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 מסמך א' 

3/21  ' מכרז פומבי מס   – הזמנה להציע הצעות    

 

 כללי 

1.  " )להלן:  בע"מ  המלח  ים  להגנות  הממשלתית  בזאת  " נה המזמי החברה  מזמינה   ,)

להתקשרות  מציעים   הצעות  להגיש  להלן,  המפורטים  בתנאים  עם  העומדים  בהסכם 

המזמינה, בשני  ל ידי  ע   ת ו המבוצע כלל העבודות  עבור    מדידה למתן שירותי  המזמינה,  

 אזורים: 

לתנאים    , להלן   17  השירותים כמפורט בסעיף יסופקו בהתאם לפירוט    י המדידה שירות  .2

  )להלן:   מסמך ב' כ   הסכם המצורף להזמנה זו להוראות ה ו   במסמכי המכרז אשר יפורטו  

  "(. השירותים " 

לבחור   .3 המזמינה  )   עד בכוונת  במכרז  זוכים  גופים  אזור( עד  ארבעה  לכל  גופים    שני 

בהתאם להליך שיפורט בהזמנה זו, לצורך    לעיל(   1  המפורטים בסעיף )בהתאם לאזורים  

 מתן השירותים מושא מכרז זה.  

הזוכ  .4 בחירת  המזמינה במכרז,    ים לאחר  למתן    בנפרד,   זוכה כל  עם    תתקשר  בהסכם 

"(, והזוכה יידרש לספק  הסכם ה )להלן: "   למסמכי המכרז   מסמך ב' המצורף כ   שירותים 

השירותים  האדם מטעמו   את  כוח  ובאמצעות  ל ,  בעצמו  הכספית פי  בתמורה    -   הצעתו 

 , ובהתאם למפורט בהסכם על נספחיו. ( 2) ( 6מסמך א') ו/או    ( 1) ( 6מסמך א') 

 במסמכי המכרז בו מופיע לשון זכר, משמע גם לשון נקבה, ולהיפך.   מקום בכל   .5

מסמכות המזמינה לדחות את המועדים הקבועים במסמכי המכרז, להלן    לגרוע מבלי   .6

 מתווה לוחות הזמנים המתוכנן להליכי המכרז: 

 תאריך  פעילות 

 13.10.2021 לרישום למכרז מועד אחרון  

 13.10.2021 מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה 

 14:30ד השעה  ע   27.10.2021 מועד אחרון להגשת הצעות  

 

 תחומה המוניציפאלי של העיר אילת;  – אזור א'

דרומה להן והשטחים אשר וכל האזורים  תמרמגילות, אזוריות מועצות  – ב'אזור 
 '(; א)למעט אזור 
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   :  בכתובת   אתר האינטרנט של המזמינה ב   , ללא עלות, את מסמכי המכרז ניתן להוריד  .7

 www.haganot.co.il   " :(.  אתר האינטרנט )להלן" 

 רישום למכרז 

טופס   .8 את  מטעמם(  מי  באמצעות  או  )בעצמם  ישלחו  במכרז,  להשתתף  המעוניינים 

א'   - הרישום   למ   ( 1) מסמך  אותו  ויעבירו  ידם,  על  שמולא  מ לאחר  ועדת  "מ  זכירת 

  עד למועד הנקוב בסעיף   tenders@haganot.co.il בדוא"ל:  , , מר אבישי משיח המכרזים 

ההתקשרות    6 ופרטי  מטעמו  קשר  איש  המציע,  פרטי  את  יכלול  הרישום  טופס  לעיל. 

אצל  עימם.   נקלט  הרישום  טופס  כי  לוודא  מטעמו  מי  ו/או  המציע  מזכירת  מ"מ  על 

)להלן:    ת רישומו למכרז , המאשר א ו ועדת המכרזים וכי נשלח אליו דוא"ל חוזר על יד 

למכרז "  רישום  ככל  "( אישור  מי  .  או  המציע  באחריות  כאמור,  דוא"ל  התקבל  ולא 

ידי    02-6558203בטל'  לוודא  מטעמו   מזכירת ועדת  מ"מ  כי טופס הרישום התקבל על 

למכרז  רישום  אישור  אליו  נשלח  וכי  ומהווה    . המכרזים  חובה  הינו  למכרז  הרישום 

יירשם למכרז לא יוכל להשתתף בו ו/או לשלוח שאלות הבהרה  תנאי סף. מציע שלא  

 . במסגרתו 

 תנאי סף להשתתפות במכרז 

התנאים   .9 בכל  למכרז,  ההצעה  הגשת  במועד  שעומד,  מי  זה  במכרז  להשתתף  רשאי 

 המפורטים להלן: 

הינו   .9.1 תאגיד המציע  או  )יחיד  תשל"ו  עוסק  מוסף,  ערך  מס  בחוק  כהגדרתו   ) –  

1975  . 

   . שנים לפחות בביצוע עבודות מדידה   10של    ניסיון בעל  המציע   .9.2

ביום   .9.3 שתחילתה  התקופה  של  1.10.2019במהלך  ביצוען  המציע  השלים   ,3  

המועצה האזורית מגילות ים    משטח דרום הארץ ) אזור  ב עבודות מדידה לפחות  

העיר אילת( לצרכי תכנון ו/או ביצוע של עבודות עפר    עד וכולל המלח ודרומה,  

ו/  תשתית  פיתוח ו/או  היישובים    . או  כלל  את  כולל  האמור  האזור  כי  יובהר, 

 הנמצאים דרומית לקו הרוחב המקביל למועצה האזורית מגילות ים המלח. 

9.4.  ( מעסיק  מעסיק(  מתקיימים  המציע  עובד  אשר    ארבעה יחסי  לפחות,  מודדים 

 : על כל הדרישות הבאות, במצטבר   עונים 

הינו   .9.4.1 מודד  תקף  כל  מוסמך  מודד  רישיון  בפקודת  בעל  כמשמעותו 

   ; 1982  – המדידות ולפי תקנות המודדים )מקצוע המדידה(, תשמ"ב  

של   .9.4.2 ניסיון  בעלי  המודדים  ארבעת  מתוך  שניים  הפחות  שנים    5לכל 

שני    , לפחות  כאשר  מוסמך,  כמודד  מדידה  עבודות  בביצוע  מודד,  לכל 

לפחות  שנתיים  של  ניסיון  בעלי  הינם  הנוספים  מודד,    , המודדים  לכל 

 .  עבודות מדידה כמודד מוסמך   בביצוע 

חוק עסקאות גופים ציבוריים,  כל דין ולפי  למציע כל האישורים הנדרשים לפי   .9.5

 . 1976- התשל"ו 
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 . להלן   49  המציא ערבות מכרז כאמור בסעיף המציע   .9.6

מי מטעמו(   .9.7 )או  הנקוב בסעיף  נרשם למכרז  המציע  למועד  וקיבל    66עד  לעיל, 

 לעיל.   8אישור לרישומו במכרז, בהתאם להוראות סעיף  

 ההתקשרות עיקרי  

הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את   .10

מפ  אחרת  התייחסות  אין  בהם  במקרים  רק  ממסמכי  הצדדים  באיזה  ומפורשת  ורטת 

באיזה  המכרז  כאמור,  אחרת  התייחסות  הייתה  המכ .  ההוראה  ממסמכי  תחייב  רז, 

 ת. האחרת והמפורט 

מפעילות  .11 )   עד לבחור  המזמינה    נת מעוניי   ה כחלק  במכרז  זוכים  גופים  שני  עד  ארבעה 

הזולה   ההצעה  את  תבחר  המזמינה  כאשר  הכספית,  הצעתם  פי  על  אזור(,  לכל  גופים 

  בהסכם מסגרת, אשר מכוחו יוצאו מעת  ההתקשרות עם הזוכים תהא  ביותר לכל אזור. 

לגופים   פרטניות  עבודה  הזמנות  יבצע לעת  את    ו אשר  כמפורט    השירותים עבורה 

העבודות תימסרנה למי מהזוכים בהתאם לשיקול דעת  יובהר כי   . במסמכי המכרז להלן 

והינה    המזמינה.  מטלה  כתבי  להוצאת  מתחייבת  אינה  החברה  ספק,  כל  הסר  למען 

להביא   שלא  לחלק    המסגרת   הסכם את  רשאית  ו/או  בפועל  ביצוע  את  בפועל  לידי 

 והכל לפי שיקול דעתה המוחלט.    הזוכים בכל דרך שבה תראה לנכון בין    העבודה 

, מועד ביצועה,  הזמנות העבודה יכללו פרטים אודות תכולת העבודה, מיקומה, תכליתה  .12

 התמורה בגינה וכיוצ"ב.  

 . , הכל כמפורט בהסכם חודשים   60  - ל   תקופת ההתקשרות למתן השירותים הינה  .13

בכל  ביחס לפרויקטים שיבוצעו על ידי המזמינה  השירותים הנדרשים למזמינה יינתנו   .14

ולהלן: " :  פועלת   בהם היא ם  אזורי ה  )לעיל  אזור  תחומה המוניציפאלי של העיר אילת 

"(; מועצות אזוריות תמר, מגילות וכל האזורים והשטחים אשר דרומה להן, למעט  א' 

 . "( אזור ב' אזור א' )לעיל ולהלן: " 

כל מציע רשאי להגיש את ההצעה הכספית לאזור א' או לאזור ב' או לשני האזורים.   .15

הצעות   שתי  להגיש  נדרש  כאמור,  האזורים  שני  עבור  הצעה  להגיש  המעוניין  מציע 

 יה לאזור ב'. י רדות, האחת לאזור א' והשנ נפ  כספיות 

תשומת לב המציעים כי ביחס לשירותים עבור פרויקטים של המזמינה אשר נכללים   .16

חופשי   סחר  אזור  חוק  פי  על  חופשי  סחר  אזור  תחת  הפרויקטים(  ו/או  )השירותים 

תשמ"ה   ממיסים(,  והנחות  )פטורים  בהצעה  1985  - באילת  המוצע  מחיר  כל  יראו   ,

בתוכו את רכיב המע"מ הכספית לא  פי הדין   זור א' כמחיר הכולל  על  ועל  ,  ככל שחל 

הצעתם.   במסגרת  בחשבון  זאת  להביא  השירותים  המציעים  לעניין  המזמינה  קביעת 

 .  שנכללים תחת אזור סחר חופשי כאמור, תהיה סופית, מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור 

 :  לדוגמא 
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ש"ח במסגרת הצעתו הכספית הן לאזור    200במכרז הציע מחיר שעתי בסך    אחד הזוכים 

 .  א' והן לאזור ב' 

ש"ח כולל    200- עבור עבודות הנכללות תחת אזור סחר חופשי )אזור א'( ייחשב המחיר כ 

הוא   ינפיק  זה,  מכרז  מושא  העבודות  בגין  במע"מ  חייב  במכרז  שהזוכה  ככל  מע"מ. 

של  בשיעור  מס  חשבונית  פטור    200  למזמינה  במכרז  שהזוכה  ככל  מע"מ.  כולל  ש"ח 

ש"ח, והכל על פי    200ממע"מ כאמור, ינפיק הוא לחברה חשבונית מס בסכום כולל של  

 . הוראות כל דין 

על פי הדין   המחיר המוצע עבור עבודות הנכללות תחת אזור שאינו אזור סחר חופשי 

   . ש"ח ללא מע"מ   200- )אזור ב'(, ייחשב כ 

שיספק הזוכה במכרז למזמינה ולפרויקטים השונים המנוהלים על ידה בכל   השירותים  .17

אחד מהאזורים השונים, יכללו, בין היתר, מתן שירותי מדידה יבשתית, מדידה ימית,  

 .  ( 2() 6, מסמך א') ( 1) ( 6מסמך א')   -   בטפסי ההצעה הכספית   המפורט לרבות  

השירותים   .18 תכולת  כי  המכר מודגש  במסמכי  את  המפורטת  למצות  באה  אינה  ז 

ו הנדרשים השירותים   הנדרשים כל  ,  השירותים  כל  את  לספק  מתחייב  פי    מציע  על 

המזמינה  להשלמת    דרישת  השירותים עד  רצון    מתן  לשביעות  הימנם,  שלב  וכל 

להוראו  בהתאם  להוראות  המזמינה,  ובהתאם  תשלום  תוספת  ללא  המזמינה,  ת 

 ההסכם.  

המכרז,   כלל   זוכה/ים   לבחור   שלא   רשאית   מזמינה ה  .19   ההליך   את   ולבטל   במסגרת 

 . כך   בשל   טענה   כל   תהיה   לא   ולמציעים ,  שהוא   שלב   בכל ,  בכללותו 

המציע   מזמינה ה  .20 עם  התקשרות  לממש  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  לבחור,    ים / תוכל 

ממנו לכל    ים / הזוכה  חלק  ו/או  מבלי  כולו   האזור   בהפעלת   תלות   וללא   בנפרד   אזור   ,

יהיה זכאי לכל פיצוי בגין האמור, לרבות במפורש אובדן רווחים, הוצאות    ים / שהזוכה 

 . הזוכה וכיוצ"ב 

  מקצועיים   ם גורמי   להעמיד   הזכות   את   יש   מזמינה של   לו   ידוע   כי ,  מצהיר   המציע  .21

  בשיתוף   איתם יחד    לעבוד   מתחייב   והוא   השירותים השונים   שלבי מ   אחד   בכל ,  מטעמה 

, ובתיאום מלא מולם בכל עת, לרבות הפעלתם מעת לעת בהתאם להנחיות  מלא   פעולה 

 .  מזמינה ה 

ה  .22 של  התחייבות  משום  באמור  לטובת    מזמינה אין  נוספים  מקצוע  גורמי  להעמיד 

למתן מלוא השירותים, כולל העסקת צוות    ים / להיות ערוך   ים / , ועל הזוכה השירותים 

 מתאים )הכולל ספקי משנה במידת הצורך(, ללא תוספת תשלום. 

. הוראות בנוגע  מתן השירותים לזמינות מלאה לאורך כל תקופת    ו במכרז יידרש   ים הזוכ  .23

השירותים  היקפם, לסוג  בהתאם    ,  תהיינה  ביצועם,  ומשך  תחילתם  זמנות  לה מועד 

ידי  על  לעת  מעת  החברה המזמינה   שיוצאו  להנחיות  בהתאם  ש   ,  פי  דעתה  ועל  יקול 

 הבלעדי. 
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המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למציעים במהלך תקופת ההתקשרות לצורך   .24

 . ו דרש יי ככל ו   , פוטוגרמטריות   ה מדיד ביצוע עבודות  הצעות מחיר ל   קבלת 

בתמורה לקיום כל התחייבויותיו לשביעות רצונה המלא של המזמינה, תשלם המזמינה   .25

של  כל  ל  הכספית  להצעתו  בהתאם  תמורה  זוכה מצ אותו  זוכה  להצעתו    יע  בהתאם 

אזור    הרלוונטית   הכספית  א') ) לאותו  א') או    ( 1) ( 6מסמך  ימי  ,  ( ( 2() 6מסמך  כמכפלת 

על  ואושרו  בפועל  שבוצעו  המזמ - המדידה  פרט  ידי  כל  במחיר  ההצעה  ינה,  בטופס 

 . נה והוראות ההסכם להוראות המזמי , בכפוף  הכספית 

עם   .26 להתקשר  המזמינה  מצד  התחייבות  אין  כי  מהזוכים יובהר  למלוא    מי  ביחס 

  עם מי מהזוכים   השירותים, והמזמינה תהא רשאית להביא את ההתקשרות לידי סיום 

עוד מובהר כי כל תוצרי    בכל עת או להזמין רק חלק מהשירותים, על פי שיקול דעתה. 

לעשות   רשאית  תהא  אשר  המזמינה,  של  מלאה  בבעלות  יהיו  השירותים  של  העבודה 

 התוצרים והעברתם לצדדים שלישיים.   בהם כל שימוש שהוא, לרבות שינוי 

הזוכ  .27 עם  תעניק   ים ההתקשרות  שהוא   לא  סוג  מכל  מהזוכים   בלעדיות  המזמינה  למי   .

רשאית בכל עת להתקשר עם גורמים נוספים למתן שירותים, כדוגמת השירותים מושא  

זה,   להיקף השירותים    ים / מודד ול מכרז  כך או בקשר  עם  כל טענה בקשר  לא תהיינה 

 . ו / שיבצע 

 הבהרות ושינויים 

הבהרה  .28 בלבד,   שאלות  למכרז  שנרשמו  מציעים  ידי  ל   על  בכתב    ת מזכיר מ"מ  תוגשנה 

מועד הנקוב  , עד ל  tenders@haganot.co.il בדוא"ל:   , מר אבישי משיח ועדת המכרזים,  

המכרז  לעיל   6בסעיף   משתתפי  לכל  יופצו  ההבהרה  לשאלות  התשובות  נרשמו  .  אשר 

ו   8למכרז כאמור בסעיף   ויהוו חלק בלתי    המזמינה באתר האינטרנט של  לעיל, בכתב 

 נפרד ממסמכי המכרז. 

רק   .29 יתקבלו  בסעיף  אשר    ממציע שאלות הבהרה  כאמור  במועד,  למכרז  לעיל.    9נרשם 

יוכל   לא  וכן  מענה,  לקבל  ו/או  להציג שאלותיו  יוכל  לא  במועד,  נרשם  לא  אשר  מציע 

 להשתתף במכרז. 

בקובץ   .30 יוגשו  הבהרה  בלבד.  PDFובקובץ    Wordשאלות  שלהלן  לפורמט  בהתאם   ,

ל  מענה  לתת  ו/או  לבחון  שלא  זכותה  על  שומרת  שלא  המזמינה  יוגשו  אשר  שאלות 

 : ה כאמור לעיל, והכל לשיקול דעת 

 מס"ד 
)כשמו   המסמך  שם 

ו/או   ההזמנה  במסמכי 

 ההסכם(  

מספר  

 הסעיף 

 השאלה 

    

. רק  מחייב   ולא יהיה להם כל תוקף פה, אין  - כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל  .31

 המזמינה. תשובות בכתב תחייבנה את  
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על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי בהירות,   .32

סתירות או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם,  

ל  לפנות  עליו  כל אי התאמה אחרת,  ולפרט עדת המכר ו ו מזכירת  או  וזאת    ן זים  בכתב, 

מציע שלא יפנה לקבלת הבהרות כאמור ובמועד הנקוב    לעיל.   6עד למועד הנקוב בסעיף 

רות, סתירות או אי התאמות  לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהי 

הנכונה  כאמור  הפרשנות  את  לקבוע  רשאית  המזמינה  תהא  כזה  במקרה  כי  ומובהר   ,

המוחלט,   דעתה  שיקול  לפי  ההתאמה,  אי  או  הסתירה  הבהירות,  אי  את  לתקן  ו/או 

 . קביעת המזמינה ל   באשר והמציע או הזוכה במכרז לא יהא רשאי להעלות כל טענה  

למועד    ת רשאי   המזמינה  .33 קודם  עת,  שינויים  בכל  להכניס  במכרז,  ההצעות  הגשת 

ביוזמת  המכרז,  במסמכי  המציעים   ה ותיקונים  לשאלות  בתשובה  השינויים    . או 

ומתנאיו  המכרז  ממסמכי  נפרד  בלתי  חלק  יהיו  כאמור  רק  והתיקונים  ואולם   ,

השינוי  המזמינה.  את  יחייבו  המזמינה,  ידי  על  שייחתמו  כפי  הסופיים,  ים  המסמכים 

ו  המזמינה  של  האינטרנט  באתר  המכרז יפורסמו  משתתפי  כל  של  לידיעתם    יובאו 

בטופס    לפי הפרטים שנמסרו באמצעות הדוא"ל,  ,  לעיל   8שנרשמו במועד, כאמור בסעיף  

 . הרישום למכרז 

שת הצעתו במכרז, מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל  עם הג  .34

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

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

בקבלת תקציבים    ית מותנ זכייה בו  הוצאתו לפועל של המכרז ו/או של ה מובהר בזאת כי   .35

הא  ת ממקורות שונים, וכי במידה ולא יתקבלו התקציבים האמורים, כולם או חלקם,  

ההצעות    ת רשאי   נה המזמי  קבלת  לאחר  לרבות  שהוא,  שלב  בכל  המכרז  את  לבטל 

הכנת   בגין  פיצוי  לכל  זכאי  יהא  לא  והמציע  במכרז,  הזוכה  על  הכרזה  לאחר  ולרבות 

כן   וכיוצ"ב.  למכרז  רשאי ת הצעתו  ו/או    נה המזמי   ת הא  ההתקשרות  את  לממש  שלא 

כמפורט  ו   פי מכרז זה, בכל שלב שהוא, - על   שירותים להפסיק ו/או לצמצם את היקף ה 

 בהסכם. 

או   .36 המכרז  במסמכי  לסעיפים  או  לסעיף  תוקף  אין  כי  מוסמך  משפט  בית  ימצא  אם 

בכך   יהא  לא  לאוכפם,  ניתן  או שלא  בטלים  או שהם  המכרז  סעיפים במסמכי  לחלקי 

כדי לפגוע בשאר מסמכי המכרז אשר ייוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין; זולת  

בי  עקב  כי  המזמינה  החליטה  שינויים  אם  במכרז  לערוך  יש  כאמור,  צמצום  או  טול 

 . נוספים או לבטל את המכרז 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הובא עניין הנוגע או הקשור למכרז בפני ערכאה שיפוטית   .37

המכרז   מסמכי  מהוראות  מהוראה  חלק  או  הוראה  כי  ערכאה  אותה  ידי  על  ונפסק 

ת הדין או מכל סיבה אחרת,  פסולה, מבוטלת או בטלה, משום שאינה עומדת בדרישו 

יראו את אותו חלק בהוראה כאילו צומצמה במידה הפחותה ביותר הנדרשת על מנת  

 . שתוסיף לעמוד בתוקפה 
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 הצעה הכספית  גשת ה ה 

)במספרים שלמים    בשקלים חדשים להגיש הצעה כספית הנקובה  במסגרת ההצעה, יש   .38

טופס ההצעה  על גבי  סעיף וסעיף  ביחס לכל    וללא ציון ספרות לאחר נקודה עשרונית( 

 ( המתאים  א') הכספית  או    –   ( 1() 6מסמך  א'  אזור  א') עבור  אזור    –   ( 2() 6מסמך  עבור 

 "(. ההצעה הכספית )להלן: "  על פי מסמכי המכרז  המודד , לקיום מלוא התחייבויות  ב'( 

את   .39 למלא  המציע  במלוא טופס  על  לכל  ו ההצעה הכספית  ביחס  ככל  ו ב   סעיף ו סעיף  ,   .

המציע   מילא  מחיר  סעיפ מ   סעיף שלא  את  לראות  המזמינה  רשאית  הכמויות,  כתב  י 

פי    הסעיף  על  זכות אחרת של המזמינה  לגרוע מכל  וזאת מבלי  החסר כמחיר "אפס", 

 מכרז זה, לרבות פסילת ההצעה החסרה. 

המכרזים  .40 חשבונית    ועדת  טעות   / סופר  טעות  כל  לתקן  רשאית  תהא  המזמינה  של 

 שתתגלה בהצעה הכספית שתצורף להצעה. 

,  מתן השירותים בכללותם עבור כל יחידה / סעיף ועבור    בהם ינקוב המציע המחירים   .41

שירות  , י מרכיבי העלות ו/או הוצאות המציע   את כל השירותים,   והם יכללו סופיים    יהיו 

המבוקשים,   השירותים  מלוא  את  לספק  בכדי  או  לרבות  ועקיפות,  היטל  או  מס  כל 

 , יועצים וקבלני משנה. כל תשלום לצד שלישי וכן    תוספת אחרת 

הכספית   – למען הסר ספק   .42 ההצעה  א') )   טופס  א') או    ( 1) ( 6מסמך  הינו  ( 2() 6מסמך   )

א  כל  מהווה  ואינו  מ כללי  הנדרשים  ולשירותים  לעבודות  מכרז    המודד ומדן  במסגרת 

לכל   המזמינה   הזמנת זה.  שתוציא  שתוציא, עבודה  ככל  פרטני    ,  כמויות  כתב  יצורף 

ידה, בהתאם   על  המבוקשים  הזוכה  - ועל   לשירותים  שהציע  היחידות  מחירי  בסיס 

מסמך  עבור אזור א' או    –   ( 1() 6מסמך א') )   טופס ההצעה הכספית המתאים במסגרת  

 עבור אזור ב'(.   –   ( 2() 6א') 

כמכפלת  , הרלוונטית לאותו אזור   בהתאם להצעתו הכספית  מודד כל התמורה תשולם ל  .43

ידי המזמינה, במחיר כל פרט בכתב הכמויות,  - שבוצעו בפועל ואושרו על   ימי המדידה 

כל תוספת או    ים המודד מי מ לא ישולמו ל   . נה והוראות ההסכם להוראות המזמי בכפוף  

 פיצוי במידה ויחול שינוי בתכולת העבודה מכל סיבה שהיא. 

 ההצעה מסמכי  

 , את המסמכים והאישורים המפורטים להלן: במכרז על המציע לצרף להצעתו   .44

על  .44.1 לכך  המיועדים  במקומות  וחתומים  מלאים  כשהם  המכרז  מסמכי  ידי  - כל 

)ככל   כדין  ומאומתים  המציע  מטעם  המוסמכים  החתימה  הנדרש(,  מורשי 

 בצירוף הודעות והבהרות למציעים )ככל שהופצו על ידי המזמינה(. 

 לעניין חתימה על מסמכי המכרז יובהר: 

 אין צורך לחתום על כל עמוד במסמכי המכרז;  .37.1.1

ונספחיו  .37.1.2 ב'(  )מסמך  ההסכם  את  למלא  צורך    חובה ואולם  ,  אין 

כדין בעמוד האחרון של ההסכם, במקום המיועד לחתימת   לחתום 

 . המודד 
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לאמת    – (, וככל שנדרש אימות  7א')   – (  1יש לחתום על מסמכים א')  .37.1.3

 כדין.  

)ככל   .37.1.4 הבהרה  לשאלות  ומענה  למציעים  הודעות  על  לחתום  יש 

 שהופצו על ידי המזמינה( במקום המיועד לכך; 

 ; ( 2מסמך א')   - טופס הגשת הצעה   .44.2

 ; ( 3מסמך א')   – תצהיר להוכחת ניסיון המציע   .44.3

חוק   .44.4 על  ושמירה  מינימום  שכר  תשלום  זרים,  עובדים  העסקת  בדבר  תצהיר 

 ; ( 4מסמך א')   – שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  

 ; ( 5מסמך א')   – אישור זכויות החתימה בתאגיד    .44.5

הכספית  .44.6 ההצעה  א'   טופס  אזור  א')   –   עבור    נפרדת   במעטפה   -   ( 1) ( 6מסמך 

 להלן;   59.2כמפורט בסעיף  

במעטפה/ות נפרדת/ות    -   ( 2() 6מסמך א')   – טופס ההצעה הכספית עבור אזור ב'   .44.7

 להלן;   59.2כמפורט בסעיף  

 ; ( 7מסמך א')   – תצהיר בדבר שמירה על הליך הוגן   .44.8

ההתקשרות   .44.9 ב'   – הסכם  כדין   –   מסמך  בסופו  חתום  המיועד  כשהוא  במקום   ,

. אין צורך למלא את הפרטים החסרים בהסכם ובנספחיו ו/או  המודד לחתימת  

 לחתום על נספחיו.  

 ; רישיון מודד של עובדי המציע העתק   .44.10

 . להלן   49מכרז בהתאם להוראות סעיף  ערבות   .44.11

ח  .44.12 לפי  גופים ציבוריים, תשל"ו האישורים הנדרשים  , לרבות  1976- וק עסקאות 

 הול ספרים ואישור ניכוי מס במקור; אישור ני 

 לעיל.   8אישור רישום למכרז, כמפורט בסעיף   .44.13

למען הסדר הטוב יובהר כי הגשת כלל המסמכים אינה מוגדרת כתנאי סף בפנייה זו.   .45

המכרזים,   ועדת  רשאית  לעיל,  האמורים  מהמסמכים  איזה  להצעתו  המציע  צירף  לא 

לפסול את הצעתו של המציע או    מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, 

מהמסמכים   איזה  יבהיר  ו/או  יתקן  ו/או  ישלים  ו/או  יוסיף  כי  לבקש  לחלופין; 

שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית המזמינה להתעלם מפגמים שאינם  

 מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.  

של   .46 לתקופה  בתוקף  תהא  המציע  מהמועד    120הצעת  ההצעות.  יום  להגשת  האחרון 

ב  הצעתו  תוקף  הארכת  את  מהמציע  לדרוש  רשאית  המזמינה  כי  ימים    120- מובהר 

הארכת תוקף ההצעה כנדרש תהווה  - נוספים, והמציע מתחייב לפעול מיד בהתאם. אי 

 כשלעצמה עילה לפסילת הצעת המציע. 
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והאישורים  .47 המסמכים  כל  כאשר  בלבד,  אחת  משפטית  ישות  ידי  על  תוגש    ההצעה 

 . במכרז בלבד הנדרשים במכרז, יהיו על שם המציע  

לגבי כל שינוי, תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז, בין   .48

רשאית לפעול בכל   בגוף המסמכים, בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת, תהא המזמינה 

 להלן.    71דרך, לרבות בהתאם לסעיף  

 רבות ע 

ובשלמות,   .49 בדייקנות  המכרז  תנאי  את  לקיים  המציע  של  התחייבויותיו  להבטחת 

הצע ו  רצינות  המציע להבטחת  של  לידי  המזמינה ושיפוי    תו  המציע  ימסור  המזמינה  , 

  חמישים ש"ח )   50,000  בסך   המציע, , על שם  ערבות בנקאית, אוטונומית ובלתי מותנית 

חדשים  שקלים  )שניהם  ( אלף  בישראל  ביטוח  חברת  או  בישראל  בנק  מאת  שתוצא   ,

 "(.  ערבות המכרז )להלן: " "(, החתומה כדין על ידי הבנק  הבנק יקראו להלן: " 

  המזמינה על אף האמור,  .  31.03.2022ליום  עד    לכל הפחות   ערבות המכרז תהיה בתוקף  .50

המציע הארכת הערבות לתקופה  ן  הבלעדי, לדרוש מ   , על פי שיקול דעתה תהא רשאית 

כן,    90נוספת של עד   ימים. לא האריך מציע את ערבותו כאמור לאחר שנדרש לעשות 

 תהיה רשאית המזמינה להגיש את הערבות לפירעון, כאמור להלן. 

רשאי ת   המזמינה  .51 ע   ת הא  אינה  לה  שצורפה  הערבות  אשר  הצעה  בתנאי  לפסול  ומדת 

 המוחלט.   ה מכרז זה, או להכשירה למרות הפגמים שנפלו בה, לפי שיקול דעת 

להגיש את הערבות לפירעון, כולה או חלקה, במקרים הבאים,    ת הא רשאי ת   המזמינה  .52

למציע  שימוע  עריכת    נזק   כל   בגין   לפיצוי   המזמינה   מזכות   לגרוע   מבלי )וזאת    ולאחר 

 : ה( ל   שיגרמו   הפסד   או / ו 

  להגשת   האחרון   המועד   חלוף   לאחר   מהצעתו   בו   יחזור   שהמציע   אימת   כל  .52.1

 . שהיא   דרך   בכל ,  הצעות 

 . כפיים   ניקיון   בחוסר   או   בתכסיסנות   המכרז   במהלך   נהג   שהמציע   אימת   כל  .52.2

  לא   מהותי   מידע   או   מוטעה   מידע   המכרזים   לוועדת   מסר   שהמציע   אימת   כל  .52.3

 .  מדויק 

  ההוראות   פי   על   פעל   לא   הוא ,  במכרז   כזוכה   המציע   שנבחר   שלאחר   אימת   כל  .52.4

 . להתקשרות   מוקדם   תנאי   שהן   במכרז   הקבועות 

 לעיל.   50כל אימת שמציע לא האריך את ערבותו כאמור בסעיף   .52.5

ככשיר   .52.6 נבחר  שהמציע  אימת  בסעיף   נוסף כל  בו   86  כאמור  והתקיימו    להלן, 

 עיל. אחד או יותר מהתנאים המפורטים ל 

  ההוראות   פי   על   פעל   לא   הוא ,  במכרז   כזוכה   המציע   שנבחר   שלאחר ככל   .52.7

  לגרוע   ומבלי )   לרבות ,  להתקשרות   מוקדם   תנאי   שהן   במכרז   הקבועות 
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וכן אישור מינוי    מסירת ערבות ביצוע, אישורי ביטוח (  לעיל   האמור   מכלליות 

 . מטעמו כמפורט בהסכם המסגרת   העבודה   מנהל 

אישית   .53 המחאה  כערבות  תתקבל  לא  כי  יודגש  ספק  הסר  בנקאי  למען  שיק  ו/או  ו/או 

 עסק ערב.   המחאת 

שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו לאחר ההתקשרות עם הזוכה במכרז, בדואר    מציע  .54

 הצעתו.  במסגרת  רשום לכתובת שיציין המציע  

הזכייה    מציע  .55 על  לערער  יוכל  לא  לו  הוחזרה  ידו  על  שהומצאה  המכרז  ערבות  אשר 

המציא   כן  אם  אלא  לערער   למזמינה במכרז,  לבקשתו  תוקפה    , במצורף  שתום  ערבות 

 .  מזמינה ל   מצאתה ודשים מיום ה ח   3הינו  

בסעיף   .56 כאמור  למציע,  שימוע  לעריכת  המזמינה   52בכפוף  את    ת רשאי   לעיל,  לחלט 

או לפנות קודם    ה צטרך לנמק בקשתה או לבסס דרישת ת הערבויות, מבלי ש   /   הערבות 

 לכן אל המציע, וזאת על ידי הצגת כתב הערבות בפני הבנק. 

 הגשת ההצעה 

ההצעות  .57 במסירה    , את  להגיש  המכרזים ל   ידנית יש  במשרדי  תיבת  ברחוב נה המזמי ,   ,  

וזאת עד למועד האחרון להגשת הצעות,  , ירושלים,  1, קומה  , כניסה א' 7כנפי נשרים  

 . לעיל   6  כמפורט בסעיף 

בדבר   .58 הודעה  הצעות,  להגשת  האחרון  המועד  לפני  המכרזים,  לתיבת  המציע  הכניס 

הקודמת   הצעתו  את  המבטלת  מתוקנת  הצעה  ו/או  למכרז  שהוגשה  הצעתו  ביטול 

כבטלה. מובהר כי בכל מקרה בו לא תימצא הודעת    במכרז, יראו את ההצעה הקודמת 

תחייב   הצעות,  להגשת  האחרון  במועד  המכרזים  בתיבת  מתוקנת  הצעה  ו/או  ביטול 

 ההצעה הקודמת את המציע לכל משך תקופת ההצעה, ללא זכות חזרה כאמור לעיל. 

מעטפה   .59 בתוך  תוגש  המציע,  ידי  על  החתומים  המכרז  מסמכי  יתר  בצירוף  ההצעה, 

יצוין וחתומה סגורה   עליה  יוכנסו  3/21  מס'   מכרז "   -   ,  ולתוכה  סגורות    2"  מעטפות 

 באופן הבא: 

את   .59.1 תכיל  אשר  ראשונה  ההזמנה   כל מעטפה  הנזכרת  ,  מסמכי  הערבות  לרבות 

בסעיף  ו   לעיל   0  בסעיף  כאמור  למכרז  רישום  בדבר  בצירוף  לעיל,    8אסמכתא 

  ות / ולמעט ההצעה   ( הופצו על ידי המזמינה למציעים )ככל ש והבהרות  הודעות  

)מקור + העתק(.    כרוכים ומודפסים   ההצעה תוגש בשני עותקים   . יות / ת הכספי 

 ". 1מעטפה מס'    –   3/21ז מס'  מכר "   – יצוין    על המעטפה 

אשר    מעטפה  .59.2 בלבד תכיל  שנייה  הכספית  ההצעה  א') )   את  עבור    ( 1() 6מסמך 

ועליה יצוין  כשהיא מלאה וחתומה,  ,  ( עבור אזור ב'   ( 2() 6מסמך א') אזור א' או  

מס'  מכר "  מס'    –   3/21ז  א'   –   2מעטפה  ב'   " אזור  אזור  המעוניין    ". /  מציע 

כספיות   מעטפות  שתי  יגיש  ב'(,   + )א'  האזורים  לשני  כספית  הצעה  להגיש 

את   תכיל  בנפרד  אחת  )כל  יצוין    כל נפרדות  אחת  על  אשר  כאמור(,  הנדרש 
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מס'  "מכר  יצוין    –   2מעטפה מס'    –   3/21ז  השניה  ועל  א'"  מס'  "מכר אזור  ז 

 . אזור ב'"   –   2מעטפה מס'    –   3/21

לא תשתתף במכרז.  במועד האחרון להגשת הצעות  הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים   .60

את מועד הגשת ההצעות, על    דחות ו/או לשנות אף האמור לעיל, המזמינה רשאית ל   על 

 נרשמו למכרז במועד.   פי שיקול דעתה, בהודעה בכתב, לרבות בדוא"ל, למציעים אשר 

המעטפה  הכנסת  דרך אחרת, שאינה    משלוח המעטפה בדואר או הגשתה בכל מובהר כי   .61

 עונים על דרישות המכרז.   ם תיבת המכרזים, אינ ל 

  בכדי   המציע   הוצאות או  / ו   העלות   מרכיבי   כל   את   תכלול   המציע   של   הכספית   ההצעה 

  המוצע   המחיר   כי   ספק   הסר   למען   מובהר .  במלואם   המבוקשים   השירותים   את   לספק 

כולל כל מס ו/או היטל ו/או תשלום ו/או כל תוספת אחרת,    הכספית   להצעה   בהתאם 

לרבות כל תשלום לצד שלישי, כולל רכיב המע"מ ביחס לעבודות שיתבצעו באזור סחר  

 . חופשי על פי הדין )אזור א'(, ולמעט מע"מ באזורים שאינם אזור סחר חופשי כאמור 

יב את מגישה מהמועד  כל הצעה תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחי  .62

ועד   הנ"ל  למכרז  המיועדת  המכרזים  לתיבת  הוכנסה  סגירת    120בו  מועד  לאחר  יום 

הזוכה  בחירת  בדבר  הודעות  למתן  עד  או  מביניהם.    ים / המכרז,  המאוחר  לפי  במכרז, 

ת לדרוש מהמציע את הארכת תוקף הצעתו, כולה או חלקה, עד  רשאי המזמינה תהא  

 ידה.  - למועד שייקבע על 

בהגשת הצעתו במכרז מצהיר המציע ומאשר כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז,   .63

בנוסף,   זה.  בסיס  על  הצעתו  והגיש  שהוא  סוג  מכל  הרלוונטיים  הנתונים  כל  את  בחן 

מכלליות   לגרוע  מבלי  לרבות,  בישראל,  הדין  את  היטב  מכיר  הוא  כי  המציע  מצהיר 

לרבו  בישראל,  החלים  המכרזים  דיני  את  על  האמור,  החלות  הרישום  דרישות  כל  ת 

 .  לשם מתן השירותים על פי דין   המשתתפים ו/או הזוכים במכרז 

תקנה   .64 בדרישות  עומד  הוא  כי  המציע  מצהיר  כן,  המכרזים,  6כמו  חובת  לתקנות  )א( 

 . 1993- התשנ"ג 

  1992  – ( לחוק חובת מכרזים, תשנ"ב  15מציע העונה על דרישות תיקון התשס"ג )מס'   .65

נ  עידוד  הינו  לעניין  העסק  לפיו  ותצהיר,  חשבון  רואה  של  אישור  יגיש  בעסקים,  שים 

 בשליטת אישה, בהתאם להגדרות התיקון לחוק.  

או   .66 כאמור  במועד  תוגש  שלא  הצעה  הסף  על  לפסול  רשאית  תהא  המזמינה  כי  מובהר 

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

 הבלעדי. לפי שיקול דעתה  
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 בחינת ההצעות ותיקונן 

, אם  ות הזוכות בחינת ההצעות ועריכת ההשוואות והבדיקות ביניהן, וכן בחירת ההצע  .67

מטעם   ועדת המכרזים  ידי  על  ייעשו  להסתייע  המזמינה בכלל,  רשאית  הוועדה תהא   .

 בבדיקותיה, בין היתר, ביועצים מקצועיים ובוועדות משנה מטעמה. 

רק הצעות העומדות בתנאי הסף המפורטים בהזמנה זו, ייבחנו על ידי ועדת המכרזים   .68

 ויעברו לשלב פתיחת המעטפה הכספית. 

פרטים   .69 מהמציעים  לדרוש  הצעתם,  בפרטי  המציעים  עם  לדון  רשאית  תהא  המזמינה 

ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא, וכן להתיר למציעים או למי מהם    נוספים 

ת הצעותיהם, בין בעל פה ובין בכתב, בין בשלב אחד ובין במספר שלבים, בין  לתקן א 

זוכה  בחירת  שתקבע    ים / לפני  מנחים  קווים  לפי  יקבעו  הדיון  סדרי  מכן.  לאחר  ובין 

 המזמינה בדבר היקף התיקונים שיותרו, ותוך שמירה על עקרון השוויון בין המציעים. 

כרזים כדי לחייב את ועדת המכרזים לנהל  למען הסר ספק, אין בסמכות זו של ועדת המ  .70

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

 או כדי לאפשר למציע לחזור בו ממה שכתב בהצעתו. 

השמטה ו/או שינוי ו/או תוספת ו/או הסתייגות אשר ייעשו על ידי  לגבי כל מקרה של   .71

תהא    באמצעות מסמך נלווה ו/או בכל דרך אחרת   מציע באי אלו ממסמכי המכרז ו/או 

 אחת מהדרכים הבאות, על פי שיקול דעתה הבלעדי:   בכל המזמינה רשאית לפעול  

 או לדחות את הצעתו של המציע;   לפסול  .71.1

 לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה שינויים כלל;  .71.2

ו/  .71.3 ו/או לדרוש ממציעים אחרים לתקן  או  לדרוש מהמציע לתקן את השינויים 

לדרישת   בהתאם  יעשה  לא  מהמציעים  מי  אם  הצעתם;  את  ,  המזמינה לשנות 

 לפסול את הצעתו;   המזמינה רשאית  

תוך שמירה   .71.4 וזאת  של המציע,  כחלק מהצעתו  ולראותם  את השינויים  לאפשר 

 על עקרון השוויון בין המציעים. 

 ההצעה    בחינת הליך  

 :  להלן   כמפורט   תתבצע   ההצעה   בחינת  .72

 בדיקת עמידה בתנאי הסף    - שלב א'   .72.1

  המפורטים   הסף   בתנאי   המציע   של   עמידתו   את   המכרזים   ועדת   תבחן   זה   בשלב 

וכן  לעיל   9  בסעיף  שהמציע  ,  והאישורים  המסמכים  כל  את  כוללת  הצעתו  כי 

 נדרש לצרף להצעתו.  

ועדת   רשאית  לעיל,  האמורים  מהמסמכים  איזה  להצעתו  המציע  צירף  לא 

לפס  והמוחלט,  הבלעדי  דעתה  שיקול  ולפי  בלבד  זה  מטעם  את  המכרזים,  ול 

ו/או   יתקן  ו/או  ישלים  ו/או  יוסיף  כי  לבקש  לחילופין  או  המציע  של  הצעתו 
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רשאית   וכן  בה  המפורטים  הנתונים  ו/או  שבהצעתו  מהמסמכים  איזה  יבהיר 

 המזמינה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

 ההצעה הכספית   - '  ב שלב   .72.2

אשר   א'  מציעים  שלב  את  הכספית.  לעיל,  עברו  ההצעה  בחינת  לשלב  יועברו 

  ות / בשלב זה תפתח ועדת המכרזים או מי שמונה על ידה לשם כך, את מעטפת 

 . , של המשתתפים אשר עמדו בתנאי הסף כאמור לעיל ההצעה הכספית 

על  רשאית,  מטעמה(  מי  )או  המכרזים  עם  - ועדת  לדון  דעתה,  שיקול  פי 

הצעתם, לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות  המשתתפים בפרטי  

מנת לבחון את  - נוספות לשביעות רצונה המלאה גם לאחר פתיחת ההצעות על 

 המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור. 

תשומת לב המציעים לכך כי לצורך מכרז זה,  לעיל,   15כמפורט בסעיף   .72.2.1

יראו כל מחיר הנקוב בהצעה הכספית של המציע לאזור א', כמחיר  

ועל המציעים  )ככל שחל על פי הדין(,    הכולל בתוכו את רכיב המע"מ 

 . להביא זאת בחשבון בהגשת הצעתם 

של   .72.2.2 למשקולות  בהתאם  תשוקלל  מציע  כל  של  הכספית  ההצעה 

עבור    ( 1) ( 6מסמך א') כספית ) ה הצעה  ה טופס  ב הסעיפים המפורטים  

 . ( עבור אזור ב'   ( 1() 6מסמך א') אזור א',  

  לאחר במספרים שלמים )ללא ציון ספרות    סעיף מחיר לכל  יש להציע   .72.2.3

 נקודה עשרונית(.  

ו/או הוצאות המציע   ההצעה  .72.2.4 כל מרכיבי העלות  ,  הכספית תכלול את 

  , לרבות שירות ועקיפות, בכדי לספק את מלוא השירותים המבוקשים י 

שלישי  לצד  תשלום  כל  אחרת,  תוספת  או  היטל  או  מס  יועצים  כל   ,

כל   או  חשכ"ל  בתעריף  לשינויים  צמודה  תהיה  ולא  משנה  וקבלני 

 תעריף אחר. 

את   .72.2.5 לבחור  המזמינה  בכוונת  כי  ביותר  הזול   ות ההצע שתי  מובהר  ות 

 זוכים(.    עבור כל אזור בנפרד )עד ארבעה 

ההצעה הכספית המציע מצהיר ומסכים כי ידוע לו שלא יהיה    בהגשת  .72.2.6

זכאי לקבל כל תמורה אחרת בגין מתן השירותים נשוא מכרז זה מלבד  

 הסכם.  בהצעה הכספית, בכפוף לאמור ב   ים הנקוב   המחירים 
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 בחירת ההצעה הזוכה  

שהגיש   יסוד   על   ו / בחר י י   במכרז   ים / הזוכה  .73 הכספית  א') )   במכרז   ו / ההצעה    ( 6מסמך 

שפורטו   לכללים  ב לעיל.  בהתאם  לבחור  המזמינה  בכוונת  כי  ההצעות מובהר    שתי 

   . ביותר ביחס לכל אזור בנפרד   ות ת הזול ו הכספי 

להביא   .74 לעיל, הוועדה תהיה רשאית  ו/או אחר  על אף האמור  נוסף  כל שיקול  בחשבון 

 שתמצא לנכון. 

של    לאחר  .75 הכספית  ההצעה  תצורף  במכרז,  מציע  זוכה זכיית  מלאה    אותו  כשהיא 

 ( כנספח התמורה. מסמך ב' וחתומה להסכם ההתקשרות ) 

דעתה המוחלט  - לפי שיקול   המזמינה רשאית שלא לבחור באף אחת מן ההצעות, הכל  .76

וכן רשאית   והבלעדי. כן רשאית היא להתנות את הזכייה בתנאים ללא חובת הנמקה 

, ולקבוע כי במקרה שזוכה  ים / היא לדרג מציע או מציעים נוספים, מלבד בחירת זוכה 

 לא יעמוד בתנאי כלשהו, יבוא במקומו המציע שדורג אחריו. 

, כולם או  וביצוע העבודות   מתן השירותים החלטת המזמינה להתקשר עם מציע לצורך   .77

בידי הגורמים המוסמכים לכך מטעם המזמינה. הודעת   וחתומה  חלקם, תהיה בכתב 

למתן   מחייב  התקשרות  הסכם  נחתם  לא  עוד  כל  המזמינה,  את  תחייב  לא  הזכייה 

כ  המצורף  ההסכם  בנוסח  המזמינה,  של  רצונה  לשביעות  ב' השירותים  שום  מסמך   .

פה, לא יצרו הסכם מחייב בין הזוכה לבין  - חר, בין בכתב ובין בעל הודעה או מסמך א 

ועדת   כלפי  ו/או  המזמינה  כלפי  מניעות  או  השתק  טענת  כל  יקנו  ולא  המזמינה 

 המכרזים. 

למשך  .78 בתוקף  תשארנה  במכרז  זכו  שלא  ההודעה    120  ההצעות  לאחר  נוספים  ימים 

עים נוספים על זכייתם  לזוכים. בתקופה זו תהא ועדת המכרזים רשאית להודיע למצי 

 מכל סיבה שהיא.  

ועדת המכרזים רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחיריה   .79

 ביחס למהות העבודות. 

לעיל,   .80 מהאמור  לגרוע  רשאית  מבלי  המכרזים  ועדת  תהא  הבאים  במקרים  כי  מובהר 

נוסף   תחרותי  הליך  לתקנה    ( Best & Final)הליך  לנהל  לת 17בהתאם  חובת  ה  קנות 

 ( לתקנות הנ"ל(:  1)א 21המכרזים )וזאת בנוסף לזכותה לנהוג כן בהתאם לתקנה  

)הליך   .80.1 ביותר  הגבוה  הניקוד  את  קיבלה  אשר  אחת  מהצעה  יותר  יש  בו  במצב 

 שיפור ההצעות יכלול את כל ההצעות הזהות(.  

הצעה/ות  .80.2 יש  בו  מחמישה    במצב  יותר  בלא  נמוך  שלה/ן  המשוקלל  שהניקוד 

אזי   ביותר,  הטובה  ההצעה  של  המשוקלל  מהניקוד  המזמינה  אחוזים  רשאית 

 הליך שיפור בין כל אותן הצעות.    לקיים 

 לא הגיש מציע הצעה נוספת, תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית. 
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של מציע, בכל שלב  מובהר למען הסר ספק כי לוועדת המכרזים הסמכות לפסול הצעתו  .81

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

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

 . להעניק את השירותים המבוקשים במלואם ולשביעות רצונה 

רשאית שלא לדון בהצעת מציע    מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים  .82

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

הו  את  שולל  להוליך  הייתה  שכוונתו  או  מכרז,  שנעשו  ו בהליכי  שגיאות  ידי  על  עדה 

במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של  

 ז או על הנחות בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים. נושא המכר 

ועדת המכרזים )או מי מטעמה( רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המציעים בפרטי   .83

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

ן אם מדובר במציע בודד ובין אם  ולבקש מהמציעים, שהצעותיהם נמצאו מתאימות, בי 

מדובר במספר מציעים )לרבות חלק מהמציעים בלבד(, לתקן או לשפר את הצעותיהם,  

 וזאת בין בשלב אחד ובין במספר שלבים.   

גם לאחר קביעת הזוכה, ועדת המכרזים רשאית לבוא עמו בדברים במטרה לתקן או   .84

 לשפר את הצעתו. 

של   .85 זו  בסמכות  אין  ספק,  הסר  המכרזים  למען  ועדת  את  לחייב  כדי  המכרזים  ועדת 

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

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

 בהצעתו. 

ודה  , אשר ישמש כעת )ביחס לכל אזור(   במכרז   נוסף ועדת המכרזים רשאית לבחור כשיר   .86

להשלים את ביצוע העבודות ו/או להתחיל בביצוען, וזאת    ממי מהזוכים במקרה וייבצר 

הכשיר   הצעת  במזמינה.  שמקורה  ובין  במציע  שמקורה  בין  שהיא  סיבה    הנוסף מכל 

  120במכרז, לרבות כל יתר התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, תעמוד בתוקפה למשך  

נמסר  בו  מהמועד  שיימנו  נוספים,  ככשיר  ימים  בחירתו  בדבר  ההודעה  לו  .  נוסף ה 

לכשיר   המזמינה  הוראות    הנוסף הודיעה  כל  עליו  יחולו  עימו,  ההתקשרות  מימוש  על 

הכלל.  מן  יוצא  ללא  במכרז,  זוכה  על  החלים  זו  לא    הזמנה  המכרז  ערבות  כי  מובהר 

 תוכרז לכשיר הנוסף במהלך כל התקופה הנ"ל. 

בהתחייבויותיו, תהא רשאית המזמינה לבטל את הזכייה  היה ומציע שזכה לא יעמוד   .87

בהודעה,   המזמינה  ידי  על  שייקבע  בתאריך  שזכה, החל  למציע  בכתב  בהודעה  במכרז 

וזאת לאחר שניתנה לו הודעה בה נדרש לעמוד בהתחייבויותיו, והמציע לא עמד בהן  

המזמינה     בהתאם להודעה ובתוך הזמן שנקבע בה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות 

 על פי כל דין. 

לה בחוק  של מי מהזוכים   בוטלה הזכייה במכרז  .88 זכאית המזמינה לכל סעד המוקנה   ,

ביצוע   למסור את  זכאית  וכן  חילוט הערבות הבנקאית,  לרבות  זה,  בתנאי מכרז  ו/או 

מציע זוכה את המזמינה  אותו  העבודות נשוא המכרז למי שיקבע על ידה, ובנוסף יפצה  
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שי  הפסד  כל  עם  על  להתקשר  חייבת  המזמינה  תהא  לא  כי  מובהר  כך.  בגין  לה  גרם 

 המציע הבא אחריו או עם כל מציע אחר. 

הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, חובה או סמכות בהתבסס על מידע, הבטחה,   .89

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

לרבות במסגרת הליכי    – פה, בין לפני שנחתם ההסכם עמו  - על להסכם, בין בכתב ובין ב 

 ובין לאחר שנחתם.   – מכרז זה  

פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את המכרז  - ועדת המכרזים תהא רשאית בכל שלב ועל  .90

,  ו/ואו לפרסם מכרז נוסף לשירותים זהים ו/או דומים   ו/או להוציא מכרז חדש תחתיו 

מהמציעים  למי  תהא  לא  מקרה  הזוכים   ובכל  עם    או  בקשר  תביעה  ו/או  טענה  כל 

 החלטתה של הוועדה, באשר תהיה. 

  ים / הזוכה   ים / בוטלה הזכייה במכרז על ידי בית משפט מוסמך מכל סיבה שהיא, המציע  .91

בגין    ם / זכאי   יו / יהא  רק  שהעניק לתמורה  ביטול    ו / השירותים  למועד  עד  בפועל 

כל טענה ו/או דרישה    להם / ההתקשרות על ידי בית המשפט, ובכל מקרה לא תעמוד לו 

  לרבות   כלפי המזמינה בגין האמור בסעיף, לרבות טענת הסתמכות ו/או הוצאת הוצאות 

 בגין שירותים עתידיים שטרם סופקו בפועל. 

המציע  .92 בדבר  המזמינה  החלטת  לאחר  מוסמך  משפט  בית  כי    ים / הזוכה   ים / קבע 

  ים / המציע   ים / , מתחייב ים / אחר   ים / חלופי   ים / ההחלטה בטלה וכי יש להכריז על זוכה 

את    ים / הזוכה  שהחל להפסיק  )ככל  השירותים  להחזיר  בהם   ו / מתן  ו/או  ולהעביר   )

אצלו  המצוי  המידע  כל  את  שכבר  ם / למזמינה  לפעולות  באשר  עדכני  דו"ח  בצירוף   ,

ידו  על  לאפשר ם / בוצעו  וכן  ידי את    ,  על  השירותים  מתן    הם / עליו   ים / הזוכה   תחילת 

הכריז בית המשפט באופן בטוח ומסודר, ובכלל זה לקיים את הוראות ההסכם הנוגעות  

 לסיום ההתקשרות. 

  מובהר כי המזמינה רשאית שלא לבחור הצעה בשלמותה או לבחור חלקים מכל הצעה.  .93

כך למשל, ועדת המכרזים רשאית לבחור בהצעת מציע כהצעה הזוכה לאזור אחד בלבד,  

 . ב'( - על אף שהציע המציע הצעות כספיות לשני האזורים )א' ו 

 גילוי מידע במכרז 

על  .94 רשאית,  מטעמה(  מי  )או  המכרזים  לגלות  - ועדת  ממציע  לדרוש  דעתה,  שיקול  פי 

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

ג'   לפנות לכל צד  וכן  ענין בגילויו  יש  וכן כל מידע אחר שלדעתה  ענין בו,  או של בעלי 

כן רשאית ועדת המכרזים )או מי מטעמה( על פי שיקול דעתה לבחון ביצוע  בעניין זה.  

 עבודות בפרויקטים אחרים של המציע במסגרת בדיקתה את המציע. 

נמ  .95 נכון  מציע אשר  לוועדת המכרזים את המידע הדרוש או מסר מידע לא  נע מלמסור 

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

לפי   מההפרה,  כתוצאה  העניין,  לפי  למזמינה,  ו/או  המכרזים  לוועדת  העומדת  אחרת 

 תנאי מסמכי המכרז או לפי כל דין. 
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מכן  .96 ולאחר  מציע,  מסר    זכה  ו/או  נכון  מידע  מלמסור  נמנע  הוא  כי  למזמינה  התברר 

מבלי   מעיקרה,  זכייתו  את  לשלול  המזמינה  רשאית  מטעה,  או  בלבד  חלקי  מידע 

שהמציע יהיה זכאי לקבל כל פיצוי או החזר הוצאות וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת  

מההפר  כתוצאה  העניין,  לפי  למזמינה,  ו/או  המכרזים  לוועדת  תנאי  העומדת  לפי  ה, 

 מסמכי מכרז זה או לפי כל דין. 

אמיתות   .97 את  תבחר  בה  דרך  בכל  ולאשר  לבדוק  הזכות  את  לעצמה  שומרת  המזמינה 

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

 לביצוע הבדיקות דלעיל על ידי המזמינה. 

הצעותיה  .98 לגילוי  מראש  הסכמתם  מביעים  במידה  המציעים  אחרים,  מציעים  בפני  ם 

במכרז  הקשור  משפטי  להליך  בקשר  כן  לעשות  המזמינה  עיון    ותידרש  להליך  ו/או 

סוד  במסמכים  בבחינת  המכרזים,  ועדת  של  דעתה  שיקול  לפי  שהינו,  למידע  פרט   ,

 מקצועי או מסחרי.  

לפי  - על  .99 המזמינה,  סבורה  תהא  בו  במקרה  כי  המציעים  מסכימים  לעיל,  האמור  אף 

תהיה  שיקו  כאמור,  מידע  לגלות  יש  האם  בשאלה  כלשהו  ספק  קיים  כי  דעתה,  ל 

ניתן צו בית משפט המורה   וזאת כל עוד לא  המזמינה רשאית להימנע מגילוי המידע, 

 על גילוי כאמור. 

קבלת החלטת הוועדה בנוגע להצעתו במכרז, לעיין ו/או לצלם    לאחר מציע אשר יבקש,   .100

הליכי   עם  בקשר  אחר  מסמך  וכל  הזוכה  ההצעה  פרוטוקולים,  המכרז,  מסמכי  את 

ש"ח )בתוספת מע"מ(, לכיסוי העלות    350המכרז, כולם או חלקם, יידרש לשלם מראש  

סרו למציע  הכרוכה בהפקת המסמכים המבוקשים. עד לביצוע התשלום כנדרש, לא יימ 

 מסמכים כלשהם.  

המציע חייב לעדכן את ועדת המכרזים בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם   .101

הגשת   מעת  שיחלוף  הזמן  בפרק  למזמינה,  או  המכרזים  לוועדת  שמסר  במידע  יחול, 

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

 המזמינה על ההסכם.   עד לחתימת   – כזוכה  

 הוצאות המכרז 

כל הוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז   .102

 תחולנה על המציע. 

 אחריות 

המזמינה אינה נושאת בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו   .103

זה,   למכרז  בקשר  ו/או  במידה  במסגרת  ולרבות  הצעתו  קבלת  לאי  הנוגע  בכל  לרבות 

 והמכרז יבוטל בכל עת ומכל סיבה שהיא.  

מובהר במפורש, כי בכל מקרה לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות   .104

 שהן בקשר עם השתתפותו במכרז זה. כל 

 שמירה על הליך הוגן 
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המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו לאחרים בכלל ולמשתתפים אחרים במכרז   .105

בה משום קנוניה או תכסיסנות  פעולה שיש  כל  תיאום הצעות,    זה בפרט או לבצע  או 

במכרז  הזוכה  על  להכרזה  ועד  זה  מכרז  פרסום  ממועד  החל  וזאת  שהיא,  צורה  .  בכל 

  שמירה על הליך הוגן   תצהיר בדבר כחלק מהשמירה על הליך הוגן, המציע יחתום על  

 .כחלק ממסמכי ההצעה   ו להזמנה זו ויגיש   ( 7) ' א מסמך  כ   ף המצור 

 סודיות 

כל   .106 סודיות  על  לשמור  מתחייב  על המציע  לו  שיימסר  בקשר - מידע  המזמינה  עם    ידי 

 או לצורך מתן השירותים.   המכרז 

מציע לא יהיה רשאי לגלות את פרטיו ואת פרטי הצעתו במכרז לכל גורם שהוא, אלא   .107

 בהסכמת המזמינה מראש ובכתב.  

 המציע מתחייב לציית לכל הוראות המזמינה בכל הנוגע לשמירת סודיות.  .108

המזמינה והמסמכים מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו  כל מסמכי המכרז הינם רכוש   .109

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

יחזיר   זכה במכרז,  לא  כי  הודעה מהמזמינה  הגיש המציע הצעה, או קיבל  לא  אחרת. 

 ידי המזמינה. - המציע מיד את מסמכי המכרז, אם נדרש לעשות כן על 

 הדין החל 

חובת   .110 חוק  לרבות  ישראל,  מדינת  דיני  להוראות  בהתאם  ויפורש  ינוהל  זה  מכרז 

 .  1993  - , ותקנות חובת המכרזים, תשנ"ג  1992  - המכרזים, תשנ"ב 

הסמכות הבלעדית לדון בכל עניין הנוגע למכרז נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר   .111

 ירושלים בלבד. 

דין  .112 כל  להוראות  בהתאם  ותוגשנה  תיערכנה  המכרז    ההצעות  מסמכי  והוראות 

הכנת   לצורך  מתאים  משפטי  ייעוץ  שקיבלו  כמי  ועניין,  דבר  לכל  ייחשבו,  והמציעים 

 והגשת הצעותיהם ולצורך השתתפותם במכרז. 

גבי   .113 על  א') בחתימתו  כל מסמכי  ( 2מסמך  בידיו  מצויים  ו/או  קיבל  כי  , מאשר המציע 

מ  הוא  וכי  תוכנם  את  והבין  אותם  קרא  נספחיהם,  על  כל  המכרז  את  עצמו  על  קבל 

 התנאים וההתחייבויות על פיהם.  

 הודעות ונציגות 

ב  .114 יציין  במכרז  מציע  א כל  הקשור    ( 1) ' מסמך  בכל  הודעות  קבלת  לצורך  כתובתו  את 

וכתובת הדואר האלקטרוני של   במכרז ואת שמו, מספר הטלפון, מספר הפקסימיליה 

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

יהיה   .115 והוא  זה  למכרז  בקשר  המזמינה  של  המגעים  ינוהלו  כאמור  שיצוין  הנציג  עם 

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

 בישראל. 
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ת  .116 כאילו  י הודעות  בדואר תחשב  הודעה שנשלחה  בדואר אלקטרוני.  או  בדואר  שלחנה 

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

 קטרוני על ההגעה. אלקטרוני תחשב כאילו הגיעה ליעדה עם קבלת אישור אל 

 

 בברכה,     

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ 
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 3/21מכרז מס'  

 ( 1) ' מסמך א            
    

 3/21פומבי מס'  רישום למכרז  טופס  

ויישלח    המבקש להירשם כמשתתף במכרז, טופס זה ימולא על ידי המציע ו/או מי מטעמו  
כאמור    ,   tenders@haganot.co.il  בדוא"ל:   , מר אבישי משיח המכרזים,  זכירת ועדת  "מ מ למ 

מקרה,  .  להזמנה   8בסעיף   נקלט  בכל  הרישום  טופס  כי  לוודא  מטעמו  מי  ו/או  המציע  על 
, המאשר את רישומו  ו מזכירת ועדת המכרזים וכי נשלח אליו דוא"ל חוזר על יד מ"מ  אצל  

לא יוכל להשתתף בו    בע לרישום, עד למועד האחרון שנק   מציע שלא יירשם למכרז   . למכרז 
 ו/או לשלוח שאלות הבהרה במסגרתו. 

 : המציע 

 _____________  ___   שם המציע 

 

 מספר תאגיד / מספר עוסק _________________ 

 

 כתובת מלאה למשלוח דואר  __________________________________________ 

 

 _ ___ __________________________________________ כתובת דואר אלקטרוני  

 

 טלפון_________________ נייד _____________________פקס  ____________  

 

 : איש הקשר מטעם המציע 

 

  שם איש הקשר  _________________________ 

 

 ______ _ ______________________________________ כתובת דואר אלקטרוני  

 

 טלפון_________________ נייד _____________________פקס  ____________ 

  

mailto:tenders@haganot.co.il
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 3/21מכרז מס'  

   ( 2) ' מסמך א            
  

 טופס הגשת הצעה 

   לכבוד 

 חברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ ה 

 
 מדידה   למתן שירותי הצעה  הנדון:  

על  המכרז לביצוע העבודות שבנדון,  אנו החתומים מטה לאחר שקראנו בעיון את מסמכי  

 , מצהירים בזאת: הם ונספחי   הם כל חלקי 

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

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

על   המשפיעים  האחרים  הגורמים  כל  את  בחנו  השירותים וכן  לכך    מתן  בהתאם  וכי 

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

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

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

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

- הסתייגות או שינוי וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי 

או  "(  ההסכם ן: " הסכם המסגרת להתקשרות )להל ידיעה כלשהי של תנאי  - הבנה או אי 

 של יתר המסמכים ואנו מוותרים בזה מראש על טענות כאמור. 

א  ו נש  ביצוע העבודות הננו מצהירים כי אנו בעלי הידע, המומחיות והניסיון הדרושים ל  . 2

 .  מכרז זה 

פי כל דין לביצוע כל  - יונות הנדרשים על יש הננו מצהירים כי בידינו כל ההיתרים והר  . 3

 ההסכם.   פי - התחייבויותינו על 

וכי   . 4 ומדויקים,  נכונים  הינם  ידנו  על  הנתונים שנמסרו למזמינה  כל  כי  הננו מצהירים 

 עודנו עומדים בכל הדרישות לצורך ביצוע העבודות.  

מהמשתתפים   . 5 הנדרשים  התנאים  בכל  עומדים  אנו  כי  מצהירים  כי  ו ,  במכרז הננו 

יבים להוציא לפועל את  . אנו מתחי המכרז הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי  

טופס  הוראות  כולם יחד, לפי    המכרז בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי    שירותים ה 

ב'   ( 1() 6מסמך א') עבור אזור א',    ( 1() 6מסמך א') )   הצעה הכספית ה  ולפי    , ( עבור אזור 

שיידרשו    להעניק את השירותים והננו מקבלים על עצמנו  ,  ו המחירים שהצענו במסגרת 

ההתקשרות,   תקופת  המלא במהלך  רצונה  בכל של    ה לשביעות  תקופה  ה   המזמינה 

ידוע לנו כי אם נזכה במכרז נידרש לזמינות מלאה    . ובהתאם לאמור בהסכם   הנקובה 

הוראות   וכי  ההתקשרות  תקופת  כל  לסוג  במהלך  תחילת השירותים בנוגע  מועד    , ם , 
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ביצוע  היקפם משך  וכו   ם,  החומרים  הציוד,  עבורם והיקף  הנדרש  האדם  תהיינה  ח   ,

 בהתאם להוראת המזמינה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, כמפורט בהסכם.  

פי ההסכם,  - צעתנו זו, הננו מתחייבים כי היה ותתקשרו עמנו בהסכם, ננהג על ה הגשת  ב  . 6

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

נפרד הימנו, ואנו מקבלים על עצמנו את מלוא תנאיו, וכן כל חובה  - בלתי המהווים חלק  

 אחרת הנובעת ממנו. 

ידנו  - עובדות והמצגים שניתנו על ה חתימתנו על מסמכי המכרז, אנו מצהירים כי כל  ב  . 7

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

נפרד מהצעתנו. אנו מצהירים כי ידוע לנו שההצהרה  - ק בלתי בכל מועד עתידי והינם חל 

לזכ  ו/או  להשתתפותנו  המזמינה  הסכמת  ביסוד  הינה  וכי  יי האמורה  במכרז  תנו 

לאחר   )לרבות  האמורים  המצגים  כל  את  לבדוק  הזכות  את  לעצמה  שומרת  המזמינה 

אי  של  במקרה  כי  לנו  ידוע  הזוכה(.  על  ההודעה  תה - שלב  וסוג,  מין  מכל  א  התאמה 

את   לבטל  ו/או  הצעתנו  את  לפסול  זכאית  נזכה  ה המזמינה  אם  עמנו,  שיחתם  הסכם 

 במכרז, ולא תהא לנו כל טענה לענין זה. 

פי מסמכי המכרז, בתמורה לתשלום  - הננו מתחייבים לקיים אחר כל התחייבויותינו על  . 8

 על פי ההצעה הכספית המצורפת למסמכי ההזמנה ובהתאם לאמור בהסכם. 

או    ן כול   הכרוכות בזכייה במכרז, חייבים, כי אם לא נמלא אחר התחייבותנו  הננו מת  . 9

  ת הא זכאי ת מכל התחייבות כלפינו ו   ה פטור המזמינה  הא  ת , תוך הזמן האמור,  ן מקצת 

את   גורם  למשתתף    השירותים למסור  לכל  ובנוסף  ו/או  המזמינה  אחר    ת זכאי תהא 

 . , ללא הוכחת נזק מאיתנו פיצוי    לקבל 

  לכל אזור   בסה"כ שני גופים זוכים    עד   מתכוונת המזמינה לבחור המזמינה  ידוע לנו כי   . 10

יימסרו למי מהזוכים לפי שיקול דעתה הבלעדי של המזמינה, ולא תהא    השירותים וכי  

 לנו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמינה בעניין זה. 

בלתי  . 11 היא  זו  תקפה  - הצעתנו  ותהא  תיקון  או  שינוי  לביטול,  ניתנת  ואינה  חוזרת 

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

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

 הצעתנו זו יוארך לפי דרישת המזמינה. 

כי   . 12 לנו  המזמינה   ההתקשרות ידוע  מצד    תהא   עם  התחייבות  אין  וכי  מסגרת  בהסכם 

ויה  המזמינה ביחס למועד ביצוע העבודות ולהיקפן, אם בכלל, וכי תחילת העבודות תל 

 . בהתקיימותם של מספר גורמים וביצוע תיאומים, כפי שתורה לנו המזמינה 

כי ביצוע העבודות מותנה בקבלת תקציבים ממקורות שונים, וכי במידה ולא  ידוע לנו   . 13

בכל   המכרז  את  לבטל  רשאים  תהיו  חלקם,  או  כולם  האמורים,  התקציבים  יתקבלו 
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לאחר הכרזה על הזוכה במכרז, ולא  שלב שהוא, לרבות לאחר קבלת ההצעות ולרבות  

 נהיה זכאים לכל פיצוי בגין כך. 

לאזור  יראו כל מחיר הנקוב בהצעה הכספית של המציע  ידוע לנו כי לצורך מכרז זה,   . 14

והבאנו זאת בחשבון  )ככל שחל על פי הדין(,    הכולל בתוכו את רכיב המע"מ כמחיר    א' 

   בהגשת הצעתנו. 

לב וללא הסכם או קשר עם אנשים או גופים  - הצעתנו זו מוגשת בתום הננו מצהירים כי  . 51

 אחרים המגישים הצעות למתן השירותים. 

הננו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד   . 16

בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה  

 ין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. פי כל ד - על 

 : ( ✓- ן ב לסימ ניתן  אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הבאים )  . 71

 יש/אין  שם המסמך 

כשהם מלאים וחתומים במקומות המיועדים לכך    כל מסמכי המכרז 

מורשי - על  כדין    ידי  ומאומתים  המציע  מטעם  המוסמכים  החתימה 

ככל שהופצו על ידי  למציעים ) והבהרות  רוף הודעות  י בצ  )ככל הנדרש(, 

 ; להזמנה   44.1, כמפורט בסעיף  ( המזמינה 

 

  ; ( 2מסמך א')   - טופס הגשת הצעה  

  ; ( 3מסמך א')   – תצהיר להוכחת ניסיון המציע  

תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים, תשלום שכר מינימום ושמירה על  

 ; ( 4מסמך א')   – חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  
 

  ; ( 5מסמך א')   - אישור זכויות החתימה בתאגיד  

במעטפה/ות    -   ( 1() 6מסמך א')   – טופס ההצעה הכספית עבור אזור א'  

 ; זמנה לה   59.2נפרדת/ות כמפורט בסעיף  

 

במעטפה/ות    -   ( 2() 6מסמך א')   – טופס ההצעה הכספית עבור אזור ב'  

 ; זמנה לה   59.2נפרדת/ות כמפורט בסעיף  

 

  ; ( 7מסמך א')   – תצהיר בדבר שמירה על הליך הוגן  
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ב'   – הסכם ההתקשרות   כדין   –   מסמך  , במקום  כשהוא חתום בסופו 

לחתימת   החסרים  המודד המיועד  הפרטים  את  למלא  צורך  אין   .

 בהסכם ובנספחיו ו/או לחתום על נספחיו.  

 

  העתק רישיון מודד מוסמך של עובדי המציע; 

  להזמנה;   0מכרז בהתאם להוראות סעיף  ערבות  

,  1976- האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 לרבות אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור. 

 

  . הזמנה ל   8אישור רישום למכרז, כמפורט בסעיף  

 

 בו מופיע בלשון "רבים", משמעו גם לשון "יחיד", ולהיפך. מכרז  ה בכל מקום במסמכי  

 

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע  שם מלא של החותם בשם המציע  תאריך 
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 3/21מכרז מס'  
 ( 3) ' מסמך א          

 

 ניסיון המציע   להוכחת תצהיר  

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:  

"(,  המציע ___________)להלן: " ח.פ. / ע.מ   _________________ אני מורשה חתימה ב 
 . מדידה מתן שירותי  ל   3/21מס'  מוסמך ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתו במסגרת מכרז  ו 

 פרטי המציע 

           שם המציע: 

            מס': 

           כתובת:  

             : שם איש קשר 

             : טלפונים 

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:  

 ניסיון המציע  

של   .1 ניסיון  בעל  המציע  כי  מצהיר  מדידה,    10הריני  עבודות  בביצוע  לפחות  שנים 

 להזמנה, כדלקמן:   9.2כמפורט בסעיף  

 שנים;    :  המציע בביצוע עבודות מדידה שנות ניסיון  

 .     -     בין השנים:  

ביום   .2 שתחילתה  התקופה  של  1.10.2019במהלך  ביצוען  המציע  השלים  עבודות    3, 
לפחות באזור דרום הארץ )משטח המועצה האזורית מגילות ים המלח ודרומה,  מדידה  

ו/או   תשתית  ו/או  עפר  עבודות  של  ביצוע  ו/או  תכנון  לצרכי  אילת(  העיר  וכולל  עד 

   הזמנה: ל   9.3, כמפורט בסעיף  פיתוח 

          שם המזמין:   .2.1

          מקום ביצוע העבודות: 

 המציע בפרויקט:   שביצע   עבודות המדידה תיאור  

          

          

          

             

עבודות עפר ו/או  התכנון ו/או הביצוע של  תיאור הפרויקט לרבות עבודות  

      בפרויקט:    תשתית ו/או פיתוח 
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 בפרויקט:    ע"י המציע   ביצוע העבודות מועד תחילת  

      )שנה(:       )חודש(: 

 בפרויקט:    ע"י המציע ביצוע העבודות  מועד סיום  

 עד היום   ☐      /       )שנה(:       )חודש(: 

    טל':     איש קשר אצל מזמין העבודה:  

          שם המזמין:   .2.2

          מקום ביצוע העבודות: 

 המציע בפרויקט:   שביצע   עבודות המדידה תיאור  

          

          

          

             

עבודות עפר ו/או  התכנון ו/או הביצוע של  תיאור הפרויקט לרבות עבודות  

      בפרויקט:    תשתית ו/או פיתוח 

          

          

           

 בפרויקט:    ע"י המציע   ביצוע העבודות מועד תחילת  

      )שנה(:       )חודש(: 

 בפרויקט:    ע"י המציע ביצוע העבודות  מועד סיום  

 עד היום   ☐      /       )שנה(:       )חודש(: 

    טל':     איש קשר אצל מזמין העבודה:  

          שם המזמין:   .2.3

          מקום ביצוע העבודות: 

 המציע בפרויקט:   שביצע   עבודות המדידה תיאור  
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עבודות עפר ו/או  התכנון ו/או הביצוע של  תיאור הפרויקט לרבות עבודות  

      בפרויקט:    תשתית ו/או פיתוח 

          

          

           

 בפרויקט:    ע"י המציע   ביצוע העבודות מועד תחילת  

      )שנה(:       )חודש(: 

 בפרויקט:    ע"י המציע ביצוע העבודות  מועד סיום  

 עד היום   ☐      /       )שנה(:       )חודש(: 

    טל':     איש קשר אצל מזמין העבודה:  

          שם המזמין:   .2.4

          מקום ביצוע העבודות: 

 המציע בפרויקט:   שביצע   עבודות המדידה תיאור  

          

          

          

             

עבודות עפר ו/או  התכנון ו/או הביצוע של  תיאור הפרויקט לרבות עבודות  

      בפרויקט:    תשתית ו/או פיתוח 

          

          

           

 בפרויקט:    ע"י המציע   ביצוע העבודות מועד תחילת  

      )שנה(:       )חודש(: 

 בפרויקט:    ע"י המציע ביצוע העבודות  מועד סיום  

 עד היום   ☐      /       )שנה(:       )חודש(: 

    טל':     איש קשר אצל מזמין העבודה:  
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 כח אדם 

כי   .3 מצהיר  ) הריני  מעסיק  מעסיק(  מתקיימים  המציע  עובד  מודדים    ארבעה יחסי 

 :  על כל הדרישות הבאות, במצטבר   עונים לפחות, אשר  

הינו   (1) מודד  בפקודת המדידות  כל  מוסמך תקף כמשמעותו  מודד  רישיון  ולפי  בעל 

 ;  1982  – תקנות המודדים )מקצוע המדידה(, תשמ"ב  

ניסיון של   (2) בעלי  ארבעת המודדים  מתוך  הפחות שניים  לפחות   5לכל  לכל    , שנים 

מודד, בביצוע עבודות מדידה כמודד מוסמך, כאשר שני המודדים הנוספים הינם  

 ; ך לכל מודד, בביצוע עבודות מדידה כמודד מוסמ   , בעלי ניסיון של שנתיים לפחות 

 הזמנה:  ל   9.4כמפורט בסעיף  

 

 שם העובד 
שנות ניסיון בביצוע  

 עבודות מדידה 

מועד תחילת העסקה אצל  

   המציע 

 )יחסי עובד מעסיק( 

אישור כי  

מועסק במועד  

הגשת ההצעות  

 ( V)יש לסמן  

 שנים;       .1

    בין השנים:  

 -     

  

 שנים;       .2

    בין השנים:  

 -     

  

 שנים;       .3

    בין השנים:  

 -     

  

 שנים;       .4

    בין השנים:  

 -     

  

 שנים;       .5

    בין השנים:  

 -     

  

 שנים;       .6

    בין השנים:  

 -     

  

   שנים;       .7
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    בין השנים:  

 -     

 שנים;       .8

    בין השנים:  

 -     

  

 

הרישיון   חובה  העתק  את  בטבלה    לצרף  מופיעים  שפרטיהם  מהמודדים  אחד  כל  של 

 . שלעיל 

 : הערות כלליות 

 נוספים.    זהים גבי דפים  - ניתן לפרט עבודות נוספות במתכונת הנ"ל, על 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת: 

 

 

  

 חתימה  שם המצהיר  תאריך 

 אישור 

ביום   כי  מאשר/ת  עו"ד,   ,_______________ הח"מ,  הופיע  אני   _______________
עצמו   שזיהה   _____________ מר/גב'   ___________________ ברח'  במשרדי  בפניי 

שהזהרתי  - על  לאחר  זה  תצהיר  על  וחתם  אישית  לי  המוכר   /  _________ מס'  ת.ז.  ידי 
אותו כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה  

 נכונות הצהרתו וחתם עליה בפניי. כן, אישר את  

 

 

  

 חתימה  שם מלא של עו"ד  תאריך 
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מינימום ושמירה על חוק  תשלום שכר  ,  בדבר העסקת עובדים זרים   תצהיר 
 שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 

מס'   ת.ז.  נושא   ,______________ הח"מ  מטעם  ___ ____ אני  חתימה  מורשה   ,___
לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה   "( המציע __________ )להלן: " 

   מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:  צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 
 

 " ציבוריים  " כהגדרתו בחוק עסקאות גופים  בעל זיקה בתצהירי זה, משמעותו של המונח 
"   1976- התשל"ו  ציבוריים )להלן:  גופים  עסקאות  לי  חוק  הוסברה  כי  מאשר/ת  אני   .)"

 משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. 
 " )איסור העסקה שלא כדין    – "  עבירה משמעותו של המונח  עובדים זרים  עבירה לפי חוק 

 . 1987- שמ"ז או לפי חוק שכר מינימום הת   1991- והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 
 

 הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה: 
המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת   . א 

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

 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.  
 : מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה בנוסף, הנני  

סעיף   . א  הוראות  את  מקיים  מוגבלות,    9המציע  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  לחוק 
 . 1998- התשנ"ח 

סעיף  הורא  . ב  התשנ"ח   9ות  מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  אינן    1998- לחוק 
 חלות על המציע. 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

  

 

  

 המצהיר   ת חתימ  מצהיר שם מלא של ה  תאריך 

 אישור 

 
 _______ הח"מ,  )מ.ר __ אני  עו"ד  ביום  ______,  כי  מאשר/ת   ,)___________.

בפנ   _______________  במשרדי י הופיע  מר/גב'    __________ _________   ברח'   י 

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

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

 

 

  

 חתימה וחותמת  שם מלא של עו"ד  תאריך 
 

  

 3/21מכרז מס'  

 ( 4) ' מסמך א 
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 אישור זכויות החתימה בתאגיד 

אישור עורך דין או רואה חשבון של התאגיד באשר לזכויות החתימה בתאגיד וכי  

   גבי מסמכי המכרז וההצעה מחייבים את התאגיד לכל דבר וענין - על החתימות  

עו"ד  הח"מ  "   /   אני  )להלן:   ______________ המציע  של  שמספרו    "( המציע רו"ח 
 מאשר בזאת כדלקמן:   ___________ 

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

 ___________________ ת.ז. ______________ שם:   .1.1

 שם: ___________________ ת.ז. ______________  .1.2

  )ניתן להוסיף במידת הצורך(       

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

בסעיף . 2.1  מהמוזכרים  אחד  כל  דבר    1  חתימת  לכל  המציע  את  תחייב  בנפרד 
 ועניין, בצירוף  חותמת החברה.  

ביחד תחייב את המציע לכל דבר ועניין,    1חתימתם של כל המוזכרים בסעיף  . 2.2 
 בצירוף חותמת החברה.  

  אחר: . 2.3 
 __________________________________________________ 

 

, נעשו בהתאם לתקנון  גבי מסמכי המכרז וההצעה - החתימות על הריני לאשר בזאת כי   .2

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

 

 

  

 חתימה וחותמת  שם מלא של עו"ד  תאריך 

 

  

 3/21מכרז מס'  
 ( 5) ' מסמך א 
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 אזור א'   –   צעה הכספית ה ה טופס  

  59.2כמפורט בסעיף  ,  , כשהוא מלא וחתום יוגש במעטפה נפרדת עבור אזור א'   טופס זה 

 להזמנה 

 

 לכבוד 

  החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ 

 
 מדידה למתן שירותי    3/21הצעה כספית במסגרת מכרז מס'    הנדון: 

 תחומה המוניציפאלי של העיר אילת   – עבור אזור א'  

לאחר   .1 מטה,  החתום/מים  הצעות,  אני/אנו  להציע  ההזמנה  את  בעיון  שקראתי/נו 

מציעים בזאת את    , צרופותיהם ו   נספחיהם   על נספחיו ויתר מסמכי המכרז על סכם  ה ה 

הכספית  המפורטות    הצעתנו  הזוכה  התחייבויות  יתר  כל  וביצוע  השירותים  למתן 

 , כדלקמן: עבור אזור א'   במסמכי המכרז 

 תיאור פעילות 

  משקל

מההצעה  

 הכספית

; כולל מע"מ ככל וחל  מחיר ליום )בש"ח

 (עפ"י דין

 60% מדידות יבשתיות  –יום שדה 

 
 ש"ח                              

 
 )במילים: 

     
שקלים                                       

 חדשים( 

 10% מדידות ימיות  –יום שדה 

 
 ש"ח                              

 
 )במילים: 

     
שקלים                                       

 חדשים( 

 30% יום משרד 

 
 ש"ח                              

 
 )במילים: 

   
שקלים                                       

 חדשים( 

ציון ספרות לאחר נקודה  יש להציע מחיר לכל רכיב במספרים שלמים )ללא  כי  ידוע לנו   .2

   עשרונית(. 

 3/21מכרז מס'  
 ( 1) ( 6) ' מסמך א 
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כל שבכוונתנו להגיש הצעה לשני  כ ו   הצעתנו זו מוגשת עבור אזור א' בלבד   ידוע לנו כי  .3

אזור  לכל  נפרדת  זאת במעטפה  לעשות  עלינו  כספית ולהגיש    האזורים,    טופס הצעה 

עבור אזור ב'(, בהתאם    ( 2() 6מסמך א') עבור אזור א' ו   ( 1() 6מסמך א') ) נפרד לכל אזור  

. כן ידוע לנו כי המזמינה תהיה רשאית לפסול מציע שלא יפעל כאמור,  להוראות המכרז 

 . וזאת מבלי לגרוע מזכותה לפעול בכל דרך אחרת 

יראו כל מחיר הנקוב בהצעתנו הכספית לאזור א', ביחס  ידוע לנו כי לצורך מכרז זה,   .4

הפרויקטים(   ו/או  )השירותים  הנכללים  המזמינה  של  פרויקטים  עבור  לשירותים 

על פי חוק אזור סחר חופשי באילת )פטורים והנחות ממיסים(,  תחת אזור סחר חופשי  

והבאנו    (, )ככל שחל על פי הדין  הכולל בתוכו את רכיב המע"מ , כמחיר  1985  - תשמ"ה  

כן ידוע לנו כי קביעת המזמינה לעניין השירותים ו/או    זאת בחשבון בהגשת הצעתנו. 

ובלתי   מוחלטת  סופית,  תהיה  כאמור,  חופשי  סחר  אזור  תחת  שנכללים  הפרויקטים 

   . ניתנת לערעור 

המחיר   .5 הצעת  כי  לנו  בכללותה,  ידוע  ההצעה  ועבור  בנפרד  רכיב  כל  הצעה  עבור  הינה 

ישירות ועקיפות  ו/או הוצאות  ו/או של מי    הכוללת את כל מרכיבי העלות  של המציע 

זה, מטעמו  מכרז  בגין  במלואם  המבוקשים  השירותים  למתן  אגרה,    ,  מס,  כל  לרבות 

יועצים וקבל  )לרבות  ולרבות כל תשלום לצד שלישי  ני משנה(  היטל או תוספת אחרת 

 ו/או כל תעריף שהוא.  וכי ההצעה לא תהא צמודה למדד ו/או שער חליפין כלשהם  

אנו מצהירים כי ידוע לנו ואנו מסכימים שלא נהיה זכאים לקבל כל תמורה אחרת בגין   .6

זה  מכרז  נשוא  השירותים  לעיל המחירים  מלבד    , מתן  כאמור  בהצעתנו  ,  הנקובים 

 ידי המזמינה. - רו על במכפלת הכמויות שבוצעו בפועל ואוש 

  42  -   38יוגש בהתאם להוראות סעיפים  חתום על ידינו כדין,  מלא ו טופס זה, כשהוא   .7

סעיף   להוראות  ובהתאם  בהתאם    59.2להזמנה,  שלא  הגשה  כי  לנו  ידוע  להזמנה. 

 לאמור בסעיפים אלה, עלולה להביא לפסילת הצעתנו. 

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע  שם מלא של החותם בשם המציע  תאריך 
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 אזור ב'   –   צעה הכספית ה ה טופס  

  59.2כמפורט בסעיף  ,  , כשהוא מלא וחתום יוגש במעטפה נפרדת עבור אזור ב'   טופס זה 

 להזמנה 

 

 לכבוד 

  החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ 

 
 למתן שירותי מדידה   3/21הצעה כספית במסגרת מכרז מס'    הנדון: 

תמר וכל האזורים והשטחים אשר דרומה להן    מגילות,   מועצות אזוריות   – עבור אזור ב'  

 )למעט אזור א'( 

הצעות,   .1 להציע  ההזמנה  את  בעיון  שקראתי/נו  לאחר  מטה,  החתום/מים  אני/אנו 

מציעים בזאת את    , צרופותיהם ו   נספחיהם   על נספחיו ויתר מסמכי המכרז על סכם  ה ה 

הכספית   המפורטות  הצעתנו  הזוכה  התחייבויות  יתר  כל  וביצוע  השירותים  למתן 

 , כדלקמן: עבור אזור ב'   במסמכי המכרז 

 ( לא כולל מע"מ; מחיר ליום )בש"ח משקל  תיאור פעילות 

 40% מדידות יבשתיות  –יום שדה 

 
 ש"ח                              

 
 )במילים: 

     
 שקלים חדשים(                                      

 15% מדידות ימיות  –יום שדה 

 
 ש"ח                              

 
 )במילים: 

     
 שקלים חדשים(                                      

 15% 2מדידות איזון דרגה  –יום שדה 

 
 ש"ח                              

 
   )במילים:  

 
 שקלים חדשים(                                      

 30% יום משרד 

 
 ש"ח                              

 
 )במילים: 

   
 שקלים חדשים(                                      

ציון ספרות לאחר נקודה  יש להציע מחיר לכל רכיב במספרים שלמים )ללא  כי  ידוע לנו   .2

   עשרונית(. 

 3/21מכרז מס'  
 ( 2) ( 6) ' מסמך א 
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כל שבכוונתנו להגיש הצעה לשני  כ ו   ' בלבד ב הצעתנו זו מוגשת עבור אזור    ידוע לנו כי  .3

אזור  לכל  נפרדת  זאת במעטפה  לעשות  עלינו  כספית ולהגיש    האזורים,    טופס הצעה 

עבור אזור ב'(, בהתאם    ( 2() 6מסמך א') עבור אזור א' ו   ( 1() 6מסמך א') ) נפרד לכל אזור  

. כן ידוע לנו כי המזמינה תהיה רשאית לפסול מציע שלא יפעל כאמור,  להוראות המכרז 

 .  וזאת מבלי לגרוע מזכותה לפעול בכל דרך אחרת 

כי הצעת המחיר   .4 לנו  בכללותה,  ידוע  ועבור ההצעה  בנפרד  רכיב  כל  הצעה  עבור  הינה 

ישי  ו/או הוצאות  כל מרכיבי העלות  של המציע ו/או של מי    רות ועקיפות הכוללת את 

זה, מטעמו  מכרז  בגין  במלואם  המבוקשים  השירותים  למתן  מס   ,  כל  )למעט    לרבות 

יועצים  מע"מ(  )לרבות  ולרבות כל תשלום לצד שלישי  , אגרה, היטל או תוספת אחרת 

משנה(   כלשהם  וקבלני  חליפין  שער  ו/או  למדד  צמודה  תהא  לא  ההצעה  כל  וכי  ו/או 

 תעריף שהוא.  

אנו מצהירים כי ידוע לנו ואנו מסכימים שלא נהיה זכאים לקבל כל תמורה אחרת בגין   .5

זה  מכרז  נשוא  השירותים  לעיל המחירים  מלבד    , מתן  כאמור  בהצעתנו  ,  הנקובים 

 המזמינה.   ידי - במכפלת הכמויות שבוצעו בפועל ואושרו על 

  42  -   38יוגש בהתאם להוראות סעיפים  חתום על ידינו כדין,  מלא ו טופס זה, כשהוא   .6

סעיף   להוראות  ובהתאם  בהתאם    59.2להזמנה,  שלא  הגשה  כי  לנו  ידוע  להזמנה. 

 סילת הצעתנו. לאמור בסעיפים אלה, עלולה להביא לפ 
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 3/21מכרז מס'  

 ( 7) ' מסמך א 

 שמירה על הליך הוגן בדבר  תצהיר  

  , 1977- חוק העונשין, התשל"ז לפי  בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכוח הדין, לרבות   .1

בשם הח"מ    אנו  לחתום  המורשה/ים   ,______________________________________  

 המציע, מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן: 

  לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או    .1.1

החלטה   על  בעקיפין  ו/או  במישרין  להשפיע  במטרה  ערך  בעל  דבר  המזמינה  כל  או  של 

)לרבות משתתפים או משתתפים    או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר מזמינה  רה ב נושא מש 

 הנובע ממנו. הליך התקשרות    ו/או כל   מכרזי , בקשר להליך ה פוטנציאליים במכרז( 

החברה ו/או מי מטעמה    במישרין ו/או בעקיפין, נושא משרה בחברה ו/או עובד ,  לא לשדל    .1.2

על מנת לקבל  )לרבות משתתפים או משתתפים פוטנציאליים במכרז(  ו/או כל גורם אחר  

 הנובע ממנו.   ליך התקשרות ו/או לכל ה   המכרזי להליך    סודי הקשור   /   מידע חסוי 

  לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד    .1.3

מ  מי  ו/או  אחר  החברה  גורם  כל  ו/או  משתתפים  טעמה  או  משתתפים  )לרבות 

 ו/או לא תחרותית.   במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית פוטנציאליים במכרז(  

וועדת המכרזים  לעיל, ידוע לנו כי    1במידה והתעורר חשד סביר כי פעלנו בניגוד לאמור בסעיף   .2

  מכרזי די, לא לשתפנו בהליך ה לעצמה את הזכות, עפ"י שיקול דעתה הבלע ת  שומר מזמינה  ה של  

קיים  ו/או   לגביו  אחר  הליך  בכל  ו/או  כאמור,  הפעולה  נעשתה  כי  הצעתנו    חשד  את  לקבל  לא 

ו/או לבטל בכל    מכרזי ה   ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתנו בהליך   במסגרת ההליך המכרזי 

 . מכרזי ליך ה ה הנובע מה   זמן שהוא את ההסכם 

ע  .3 לידיעת  זה  סעיף  תוכן  נביא  ומי אנו  סוכנינו  שלנו,  משנה  קבלני  המעורבים    מטעמנו   ובדינו, 

 בכל דרך שהיא בהליך המכרזי ו/או בהליך ההתקשרות הנובע ממנו.   

 

 

 

  

 חתימה   שם מלא   תאריך 

 

 אישור 

  אני, עו"ד ___________ מ.ר. __________ מאשר בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני 

_______________/ מר   שמספרה  זהות  תעודת  באמצעות  עצמו  זיהה  אשר   ,____________  

יהיה  כן  יעשה  וכי אם לא  עליו להצהיר את האמת  כי  ולאחר שהזהרתיו  באופן אישי,  לי    המוכר 

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר את נכונות תצהירו וחתם עליו בפניי. 

 

 

  

 וחותמת חתימה   שם מלא של עו"ד  תאריך 
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 ב' מסמך                

 
 ה ס כ ם 

 
 

 2021שנת      לחודש     אשר נערך ונחתם ביום  
 
 

 בין 
 

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ 

 , ירושלים 7מרחוב כנפי נשרים  

 514129097ח.פ.  

  "( מזמינה "ה   : )להלן 

 מצד אחד 

 לבין 

                                                           

                  ,                                מרחוב  

                                             ח.פ.  

 מצד שני       "( מודד ה "   : )להלן 

           
 
 

 ; כמפורט בהסכם זה על נספחיו   מדידה שירותי  קבלת  ב מעוניינת    המזמינה ו  : ( 1)   הואיל 

השירותים ולצורך   : ( 2)   והואיל  מס'    המזמינה פרסמה    קבלת  פומבי  מכרז    3/21את 

 " וה המכרז )להלן:  כהצעה    מודד "(  נבחרה  אשר  במכרז,  הצעתו  את  הגיש 
 ; לאזור ___   הזוכה 

הניסיון,    מודד וה  : ( 3)   והואיל  הידע,  בעל  הוא  כי  הזמינות,  מצהיר  האדם,  כוח 
הציוד המומחיות  ההסמכות,  הרישיונות,  ההיתרים,  האמצעים,   ,  

 , והכול כמפורט במסמכי המכרז; השירותים והכישורים הדרושים למתן  

בתמורה ובכפוף לכל    המזמינה מעוניין לספק את השירותים עבור    מודד וה  : ( 4)   והואיל 
 תנאי הסכם זה ולכל הוראותיו; 

של   : ( 5)   והואיל  המכרזים  לאשר    המזמינה וועדת  החליטה  מיום ________  בישיבתה 
 , בכפוף לקיום כל תנאי הסכם זה והוראותיו; המודד את ההתקשרות עם  

וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים כמפורט בתנאי   : ( 6)   והואיל 
 זה.   הסכם 

 ידי הצדדים כדלקמן: - לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר על 
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 כללי  .1

 נפרד הימנו ובחזקת תנאיו. - המבוא והנספחים להסכם זה הינם חלק בלתי  1.1

בהסכם זה יהיו למונחים הפרושים שלצידם, אלא אם כן משתמעת בברור   1.2
 כוונה אחרת. 

 נפרד מהסכם זה: - המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי  1.3

)הצעת   1.3.1 נספחיהם  על  המכרז  נספחיה(    המודד מסמכי  נספח    – על 
 ; א' 

 ; ' ב נספח    –   ( טופס ההצעה הכספית ומחירים התמורה )  1.3.2

 ; ' ג נספח    –   ביטוח  1.3.3

עניינים   1.3.4 מניגוד  והימנעות  סודיות  על  שמירה  בדבר    – התחייבות 
 ; נספח ד' 

 ; נספח ה'   – הצהרת מדווח על בסיס מזומן לצרכי מס ערך מוסף   1.3.5

 ; נספח ו'   – נוסח ערבות ביצוע   1.3.6

של   הכלליים  והתנאים  זה  הסכם  לרבות  לעיל,  המפורטים  המסמכים  כל 
 ". מסמכי המכרז המכרז, לרבות ההבהרות שניתנו בקשר עימם, יכונו להלן " 

 הגדרות  .2

 כדלהלן: בהסכם זה יפורשו המונחים הבאים  

המזמינה   –"  המנהל "  2.1 מטעם  הפרויקט  שהוסמך ו/   מנהל  מי  כל  יוסמך  ו   או 
 ; ידו - על 

מכרז  ה מסמכי  פי  - על הנדרשים למזמינה  מכלול השירותים    –   " השירותים "  2.2
המפורטת    העבודות לרבות בהתאם לרשימת  על פי הסכם זה ונספחיו,  כולל  

הכספית  ההצעה  ב' )   בטופס  ו נספח  בסעיף  (    ולרבות   , להלן   5כמפורט 
ממתן  נפרד  - אולם נדרשים כחלק בלתי   במפורש,   שירותים שאינם מפורטים 

 ; המודד ידי  - על   השירותים 

 תחומה המוניציפאלי של העיר אילת;   – "  אזור א' "  2.3

ב' "  2.4 האזורים    – "  אזור  וכל  מגילות  תמר,  אזוריות  מועצות  של  תחומן 
 ;  והשטחים אשר דרומה להן )למעט אזור א'( 

" פרויקט "  2.5 ו/או  ידי    - "  פרויקטים "  על  מנוהלת  ו/או  המבוצעת  עבודה  כל 
בכל אחד מאזורים א'  , בין במשרדיה ובין באתרי ביצוע העבודות,  מזמינה ה 

, לגביה נדרשים שירותי  במכרז(   המודד   )בהתאם להצעה הזוכה של ו/או ב'  
 . המודד 
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עבודה "  2.6 לתחילת    – "  הזמנת  מי מטעמה  ו/או  מאת המזמינה  בכתב  הוראה 

מתן השירותים במסגרת פרויקט מסוים ו/או במספר פרויקטים, באזור א'  
 במכרז(.    המודד ו/או ב' )בהתאם להצעה הזוכה של  

 מטרת ההסכם  .3

מתחייב לספק את השירותים על הצד הטוב    המודד ו   מודד מוסרת בזאת ל   המזמינה 
ובמיומנ  במקצועיות  להוראות  ביותר,  בהתאם  הכול  המיטביים,  ,  המזמינה ות 

 המנהל, והוראות הסכם זה. 

 המודד הצהרות והתחייבות   .4

 מצהיר ומתחייב כדלקמן:   המודד 

לו   4.1 שנמסרו  לאחר  זה  הסכם  על  חתם  וכי  נספחיו,  על  בהסכם  עיין  הוא  כי 

למתן   ההסכם,  לתנאי  הקשור  בכל  רצונו  לשביעות  ההבהרות  מלוא 
 והמשתמע מהם. השירותים  

המשאבים,   4.2 הניסיון,  הכושר,  בידו  יש  הזכויות,  הזמינות,  כי  המומחיות, 
האדם והאמצעים  - היכולת, המיומנות, הידע המקצועי, הציוד, הכלים, כוח 

 . למתן השירותים במלואם למזמינה על הצד הטוב ביותר הדרושים  

בהסכם    המזמינה כי אין כל מניעה, חוקית, חוזית או אחרת להתקשרותו עם   4.3
 זה. 

די ל  4.4 כל  להוראות  בהתאם  הרישיונות,  פעול  כל  את  להסדיר  ולדאוג  ן 
האישורים   על ההסמכות,  הדרושים  לצורך  - וההיתרים  דין  כל  מתן  פי 

 השירותים.  

בביצוע   4.5 ובחומרים    העבודות כי  בציוד  שימוש  יעשה  השירותים,  במסגרת 
מעולים, המיוצרים ומופעלים על ידי חברות מוכרות בעלות מוניטין בתחום,  
האמריקאים   התקנים  פי  על  או  המתאימים  הישראליים  התקנים  פי  על 
המתאימים, וכי כל ציוד בו יעשה שימוש לצורך מתן השירותים יהיה תקין,  

 ונוהל רלוונטי.  מכויל, ועל פי כל תקן  

כי מתן השירותים ייעשה בהתאם לכל דין, תקן ונוהל מקצועי מתחייב או   4.6
 מקובל, כפי עדכוניהם מעת לעת.  

שיתגלו   4.7 וליקויים  פגמים  אחר  חקירה  המנהל,  דרישת  לפי  יבצע,  כי 
היווצרותם,   לנסיבות  בנוגע לפגמים,  דו"ח  וימסור  ובתוצריהם,  בשירותים 

 לתהליך החקירה ותוצאותיו.  

ינהל יומן עבודה מפורט, אשר  בהתאם לבקשה מפורשת מאת המזמינה,  כי   4.8

, ויכלול את כל הפרטים  המוסמך   המודד יחתם בכל עת רלוונטית על ידי נציג  
במתן   שהועסקו  והצוות  העובדים  פרטי  לרבות  המנהל,  ידי  על  שייקבעו 

ה  השכלתם,  שם    מדידות השירותים,  סוג  המודד שבוצעו,  שטח  ,  המדידה , 
, וכל פרט אחר  מדידה   המדידה, האם בוצעו השלמות , תוצאות  האתר הנמדד 

השירותים    המודד שלדעת   ביצוע  מהלך  את  לשקף  כדי  בו  פרט  יש  כל  וכן 
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המזמינה.   פרויקט  ועל  ותוצאותיהם,  השירותים  מתן  על  להשליך  העשוי 

 היומן יהיה זמין בכל עת לעיון המנהל.  

קבלני  4.9 עובדיו,  הוא,  שלו - כי  מראש   המשנה  שיאושרו  ידי    ובכתב   )ככל  על 
דעתה  שיקול  ולפי  את    ( הבלעדי   המזמינה  יספקו  מטעמו  הבאים  וכל 

כוחותיהם,   במיטב  ישתמשו  ביותר,  המעולה  המקצועית  ברמה  השירותים 
המסירות   השקידה,  מיטב  וישקיעו  ואמצעיהם,  ידיעותיהם  כושרם 

על  התחייבויותיהם  לביצוע  בלוחות  - והנאמנות  עמידה  תוך  זה,  הסכם  פי 
 כפי שימסרו על ידי המנהל מעת לעת.   הזמנים 

ביכולתו לע  4.10 פי הסכם זה, לרבות אספקת  - מוד במכלול התחייבויותיו על כי 
ב  כל  השירותים  עבודה  פרויקט  מסגרת  הזמנת  במועדם  ו/או  במלואם, 

 כל דין. ו   ההסכם   וברמה ואיכות מעולות ובהתאם להוראות 

יעניק את השירותים   4.11 ובהתאם להנחיותיו של  כי  פיקוחו  ו/או  תחת  המנהל 
ידי המנהל  - נתנה לו מעת לעת על ימלא אחר ההוראות אשר תי מי מטעמו, ו 

 בין שהן כלולות בהסכם ובין שאינן כלולות בהסכם. 

  מזמינה הדרושים למתן השירותים ויודיע ל   כי ישיג את כל הנתונים והמידע,  4.12
לעכב   עלולים  אשר  לעיל,  כאמור  הנתונים  בהשגת  עיכוב  ו/או  קושי  כל  על 

 . ו/או את הפרויקט   את מתן השירותים 

, שלו ו/או של מי מעובדיו ו/או מי מטעמו  הפרויקטים כי כל יציאה לאתרי   4.13
השירו  מתן  המנהל, לצורך  עם  מלא  בתיאום  תיעשה  של    תים,  הקבלנים 
גורם  וכל  באתרי   הפרויקט  נדרש  ממונה  לגביהם  השירותים, ם    והוא   מתן 

הנוגע    ו מי מטעמ   ו/או  בכל  מהוראותיהם,  הוראה  לכל  להישמע  מתחייבים 
   בטיחות וגהות באתר.   לשמירה על 

ות לשם שמירה על שלומם  יבטיח את קיומם של כל תנאי הבטיחות והגה   כי  4.14
עובדיו  מטעמו,    של  הבאים  גוף לרבות  וכל  או  אדם  שהייתם  ,  כל  במהלך 

בטיחותי   וציוד  מגן  בציוד  שימוש  יעשו  כי  וידאג  השירותים,  מתן  באתרי 
ך להשתמש בו באתרי  אשר יש צור ציוד  הדרוש בהתאם להוראות כל דין ו/או  

 . הפרויקטים 

  בעלי ניסיון מיומנים,  כי הוא יעסיק על חשבונו באספקת השירותים עובדים  4.15
המתאימות  וההכשרות  ההשכלה  הרישיונות,  ובעלי  בכל  המחזיקים   ,

 . ההסמכות, התעודות והסיווגים הנדרשים לשם מתן השירותים 

, וכן על ידי כל גורם  ידו   על באופן אישי  יינתנו    מזמינה השירותים שיספק ל כי   4.16
  המודד   ו/או מי מטעמם.   מזמינה אושר מראש על ידי המנהל ו/או ה י אחר אשר  

, אלא ברשות  על ידו לא יהיה רשאי להחליף ו/או להפסיק את מתן השירותים  

האמור תקף גם בנוגע להחלפת כל איש מקצוע ו/או  מראש ובכתב.    מזמינה ה 
שירותים  נותן  ו/או  מטעם    עובד  המזמינה המודד אחר  ידי  על  אושר  אשר   ,  ,

 .  ככל שאושר 

ש  4.17 לו  ידוע  המקצועית,  מ כי  מאחריותו  לגרוע  ה בלי  רשאית    מזמינה תהיה 
ועסק /יגויס על ידו  י אשר  ו/או בעל מקצוע  החלפת כל עובד    המודד לדרוש מ 

  ו/או יתקשר   לא יעסיק   המודד במתן השירותים מבלי צורך לנמק דרישה זו, ו 
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בעובד כ   גורם   כל   עם  יחליפו  והוא  מקצוע   זה,  בעל  לאישור    /  שיובא  מיומן 

   . מזמינה ה 

השירותים כוללים את כל השירותים המפורטים בהסכם זה על  ידוע לו ש כי   4.18
כל נספחיו, וכן כל שירות אחר גם אם לא פורט במפורש ואשר קשור באופן  

במלואם, במועדם וברמה    ד המוד ידי  - ישיר או עקיף לאספקת השירותים על 
מעול  לעיל,  ות ואיכות  האמור  מכלליות  לגרוע  ומבלי  לרבות,  - כוח   שינוע , 

ות,  רכישה, הובלה ואספקה של כל האמצעים, התוכנ יוצ"ב,  הציוד וכ   , האדם 
, הנדרשים למתן השירותים  וכיוצ"ב   כח האדם, הציוד המכשור,  החומרים,  

חשבונו   על  ו/או מס,  ו/או תשלום  עלות  ו/או  הוצאה  כל  זה  ובכלל  כאמור, 
 . המודד ובאחריותו הבלעדית של  

על  4.19 ושיבוצעו  על - כי הוא אחראי לאופן וטיב השירותים שיסופקו  - ידו ו/או 

 די מי מטעמו. י 

תים  בקשר עם השירו   מזמינה כי יבצע כל מטלה אשר יידרש לבצעה על ידי ה  4.20
 מושא הסכם זה.  

ו/או מי מטעמה הנזכרות בהסכם זה, לא    המזמינה כל סמכויות  כי ידוע לו ש  4.21
את   על   המודד ישחררו  ומהתחייבויותיו  לרבות  - מאחריותו  ההסכם,  פי 

 אחריותו לאופן ולטיב מתן השירותים. 

מתן   4.22 התקדמות  על  דו"ח  הצורך  לפי  ו/או  דרישתו  לפי  למנהל,  ימסור  כי 
עבודה,   השירותים  הזמנת  כל  לפי  ו/או  פרויקט  רשאי  יהיה  מנהל  ה ו   בכל 

  מנהל לשם כך רשאים ה .  לבדוק את התקדמות מתן השירותים ואופן ביצועם 
במשרד   לבקר  מטעמו  מי  ולסייע    המודד ו   המודד או  לאפשר  להם  מתחייב 

 לבצע את הבדיקות בכל עת.   ם כוח - ו/או לבאי 

ברשויות מס הכנסה, מס ערך    כי הוא מנהל ספרי חשבונות כדין ורשום כדין  4.23
 . מוסף, וביטוח לאומי 

לא תהיה בלעדיות לגבי הנושאים שהינם נשוא ההסכם.    מודד ל כי ידוע לו ש  4.24
דעתה הבלעדי להתקשר ישירות עם כל  - פי שיקול - תהא רשאית על   מזמינה ה 

נוסף גורם   ו/או  מתן    אחר  לאפשר    המודד ו   שירותים ה לצורך  מתחייב 
התקשרויות אלו, ולשתף פעולה  להוציא אל הפועל  ו/או מי מטעמה    מזמינה ל 

 מזמינה ו/או כל גורם כאמור, בהתאם להנחיותיה. באופן מלא עם ה 

כי ידוע לו כי פעילות המזמינה ביחס להסכם זה מותנית בקבלת תקציבים   4.25
או   כולם  האמורים,  התקציבים  יתקבלו  ולא  במידה  וכי  שונים,  ממקורות 

המזמ  תהא  להפסיק  חלקם,  ו/או  ההתקשרות  את  לממש  שלא  רשאית  ינה 
 פי הסכם זה.  - ו/או לצמצם את היקף השירותים על 

 השירותים  .5

למזמינה במסגרת הפרויקטים השונים המנוהלים    המודד שיספק    השירותים  5.1
ו  א'  מאזורים  אחד  בכל  ידה  של  - על  הזוכה  להצעה  )בהתאם    המודד ב' 

המפורטת    ה בהתאם לרשימ דה  מדי במכרז(, יכללו, בין היתר, מתן שירותי  
   . טופס ההצעה הכספית   –   נספח ב' במסגרת  
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השירותים   5.2 יכללו  עבודות  בנוסף,  שאלו    , פוטוגרמטריות   ה מדיד ביצוע  ככל 

 להלן.   7.1כמפורט בסעיף    יוזמנו על ידי המזמינה 

 . וכמפורט בהסכם זה   יבצע את השירותים בהתאם להנחיות המנהל   המודד  5.3

לבצע כל פעולה ישירה ו/או עקיפה הדרושים להשלמת    המודד מובהר כי על   5.4
 בהסכם.   אינה מצוינת במפורש השירותים על הצד הטוב ביותר, גם אם  

הזמנים    המודד  5.5 ללוחות  בהתאם  ו/או  יפעל  המנהל  ידי  על  לו  שיימסרו 
 . במסגרת הזמנת עבודה 

, ככל שקיימים שלבים  על סיום שלב במתן השירותים   מזמינה עד להודעת ה  5.6
לי  גר כחלק אינט  ש נדר   ו שאינ   יספק כל שירות ולא  המודד לא יתקדם   כאמור, 

 מהשלב הנוכחי בו הוא מצוי.  

באופן מיידי על כל בעיה העלולה להשפיע    מזמינה להודיע ל מתחייב    המודד  5.7
 על מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה. 

,  מזמינה יתייצב לישיבות לפי דרישת ה   מתחייב כי כל גורם בצוותו   המודד  5.8
מספר    בכל  על  הגבלה  תהיה  ולא  אין  כי  מודגש  שייקבעו.  ובזמנים  מקום 

 פרויקט בכל שלביו.  כל  תזמן לצורך קידום    מזמינה ישיבות שה ה 

סעיפי  על  לעיל,  זה  הפרת  - סעיף  ו/או  והפרתו  ההסכם  מעיקרי  הינו  שבו,  המשנה 
 תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

 הזמנת עבודה  .6

חתימת   6.1 זה,    המודד ו   המזמינה לאחר  הסכם  זה,  על  הסכם  תקופת  ובמהלך 
חתומות על   ת עבודה ו הזמנ מעת לעת   מודד ל   רשאית להעביר  המזמינה תהיה  

החתימה   מורשי  הזמנות  במזמינה ידי  פרויקט,  פר  עבודה  הזמנות  לרבות   ,
עבודה שנתיות, הזמנות עבודה למספר פרויקטים וכיוצ"ב. כל הזמנת עבודה  

לוחות  ל  תכלו  הפרויקט,  מיקום  לרבות  הנדרשים,  השירותים  פירוט  את 
התמורה   השירותים,  למתן  שייראה  הזמנים  נוסף  רלוונטי  פרט  כל  וכן 

 .  למנהל 

יהיה   6.2 עבודה,  הזמנת  קבלת  ביצוע    המודד לאחר  תיאום  על  אחראי 
הגורמים   וכל  המנהל  למול  ישירות  הביצוע,  ומועדי  שלביות  השירותים, 

 ות צדדים שלישיים. תיאום זה כלול בתמורת ההסכם.  הרלוונטיים, לרב 

יידרש   6.3 במסגרת    המודד בנוסף,  שיינתנו  בין  המזמינה,  הוראות  אחר  למלא 
הזמנת העבודה ובין בכל אופן אחר, לרבות הכנת תכניות עבודה וכל מסמך  

נדרש   בתמורת ההסכם.  פעולה תהיה כלולה  כל  להכין    המודד אחר, כאשר 

מסמך אחר, התכנית ו/או המסמך יובאו לאישורו של  תכנית עבודה ו/או כל  
המנהל במועד שיקבע לכך, והמנהל יהיה רשאי לדרוש שינויים / תיקונים /  

 יהיה מחויב להישמע להוראות המנהל לעניין זה.    המודד הבהרות וכיוצ"ב, ו 

  השירותים מובהר כי המזמינה אינה מתחייבת באשר למועד תחילת אילו מן   6.4
הוצאת   מועדי  ו/או  העבודה בפועל  ו הזמנות  ערוך    המודד ,  להיות  יידרש 

השירותים לתחילת   בהזמנת    בתוך   מתן  המזמינה  ידי  על  שייקבע  הזמן 
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כן מובהר כי תיתכן דרישה לספק את השירותים בכמה פרויקטים  .  העבודה 

כי ביכולתו   המודד בו זמנית, ובחתימתו על הסכם זה מצהיר   ונים ואתרים ש 
 .  לעשות כן, תוך עמידה בלוחות הזמנים 

  שינוע   למתן השירותים לרבות   מובהר כי כל העלויות הכרוכות בהתארגנות  6.5
 בלבד.    המודד וכיוצ"ב יחולו על  

כלל    הזמנות עבודה למען הסר כל ספק, המזמינה אינה מתחייבת להוצאת   6.6
, והינה רשאית שלא להביא  ו/או להיקף מסוים של הזמנת שירותים   מודד ל 

נשוא הסכם זה בין    השירותים הסכם זה לידי ביצוע בפועל ו/או לחלק את  
 גורמים שונים ו/או לפעול בכל דרך אחרת והכל לפי שיקול דעתה המוחלט.  

יחל    המודד  6.7 השירותים לא  בטרם  - על   במתן  זה  לו פי הסכם  הזמנת    נשלחה 
 . במזמינה על ידי מורשי החתימה    מה עבודה חתו 

סעיפי  על  לעיל,  זה  שבו,  - סעיף  הפרת  המשנה  ו/או  והפרתו  ההסכם  מעיקרי  הינו 
 נאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. ת 

 התמורה  .7

השירותים עבור   7.1 של    מתן  התחייבויותיו  כל  זה    על   המודד וקיום  הסכם  פי 
רצון  ולשביעות  מאת  ה   במועדן  בכתב  עבודה  להזמנת  ובכפוף  מזמינה 

 כדלקמן:   תמורה   מודד תשולם ל המזמינה,  

הכספית   י / טופס )רכיבי  הכספית    תו הצע ל   בהתאם  7.1.1 ,  ( ההצעה 
כמכפלת הכמויות שבוצעו בפועל  להסכם זה,    נספח ב' כ   המצורפת 

על  פרט  - ואושרו  כל  במחיר  המזמינה,  ההצעה    י / בטופס ידי 
 ; נה והסכם זה להוראות המזמי , בכפוף  הכספית 

להזמין  7.1.2 רשאית  תהא  עבודות    המזמינה    ה מדיד ביצוע 
ל פוטוגרמטריות  המזמינה  תפנה  כאמור,  במקרה  ים  / מודד . 

והתמורה   אלו,  עבודות  לביצוע  מחיר  הצעת  לקבלת  בדרישה 
ידי   על  ותאושרנה  בפועל  שתבוצענה  לעבודות  בהתאם  תשולם 

 . המזמינה 

 .  ( " התמורה " הלן:  עיל ול )ל 

)השירותים   7.2 נכללים  אשר  המזמינה  של  פרויקטים  עבור  לשירותים  ביחס 
חופשי   סחר  אזור  חוק  פי  על  חופשי  סחר  אזור  תחת  הפרויקטים(  ו/או 

מחיר המוצע  כל  , יראו  1985  - באילת )פטורים והנחות ממיסים(, תשמ"ה  
הכספית   א'  בהצעה  ) לאזור  זה  להסכם  התמורה  כנספח  צורף  נספח  אשר 

ככל שחל על פי הדין ובחתימתו    לל בתוכו את רכיב המע"מ הכו   כמחיר (,  ב' 

כי הבין והסכים מפורשות לאמור, וכי לא תהיה    המודד על הסכם זה מצהיר  
  , בקשר עם האמור. ה ו/או מי מטעמ   נה לו כל דרישה ו/או טענה כלפי המזמי 

קביעת המזמינה לעניין השירותים שנכללים תחת אזור סחר חופשי כאמור,  
    תהיה סופית ומוחלטת ובלתי ניתנת לערעור.  

  השירותים שהעניק בגין    דו"ח מפורט   לחודש,   1יגיש למזמינה, בכל    המודד  7.3
יצר   בחודש בפועל   אליו  החשבון,  להגשת  העבודה    ף שקדם  הזמנת  את 
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השירות  בוצעו  מכוחה  ו/או  ים,  הרלוונטית  תעודה  וכל  כדין  מס  חשבונית 

   אסמכתא ו/או אישורים אחרים בהתאם לדרישת המנהל ו/או המזמינה.  

והינו רשאי לאשר  המנהל יבחן את הדו"ח בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו,  7.4
בדרישות ו/או הבהרות הנוגעות    מודד את הדו"ח ו/או כל חלק ממנו, לפנות ל 

על   לשירותים  אחר  פרט  כל  או  אינו  - ולסכומים  כי  לקבוע  ו/או  הדו"ח  פי 
הבהרות    / השלמות  קבלת  לאחר  )אף  ממנו  חלק  כל  או  הדו"ח  את  מאשר 

 כאמור(. 

לאישור   7.5 ובכפוף  ממנו,  חלק  כל  ו/או  הדו"ח  את  המנהל  אישור  לאחר 
ת המזמי  המזמי נה,  עבור    מודד ל   נה שלם  שניתנו תמורה  בפועל    השירותים 

(.  ' ב נספח  )   שבנספח התמורה   ים המחיר פי  - ידי המנהל, על - ואושרו כאמור על 
  נה ימים מתום החודש שבו הומצאה למזמי   30בתוך    מודד התמורה תשולם ל 

 חשבונית מס כדין.  

  המודד כל עיכוב בהגשת דו"ח כאמור, יגרור עיכוב בביצוע התשלום, מבלי ש  7.6
בביצוע    יהיה זכאי לכל תוספת ו/או פיצוי ו/או הפרשי הצמדה בגין העיכוב 

 התשלום. 

יהא רשאי להגיש למנהל חשבונית עסקה חלף חשבונית מס כאמור,    המודד  7.7
הצהרת מדווח על בסיס מזומן לצרכי מס ערך   –  ' ה נספח  בכפוף לחתימה על 

 מוסף.  

עבודה   7.8 להזמנת  שתיקבע  ככל  כי  הניתנים  מובהר  לשירותים  או  כלשהי 
מגבל לפרוי  כלשהו  שהיא קט  כל  אלא    המודד ,  ה  מגבלה,  מאותה  יחרוג  לא 

ה  מאת  ובכתב  מראש  אישור  קבלת  אישור  מזמינה לאחר  ניתן  שלא  ככל   .
 המאושרת בלבד.   השירותים תמורה בגין מכסת    מודד כאמור, תשולם ל 

ייערכו    המודד  7.9 ותיקצובו  הפרויקט  של  החשבונות  מערך  כי  מתחייב, 
שתאפשר בדיקה וביקורת עליהם,    ידי עובדיו ברמת מיחשוב - במשרדיו ועל 

 בכל עת, לשביעות רצון המנהל. 

כי   7.10 ומוסכם,  את   המודד מובהר  חשבונו  על  האדם,  הציוד,    יספק  כוח 
ההוצאות   בכל  ישא  והוא  השירותים  לאספקת  והחומרים  המתקנים 

 . במתן השירותים על הצד הטוב ביותר הכרוכות  

תשלם   7.11 גמר,  לידי  ההסכם  התמ   מודד ל   המזמינה הובא  לו  את  המגיעה  ורה 
על   השירותים שהעניק בגין   העבודה - בפועל  הזמנות  יהא  פי  לא  לכך  ופרט   ,

 זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי נוסף.   המודד 

 הפרשי הצמדה ו/או הפרשי שער כלשהם.    מודד מובהר כי לא ישולמו ל  7.12

פי כל דין והסכם,  - כל מס, אגרה, תשלום חובה, היטל או הוצאות אחרות על  7.13
ו של הסכם זה ו/או נדרשים לשם ביצועו, בין אם ידועים  הכרוכים בביצוע 

על   במפורש  מוטלים  אינם  ואשר  לאו,  אם  ובין  ההסכם  חתימת  במועד 
 ידו. - וישולמו על   המודד , יחולו על  המזמינה 
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על   7.14 יחולו  לא  לעיל,  האמורה  לתמורה  פרט  כי  מוסכם    המזמינה עוד 

מין וסוג שהוא,  תשלומים, עלויות ו/או הוצאות כלשהם בקשר להסכם, מכל  
 . , מכל סיבה שהיא המזמינה ידי  - ולרבות במקרה של ביטול ההסכם על 

מבלי לפגוע באמור לעיל, מודגש כי התמורה כוללת כל עלות ותשלום החלים   7.15
כוח   המודד על   וכלי - בגין  ציוד  ביטוחים,  ואת  - אדם,  למתן השירותים,  עזר 

מתן  חריגות, הכרוכות ב כל ההוצאות, לרבות עקיפות ולרבות מיוחדות ו/או  
ההסכם.   לדרישות  בהתאם  מקרה    המודד השירותים  בשום  כי  בזה  מצהיר 

)אף אם ההסכם יבוטל ו/או יצומצם מכל סיבה שהיא(, לא תהיינה לו שום  
ה ו/או השקעה שהיו לו  בקשר לכל הוצא   המזמינה תביעות ו/או טענות כלפי  

 פי הסכם זה. - לצורך ביצוע התחייבויותיו על 

על   המזמינה  7.16 לנכותו  חייבת  היא  אשר  תשלום  כל  התמורה  מן  כל  - תנכה  פי 
כן   אם  אלא  להעבירו,  עליה  אליה  אשר  מוסמכת  רשות  לכל  ותעבירו  דין 

 מסמך פטור כדין.   המודד המציא  

כר עבודה ו/או במחירי  מובהר בזאת כי שום תנודות ו/או הפרשי הצמדה בש  7.17
ו/או   במיסים  ו/או  כמויות  בהיקפי  שינויים  ו/או  רכיבים  ציוד,  חומרים, 
על כל חלק מהשירותים לרבות על ציוד לא   אגרות ו/או היטלים המוטלים 

  ומובהר ישנו או ישפיעו על התמורה על פי הסכם זה, אלא לטובת המזמינה,  
  והינה ,  כלשהו   חליפין   ער ש   או   שהוא   מדד   לכל   התמורה לא תהיה צמודה   כי 

  אף   וזאת , בפועל   השירותים   לביצוע   הזמן   במשך   תלות   ללא , ומוחלטת   סופית 
  שממועד   התקופה   בגין   או   המודד   ידי   על   במועד   חשבונות   הגשת   אי   בגין 

  ומוסכם   מוצהר   ספק   הסר   למען .  בפועל   לתשלומם   ועד   החשבונות   הגשת 
  האגרות ,  ההיטלים   המיסים   כל   את   ככוללת   התמורה   את   יראו   כי   בזאת 

השירותים   על   החלים   החובה   ותשלומי    הציוד ,  החומרים   על   ולרבות   מתן 
.  ביצועם   לצורך   או / השירותים ו   במסגרת   לספק   חייב   המודד   אשר   והמתקנים 

  הטלת   או / ו   החובה   ותשלומי   האגרות   ההיטלים ,  המיסים   בשיעור   שינוי   כל 
  לא   המודד ו   התמורה   על   ישפיעו   לא   נוספים   חובה   תשלומי   או   אגרות ,  מיסים 

 . בגינם   נוסף   תשלום   כל   לדרוש   רשאי   יהיה 

זכאית  7.18 תהיה  יד   המזמינה  תחת  לעכב  ו/או  סכום    ה לקזז  כל  לגבות  ו/או 
מאת   לה  שיגיע  ו/או  על - על   המודד שמגיע  ו/או  זה  הסכם  הסכם  - פי  כל  פי 

סכום   מכל  הצדדים,  בין  שנערך  ו/או  אחר  פי  - על   מודד ל שיגיע  שברשותה 
 הסכם זה. 

לא יהא רשאי לקזז ו/או לעכב תחת ידו ו/או לגבות כל סכום שמגיע    ד המוד  7.19
על  מאת המזמינה,  לו  שיגיע  על - ו/או  ו/או  זה  הסכם  הסכם אחר  - פי  כל  פי 
 פי הסכם זה. - שנערך בין הצדדים, מכל סכום על 

ביצע   7.20 דין,  כל  ולפי  זה  לפי הסכם  למזמינה  העומדת  זכות  מכל  לגרוע  מבלי 

שביעות רצון המנהל והמזמינה, תהיה רשאית  את השירותים שלא ל   המודד 
, בהתאם לשיקול דעתה  המודד המזמינה להימנע מהמשך הזמנת עבודות מ 

 הבלעדי, ולמסור את העבודות לכל גורם אחר.  

סעיפי  על  לעיל,  זה  הפרת  - סעיף  ו/או  והפרתו  ההסכם  מעיקרי  הינו  שבו,  המשנה 
 תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 
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 תקופת ההתקשרות  .8

עם   8.1 ההתקשרות  תהא  - על   המודד תקופת  זה  הסכם    60של    לתקופה פי 
חתימה חודשים,   מיום  "   המזמינה   החל  )להלן:  זה  הסכם  תקופת  על 

 "(. ההתקשרות 

בס  8.2 האמור  אף  תקופת    המזמינה לעיל,    8.1  עיף על  במהלך  עת  בכל  רשאית 
הסכם    להביא   ( במקרה של הארכת תקופת ההתקשרות )לרבות    ההתקשרות 

לידי   על   סיום זה  שיקול - מוקדם,  בנימוק  - פי  צורך  וללא  הבלעדי  דעתה 
ול  זו.    מודד החלטתה,  החלטה  עם  בקשר  תביעה  ו/או  טענה  כל  תהא  לא 

בדבר סיום ההתקשרות בתוך    מודד תישלח הודעה בכתב ל במקרה כאמור,  
ו  המזמינה,  שתקבע  ל המועד  ש   מודד תשולם  השירותים  בגין    סופקו תמורה 

יהא  - על  לא  לכך  ופרט  ההסכם,  של  המוקדם  סיומו  למועד  עד  בפועל  ידו 
 . וי נוסף כלשהו זכאי לכל תשלום ו/או פיצ   המודד 

אינה מתחייבת להפעיל את    המזמינה מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי   8.3
  מודד , ול ו/או לכל חלק ממנה   למלוא תקופת ההסכם   המודד ההתקשרות עם  

   לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. 

יבצע את השירותים בתוך לוחות הזמנים הקבועים בתוך כל הזמנת    המודד  8.4
הנחיית המנהל. אי עמידה בלוחות הזמנים כאמור, באופן  עבודה ו/או לפי  

ה  את  ותזכה  זה,  הסכם  של  יסודית  הפרה  תהווה  ודווקני,    מזמינה מדויק 
הלן, מבלי לגרוע מיתר התרופות העומדות    17  בפיצוי מוסכם כאמור בסעיף 

 פי דין.  - פי הסכם זה ועל - לחברה בגין ההפרה כאמור, על 

ימסור   8.5 גמר,  לידי  ההסכם  הובא  בו  מקרה  כל    מזמינה ל   המודד בכל  את 
תוצרי עבודות  , דו"חות, חוות דעת,  עם נתונים   מדיה דיגיטלית   , המסמכים 

חומר    מדידה  השירותים  וכל  מביצוע  כתוצאה  או  לצורך  שהכין  אחר 

להשתמש  מזמינה  וה  רשאית  מי  תהיה  באמצעות  ובין  בעצמה  בין  בהם, 
 .  כל צורך שהוא ל מטעמה,  

השירותים   עיכוב  8.6 של    או / ו   ביצועם   בגמר   או / ו   במתן  בפרויקטים  עיכוב 
  עליהן   שליטה   היתה   לא   מודד ל   אשר   עליון   וח כ   של   נסיבות   עקב ,  המזמינה 

  ידי - על   זה   הסכם   להפרת   יחשבו   לא ,  למונען   או / ו   לצפותן   היה   יכול   לא   והוא 
.  בגינן   כלשהו   נוסף   לתשלום   או / ו   לפיצוי   זכאי   יהא   לא   המודד ו   המודד 

ולפי שיקול דעתה    המודד המזמינה תהיה רשאית במקרה כאמור, לבקשת  
  אולם הבלעדי והמוחלט, לדחות בכתב את לוחות הזמנים למתן השירותים.  

  יאריך   לעיל   כאמור   עליון   מכוח   כתוצאה   והעיכוב   במקרה   כי   בזאת   מוסכם 
של    העולה   בתקופה   הביצוע   תקופת   את  הבלעדי  דעתו  לשיקול  הסביר,  על 

  תעמוד   לא   צד   ולשום ,  ההסכם   את   לבטל   רשאית   המזמינה   תהיה ,  המנהל 
  השכר   את   מודד ל   תשלם   שהמזמינה   ובלבד ,  משנהו   כלפי   כלשהיא   תביעה 

שלב, זאת    אותו   עד   בפועל   השירותים שביצע   בגין   זה   הסכם   פי - על   לו   המגיע 
פי סעיף   לפי כל    8.2מבלי לגרוע מזכותה לסיים את ההסכם על  ו/או  לעיל 

 הוראה אחרת בהסכם זה.  

המבוצעות    ; מלחמה :  פירושו   " עליון   כוח "   זה   הסכם   לצרכי  8.7 איבה  פעולות 
פעולות מדינה אויבת    ; פלישת אויב   ; סדירים - י כוחות סדירים או בלתי יד - ל ע 
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ל וכל נסיבה  ;  או קרבות  תה שליטה  י לא הי   מודד אחרת אשר לדעת המנהל 

מזג  שתנאי  ובלבד  למנעה,  או  לצפותה  היה  יכול  לא  והוא    , יר ו האו - עליה 
רוח  שלג,  גשם,  ימי  קור לרבות  חום,  מחסור    ,  ו/או  מילואים  שירות  ו/או 

  א לא יה ,  יוד, שביתות ו/או השבתות וכיוצ"ב בחומרים ו/או בכלים ו/או בצ 
כ  ייחשב  את  ו ולא  יזכה  ולא  עליון  תקופת    המודד ח  של  כלשהי  בארכה 

 הביצוע. 

ה"קורונה"(   נגיף  )כדוגמת  מתפרצת  מחלה  ו/או  ככוח  מגיפה  תיחשב  לא 
אם  האמור,  אף  על  זה.  הסכם  פי  על  מפורשת    עליון  מהחלטה  כתוצאה 

  , באמצעות תקנות ו/או חוקים ו/או צווים, וחלוטה של הרשויות המוסמכות 
להמשיך    נגרם  ו/או  להתחיל  מובהק  יכולת  ו/או  היעדר  השירותים  במתן 

כי   והבלעדי,  המוחלט  דעתו  לשיקול  להכריע,  המנהל  רשאי  מהם,  איזה 
המדובר בכוח עליון לצרכי הסכם זה ו/או ביחס לשירותים מסוימים על פי  

 הסכם זה. 

כ  8.8 יחשבו  נסיבות  אילו  בדבר  המנהל  של  תהי ו החלטותיו  עליון  סופי נ ח  ת  ו ה 
 ת לערעור. ו ניתנ - ובלתי 

עיכובים   8.9 של  במקרה  כי  בזאת  מוסכם  לעיל  מהאמור  לגרוע  במתן  מבלי 
ו/או    המודד ו/או הארכת תקופת הביצוע לא יהיה    השירותים  זכאי לפיצוי 

 לתשלום נוסף כלשהו. 

 אחריות לטיב השירותים   .9

על   9.1 המוטלת  אחריות  מכל  לגרוע  חובה  - על   המודד מבלי  ומכל  דין  כל  פי 
מקבל על עצמו בזה אחריות מלאה, בלעדית ומוחלטת   המודד המוטלת עליו, 

לרבות  - על   שירותים ה לטיב   זה,  הסכם  ל ל פי  שיגרמו  הנזקים    מזמינה כל 
פגם ו/או ליקוי ו/או מחדל ו/או מעשה ו/או רשלנות וכיוצ"ב,  כתוצאה מכל  

 . במתן השירותים 

 אחריות ונזיקין  .10

יות לנזק מכל מין וסוג שהוא, בין במישרין ובין בעקיפין,  ישא באחר   המודד  10.1
נסיבתיים שייגרמו   ו/או  נזקים תוצאתיים  ו/או לעובדיה    למזמינה ולרבות 

ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה ו/או מחדל, טעות ו/או  
של   מעובדיו    המודד השמטה  מי  של  מטעמו  ו/ ו/או  שלוחיו  ו/ או  או  ו/ או 

ידו המגויסים   קבלני   על  מטעמו - לרבות  על המשנה  פעולתם  במסגרת  פי  - , 
אי  עקב  ולרבות  המכרז,  ומסמכי  זה  ו/או  - הסכם  זה  הסכם  הוראות  מילוי 

על  מהם - נספחיו  מי  ו/או  ל וכן    , ידי  רשלנות  מכל  כתוצאה  שייגרם  נזק  כל 
ו/או כלפי מי מטעמה ו/או כלפי כל צד ג'.    המזמינה מחדל של מי מהם כלפי  

אחריות   כי  מובהר  ספק  הסר  תקופת    המודד למען  כל  במשך  תחול  כאמור 

בכל מקרה, המזמינה לא תישא בכל אחריות על פי הסכם    ההסכם ולאחריו. 
 זה. 

יהיה    המודד , מובהר בזאת כי  המודד מבלי לגרוע מאחריותו המקצועית של   10.2
ב   הבלעדי   אחראי ה  סטייה  העבודה  לכל  מטעויות מסמכי  נובעת  ו/או    אשר 

, לרבות  במתן השירותים  ו/או מי מטעמו   המודד ו/או אי דיוקים של   רשלנות 
 מסמכי העבודה שהוצאו תחת ידו.  ל   ביחס 
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  המזמינה יהא אחראי לכל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד    המודד  10.3

שלישיים - על  גורמים  שהם,    ידי  כתוצאה  כל  להם  שייגרמו  נזקים  בגין 
פי הסכם זה, וזאת מבלי לגרוע  - או הפרת התחייבויותיו על  המודד מרשלנות 

פי כל דין. מוסכם בזאת  - פי הסכם זה ועל - על   המודד מכל התחייבויותיו של  
שלם,  ת , באם  המודד שלם כדמי נזק כאמור במקום  ת   המזמינה כי כל סכום ש 

ה ת  רשאי י היה  סכום    ת א  מכל  ל לנכותו  להגיע  בתוספת    מודד העשוי 
בכל דרך   המודד לגבותו מ  ת רשאי  המזמינה היה  ת בקשר לכך, וכן   ה הוצאותי 

 אחרת. 

או    המודד  10.4 לעובד  דין  פי  על  המגיעים  פיצוי  או  נזק  דמי  כל  לשלם  מתחייב 
כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם,    המודד לכל אדם אחר הנמצא בשירותו של  

כדי   מ תוך  עם  בקשר  או  השירותים  בזאת  מתן  פוטר  והוא  השירותים,  תן 
 . מראש ובמפורש את המזמינה מכל אחריות לאמור 

על   המודד  10.5 ו/או המועסקים  עובדיו  כל  של  ולביטחונם  לשלומם  ידו  - אחראי 
, ומתחייב לשלם כל דמי  לרבות קבלני משנה מטעמו   ו/או הנמצאים בשירותו 

כל נזק ו/או  פי כל דין כתוצאה מ - על להם  נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו  
  במהלך   ו/או מתן השירותים  אובדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל שהם במהלך  

 במהלך תקופת ההתקשרות. כל פעולה אחרת  

על   המודד  10.6 שייגרם  קלקול  ו/או  נזק  לכל  על - אחראי  או  מטעמו  - ידו  מי  ידי 
)לרבות נזק ו/או קלקול שייגרם על ידי המזמינה ו/או מי מטעמה עקב ייעוץ  

של   ו   ד המוד לקוי  גוף  ו/או  אדם  לכל  מטעמו(  מי  דרך,  ו/או  לכביש,  לאתר, 
להעברת מים   מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלפון וצינורות 

על   אחרים  מובילים  עקב  או  וכיוצ"ב  קרקעיים  תת  ו/או  מתן  קרקעיים 
, בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי  השירותים 

, ויתקן על חשבונו הוא באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונו של  וצפוי מראש 

פול ברכוש שניזוק  י המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הט 
 כאמור לעיל.  

שבוצעו    עבודות המדידה ככל שהמזמינה ומי מטעמה הסתמכו על תוצאות   10.7
ידי   ביצוע    המודד על  של  שהוא  כל  תוצר  על  ו/או  מטעמו  מי  ידי  על  ו/או 

ידי   על  ו/או    המודד השירותים  סטייה  ו/או  פגם  כל  ובשל  מטעמו,  מי  ו/או 
טעות שנפלו בתוצאות ו/או בשירותים כאמור, נגרם למזמינה ו/או לכל צד  

בכל    המודד שלישי נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ישירים ו/או עקיפים, יישא  
ו  מי  הנזקים  ו/או  המזמינה  שהוציאה  הוצאה  ובכל  כאמור,  ההוצאות 

מטעמה עקב האמור, לרבות העלויות הכרוכות בביצוע פעולות ו/או עבודות  
פרויקטים   לכך שהוצאת  לב  בשים  עקב האמור.  שנגרמו  הליקויים  לתיקון 

השירותים   סמך  על  עבודות  ביצוע  ו/או  זה    והעבודות לפועל  הסכם  מושא 
  לעבודות יקויים ו/או פגמים בעבודות שבוצעו בהתאם  ו/או התגלותם של ל 

ובלתי   ממושכים  זמן  פרקי  לקחת  עשויים  זה,  הסכם  מושא  ולשירותים 
של   חוזרת  בלתי  התחייבות  בגדר  הינו  זה  בסעיף  האמור  ,  המודד ידועים, 

 ללא הגבלת זמן.  

את    המודד  10.8 באופן מלא  ולפצות  לשפות  בזאת  בכל סכום    המזמינה מתחייב 
ייפסק   ושכ"ט  זה   10שבסעיף  בקשר    ה לחובת אשר  הוצאות משפט  לרבות   ,

 כתוצאה מהנזקים דלעיל.   נה עו"ד, ובגין כל הוצאה ונזק אשר יגרמו למזמי 
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יוצרים    המודד  10.9 יופרו זכויות  ידו לא  מתחייב כי במהלך מתן השירותים על 

וזכויות בקניין רוחני כלשהן, בין על ידו ובין על ידי מי מטעמו, וכן מתחייב  
 וג כי בכל התקשרות עם צדדים שלישיים לא תופרנה זכויות כאמור.  לדא 

כל  אם תיתבע האחרונה בתביעה בגין    המזמינה מתחייב לבוא בנעלי    המודד  10.10
 . ו/או בכל נזק אחר שאינו מפורט במפורש   הנזקים דלעיל מ אחד  

סעיף   המודד התחייבות   10.11 בלתי   10  לפי  ותהיה  הינה  אופי  - זה  ובעלת  חוזרת 
מתמיד והיא תעמוד בתוקף גם לאחר סיום תוקפו של הסכם זה, ללא הגבלת  

פי דין. חתימה על הסכם זה כמוה כחתימה  - זמן אלא אם כן קבוע אחרת על 
על כתב התחייבות לשיפוי. למען הסר ספק מובהר כי אין בהוראות סעיף זה  

של   מזכותה  לגרוע  בהתאם    ה המזמינ כדי  לה  המוקנה  אחר  סעד  לכל 
 להוראות הסכם זה ו/או כל דין. 

  המודד כלפי כל שהם , לנזקים  שהוא   לא תהא אחראית, בכל מקרה  המזמינה  10.12
כן מובהר    תהא עילתם אשר תהא.   על פי התקשרות זו,   ו/או כלפי כל צד ג', 

ומי    המודד כי הנחיות המזמינה לרבות כל הבא מטעמה, לא יגרעו מאחריות  
במתן השירותים  מטע  מחדל  או  פגם  כשל,  כל  בגין  לרבות  לעיל,  כאמור  מו 

 על ידו. 

סעיפי  על  לעיל,  זה  הפרת  - סעיף  ו/או  והפרתו  ההסכם  מעיקרי  הינו  שבו,  המשנה 
 תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

 ערבות ביצוע  .11

התחייבויות   11.1 כל  מילוי  במלואן    המודד להבטחת  ההסכם  הוראות  לפי 
, תוך  נה לפקודת המזמי   המודד , ימציא  במהלך תקופת ההתקשרות   ובמועדן 

פיננסית,    30 בנקאית  ערבות  במכרז,  זכייתו  על  ההודעה  מיום  ימים 

ובלתי  ביטוח  - אוטונומית  חברת  או  בישראל  מסחרי  בנק  מאת  מותנית, 
ב  הקבועים  ובתנאים  בנוסח  זה    ' ו נספח  בישראל,  ערבות  " לן:  )לה להסכם 

 . ( " הביצוע 

   ₪.   50,000  יהא בגובה   הביצוע סכום ערבות   11.2

 למשך כל תקופת ההתקשרות. תקפה  ערבות הביצוע שיגיש המודד תהא   11.3

מדי    נה להמציא למזמי   המודד מבלי לגרוע מהאמור, במקרה הצורך מתחייב   11.4
כך שזו תהיה בתוקף למשך כל    הביצוע פעם בפעם, כתבי הארכה של ערבות  

 . תקופת ההתקשרות בפועל 

ערבות   11.5 במתן  הקשורות  ההוצאות  ו/או    הביצוע כל  תוקפה  בהארכת  ו/או 
 . ידו - וישולמו על  המודד בגבייתה ו/או בהגדלת היקפה, לפי העניין, יחולו על 

כדי לגרוע מחיוביו    נה ידי המזמי - ו/או במימושה על  הביצוע אין במתן ערבות  11.6
המזמי   המודד של   על - על   נה כלפי  ו/או  ההסכם  ו/או  - פי  דין  כל  הוראות  פי 

לגרוע מזכויות המזמי  ל   נה בכדי  ו/או שיגיע  כל סעד המגיע  פי  - על   ה לתבוע 
 . פי כל דין - ההסכם ו/או על 
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כל תשלום ו/או פיצוי ו/או כל שיפוי שיגיעו   המודד לגבות מ  ת זכאי  נה המזמי  11.7

.  הביצוע ידי מימוש ערבות - פי כל דין, על - י ההסכם ו/או על פ - על   המודד מ  ה ל 
בכל עת במהלך    הביצוע לחלט את ערבות    ת רשאי   נה למען הסר ספק, המזמי 

תמומש   בו  מקרה  בכל  ההפרה.  לנושא  קשר  וללא  ההתקשרות,  תקופת 
למזמינה  הע  להמציא  המודד  מתחייב  חדשה    14תוך  רבות,  ערבות  יום 

 . ומשה באותם תנאים שהיו בערבות שמ 

יפר   11.8 שבו  במקרה  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  יסודי    המודד מבלי  תנאי 
,  המודד לפיצוי מאת    נה המזמי   ת מתנאי ההסכם ובכל מקרה אחר בו רשאי 

בזכויותי ת רשאי   נה היה המזמי ת  לפגוע  ו/או  לגרוע  הוראות  - על   ה , מבלי  פי 
ו/או   הביצוע ההסכם  ערבות  סכום  את  לחלט  דין,  לפי   כל  חלקו,  או    כולו 

 . יוכל להתנגד לחילוט האמור   המודד הבלעדי, מבלי ש   ה דעת - שיקול 

המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם, והפרת הוראה  - סעיף זה לעיל, על סעיפי  11.9

 . מהוראותיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם 

 ביטוח  .12

מאחריות   12.1 לגרוע  על    המודד מבלי  יחולו  דין,  כל  פי  על  ו/או  ההסכם  פי  על 
להסכם זה, המהווה חלק בלתי    נספח ג' הוראות הביטוח כמפורט ב   המודד 

 נפרד הימנו.  

  נספח ג' ימציא למזמינה אישור בדבר קיום הביטוחים המפורטים ב   המודד  12.2
 ימים מיום ההודעה על זכייתו במכרז.    14, בתוך  ( 1נספח ג') בנוסח  

 שלוח ו/או שותפות בין הצדדים - מעביד, שליח - בד תחולת יחסי עו - אי  .13

  המודד מצהיר, כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין    המודד  13.1

ו/או  ו/או   לבין  )לרבות קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם(  מי מטעמו  עובדיו 
יבצע את כל  , וכי שלוח ו/או שותפות - ו/או שליח  מעביד - יחסי עובד   המזמינה 

 התחייבויותיו נשוא הסכם זה כספק עצמאי לכל דבר ועניין.  

מצהיר כי הוא בלבד מעבידם ומעסיקם של כל העובדים המועסקים    המודד  13.2
והבאים מטעמו, והוא הנושא באחריות ובחובות המוטלים על מעביד על פי  

 כל דין וחיקוק.  

ו/או    ן ו/או הסכם מכוח כל די ,  המודד לעובדי  כל התשלומים מכל מין וסוג   13.3
וישולמו    המודד יחולו על    צו הרחבה וכיוצ"ב, קיימים או שיחוקקו בעתיד,  

ובמועדם   ידו - על  ו במלואם  צורה    המזמינה ,  בכל  לכך  אחראית  תהיה  לא 
 ואופן שהוא. 

ידי רשות מוסמכת, כי מתקיימים יחסי  - מובהר ומוסכם, כי באם יקבע על  13.4

)לרבות קבלני המשנה    מי מטעמו   ו/או עובדיו ו/או   המודד מעביד בין  - עובד 
ועובדיהם(  ו/או מי מטעמה לבין    מטעמו  אזי  המזמינה  כי    המודד ,  מתחייב 

בהסכם,   מהקבוע  במחצית  נמוכה  תהיה  זה  בהסכם  מתחייב  ו התמורה 
תהיה    למזמינה להשיב   שולמה  לא  ובאם  לו,  ששולמה  מהתמורה  מחצית 

  מודד רשאית לקזז סכום זה מהסכומים המגיעים, אם מגיעים, ל   המזמינה 
 . ו/או לגבות את הסכום בכל דרך אחרת 



 
 

53 

- , וזאת על המזמינה מתחייב לשפות את    המודד מבלי לגרוע מהאמור לעיל,   13.5

או  פ  במישרין  שעניינה,  דרישה  ו/או  תביעה  כל  בגין  ראשונה,  דרישה  י 
המזמינה ו/או מי  בין    ותפות שלוח ו/או ש - , שליח מעביד - בעקיפין, יחסי עובד 

מטעמו   המודד לבין    מטעמה  מי  ו/או  עובדיו  המשנה    ו/או  קבלני  )לרבות 
 , לרבות שכר עבודה וזכויות סוציאליות מכל מין וסוג. מטעמו ועובדיהם( 

 העברת זכויות  .14

להמחות  14.1 לשעבד  להעביר,  להסב,  הזכות  בזאת  נתונה  למסור    למזמינה  או 
לצד שלישי את זכויותיה ואת חובותיה לפי הסכם זה, בלי נטילת רשות על  

 . המודד כך מאת  

ולקיים את כל הוראות הסכם זה כלפי כל מי    ו מתחייב לקבל על עצמ   המודד  14.2
 . , אם יבוא המזמינה של    ה שיבוא במקומ 

זכויותיו,    המודד  14.3 ו/או  חיוביו  להעביר  ו/או  ההסכם  את  להסב  רשאי  אינו 
הסכמת   את  קיבל  כן  אם  אלא  לאחר,  מקצתן  או  בכתב    המזמינה כולן 

 ומראש. 

 וזכויות יוצרים   , ניגוד עניינים סודיות  .15

של    המודד  15.1 משנה  קבלני  ו/או  עובדיו  ו/או  מנהליו  מי  המודד ו/או  וכל   ,
ש  במצב  להימצא  שלא  מתחייבים  מתן  מטעמם,  בין  עניינים  ניגוד  ל 

השירותים על פי הסכם זה לבין כל עניין אחר שיש להם. יובהר כי אין איסור  
למתן שירותים לגוף אחר ובלבד שאין במתן השירותים משום ניגוד עניינים  

את    המודד לשירותים הניתנים על פי הסכם זה. בכל מקרה של ספק, יביא  
 יפעל בהתאם להנחיותיה. ו   המזמינה שאלת ניגוד העניינים בפני  

מתחייב בשמו ובשם עובדיו וכל הפועלים מטעמו לשמור בסוד ולא    המודד  15.2
כל   לידיעת  להביא  לאפשר  ו/או  לידיעת  להביא  למסור,  להודיע,  להעביר, 
ו/או   השירותים  למתן  בקשר  אליו  שתגיע  ידיעה  כל  אחר,  גוף  או  אדם 

השירותים  במתן  הקשור  חומר  כל  או  נתון  וכל  הפרויקט,    לפרויקט,  של 
 והכול בעת מתן השירותים או בכל זמן אחר 

נספח  נספח  במסגרת    המודד אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויותיו של   15.3
חובת  המצורף   ' ד  כי  מובהר  ול ל   המודד .  עניינים  מניגוד  סודיות  הימנעות 

כאמור בסעיף זה לעיל ועל פי כל דין, חלה גם על עובדיו ועל מי מטעמו, ועל  
משנה    המודד  קבלני  עובדיו,  ידי  על  סודיות  שמירת  המוודא  באופן  לפעול 

 וכל מי מטעמם. 

ספק,   15.4 הסר  הפרת    המודד למען  של  מקרה  כל  על  הבלעדי  האחראי  הוא 
קבלני משנה וכל גורם אחר  הוראות הסודיות וניגוד העניינים מטעם עובדיו,  

בגין כל נזק והוצאה אשר ייגרמו לה    המזמינה מטעמו, והוא לבדו יפצה את  
 עקב הפרה כאמור. 

במהלך    המודד  15.5 ידו  על  שיוכנו  העבודה  במסמכי  להשתמש  רשאי  יהיה  לא 
לכל   מהשירותים,  כתוצאה  אליו  שהגיעו  בנתונים  וכן  השירותים  ביצוע 

זולת למטרת מתן השיר  ולא יהיה רשאי  מטרה שהיא  ותים מכח הסכם זה 
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לפרסמם ברבים בכל צורה שהיא, אלא אם קיבל הסכמה מראש ובכתב מאת  

ה   מזמינה ה  ההסכמה.  לתנאי  רשאית    מזמינה ובהתאם  תהיה  מצדה 
במהלך ביצוע השירותים    המודד להשתמש במסמכי העבודה שהוכנו על ידי  

 לצורך הפרויקט ולכל צורך אחר, לפי שיקול דעתה.  

ימסור   15.6 זה,  הסכם  לפי  ההתקשרות  תקופת  כל    המודד בתום  את  למזמינה 
ב  הקשורים  והתוכניות  המסמכים  החומרים,  השירותים המוצרים,  ,  מתן 

 כשהם מעודכנים ומושלמים, לשביעות רצונה. 

על   המודד  15.7 בהתקשרותו  כי  יפר  - מצהיר  ולא  מפר  אינו  הוא  זה  הסכם  פי 
 ן רוחני. כלשהו לרבות זכויות קניי   זכויות צד שלישי 

שירותים, בתכנון ובתוצרי הסכם זה,  צרים בכל הקשור בתוצרי ה זכויות היו  15.8
של   יהיו  המוסרית,  הזכות  המזמינה לרבות  בלבד.  רשאית    המזמינה  תהא 

לרבות   צורך,  לכל  ובשירותים  במסמכים  בתוכניות,  שימוש  לעשות 
 . המזמינה בפרויקטים אחרים של  

שינ   המזמינה  15.9 לרבות  שימוש,  לעשות  בכל  רשאית  תוספת,  או  תיקון  וי, 
מסמכי העבודה וזאת לפי ראות עיניה ובלא מגבלות כלשהן, לרבות למסור  

ל  ש   ספק אותם  מבלי  שינתה    המודד אחר,  לאמור.  להתנגד  זכאי  יהיה 
הסכמת    המזמינה  את  שקיבלה  בלא  העבודה  מסמכי  לאותו    המודד את 
יהא    - השינוי   שביצע    המודד לא  לשינויים    ו/או   המזמינה אחראי 

 לתוצאותיהם. 

תהא רשאית להעביר    המזמינה מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי   15.10
יהיו    כי העבודה דלעיל לצדדים שלישיים את מסמ  ואותם צדדים שלישיים 

 . ם מסמכים בהתאם להוראות סעיף זה זכאים לעשות שימוש באות 

והבלעדית של   15.11 כל תוצרי    המודד באחריותו המלאה, המוחלטת  כי  להבטיח 
יהיו משוחררים מכל טענה ו/או תביעה מכל    מזמינה ההסכם אשר ימסרו ל 

 . המודד צד ג' שהוא, לרבות מי מטעם  

מטעמו,    המודד  15.12 הפועל  וכל  עובדיו  את  ולהחתים  ובעצמו  לחתום  מתחייב 
ולהעבירו    נספח ד' המצ"ב כ   לרבות קבלני משנה, על טופס שמירת הסודיות 

המזמינה   זכיית    14  בתוך לידי  על  ההודעה  ממועד  במכרז    המודד ימים 
 וכתנאי לחתימת המזמינה על הסכם זה.  

 תרופות  .16

יחול על הוראות הסכם    1973- חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"ג  16.1
  פי הוראות הסכם זה. - זה, אלא אם הוסכם אחרת על 

מהמקרים המפורטים להלן, לאחר מתן הודעה מראש ובכתב  בקרות כל אחד   16.2
על   7של   זה  הסכם  של  יסודית  הפרה  של  במקרה  או    -   המודד ידי  - ימים, 

  מתן השירותים מ   המודד רשאית לסלק את ידו של    המזמינה תהיה    לאלתר, 
אחרת,  דרך  בכל  ו/או  בעצמה  השירותים  את  לגרוע    ולהשלים  מבלי  וזאת 

 ואלה המקרים:   הסכם זה ולפי כל דין,   מכל סעד העומד לרשותה לפי 
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נגד   16.2.1 התראת פשיטת רגל, צו כינוס  ו/או מי מטעמו    המודד כשניתן 

תוך   בוטל  לא  והצו  וכיוצ"ב,  רגל  פשיטת  צו  מיום    30נכסים,  יום 
 הינתנו; 

מסתלק מביצוע ההסכם, במפורש או במשתמע, להלכה    המודד כש  16.2.2
 ; , בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו או למעשה 

ואו חדל/ו לטפל    מתן השירותים ו מ / חדל ו/או מי מטעמו    מודד ה כש  16.2.3
 ; במתן השירותים באופן אישי 

 באמון שניתן בו;   ו מעל   ו/או מי מטעמו   המודד כש  16.2.4

ש  16.2.5 מקרה  זה   המודד בכל  הסכם  מהוראות  יותר  או  אחת  ולא    הפר 
המזמינה,  שקבעה  המועד  בתוך  ההפרה  את  מילא    תיקן  לא  או 

  ם דעת - פי שיקול - ועל   או המנהל המזמינה ו/ תפקידו לשביעות רצון  

 המוחלט, ובלבד שקיבל מכתב התראה בנושא. 

,  התקשרות אחר התחייבויותיו הכרוכות ב   המודד בכל מקרה שבו לא מילא   16.3
תהיה המזמינה  כולן או מקצתן, במהלך פרק הזמן הנקוב למתן השירותים,  

תהא פטורה מכל התחייבות    המזמינה הסכם זה לידי גמר, ו   רשאית להביא 
ותהא זכאית למסור את המשך מתן השירותים והשלמתם לכל    המודד כלפי  

פיצוי בגין הנזקים    המודד אדם ו/או גוף אחר, ובנוסף תהא זכאית לקבל מן  
, וזאת מבלי לגרוע מזכותה לפי כל  הישירים והעקיפים שנגרמו לה עקב כך 

 . הוראה אחרת בהסכם וזה ו/או לפי כל דין 

דעות שיתגלו בין הצדדים בקשר להסכם  - כל מקרה של סכסוך או חילוקי ב  16.4
כי   הצדדים  בין  מוסכם  ממנו,  הנובע  או  מתן    המודד זה  קצב  את  יאט  לא 

פי הסכם זה  - השירותים ולא יפסיק את ביצועם בהתאם להתחייבויותיו על 

ימשיך   השירות  ומתן  השירותים,  מתן  בהמשך  אחרת  צורה  בכל  יפגע  ולא 
  המזמינה הדעות, ו - על אף חילוקי   ם ובמועד   ם במלוא   המודד ידי  - להינתן על 

ל  כל    מודד תשלם  ללא  במחלוקת  שנויים  אינם  אשר  סכומים  אותם  את 
 עיכוב. 

יפר   16.5 בו  מקרה  בכל  כי  בזאת  ההסכם    המודד מוסכם  את  מטעמו,  מי  ו/או 
התראה   ללא  ההסכם  את  לבטל  זכאית  המזמינה  תהיה  יסודית,  הפרה 
מוקדמת וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיה על פי ההסכם ו/או לפי כל דין,  
את   לסיים  מזכויות המזמינה  לגרוע  ומבלי  נזקיה  בגין  פיצוי  לרבות קבלת 

 לעיל.     8.2ההתקשרות כאמור בסעיף  

 פיצוי מוסכם  .17

יחויב   17.1 להלן,  המפורטים  מהמקרים  אחד  כל  מוסכם  ב   המודד בקרות  פיצוי 

 : לכל הפרה   ש"ח   1,000  של 

בביצוע   17.1.1 איחור  של  שבוע  כל  במועדים  עבור  הנקובים  השירותים 
 המנהל או מנהל הפרויקט; בלוחות הזמנים שקבע  

על פי הסכם    המודד בכל מקרה של הפרת התחייבות מהתחייבויות   17.1.2
 זה, שלא סולקה במועד שנקבע לכך בהודעת המזמינה על ההפרה. 
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לא תהא הגבלה על מספר הפעמים בהן תטיל המזמינה את הפיצוי המוסכם   17.2

ובגין כל  לעיל    17.1.1, ולרבות בגין כל שבוע בנפרד כאמור בסעיף  המודד על  
 לעיל.    17.1.2הפרה חוזרת כאמור בסעיף  

  , על דרך המעטה   , הצדדים כי פיצוי זה מבוסס על הערכה סבירה   על מוסכם   17.3
של   הצפויים  נזקיה  מאיחור המזמינה של  כתוצאה  כנ"ל   ,  הפרה  ובכל  או   ,

של   מזכותה  לגרוע  כדי  זה  מוסכם  בפיצוי  אין  את    המזמינה מקרה  לתבוע 
נזקיה האמיתיים כפי שיתבררו, ו/או לתבוע כל סעד או פיצוי אחר עפ"י דין  

 או עפ"י הסכם זה. 

להחלטות המזמינה לעניין זה;    המודד מובהר כי: לא תישמע כל טענה מצד   17.4
המזמינה תהיה רשאית לקזז את הסכומים המגיעים לה על פי סעיף זה מכל  

 לגבותם בכל דרך אחרת שתמצא לנכון.  , ככל שמגיע ו/או  מודד סכום המגיע ל 

 סמכות השיפוט  .18

ורק   18.1 אך  תהיה  זה  מהסכם  הנובע  עניין  כל  לגבי  הייחודית  השיפוט  סמכות 
 המשפט המוסמכים בירושלים בלבד. - בהתאם לדיני מדינת ישראל, ובבתי 

 כללי  .19

כל   19.1 מבטל  והוא  הצדדים  הסכמות  של  ושלם  מלא  ביטוי  מהווה  זה  הסכם 
פה. שינוי מתנאי הסכם זה לא יהיה תקף אם לא  - בעל הסכם קודם בכתב או  
ידי שני הצדדים. הימנעות מדרישה לקיום חיוב לפי  - נעשה בכתב ונחתם על 

 הסכם זה לא תקים טענת מניעות או ויתור. 

הודעה   19.2 כל  ההסכם.  של  ברישא  כמפורט  הנן  זה  להסכם  הצדדים  כתובות 
ת  לתעודתה  הגיעה  כאילו  תיחשב  למשנהו  אחד  מצד  שעות    48וך  שתשלח 

 מיום משלוחה בדואר, במכתב רשום, לפי הכתובת של הצד הנמען. 

 

 : ולראיה באו הצדדים על החתום 

 

 _________________ 

 המודד 

  ________________ 

 המזמינה 
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 נספח א'  –   מסמכי המכרז על נספחיהם 

 במכרז(   המודד )תצורף הצעת  
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 התמורה   – '  ב נספח  
  ( במכרז   המודד על ידי    ו והמחירים שהוצע   ההצעה הכספית טופס/י  יצורף  )   
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 ביטוח   - ג'  נספח  
 

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין, על הספק לערוך ולקיים,   .1
  על חשבון הספק, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות הספק מכח הדין 

, את  שנים נוספות לאחר סיום ההתקשרות(   7)ולעניין ביטוח אחריות מקצועית למשך  
הביטו  עריכת  באישור  המפורטים  זה  הביטוחים  להסכם  המצורף  ,  1ג' כנספח  ח 

)להלן:   נפרד ממנו  ,  "אישור עריכת הביטוח" ו   " הספק "ביטוחי  והמהווה חלק בלתי 
 לפי העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.  

הזכות שלא לערוך ביטוח חבות    ספק , ל הספק היה ולא מועסקים עובדים על ידי  
 יטוח. ' לאישור עריכת הב 2מעבידים כמפורט בסעיף  

 1גבול האחריות בביטוח אחריות מקצועית ייקבע בהתאם לטבלה   .2
 לוודא כי חריג "רשלנות רבתי" ככל וקיים,  מבוטל בכל ביטוחיו.    הספק על   .3
, לפני תחילת  נה להמציא לידי המזמי   הספק , על  נה ללא צורך בכל דרישה מצד המזמי  .4

את   התמורה,  חשבון  על  תשלום  לכל  או  להתקשרות  מוקדם  וכתנאי  השירותים  מתן 
אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי המבטח. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח,  

המזמי   הספק על   לידי  תוקף    נה להמציא  חידוש  בגין  מעודכן,  ביטוח  עריכת  אישור 
ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף    לתקופת ביטוח נוספת,   הספק ביטוחי  

 לעיל.   1ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף  
ל או  עומד להיות מבוט   הספק כי מי מביטוחי    נה יודיע למזמי   הספק בכל פעם שמבטח  

לערוך    הספק עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על  
את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או  

 השינוי לרעה בביטוח כאמור. 
ביטוחי   .5 במסגרת  הנדרשים  האחריות  גבולות  כי  דרישה    הספק מובהר  בבחינת  הינם 

לפי ההסכם    הספק , שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של  הספק על    מזערית המוטלת 
ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או    הספק ו/או על פי כל דין ואין בה כדי לשחרר את  

בכל הקשור   נה או מי מטעם המזמי  ינה לא תהיה כל טענה כלפי המזמ  ספק על פי דין, ול 
 לגבולות האחריות כאמור. 

על    נה למזמי  .6 עריכת הביטוח שיומצא  לבדוק את אישור  לא החובה,  תהא הזכות, אך 
לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו   הספק כאמור לעיל, ועל  הספק ידי 

 על פי הסכם זה.   הספק על מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויות  
לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל    נה מוסכם כי זכויות המזמי מוצהר ו  .7

על המזמי  מי מטעם המזמי   נה אינן מטילות  על  כל אחריות שהיא    נה או  או  כל חובה 
, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל  הספק לגבי ביטוחי 

על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו    על פי הסכם זה או   הספק חובה שהיא המוטלת על  
עריכת הביטוח   בין אם בדקו את אישור  לאו,  ובין אם  לעיל  עריכת שינויים כמפורט 

 ובין אם לאו. 
מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד    ה והבאים מטעמ   נה פוטר את המזמי   הספק  .8

לצורך  המשמש  או  \ ו   נה לחצרי המזמי   הספק או מי מטעם    הספק כלשהו המובא על ידי  
כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין    ספק מתן השירותים, ולא תהיה ל 

 אובדן ו/או נזק כאמור. פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 
ידי   .9 על  שייערך  משלים  או  נוסף  רכוש  ביטוח  ויתור  הספק בכל  בדבר  סעיף  ייכלל   ,

המזמי  כלפי  התחלוף  זכות  על  מטעמ וה נה  המבטחים  זכות  ה באים  על  הוויתור   ;
 התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.  

בו   .10 ובמקרה  ההסכם,  הסבת  לעניין  זה  הסכם  מהוראות  הוראה  מכל  לגרוע  מבלי 
, על  הספק השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם  

והיקף    הספק  לאופי  בהתאם  נאותות  ביטוח  פוליסות  המשנה  קבלני  בידי  כי  לדאוג 
 ההתקשרות. 

ביחס לשירותים במלואם    נה פי המזמי מוטלת האחריות כל   הספק מובהר בזאת כי על  
 לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה . 

על אף האמור    נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.  .11
חלפו   אם  אלא  יסודית  הפרה  תהווה  לא  במועד  הביטוח  אישור  המצאת  אי    10לעיל, 

 , בכתב, להמצאת אישור כאמור. נה יום ממועד בקשת המזמי 
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 1נספח ג'  

 
 

 תאריך הנפקת האישור: _____  אישור קיום ביטוחים  

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

 האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 מעמד מבקש האישור  אופי העסקה  מבוטח ה  מבקש האישור 

 שם:  
ים   להגנות  הממשלתית  החברה 

עירייה  כל או / ו או \ ו  המלח בע"מ 
מ   מועצה   /   / עצה  ו אזורית 

יערכו    מקומית  בשטחה  אשר 
   עבודות מכוח הסכם זה 

חברות   ו/או  האם  חברות  ו/או 
   בנות ו/או חברות קשורות 

 נדל"ן ☐  שם:  

 שירותים  ☒ 

 אספקת מוצרים ☐ 

 אחר:  ☒ 
 מתן שירותי מדידה 

 

 משכיר ☐ 

 שוכר ☐ 

 זכיין ☐ 

 קבלני משנה ☐ 

 מזמין שירותים ☒ 

 מזמין מוצרים ☐ 

 אחר: ______ ☐ 

  :  ח.פ.
514129097 

 ת.ז./ח.פ. 

:  מען
 , ירושלים 7כנפי נשרים  

:  מען

 כיסויים 

 סוג הביטוח 
חלוקה לפי  

גבולות אחריות  
או סכומי  

 ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/ סכום  
 ביטוח 

 בתוקף כיסויים נוספים  

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'  מטבע  סכום 

   302 ₪   1,000,000     צד ג' 
307 
309   
321 
 כיסוי לתביעות מל"ל   –   315
328   
322 
329   

 
אחריות  
 מעבידים 

    20,000,000   ₪ 309   
319   
328   

 
אחריות  

 מקצועית 
    8,000,000  

 ₪ 
  309   

321   
328   
303   
325   
326   
327   
301   
 חודשים(   12תקופת גילוי )   –   332

 
:ג' פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח   ) 

 יועצים / מתכננים   038
 מהנדס, אדריכל, הנדסאי   040
 ממוני ויועצי בטיחות   047
 שירותי פיקוח ובקרה   084
 )בניה( שירותי פיקוח, תכנון ובקרה     085
 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )כללי(   086

 ביטול/שינוי הפוליסה  

בדבר    האישור   למבקש הודעה    משלוח   לאחר   יום   30ייכנס לתוקף אלא    לא ביטוח,     פוליסת   של ביטול    או   האישור   מבקש   לרעת   שינוי 
 השינוי או הביטול. 

 חתימת האישור 

 המבטח: 
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 נספח  ד '  –   התחייבות לשמירה על  סודיות והימנעות מניגוד עניינים 
 

 לכבוד 

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ 

 

 התחייבות לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד עניינים   הנדון: 

אני הח"מ, __________________, ת.ז.:_________________, מורשה חתימה אצל  
"(, מצהיר כי קראתי את ההוראות בדבר שמירה על  המודד מטעם __________ )להלן: "   / 

החברה הממשלתית להגנות ים המלח  סודיות כמפורט להלן, ומצהיר ומתחייב בזה, כלפי  
 : המודד כלפי  כלפי מי מטעמה ו/או  ( ו/או  "המזמינה" )להלן:    בע"מ 

ובין לאחר מכן,    המודד קיומו של   תקופת   במשך   בין ,  למסור   ולא   , לא לגלות להראות  לא  .1
  או   אדם   לשום ,  מכן   לאחר   ובין   ו יד - על או  / ו   המודד אצל    העסקתי   או בין במשך תקופת 

  הנוגע   מידע  ושום   המודד   של או / ו   המזמינה  של  אחרים או / ו , מסחריים  סודות  שום , גוף 
  או   במישרין   הקשור   מידע   שום   או ,  המזמינה   עם   ההתקשרות   הסכם   ולעניין   , בכלל   להם 

  הגופים   או   והאנשים   ם ספקיה ,  ם לקוחותיה ,  ם ענייניה ,  ם עסקיה ,  ם ברכוש ,  בעקיפין 
  לגרוע   מבלי   אך ,  ולרבות ,  במגע   ם עימ   הבאים   או   מודד ב או  / ו   מזמינה ב   הקשורים 
,  יצור   שיטות ,  המודד או  / ו   המזמינה   של   ופיתוח   מחקר   נושאי ,  לעיל   האמור   מכלליות 
,  וספקים   לקוחות  עם   התקשרות  תנאי הזמנות ופרטיהן, , תחשיבים , מחירים , תהליכים 
  אלי   הגיעו   האמורים   והאינפורמציה   שהסודות   בין   וזאת ,  וסודות   מסמכים   שרטוטים 

  לידיעתי   שהגיעו   ובין   , למזמינה   שירותים   במתן או  / ו   המודד   ידי - על   מהעסקתי   כתוצאה 
  פותח  או   שהושג  מידע  ; הציבור   נחלת  שהוא  מידע   : למעט   זאת  כל . שהוא  אחר  אופן  בכל 

  אצל   שנתקבל   מידע   ; זה   הסכם   אגב   שהושג   במידע   שימוש   ללא   המודד   ידי - על   עצמאית 
  לחתימת   קודם   המודד   בידי   שהיה   מידע   ; סודיות   חובת   של   הפרה   ללא '  ג   מצד   המודד 
 . דין   פי - על   לגלותו   שחובה   מידע   או   ; סודיות   חובת   עליו   חלה   ולא   זה   הסכם 

כל שימוש במידע   . 2 לעשות  נשוא  לא  ביצועם של השירותים  לעיל שלא למטרות  כאמור 
, כולל בצוע שכפולים, העתקים  המודד ו/או    המזמינה ידי  - ההסכם שנמסרו לביצוע על 

 וכו' שלא למטרות לשמן נמסרו. 

התשמ"א  . 3 הפרטיות,  הגנת  חוק  מכוח  הסודיות  שמירת  חובת  לי  ידועות    1981- כי 
 והתקנות שמכוחו. 

  118פי האמור לעיל, מהווה עבירה אף לפי סעיף  - מילוי התחייבותי על - כן ידוע לי כי אי  . 4
 . 1977- לחוק העונשין, התשל"ז 

 את תוכנה, והסכמתי לכתוב בה.   נה כי התחייבותי זו ניתנת בהב  . 5

לעיל, למאן דהוא, ללא אישור בכתב    2או    1כי ידוע לי שהעברת מידע כאמור בסעיף   . 6
 קים כלכליים משמעותיים ביותר. נז   למזמינה , עלולה להסב  מהמזמינה 

של   . 7 מצב  אין  ובדיקה שערכתי,  ובדיקתי, לאחר חקירה  ידיעתי  למיטב  כי  הנני מאשר 
פי הסכם זה, לבין כל עניין אחר שיש לי ולקרובי  - ניגוד עניינים בין ביצוע השירותים על 

ני מתחייב  ו/או למנהלי ו/או לעובדי ו/או לגופים קשורים בי, עניין אישי בו. כמו כן הנ 
 כי לא יהיה מצב של ניגוד עניינים כאמור במשך כל תקופת ההסכם. 

 כי התחייבות זאת תמשיך לחול אף לאחר תום תקופת ההסכם האמור.   . 8

על  . 9 מועסק  ו/או  עובד  כל  להחתים  מתחייב  בקשר  - הנני  לרבות  ידי  השירותים  למתן 
מטעמי - קבלני  הבא  וכל  עובדיהם  יועצים,  על  משנה,  הזהה  ,  כלפיכם  התחייבות 

 להתחייבותי זו, והנני ערב לכל הפרה של התחייבות כאמור. 
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על  . 10 כלשהי מהתחייבויותיי  זכות  - בכל מקרה שאפר התחייבות  לכם  תהיה  זה,  כתב  פי 
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 סודיות   . 11
 פי כל דין. - והימנעות מניגוד עניינים המוטלת עלי על 

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע  שם מלא של החותם בשם המציע  תאריך 

 
  



 
 

63 

 הצהרת מדווח על בסיס מזומן לצרכי מס ערך מוסף   – '  ה נספח  

 

 ___________________ :  המודד   שם 

 ________________ ת.ז./ח.פ.:    מספר 

 :__________ תאריך 

 לכבוד 

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ 

 .ג.נ., א 

  – )להלן    1975  - "ו התשל ,  מוסף   ערך   מס   חוק   להוראות   בהתאם   כי   בזאת   לאשר   הריני  .1

  אך   הינו "מ,  מע   לרשויות   ידי   על   המדווחות   בעסקאות   עלי   החל   הדיווח   מועד (,  החוק 

במשבצת     Xסמן )נא    הבאה   מהסיבה (  מזומן )בסיס    התמורה   קבלת   בעת   ורק 

 המתאימה(: 

  הכנסה   מס   להוראות '  ה   לתוספת   בהתאם   ספריו   את   שמנהל   שירותים   נותן   הנני  

 ; 1973- "ג התשל (,  חשבונות   פנקסי )ניהול  

  הכנסה   מס   להוראות "א  י   לתוספת   בהתאם   ספריו   את   שמנהל   שירותים   נותן   הנני  

  מליון   15 על   עולה   אינו   עסקאותיי   ומחזור   1973- "ג התשל (, חשבונות   פנקסי )ניהול  

 ; בשנה   חדשים   שקלים 

  מס   להוראות '  א   לתוספת )ד(  2  בסעיף   האמור   עלי   וחל   נכס   שמכרתי   עוסק   הנני  

)יצרנים  1973- "ג התשל (,  חשבונות   פנקסי )ניהול    הכנסה    עסקאותיהם   שמחזור ; 

 (; מועסקים   6  - מ   יותר   לא   ובעסקם   חדשים   שקלים   1,950,000  על   עולה   אינו 

  לחוק   28  לסעיף   בהתאם   הינו   בגינה   החיוב   שמועד   עסקה   שביצע   עוסק   הנני  

  מדווח   הנני   אך ,  הגיע  טרם   28 סעיף   לפי  במס   החיוב  מועד   כאשר (,  ובניה )מקרקעין  

 ; לחוק   29  סעיף   מתוקף   העסקה   בגין   שקיבלתי   מקדמות   על 

  הסיבה   את   פרט   נא .  אחרת   סיבה   מכל   מזומן   בסיס   על   מדווח   הנני  

 .________________________________________________________ 

  הסכום   לדרישת   אחר   מסמך   או   עסקה   חשבון ,  חיוב   הודעת   חברה ל   להגיש   מתחייב   הריני  .2

 . התשלום   קבלת   עם   מיד   מס   חשבונית   חברה ל   ולהמציא ,  לי   המגיע 

  מסמך   בקבלת   ואין ,  עלי   מוטלת ,  לעיל   לאמור   והבלעדית   הראשונית   שהאחריות   לי   ידוע  .3

 . בו   לאמור   אישורכם   משום ,  ידכם   על   זה 

 הריני מתחייב להודיעכם על כל שינוי שיחול בעתיד בהתייחס לבסיס הדיווח כאמור.   .4

 

   

 המודד   וחותמת   חתימה  המודד   בשם   החותם   של   מלא   שם  תאריך 


