עבודהשכר טרחה  מנהל הפרויקטלבמועד, תשלם החברה 
 הבהתאם להצע ,מטעמו מפקח ומהנדס המערכותהאחראי, המנהל ה

מראש אושרו עבודה ששעות עבור  ,למסמכי המכרז 'המסמך  –הכספית 
להלן: )מנהל הפרויקט בפועל עובדי , ואשר בוצעו על ידי על ידי החברה

 , וכדלהלן:, בתוספת מע"מ כדין"(התמורה"

  ;בתוספת מע"מ ________ש"ח -שעת מנהל אחראי  8.1.1

 ;בתוספת מע"מ ________ש"ח -שעת מפקח  8.1.2

 .בתוספת מע"מ ___ש"ח_____ -שעת מהנדס מערכות  8.1.3
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, שיחולוהתמורה תעודכן באופן יחסי, בהתאם לעדכונים שיחולו, ככל  8.2

 מתמשכת בהתקשרותבעבודות בינוי  2עבודה של מתכנן בתעריף 
, כולל הפחתה בגין התקשרות ממושכת לשירותים מושא הסכם זה

והפחתה נוספת בגין עבודה בהיקף מלא לתקופה ממושכת )בהתאם 
"תעריפי , 13.9.2להוראת חשכ"ל מס'  4.4.3.3 -ו 4.4.3.1לסעיפים 

  .(התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים" ולעדכוניה

שיתבקשו ממנהל גורמים מקצועיים נוספים מתמורת מתן השירותים  8.3

בגין תשלם החברה תמורה שעתית, , לעיל( 5.8)כמפורט בסעיף הפרויקט 
, בהתאם 4או  3או  2)בסיווג עבודה של מתכנן תעריף ם לבהתאעבודתם 

לשירותים מושא הסכם  בעבודות בינוי בהתקשרות מתמשכתלכישוריהם( 
הפחתה נוספת בגין עבודה  ,זה, כולל הפחתה בגין התקשרות ממושכת

 4.4.3.3 -ו 4.4.3.1בהיקף מלא לתקופה ממושכת )בהתאם לסעיפים 
ריפי התקשרות עם נותני שירותים , "תע13.9.2להוראת חשכ"ל מס' 

 . 10%(, בתוספת הפחתה נוספת של חיצוניים" ולעדכוניה

במסגרת מתן השירותים יתכן ותידרש עבודת לילה אשר לא תשולם בגינה  8.4

 תמורה נוספת. 

למעט החזר  לא יקבל החזר הוצאות משום מין וסוג שהוא מנהל הפרויקט 8.5

הל אחראי, מפקח ומהנדס )מנמטעמו לנותני השירותים הוצאות נסיעה 
 100( עד להיקף של והמערכות, או גורמים מקצועיים נוספים ככל ויידרש

בהתאם לכללים ולסכומים ליום, נותן שירותים מטעם המציע, ק"מ ל
"החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני  13.9.3הקבועים בהוראת חשכ"ל 

ת אשר בוצעו חיצוניים" ולהחזר הוצאות בגין שירותי מכון העתקושירות 
מובהר כי שעות  ובמכון איתו עובדת החברה. מראש חברהבאישור ה

נסיעה לא ייחשבו כשעות עבודה ומעבר להחזר ההוצאות כאמור לעיל, לא 
 תשולם כל תמורה בגינן.

חשבון בגין שעות העבודה שביצע  ,אחת לחודש ,יגיש מנהל הפרויקט 8.6
הגורמים הנותנים  בהתייחס לכל אחד מןבחודש שקדם להגשת החשבון, 

או גורמים  )מנהל אחראי, מפקח ומהנדס המערכות מטעמושירותים 
אליו יצרף את דיווח על שעות העבודה ( , ככל ויידרשומקצועיים נוספים

, וכן דיווח על נסיעות על גבי הטופס 'הנספח על גבי טופס המצורף כ
ים הוא העברת המסמכ מתלה לתשלום התמורה. תנאי 'ונספח המצורף כ

-לידי גב' בת של החברה מחלקת הכספיםלמלאים ומפורטים,  , שהםהנ"ל
 .el@haganot.co.il-batאל יעקובוביץ' באמצעות דוא"ל 

תשלום החשבון הינו בכפוף לאישור החברה. מנהל הפרויקט יבהיר כל  8.7
מך משלים לחשבון, לפי דרישת ו/או יגיש כל מס ובצרופותיומידע בחשבון 

 , ועד לאישורו הסופי של החשבון על ידי החברה.המהנדס

נותני השירותים היקף שעות העבודה בתשלום עבור כל אחד ממובהר כי  8.8

שעות לחודש, או כל היקף אחר  200מטעם מנהל הפרויקט לא יעלו על 
 השקעתבהתאם להנחיות החברה. מבלי לגרוע מן האמור, ככל ותידרש 

  .ללא תמורה נוספת לבצעהנותני השירותים , יהא על שעות עבודה נוספות

באמור לעיל לגרוע מזכות החברה לשנות את היקף המטלות, בכל עת,  אין 8.9

 לפי שיקול דעתה הבלעדי.

mailto:bat-el@haganot.co.il
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יום, מיום אישור  60בשיטת "שוטף" +  מנהל הפרויקטל התמורה תשולם 8.10

ונית מס כדין מיד עם יוציא חשב מנהל הפרויקטה. החשבון על ידי החבר
 . קבלת התשלום

לפי הסכם זה מהחברה תהא זו רשאית  מנהל הפרויקטסכומים המגיעים ל 8.11
 .מנהל הפרויקטמסכום המגיע לחברה  לקזזם כנגד כל

יש בו כדי להשפיע לכל פרט שבכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים באשר  8.12
 חברה, תקבע עמדת ההוראות החשכ"ל הנ"לבהתאם לאמור בעל התמורה 

 לפי שיקול דעתה המוחלט.

הופסקו השירותים במהלך הביצוע של שלב כלשהוא, מכל סיבה שהיא,  8.13

עד  בפועלשירותים שבוצעו תשלם החברה למנהל הפרויקט בהתאם ל
 , לפי הערכת המהנדס.למועד הפסקת השירותים

מנהל הפרויקט ימציא לחברה חשבונית מס כחוק על כל תשלום ותשלום.  8.14
א לחברה אישורים תקפים למועדי התשלום בדבר ניהול כמו כן, ימצי

חשבונות לפי החוק, אישור בדבר היותו עוסק מורשה ואישור לצורך ניכוי 
 מס במקור.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר מנהל הפרויקט כי ידוע לו כי ביצועו  8.15
של הפרויקט מותנה בקבלת תקציבים ממקורות שונים, וכי במידה ולא 

ציבים האמורים, כולם או חלקם, תהא החברה רשאית יתקבלו התק
להפסיק ו/או לצמצם את היקף הפרויקט והיקף העבודות על פי הסכם 

זה, בכל שלב שהוא, ובמקרה כאמור ישולם למנהל הפרויקט את היקף 
  השכר בגין שעות העבודה שבוצעו עד הפסקת העבודה.

 עובדי מנהל הפרויקט .9

הניהול באמצעות העובדים אותם ציין  מנהל הפרויקט יבצע את שירותי 9.1

 ״(. צוות הניהולבהצעתו )להלן: ״

פרויקט יעשו , פיקוח והנדסת המערכות למובהר בזאת, כי עבודות ניהול 9.2

 על ידי הגורמים שהוצעו על ידי מנהל בפרויקט במסגרת המכרז וכדלהלן:

 /גב'באופן אישי על ידי מרעבודות ניהול הפרויקט יבוצעו  9.2.1

 ;"(המנהל האחראילהלן: "לעיל ו) ____________________

 /גב'פרויקט יעשו באופן אישי על ידי מרבעבודות הפיקוח  9.2.2

 ;"(המפקחלהלן: "לעיל ו, )____________________

 /גב'יעשו באופן אישי על ידי מרהנדסת המערכות עבודות  9.2.3

  ."(מהנדס המערכותלהלן: "לעיל ו, )____________________

ויקט יעסיק עובדים מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר, כי אם מנהל הפר

נוספים בניהול הפרויקט, תהיה זהות העובדים הנוספים כפופה לאישור 
 המהנדס.

מובהר כי בכל תקופת מתן השירותים יידרשו המנהל האחראי המפקח 
המוצעים עצמם, ליתן שירותים לפרויקט זה. החלפת ומהנדס המערכות 

ב בלבד איזה מאנשי הצוות המוצעים תיעשה לאחר קבלת אישור בכת
מאת המהנדס. אין במתן האישור האמור בכדי לגרוע מאחריותו ו/או 

 מהתחייבויותיו של מנהל הפרויקט לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין.
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מנהל הפרויקט מתחייב להעסיק עובדים מיומנים ומקצועיים, בסיווג  9.3

 מתאים ובעלי רישיון מתאים )אם נדרש סיווג או רישיון על פי דין(.

מטעם מנהל הפרויקט, יפעלו ומהנדס המערכות  המפקח ,ראיהמנהל האח 9.4

לביצוע מלוא התחייבויות מנהל הפרויקט על פי הסכם זה ולקידום 
 הצלחת הפרויקט בהתאם ללוחות הזמנים והתקציב שנקבעו.

עם חברת הבטחת איכות חיצונית ונפרדת ביחס תתקשר החברה יובהר כי  9.5
 וף/ים למהנדס.. מנהל הבטחת האיכות יהיה/ו כפלפרויקט

בכל עת ובכל מקרה שבו תהיה החברה סבורה שאחד או יותר מאנשי צוות  9.6
הניהול אינו ממלא את תפקידיו שבגדר השירותים כראוי, תהיה החברה 

רשאית, ללא צורך בהסבר כלשהו, בהודעה בכתב, לדרוש מאת מנהל 
הפרויקט כי אותו עובד יוחלף בעובד אחר. מנהל הפרויקט יהא חייב 

לא דרישה, כאמור, ללא דיחוי, מבלי שהחברה תישא באחריות או למ
 בחובות כלשהן בקשר או כתוצאה מכך.

 אחריות ונזיקין .10

מוסכם בזה בין הצדדים, כי האחריות הבלעדית בגין שירותי הניהול ו/או  10.1

בקשר אליהם תחול על מנהל הפרויקט, ומנהל הפרויקט מתחייב לפצות 
סכום אשר תחויב לשלם, לכל גורם  ו/או לשפות את החברה בגין כל

שהוא, ובגין כל נזק ו/או הוצאה אשר ייגרמו לה עקב כך, במישרין ו/או 
בעקיפין, כתוצאה ו/או בקשר עם מתן שירותי הניהול ו/או בקשר עם כל 

 פעולה אחרת של מנהל הפרויקט על פי הסכם זה.

ורים למען הסר ספק, אישורים של החברה לעבודות ו/או למסמכים הקש

בשירותי הניהול ו/או אשר הוכנו ע״י מנהל הפרויקט על פי הסכם זה, לא 
ישחררו את מנהל הפרויקט מהאחריות המקצועית המלאה ואין בכך כדי 

להטיל על החברה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי לטיב או כשרות או 
 איכות שירותי הניהול ו/או המסמכים האמורים.

לעיל, מנהל הפרויקט הינו האחראי הבלעדי מבלי לגרוע מכלליות האמור  10.2
כלפי החברה ו/או כלפי העובדים המועסקים על ידו ו/או כלפי מחליפיהם 

ו/או כלפי צד שלישי כלשהו ו/או כלפי קבלנים המועסקים על ידו 
ועובדיהם ו/או כלפי כל אדם הפועל מטעמו, לכל נזק לגוף או לרכוש או 

רם להם או לרכושם או לפרויקט אבדן או נזק אחר מכל סוג שהוא שיג
כתוצאה ו/או במהלך מתן שירותי הניהול, עקב מעשה או מחדל או טעות 

או השמטה של מנהל הפרויקט או מי מטעמו, והוא מתחייב לפצותם בגין 
 כל נזק שיגרם להם, בין אם קיים ביטוח ובין אם לאו.

הבא  מנהל הפרויקט פוטר את החברה ו/או עובדי החברה ו/או כל אדם 10.3
-ו 10.1מטעמה מכל אחריות לכל אבדן או נזק כאמור בסעיפים קטנים 

 לעיל. 10.2

החברה תודיע למנהל הפרויקט על כל תובענה שהתקבלה בקשר עם  10.4

 שירותי הניהול עם קבלתה ותאפשר לו להתגונן בפניה.

נשאה החברה בכל תשלום ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד שנגרמו לה  10.5

לצד שלישי כלשהו )כולל עובדי מנהל הפרויקט  ו/או לרכושה ו/או
ושלוחיו( בגין ו/או עקב ו/או כתוצאה משירותי הניהול, יהיה על מנהל 

הפרויקט לשפות את החברה מיד עם דרישתה הראשונה, על כל תשלום 
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ו/או הוצאה במקרה שהיא תחויב לשלם סכום כלשהו, עבור אובדן, הפסד 

אות הכרוכות בניהול הליך משפטי, או נזק כאמור, לרבות נשיאה בהוצ
שכר טרחת עורך דין. מוסכם, כי אם נגרמה לחברה ההוצאה לאחר הליך 

משפטי, מנהל הפרויקט יהיה חייב בשיפוי כאמור רק לאחר מתן פסק 
 הדין בהליך.

החברה רשאית, לאחר שנתנה למנהל הפרויקט אפשרות לפרט טענותיו  10.6
ו/או לנכות כל סכום שהיא  והפעילה שיקול דעת מקצועי סביר, לקזז

שילמה או חויבה לשלמו כאמור או כל הפסד או נזק שנגרמו לה כתוצאה 
ממעשה או מחדל של מנהל הפרויקט, מכל סכום שיגיע למנהל הפרויקט 

ממנה, וגם תהא זכאית לעכב כל סכום כזה להבטחת תשלום כנ״ל, בכל 
שהו. מובהר מקרה בו החברה תהא צפויה לשלם דמי נזק לצד שלישי כל

כי לא תהא למנהל הפרויקט כל זכות עכבון לגבי כל נכס של החברה, 
לרבות תכניות, כתבי כמויות וכל מסמך אחר שהגיע לידי מנהל הפרויקט 

 בהתאם להוראות הסכם זה ו/או בקשר עם העבודות שיתבצעו באתר.

הצדדים מצהירים בזאת במפורש, כי החברה או מי מטעמה לא ישאו  10.7

ום, הוצאה, אובדן או נזק מכל סוג שייגרם למנהל הפרויקט, בשום תשל
לבאים מכוחו או למועסקים על ידו, זולת אם אותה חובה או תשלום 

 פורטו במפורש בהסכם זה.

 ביטוח .11

מבלי לגרוע מהתחייבות ואחריות מנהל הפרויקט על פי הסכם זה ו/או על פי דין, 
אם להוראות נספח הביטוח הוראות הביטוח אשר יחולו על הצדדים הינן בהת

 ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. ,נספח ג'המצורף להסכם זה כ

 ביקורת .12

החברה וכל מי שהוסמך על ידה יהיו רשאים בכל זמן מתקבל על הדעת לבדוק את 
שירותי הניהול לרבות כל מסמך או חומר אחר, לקבל ו/או לעשות העתקים מהם, 

 ולדרוש כל הסבר לפי ראות עיניהם.

 מעביד-תחולת יחסי עובד אי .13

מנהל הפרויקט מצהיר, כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור  13.1
בין מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמו לבין החברה יחסי עובד מעביד, וכי כל 

העובדים שיועסקו מטעם מנהל הפרויקט לצורך ביצוע התחייבויותיו על 
יקט בלבד, ולא יהיו בין פי הסכם זה יהיו וייחשבו עובדים של מנהל הפרו

 מנהל הפרויקט ו/או עובדיו ובין החברה כל יחסי עובד מעביד.

כל התשלומים מכל מין וסוג מכוח כל דין ו/או הסכם לעובדי מנהל  13.2

הפרויקט יחולו על מנהל הפרויקט וישולמו על ידו, והחברה לא תהיה 
 אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא.

על ידי רשות מוסמכת, כי מתקיימים יחסי  מובהר ומוסכם, כי באם יקבע 13.3
עובד מעביד בין מנהל הפרויקט ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לבין החברה, 

 אזי מנהל הפרויקט מתחייב להשיב כל סכום הנובע מכך לחברה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מנהל הפרויקט מתחייב לשפות את החברה,  13.4

ה ו/או דרישה שעניינה, וזאת על פי דרישה ראשונה, בגין כל תביע
במישרין או בעקיפין, יחסי עובד מעביד בין החברה לבין מנהל הפרויקט 

ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, לרבות שכר עבודה וזכויות סוציאליות מכל 
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מין וסוג וזאת במידה ולא יהיה לכך כיסוי ביטוחי על ידי פוליסות 

 הביטוח של מנהל הפרויקט.

 העברת זכויות .14

תונה בזאת הזכות להסב, להעביר, לשעבד להמחות או למסור לחברה נ 14.1
לצד שלישי את זכויותיה ואת חובותיה לפי הסכם זה, בלי נטילת אישור 

 על כך מאת מנהל הפרויקט ובלבד שזכויות מנהל פרויקט לא תפגענה. 

מנהל הפרויקט אינו רשאי להסב את ההסכם ו/או להעביר חיוביו ו/או  14.2

קצתן לאחר, אלא אם כן קיבל את הסכמת החברה זכויותיו, כולן או מ
 בכתב ומראש.

 זכויות יוצרים .15

כל הסקרים, הפרוגראמות, התוכניות וכל חומר אחר שיוכן על ידי מנהל  15.1

הפרויקט ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לצורך מתן השירותים הנם רכושה 
של החברה ואין מנהל הפרויקט רשאי לעשות בהם שימוש כלשהו ו/או 

יקם ו/או למסרם לאחר בכל צורה שהיא, אלא לצורך קיום להעת
 התחייבותו של פי הסכם זה. 

החברה תהיה רשאית וזכאית לעשות שימוש בחומר שהוכן על ידו בקשר  15.2
לפרויקט ומנהל הפרויקט מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או 

 תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין שימוש, כאמור. 

 ם, הפרות ופיצוייםסיום ההסכ .16

דלעיל, יהיה המהנדס רשאי בכל עת ועל פי שיקול  3על אף האמור בסעיף  16.1
דעתו הבלעדי להודיע למנהל הפרויקט על הפסקת ההסכם או להשהות 

לפני  ימים 30את ביצועו, וזאת בהודעה בכתב שתישלח למנהל הפרויקט 
 יחליט המהנדס להפסיק או להשהות את ההסכם. המועד בו

הופסק או הושהה ההסכם, יהיה מנהל הפרויקט זכאי לתשלום רק בגין 
העבודה שביצע בפועל עד למועד הנקוב בהודעת החברה כמועד סיום 

 ההסכם או כמועד השהייתו.

לעיל, החברה תהיה רשאית לבטל מיד את  16.1מבלי לפגוע באמור בסעיף  16.2

 ההסכם באחד או יותר מהמקרים הבאים:

במידה שעל פי מהלך הדברים סבורה החברה, על פי שיקול דעתה  16.2.1

הבלעדי, כי ניהול הפרויקט אינו מתבצע בהתאם להוראות 
ההסכם באופן יעיל בנסיבות העניין או מתבצע באופן שאינו 

דרשת או בלוח הזמנים, ובלבד מבטיח עמידה ברמה המקצועית הנ
שמנהל הפרויקט לא נקט בתוך פרק הזמן שנקבע בהתראה שקיבל 

מהחברה את הצעדים הדרושים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של 
 החברה, לתיקון הליקוי.

הוחל בהליכי פירוק מנהל הפרויקט ו/או ניתן צו כינוס נכסים  16.2.2
רגל אחרת נגדו ו/או עשה הסדר עם נושיו או כל פעולת פשיטת 

 21ו/או הוטל צו עיקול על עסקיו ו/או מיטלטליו ולא הוסר תוך 
 לרבות כל צו וסעד זמני(. -יום משעת הטלתו )״צו״ 

אם מנהל הפרויקט יפר התחייבות יסודית מהתחייבויותיו לפי  16.2.3
הסכם זה או יפר הפרה שנייה )בין יסודית ובין שאינה יסודית( של 
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חייבויות מנהל הפרויקט לפי הוראה אחרת מהוראות ההסכם. הת

, הנן התחייבות אשר 17 -, ו5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,13 ,14 ,15, 4הסעיפים:
 הפרתן תחשב כהפרה יסודית.

של החברה, ומנהל הפרויקט בכל מקרה אחר ועל פי שיקול דעתה  16.2.4
יהיה זכאי לקבלת תשלום בגובה הסכום אותו היה זכאי לקבל 

 ימים נוספים ממועד הביטול. 30אילו עמד ההסכם בתוקפו 

להסכם זה לעיל,  16.2-ו 16.1הובא ההסכם לידי גמר, כאמור בסעיפים  16.3

תהא החברה רשאית למסור את ביצוע השירותים לאחר ולהשתמש לצורך 
כך בכל מסמך, חומר, תשריט שהוכן על ידי מנהל הפרויקט ללא תשלום 

ולמנהל הפרויקט לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות מכל 
מנהל הפרויקט  סוג שהוא כלפי החברה בשל שימוש בזכותה זו. כמו כן,

 לא יהיה זכאי לפיצויים כלשהם בגין הפסקת ההסכם, כאמור. 

הפר מנהל הפרויקט אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, יהיה  16.4

מנהל הפרויקט חייב לשלם לחברה פיצויים בעד הנזקים ו/או הפסדים 
ו/או ההוצאות שנגרמו לחברה כתוצאה מהפרה כאמור. אין באמור לעיל 

לגרוע בכל צורה ואופן מזכויותיה של החברה על פי כל דין ומזכותה כדי 
של החברה לנקוט בכל צעד משפטי אחר ונוסף כנגד מנהל הפרויקט לשם 

 שמירה על זכויותיה.

על הפרת הוראות הסכם זה תחולנה הוראות חוק החוזים )תרופות בשל  16.5

ל "(. אולם, בכל מקרה שהחוק)להלן: " 1970-הפרת חוזה(, תשל"א
סתירה בין הוראות החוק לבין יתר הוראות ההסכם, יחולו ויגברו 

 הוראות ההסכם. 

מובהר בזאת, כי בכל מקרה לרבות מחלוקת ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או  16.6

טענה כלשהי כנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל עניין לרבות בכל עניין 
אי לעכב הקשור ו/או הכרוך בביצוע הסכם זה, לא יהא מנהל הפרויקט זכ

תחת ידו או בצורה כלשהי, מיטלטלין ו/או מסמכים ו/או תשריטים ו/או 
נכסים אחרים מכל סוג ומין שהוא הקשורים לפרויקט ולא תהיה לו זכות 

 עיכבון בכל הקשור לפרויקט ו/או בשירותים ו/או בכל חלק מהם.

החברה תהיה זכאית לקזז מכל סכום אשר יגיע למנהל הפרויקט, אם  16.7

כומים אשר מנהל הפרויקט יהיה מחויב לשלם לה מכוח הוראות יגיע, ס
הסכם זה ו/או מכוח כל דין ומנהל הפרויקט מוותר בזאת על כל טענה 

ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם הקיזוז, כאמור. במקרה שמנהל 
הפרויקט יטען כי יש כיסוי ביטוחי לסכום שקוזז בהתאם להוראות סעיף 

קיזוז המפרטת את החוב ומכוח מה הוא קוזז. זה, תשלח החברה הודעת 
 לבקשתו של מנהל הפרויקט הודעה זו תופנה גם לחברת הביטוח.

 סודיות ועבודות ניהול פרויקט עבור אחרים  .17

מנהל הפרויקט יחתום על ההתחייבות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד  17.1

 להסכם זה.  נספח ד'עניינים, בנוסח המצורף כ

לעיל, למנהל הפרויקט הזכות ליתן שירותים  מבלי לגרוע מהאמור 2..1

לגורמים אחרים בתחום באזור ביצוע העבודות ו/או להיות מועסק על ידי 
אותם גורמים, אלא אם כן בביצוען או בעצם העסקתו על ידי הגורמים 

האחרים, עלול, לדעת החברה, להיווצר מצב של ניגוד עניינים בין 
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וספת. בכל מקרה של ספק על מנהל השירותים על פי הסכם זה לעבודה הנ

 הפרויקט לפנות לחברה ולקבל את עמדתה. 

 כללי .18

הסכם זה מהווה ביטוי מלא ושלם של הסכמות הצדדים והוא מבטל כל  18.1
הסכם קודם בכתב או בעל פה. שינוי מתנאי הסכם זה לא יהיה תקף אם 

לא נעשה בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים. הימנעות מדרישה לקיום חיוב 
 לפי הסכם זה לא תקים טענת מניעות או וויתור.

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ועניינים הנוגעים לפניה והסכם זה,  18.2
או בכל תביעה הנובעת מהליך ניהולו, תהיה אך ורק בבתי המשפט 

 המוסמכים בירושלים.
בכל מקרה של סכסוך או חילוקי דעות שיתגלעו בין הצדדים בקשר עם  18.3

בע ממנו, מוסכם בין הצדדים כי מנהל הפרויקט לא יפסיק הסכם זה או נו
או יאט את קצב עבודתו, לא יעכב תחת ידו ולא יפגע בכל צורה אחרת 

 בהמשך מתן השירותים.

כתובות הצדדים להסכם זה הנן כמפורט ברישא של ההסכם. כל הודעה  18.4

שעות  48שתשלח מצד אחד למשנהו תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך 
 שלוחה בדואר, במכתב רשום, לפי הכתובת של הצד הנמען.מיום מ

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 החברה  מנהל הפרויקט
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 מכרזמסמכי ה -נספח א' 
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 מפרט השירותים -נספח ב' 

 .ליתן הפרויקט מנהל שעל הניהול שירותי את מפרט זה נספח

 ועל כוללת אחריות נהיה הפרויקט של הביצוע ניהולל קטהפרוי מנהל של אחריותו כי, בזה מודגש

 צוינו שלא פעילויות גם, הצורך במידת, לבצע הפרויקט מנהל יידרש, זו אחריות של במסגרתה כן

 במסגרת מתן השירותים יתכן ותידרש עבודת לילה.כמו כן מובהר כי  .להלן במפורש

 הביצוע על ופיקוח הפרויקט ניהול

מי"ה, מועצה אזורית  :כגון) הפרויקט בשטח שונים ענין בעלי עם /ניםןהקבל עבודות תיאום .1

 עתיקות רשות, וביוב מים קווי ,מקומיות רשויות, ישראל רכבת, חשמל חברת, בזק תמר,

 (.'וכו

העסקים המצויים באזור הסמוך למקום ביצוע ומול בתי המלון  /ניםהקבלןתיאום עבודות  .2

יות, בטיחותיות, לוגיסטיות וניהוליות העולות על כל המשמעויות הסביבתהעבודות, 

 מעבודה באזור בו קיימת אוכלוסייה פעילה.

 ידי על שיאושרו המשנה וקבלני הקבלנים ייד על) הפרויקט ביצוע על וצמוד ישיר פיקוח .3

 .בשטח הקבלנים של הפעילות שעות כל במשך יינתן הצמוד קוחיהפ(. החברה

איכות שתיבחר, ככל שתיבחר, ע"י החברה לצורך  תיאום מלא עם החברה לניהול אבטחת .4

 ויישומה. בפרויקטיםהביצוע  איכות בטחתוכן א, לפרויקט איכות בקרת מערכתהקמת 

 וכן ובתקנים בחוזה, ההזמנה במסמכי כנדרש, איכות בקרת בדיקות ביצוע על ומעקב ניהול .5

 תוגבל לא האיכות בקרת. סיומה ובשלבי במהלכה, העבודה לפני שתינתנה להוראות בהתאם

, מחפרות, מחצבות) החומרים הפקת מקומות את גם, הצורך לפי, תקיף אלא העבודה לאתרי

האמור לעיל יבוצע בתיאום עם  .וכיו״ב מלאכה בתי, הייצור מפעלי(, וכיו״ב השאלה בורות

 חברת האיכות ובהתאם לנהלי אבטחת האיכות של החברה.

ובהתאם  מראש שנקבעו ולשלבים ללו״ז בהתאם העבודה ביצוע על ושמירה מעקב, תיאום .6

 .לרמת האיכות הנדרשת

, הפרויקט במסגרת אחרים שירותים וספקי, מעבדות, מודדים עבודות על ומעקב הפעלה .7

 .פעולותיהם על מלא ודיווח פיקוח לרבות

 לביצוע הקשורות מקצועיות לסוגיות בקשר המהנדס ועם יועצים/מתכננים עם בירורים .8

 .״בצוכיו לשינויים הצעות, ערך-שווה מוצר, החוזה מסמכי בין התאמות אי: ןכגו, העבודות

 לפי וכן( המהנדס ע״י, לפעם מפעם, שתיקבע תדירות בכל או) שבועיות אוםית ישיבות קיום .9

 .והפצתם פרוטוקולים רישום, והיועצים המתכננים, הפיקוח צוות, הקבלנים עם, הצורך

 כולל, ולבדיקות לנתונים התייחסות תוךככל שיידרש, , תרא בכל קבלן לכל עבודה יומן ניהול .10

 הקפדה. תביעות לגרור העלולות הקבלן להערות מיוחדת התייחסות מתן. יומן דף בכל חתימה

 .לקבלן הוראות או/ו תכניות מסירת של רישום על

 .בנפרד חוזה כל ושל בכללותו הפרויקט של התקציבית המסגרת על ושמירה מעקב .11

 התקדמות על( החברה ע״י שיקבע כפי אחרת תדירות בכל או) חודשיים םדיווחי הכנת .12

 דיווח וכן תקציבית ממסגרת חריגות, בלו״ז עמידה הביצוע איכות רמת, בפרויקט העבודות

 (.PMO)בהתאם לנוהל  מיוחדות בעיות על



 
 

60 

 על הגשתם מיום ימים שבוע תוך) חלקיים וחשבונות כמויות חישובי ואישור ביקורת, בדיקה .13

 של הסופיים החשבונות לקראת כמויות חישובי ואישור ביקורת, בדיקה וכן( הקבלן ידי

 .ים/הקבלן

 דעת חוות עריכת. סיבה מכל תשלום תביעת ולכל חריג מחיר ניתוח לכל מפורטת בדיקה .14

, לקבלנים תשובות נוסחי הכנת המתאימים האישורים קבלת לאחר, חריגים לוועדת והסבר

 .םשינויי פקודות כולל

 נוסח והכנת למהנדס הסברים כולל המלצות הגשת, ביצוע זמן להארכת תביעות בדיקת .15

 .לקבלן תשובה

 נגד תביעות או אחר שלישי צד כל ונגד ים/הקבלן נגד החברה מצד תביעות של במקרה .16

  .ככל שיידרש ע"י החברה בהן הטיפול וקידום ליווי וכן התביעות של מקצועית הכנה, החברה

 כל ביצוע לאחר, בחוזים לתנאים בהתאם, ושלב שלב כל לסיום העבודה ביומן ,בכתב אישור .17

 .הנדרשות והבדיקות המדידות

 עם יחד, העבודות קבלת( י)בסיור השתתפות; פיקוח דו״ח הכנת, העבודות קבלת לקראת .18

 הוצאת; דרושים ותיקונים ליקויים רשימת עריכת; והיועצים המתכננים, החברה( י)נציג

 .קבלה רסיו דו״חות

 .מפורט דו״ח והכנת הדרושים התיקונים ביצוע אחר מעקב .19

 מפורט דו״ח והכנת והיועצים המתכננים, החברה( י)נציג עם ביחד, העבודות של סופית קבלה .20

 .מבנה קבלת של

 .ואישורן בדיקתן(, ים)מהקבלן״ AS-MADE״ תוכניות תיק ריכוז .21

 .מסמכיהם כל על הקבלנים של הסופיים החשבונות ואישור בדיקה .22

 .הבדק בתקופת ליקויים תיקון אחר ומעקב בדיקות על אחריות .23

ביצוע כל הפעולות הנדרשות לפי נהלי הבטיחות של החברה וכן בהתאם להנחיות ממונה  .24

 הבטיחות.

 

 פעילות הפיקוח

בדיקת התכניות של העבודה ההנדסית ועם גילוי טעויות, שגיאות, סתירות, חוסר בהירות, אי  .25

לשם הבהרה,  או ראש אגף תכנון בחברה הבאתם לידיעה סמנכ"ל הנדסה -ב התאמות וכיו״

 בהתאם לנוהל שינויים הנדסיים. הסברה או קביעה

יומי( על ביצוע מדויק של העבודה ההנדסית באתר -קוח מקצועי קבוע ומתמיד )יוםיפ .26

הלי תכנון ונהכל בהתאם ל -לפני הבאתם לאתר  -ובמקומות העבודה והייצור של המוצרים 

 החברה ) נוהל ביצוע פרויקטים(.

 .ביקורת ואישור הסימון של העבודה ההנדסית באתר ושל קביעת הגבהים .27

 ההסכם בין החברה לקבלןקוח על טיב החומרים והמוצרים בהתאם להוראות מפרט יפ .28

 התכנון.ולהוראות 

 .קוח על טיב העבודה המבוצעת באתר ובבתי המלאכהיפ .29

ההסכם עם  אתר ובבתי המלאכה בהתאם ללוחות הזמנים שלקוח על התקדמות הביצוע ביפ .30

 הקבלן. 

בדיקה של כל תכנית, טבלת התקדמות, לוחות זמנים לאספקת חומרים וציוד וכיו"ב שיוגשו  .31

 מזמן לזמן ע״י הקבלן והבאתם לאישור החברה בצרוף הערות, חוות דעת והמלצות.
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 .השתתפות בישיבות תיאום .32

 ל הצורך לספק תכניות או הוראות לקבלנים.מתן הודעות מוקדמות לחברה ע .33

 .מתן הסברים לקבלנים בקשר לביצוע העבודה ההנדסית בהתאם לתכניות ולהוראות .34

 עבודה בהתאם לנוהל אבטחת איכות. .35

ההסכם שבין מדידת הכמויות של פריטי העבודה ההנדסית ואישורן בכפיפות להוראות  .36

ת שנמדדו כפועל, לרבות השינויים, , בתיאום עם הקבלנים ורישום המידוהחברה לקבלן

 בהעתקי התכניות.

 ניהול עדכני של פנקסי מדידה. .37

 התקדמות הביצוע של העבודה ההנדסית.לוחות זמנים ניהול  .38

 ניהול יומן עבודה בהתאם לנהלי החברה. .39

שבועי לחברה על רמת הביצוע, התקדמות הביצוע, המסגרת התקציבית -ווח שוטף דויד .40

, תוך ציון הבעיות המתעוררות במהלך הביצוע והצעת החברה לקבלן ההסכם ביןוכיו"ב של 

 דרכים לפתרונן.

ווח מיוחד על עיכובים, תקלות או הפרעות אחרות שקרו או הצפויים בביצוע העבודה יד .41

 ההנדסית, כולל הצעת דרכים ואמצעים לתיקון המצב או למניעתם.

לגורם ומסירתו  AS MADEעה פיקוח על עריכת התכניות של העבודה ההנדסית כפי שבוצ .42

 .המקצועי המוסמך בחברה

קבלת העבודה ההנדסית בשיתוף עם המתכננים לאחר סיום כל עבודות הקבלנים, או חלקי  .43

 ולנהלי החברה. למפרטים ולתוכניות עבודות, בהתאם

רישום התיקונים, ההשלמות והשיפורים הנדרשים מהקבלנים, לאור בדיקת הקבלה כאמור,  .44

 יצועם.ופיקוח על ב

 קבלה סופית של העבודה ההנדסית לאחר ביצוע התיקונים וכיו״ב בשיתוף עם המתכננים. .45

הסכם שבין מתן חוות דעת בקשר להוצאת תעודה לקבלנים בדבר סיום העבודה, בהתאם ל .46

 .החברה לקבלן

רישום  ,ההסכם בין החברה לקבלןבדיקת העבודה ההנדסית במשך תקופת הבדק הקבועה  .47

בתיאום עם  -שים בתום תקופת הבדק, פיקוח על ביצועם ואישור סופי התיקונים הדרו

 לאחר ביצוע התיקונים בתום תקופת הבדק. ההסכם בין החברה לקבלןעל גמר  - המהנדס

 על הגשתם מיום ימים שבוע תוך) חלקיים וחשבונות כמויות חישובי ואישור ביקורת, בדיקה .48

 של הסופיים החשבונות לקראת כמויות ביחישו ואישור ביקורת, בדיקה וכן( הקבלן ידי

 .ים/הקבלן

 דעת חוות עריכת. סיבה מכל תשלום תביעת ולכל חריג מחיר ניתוח לכל מפורטת בדיקה .49

, לקבלנים תשובות נוסחי הכנת המתאימים האישורים קבלת לאחר, חריגים לוועדת והסבר

 .שינויים פקודות כולל

חות של החברה וכן בהתאם להנחיות ביצוע כל הפעולות הנדרשות לפי נהלי הבטי .50

 .ממונה הבטיחות

 מניעת מפגעים והפרעות שהפעילות הקבלנית תייצר לפעילות התיירותית באזור. .51

 

 אם בין, ביצועו על ופיקוח הפרויקט ניהול לצורך שיידרשו נוספת פעילות כל או/ו נוסף שירות כל

 .לא אם ובין במפורש המהנדס ע״י נדרשו
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 ביטוח -נספח ג' 

מבלי לגרוע מאחריות מנהל הפרויקט על פי הסכם זה או על פי כל דין, על מנהל  .1
הפרויקט לערוך ולקיים, על חשבון מנהל הפרויקט, למשך כל תקופת ההסכם, 

חודשים נוספים מעבר לתקופת  36ולעניין ביטוח אחריות מקצועית למשך 
להסכם זה  ההסכם, את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף

 "ביטוחי מנהל הפרויקט", והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: 1כנספח ג'
, לפי העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל "אישור עריכת הביטוח"ו

 ובעלת מוניטין. 
ללא צורך בכל דרישה מצד החברה, על מנהל הפרויקט להמציא לידי החברה,  .2

הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל  לפני תחילת מתן השירותים נשוא
תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי 

מבטחיו. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על מנהל הפרויקט להמציא לידי 
החברה אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי מנהל הפרויקט 

ידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או לתקופת ביטוח נוספת, ומ
 לעיל. 1לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 

בכל פעם שמבטח מנהל הפרויקט יודיע לחברה כי מי מביטוחי מנהל הפרויקט 
לערוך את עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, על מנהל הפרויקט 

אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, עד למועד הביטול או 
 השינוי לרעה בביטוח כאמור.

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי מנהל הפרויקט כמפורט  .3
באישור עריכת הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על מנהל הפרויקט 

הפרויקט ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, שאינה פוטרת את מנהל 
ולמנהל הפרויקט לא תהיה כל טענה כלפי החברה או מי מטעם החברה בכל 

 הקשור לגבולות האחריות כאמור.
לחברה תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא  .4

ט לבצע כל שינוי, תיקון, על ידי מנהל הפרויקט כאמור לעיל, ועל מנהל הפרויק
התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור 

 להתחייבויות מנהל הפרויקט על פי הסכם זה.
מוצהר ומוסכם כי זכויות החברה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט  .5

ות לעיל אינן מטילות על החברה או על מי מטעם החברה כל חובה או כל אחרי
שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או 

לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על מנהל הפרויקט על 
פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל 

 ביטוחים ובין אם לאו.ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת ה
מנהל הפרויקט פוטר את החברה ואת הבאים מטעם החברה מאחריות לכל אובדן  .6

או נזק לרכוש או ציוד כלשהו של מנהל הפרויקט ו/או המובא על ידי מנהל 
הפרויקט או מי מטעם מנהל הפרויקט לחצרי החברה המשמש את מנהל הפרויקט 

רויקט כל טענה, דרישה או תביעה לצורך מתן השירותים, ולא תהיה למנהל הפ
כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור. פטור כאמור לא יחול כלפי אדם 

 שגרם לנזק בזדון.
אם לדעת מנהל הפרויקט יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים  .7

לביטוחי מנהל הפרויקט המפורטים בהסכם זה, רשאי מנהל הפרויקט לערוך 
הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור, ובלבד שבכל ביטוח רכוש ולקיים את 

נוסף או משלים לביטוחי מנהל הפרויקט ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על 
זכות התחלוף כלפי החברה וכלפי הבאים מטעם החברה; הוויתור על זכות 

 התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 
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אה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו מבלי לגרוע מכל הור .8

השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם מנהל 
הפרויקט, על מנהל הפרויקט לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח 

 נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות. 
יקט מוטלת האחריות כלפי למען הסר ספק מובהר בזאת כי על מנהל הפרו .9

החברה ביחס לשירותים במלואם לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן 
על ידי קבלני משנה ועל מנהל הפרויקט תחול האחריות לשפות את החברה בגין 

כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים 
המשנה, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה  היו להינתן על ידי קבלני

 במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
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 אישור עריכת הביטוח - 1נספח ג'

 

 תאריך: ____/___/___

 לכבוד

  והמועצה האזורית תמר החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ

 "("החברה )להלן, ביחד ולחוד:

 א.ג.נ.,

 נהל הפרויקט"(___________ )"מהנדון: 

 

הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן על שם מנהל 
ניהול לפרויקט ניקוז, שיקום ופיתוח במתחם חמי זוהר בים הפרויקט בקשר עם שירותי 

"(, בין היתר, בקשר עם השירותיםוכן השירותים הנלווים )להלן: " שלב ב' –המלח 
 "( כמפורט להלן:ההסכםלבין מנהל הפרויקט )להלן: " הסכם שנערך ביניכם

 

  ____________ פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום .א

 עד ליום ____________________

המבטח את חבות מנהל הפרויקט כלפי עובדים המועסקים על ידי  ביטוח חבות מעבידים

על פי חוק האחריות למוצרים  מנהל הפרויקט על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או
, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לעובד כתוצאה מתאונה 1980 -פגומים, התש"ם 

לאירוע ₪  20,000,000או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים בגבול אחריות של 
ובסה"כ לתקופת הביטוח. ביטוח זה אינו כפוף להגבלה בדבר חבות מנהל הפרויקט כלפי 

לנים, קבלני משנה ועובדיהם )היה וייחשבו עובדי מנהל הפרויקט(, ימי ושעות עבודה, קב
עבודות בגובה והעסקת נוער. הביטוח מורחב לשפות את החברה היה ויטען, לעניין קרות 

תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית, כי היא נושאת בחובות מעביד כלפי מי מעובדי מנהל 
 הפרויקט.

  ____________ _____________ לתקופה מיוםפוליסה מס' _____ .ב

 עד ליום ____________________

המבטח את חבות מנהל הפרויקט על פי דין, בגין אובדן  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
ו/או נזק שייגרמו לאדם ו/או גוף, לרבות החברה, עובדי החברה או מי מטעם החברה 

לאירוע ובסה"כ ₪  1,000,000אחריות של בקשר עם או במסגרת מתן השירותים בגבול 
לתקופת הביטוח. ביטוח זה אינו כפוף להגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, 

זיהום תאונתי פתאומי ובלתי צפוי, דבר מזיק במזון או במשקה, מכשירי הרמה, פריקה 
ביטוח וטעינה, חבות בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם ותביעות תחלוף מצד המוסד ל

לאומי. הביטוח מורחב לשפות את החברה בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על 
החברה למעשי ו/או מחדלי מנהל הפרויקט ו/או מי מטעם מנהל הפרויקט וזאת בכפוף 

 לסעיף אחריות צולבת.

  ____________ פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום .ג

 עד ליום ____________________
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המבטח חבות מנהל הפרויקט על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה  וח אחריות מקצועיתביט

שתוגש לראשונה במשך תקופת הביטוח בשל מעשה ו/או מחדל מקצועי של מנהל 
הפרויקט ו/או עובדי מנהל הפרויקט ו/או של מי מהבאים מטעם מנהל הפרויקט בכל 

למקרה ולתקופת הביטוח. ₪  4,000,000הקשור למתן השירותים , בגבול אחריות בסך 
הביטוח לא כולל הגבלה בדבר אובדן מסמכים או אבדן השימוש ועיכוב עקב מקרה 

 יושר עובדים.-ביטוח. הביטוח כולל הרחבה בדבר אי

הביטוח מורחב לשפות את החברה בגין חבות אשר עלולה להיות מוטלת על החברה עקב 

הבאים מטעם מנהל הפרויקט וזאת מבלי מעשה או מחדל של מנהל הפרויקט או של מי מ
 6לגרוע מביטוח חבות מנהל הפרויקט כלפי החברה. הביטוח כולל תקופת גילוי של 

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי מנהל הפרויקט ביטוח 
חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה. הביטוח כאמור כולל תאריך 

רע שאינו מאוחר ממועד תחילת פעילות מנהל הפרויקט בכל הקשור בשירותים )אך למפ
 לא לפני ________________(.

 

 כללי

על מנהל הפרויקט האחריות הבלעדית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות  .1
 הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.

לא תפגע בזכויות החברה על הפרת תנאי הפוליסות על ידי מנהל הפרויקט בתום לב  .2
 פי הפוליסות. 

הביטוחים המפורטים לעיל הינם ראשוניים וקודמים לביטוח הנערך על ידי החברה,  .3
 ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי החברה. 

הננו מתחייבים כי הביטוחים המפורטים לעיל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת  .4
 יום לחברה, בכתב, בדואר רשום. 30הביטוח המצוינת בהם, אלא בהודעה מראש של 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות מנהל הפרויקט )למעט אחריות מקצועית(  .5
 יהיו בהתאם לנוסח הידוע כביט _________, בכפוף לשינויים הנקובים לעיל.

 

הפוליסות המקוריות עד כמה הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי 

שלא שונו באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות 
 המקוריות.

 

)חתימת 

 המבטח(

)חותמת  

 המבטח(

)תפקיד   )שם החותם( 

 החותם(
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 התחייבות לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד עניינים -נספח ד' 

 

 לכבוד:

 מלח בע"מהחברה הממשלתית להגנות ים ה

 מפעלי ים המלח בע"מ

 המועצה האזורית תמר

 

 התחייבות לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד ענייניםהנדון: 

 

 -והתקשרתי עם החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ )להלן  :הואיל
 (;"העבודות" -( בהסכם למתן שירותים כמפורט בהסכם )להלן "החברה"

צוע העבודות, או בקשר אליהם, אקבל לחזקתי, והוסבר לי כי במהלך בי :והואיל
או יבוא לידיעתי, מידע המתייחס לכל עניין מקצועי, עסקי או אחר, מכל 

סוג שהוא, של החברה ושל כל הקשורים עמה, בעבר, בהווה, או בעתיד וכן 
כל חומר אשר הוכן עבור או על ידי, או הוגש לחברה בקשר עם פעולות 

רבות מידע סודי של מפעלי ים המלח בע"מ החברה או עם העבודות, ול
 "(; "מידע סודי -"( )להלן מי"ה)להלן: "

והוסבר לי, כי גילוי המידע הסודי בכל צורה שהיא, לכל אדם או גוף, עלול  :והואיל
 לגרום נזקים כבדים לחברה ו/או למי"ה ו/או לצדדים שלישיים.

 

 אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:

מתחייב לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע הסודי וכל הקשור הנני  .1
או הנובע ממנו, לא לפרסמו ולא לגלותו בדרך כלשהי לשום אדם או גוף והכל 

 לתקופה בלתי מוגבלת.

הנני מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת, לא לפרסם, לא לגלות ולא  .2

י, כל פרט הקשור למתן להביא לידיעת אדם או גוף כלשהם בדרך כלשה
העבודות, במישרין או בעקיפין, לרבות תוכנם, תוצאותיהם או כל חלק מהם 

 "(, והכל לתקופה בלתי מוגבלת.פירוט העבודות" -)להלן 

לא יחול על מידע הידוע לכלל הציבור, מידע שגילויו מחויב  2-ו 1האמור בסעיף  .3

דע שניתנה הסכמת החברה ו/או על פי דין )במגבלות חיוב הגילוי כאמור( או מי
 מי"ה לגילויו, מראש ובכתב, ובמידה שניתנה.

כמו כן, הנני מתחייב שלא לעשות שום שימוש במידע הסודי או בפרטי העבודות,  .4
 אלא לטובת החברה ו/או מי"ה ולצורך מתן העבודות.

ן הנני מתחייב לנקוט אמצעי זהירות קפדניים לאבטחת המידע הסודי ופרטי מת .5
העבודות ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, נוהלית או אחרת, כדי 

לקיים את התחייבותי על פי כתב זה. כן הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי 
הזהירות והבטיחות הנדרשים, על מנת לשמור בסודיות גמורה כל מסמך הקשור, 

 או הנוגע למתן העבודות.
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כם כל חומר כתוב או אחר, וכל חפץ או הנני מתחייב להחזיר לידיכם ולחזקת .6

דבר, שקיבלתי מכם, או השייך לכם, ושהגיע לחזקתי, או לידי, עקב, בקשר עם, 
או בזמן מתן העבודות, בין מכם ובין מצדדים שלישיים, וכל חומר שהכנתי 

עבורכם. הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כלשהו של כל חומר כאמור, או של 
 מידע סודי. 

השימוש שייעשה על ידי במידע יהיה לצורך ביצוע העבודות  נני מתחייב כיה .7
נשוא הסכם זה בלבד, ובלבד ששום שימוש )כולל אופן הכללת מידע סודי 

במסגרת חומר שיופץ או יהיה זמין בצורה כלשהי לגורמים אחרים( לא יאפשר 
 למקבלו לזהות פרטי מידע מסוימים או מוגדרים. 

ה אינה אחראית לדיוקו, לשלמותו או לנכונותו של המידע מובהר כי החבר .8
הסודי וכל הסתמכות עליו ע"י מקבל המידע, או מי מטעמו, תהיה באחריות 

 מקבל המידע.

ידוע לי כי הפרת ההתחייבויות לסודיות דלעיל מהווה עבירה פלילית לפי  .9

 .1977 -לחוק העונשין תשל"ז  118-119סעיפים 

מיטב ידיעתי ובדיקתי, לאחר חקירה ובדיקה שערכתי, אין מצב הנני מאשר כי ל .10

של ניגוד עניינים בין מתן העבודות לבין כל עניין אחר שיש לי ולקרובי ו/או 
 למנהלי ו/או לעובדי ו/או לגופים קשורים בי עניין אישי בו.

אני אהיה אחראי כלפיכם בנזיקין ועל פי כל דין, לכל נזק, הפסד או הוצאה,  .11
כל סוג, אשר יגרמו לכם, או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת התחייבויות מ

 על פי כתב זה.

הנני מתחייב להחתים כל עובד ו/או מועסק על ידי בקשר לביצוע העבודה, על  .12

התחייבות כלפיכם הזהה להתחייבותי זו, והנני ערב לכל הפרה של התחייבות 
 כאמור.

שהי מהתחייבויותיי על פי כתב זה, תהיה לכם בכל מקרה שאפר התחייבות כל .13
זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרה זו, לרבות הזכות לקבלת סעדים 

 זמניים כגון צווי מניעה לצורך הקטנת נזקיכם.

אין באמור במכתב זה כדי לגרוע מכל חבות אחרת או נוספת לנאמנות, שמירת  .14

 וטלת עלי על פי כל דין.סודיות והימנעות מניגוד עניינים המ

 

 ולראיה באתי על החתום: _________________

 

 היום ______________ לחודש _______________שנה _________
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 דו"ח ביצוע שעות –ה' נספח 

 
 

 .______שנת  ______פירוט שעות חודש 
 

 
 ______________________________שם הפרויקט/העבודה/השירותים הספציפיים: 

 
 מס' שעות פעולה שם המבצע תאריך

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 _______________________סה"כ שעות לפרויקט 
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 הצהרה על נסיעה בתפקיד של נותן שירותים חיצוני -נספח ד' 

 

 לתית להגנות ים המלח בע"מהחברה הממשאל: 

 הריני מצהיר בזאת כי:

 "(.הנסיעותביצעתי את הנסיעות המפורטות בתצהיר זה )להלן " .א

 הנסיעות היו כרוכות בהוצאות כספיות מצידי. .ב

הנסיעות בוצעו לטובת מתן שירות במסגרת הסכם עם ___________  .ג

 מיום__________, בהתאם למפורט להלן:

 

תאריך ביצוע 

 השירות

ות  ביצוע )שעת שע

תחילת העבודה 

 ושעת סיומה(

ביצוע נסיעה מעל 

ק"מ )ציון יעד  30

 (מ"ומס' ק הגעה

חתימת  שם המבצע

 המבצע

     

 

  

 

   

 

  

 

   

 

 לא נתקבלו אצלי החזרי הוצאות בגין כל אחת מהנסיעות המפורטת בתצהיר זה. .ד

ראת תכ"ם, בהולא דרשתי ולא אדרוש "כפל תשלום" בגין כל אחת מהנסיעות, כהגדרתו  .ה

 .13.15.5"החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירותים חיצוניים", מס' 

 

 

 

 

 על החתום:

 מבצע/י השירות   

 

                         

_____________________ 

 


