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 חשובות:הערות 

 )מקור וצילום(. עותקים פיזיים 2 -את ההצעות יש להגיש ב .1

  . PDFובו עותק סרוק של ההצעה בפורמט  קי-דיסק אוןיש לצרף להצעה  .2

מכרזי יואב, תחת "המציעים נדרשים להתעדכן באתר האינטרנט של המועצה האזורית  .3
, לרבות לשם קבלת  דיווחים, עדכונים והבהרות בנוגע למכרז וזאת  -" החברה הכלכלית

 .שינויים בתנאי המכרז ובתנאי הסף, אם יהיו

להסרת ספק, חלק מתנאי מכרז זה מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הוא  .4
 מיועד לנשים וגברים כאחד.

סודרת למסמכים יש למספר את החוברת ולסדרה לפי פרקים/חוצצים, תוך הפניה מ .5
 הצעה שתוגש באופן חסר עלולה לאבד ניקוד.  .הרלבנטיים להצעה
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 נספחי המכרז החוזה

 (;מסמך זהתנאי המכרז ומידע כללי למציע ) -  נספח א
 ;מיוחדיםותנאים  תנאי סף -  1נספח א
 חוזה המכרז; -  נספח ב

 
 נספח ביטוח; -  נספח ג
 נוסח ערבויות; - נספח ד

 
  תצהיר בדבר תשלום שכר מינימום, העסקת עובדים זרים ואכיפת דיני עבודה; -  1נספח ה
 הצהרת המציע ואישור רו"ח ועו"ד; -  2נספח ה
 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים; -  3נספח ה
   הצהרה ואישור בדבר הרשעות קודמות; - 4נספח ה
  הצהרה בדבר היעדר זיקה; - 5נספח ה
  הצהרה בדבר ייצוג הולם; -  6נספח ה
 תאום הצעות;-הצהרה בדבר אי -  7נספח ה
 ;טופס שמירה על סודיות -  8נספח ה

 
 ;(המפרט -)להלן  שירותיםדרישות ה -  1נספח ו
  ;צוות עבודה, ; רשימת לקוחות ופרויקטיםמציעהפרטי  -  2ונספח 

 תמורה;-נספח תשלומים -  נספח ז
 מסמך היעדר תביעות; -  נספח ח

 כתב הצעה והתחייבות; -  טנספח 
  טופס המלצת ממליץ; -  נספח י

 

 טבלאות
 

 ;ופרטים ביחס למכרזטבלת מועדים  - 1טבלה 
 ;נדרשות הסמכות - 2טבלה 
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 אנספח 

 בע"מיואב החברה הכלכלית לפיתוח 
 מועצה אזורית יואב )ליד צומת ראם(

 08-8500704: 'טל

 םהודעה ותנאי
 מסגרת הבטחת איכות במכרז למתן שירותי 

 יואבבמתחם פארק תעסוקה  פרויקט לביצוע עבודות פיתוח

 ( 01/2021 מס' פומבימכרז )

 1טבלה 
 

 אשר לא יוחזרו בשום מקרה.  בהליך זה,דמי השתתפות לרבות בגין , ₪ 1,500 -זו עלות חוברת 
 

 .0014:, בשעה 21.121.,  'היום  -( רשותלהצעת הפרויקט ) מפגש מציעיםמועד 
  .יש להתעדכן באתר .המפגש יתקיים באמצעות "הזום"

 
ו/או בכל מקום הנוגע במישרין או עצמאית באתר/י הפרויקט אין באמור כדי לגרוע מחובת המציע לבקר 

 , בטרם הגשת ההצעה במכרז.לובעקיפין למכרז זה, וכן לבצע את כל הבדיקות הנדרשות 
 

 . בנושא מפגש המציעים>עקב מצב מגפת ה"קורונה" עשויים לחול שינויים שונים 
 יש לעקוב אחר עדכונים באתר האינטרנט<

 .14:00שעה עד ל, 28.1.21,  'היום  - שאלות הבהרהמועד אחרון להגשת 

 : פניות בנושא המכרז ושאלות הבהרהפרטי נציג המזמין לצורך 
 .08-85007047; טל': shir@yoav.org.ilבדוא"ל:  -שיר גז 

 
 .16:00שעה עד ל, 9.2.21, ג'יום  - להגשת ההצעותמועד אחרון 

משרדי  -מזכירות המזמין )בנין מועצה אזורית יואב, ד.נ שקמים, ליד צומת ראם(  -תיבת המכרזים מיקום 
 .2, קומה המזמין

  .17:00שעה ב ,9.2.21, ג' יום  - מועד פתיחת ההצעות
 ., בכפוף למגבלות המחייבות בתקופת "הקורונה"]המציעים רשאים להשתתף במעמד

 [הפתיחה תשודר באמצעות "הזום". יש להתעדכן באתר כן,-כמו

  ₪ 10,000ערבות בנקאית, ע"ס  - להצעה סוג וסכום הבטוחה
 

 .1.6.21לפחות עד ליום  -תוקף הבטוחה 
 

  ₪ 50,000ערבות בנקאית, ע"ס  - ערבות ביצוע להסכם
 

 
  .1בטבלה יגברו המועדים  -למועדים אחרים במסמך  1בטבלה * במקרה של סתירה בין המועדים 

 ולמציעים לא תהיה כל טענה בעניין זה. ,ושיקול דעתלפי , םלבצע שינויים במועדירשאי  * המזמין
 

 כללי .1

    .במכרזהדרושים  השירותיםהמזמין מבקש לקבל הצעות לביצוע  .1.1

)יש לברר מראש  בשעות העבודה הרגילותהמזמין, מזכירות מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי את  .1.2
 בשום מקרה.  לא יוחזרברישא, אשר  1בטבלה לסך הנקוב בתמורה  ,טלפונית שעות פתיחה וקבלה(

לצורך  -( 1בטבלה המעוניין "לרכוש מרחוק" את מסמכי המכרז, יפנה לנציג המזמין )שפרטיו  מציע .1.3
יוכל המציע לקבל את מסמכי המכרז במזכירות  ,ביצוע התשלום בכרטיס אשראי. לאחר שיקבל קבלה

 . יש לתאם מראש את ההגעה.  או ברשת המזמין
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ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי המזמין, בשעות העבודה וכן באתר האינטרנט של  .1.4
 המכרז.  חוברתהמועצה, שכתובתו מופיעה בפתיח 

לצורך קבלת עדכונים והבהרות,  -באתר האינטרנט של המזמין  להתעדכןעל המשתתפים במכרז  .1.5
את  יחייבולרבות ביחס לשינוי במועדים, בתנאי הסף ובדרישות המכרז. עדכונים והבהרות אלו 

  המשתתפים לכל דבר ועניין. 

עתיקם או לעשות בהם שימוש כלשהו, כל המסמכים, הינם רכושו הבלעדי של ב"כ המזמין, ואין לה .1.6
 למעט לצורך הגשת הצעה במכרז.  

בתחילת השירותים מבלי לגרוע מכל האמור במכרז זה, מובהר כי יתכן עיכוב בתחילת הפרויקט ו/או  .1.7
ו/או יתכן שיחלוף זמן רב בין מועד קבלת ההחלטה של ועדת מכרזים בדבר המציע הזוכה לבין בפועל 

 , ולמציע הזוכה לא תהיה כל טענה או דרישה בעניין זה. ירותיםהשמועד תחילת ביצוע 

 על המציע בלבד.במלואן תחולנה  -הגשת ההצעה והשתתפות המציע הכנת, הוצאות  .1.8

 התקשרותרקע ל .2

 ;  Y-Park)הקמת פארק תעסוקה יואב  ו של פרויקטבעיצוממצויה האזורית יואב  המועצה .2.1
 (;הפרויקטאו  הפארק -להלן 

כלל עבודות , במסגרתו מתבצע תכנון וביצוע של בחשיבותו ובהיקפו לביצועמדובר בפרויקט משמעותי  .2.2
 ת בפארק. ותשתיות הפיתוח הנדרש

העיקרית התכנית  נההי 2016אושרה בשנת ר שאפארק התעסוקה יואב,  - 12/122/03/32מס'  תכנית .2.3
התכניות המאושרות והעתידיות בתחום כלל , וכן הפארקעיקרי לפיתוח התכנוני הבסיס את ההווה המ

 ית זו. בנוסף קיימות תכניות נוספות החלות על המקרקעין. הקו הכחול של תכנ

הפארק משלב שטחי תעסוקה, תעשייה, מסחר, אחסנה, כבישים, שטחים ציבוריים פתוחים, דרכי  .2.4
 גישה וחניה ועוד. 

)מזרח(, מושב כפר  383מערב( כביש ) 40)צפון( לכביש ארצי  3הפארק מתוחם בין כביש ארצי מס'  .2.5
 מאפשר גישה לפארק מצפון.  6הרי"ף בדרום. מחלף שורק של כביש 

תכנון וכן באמצעות חברת צוות יועצים בכל תחומי הבליווי החברה הכלכלית לפיתוח יואב בע"מ,  .2.6
ארק התכנון והביצוע של הפמקדמת את  - 'האחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מהניהול והפיקוח, '

 עבור המועצה האזורית.

כקבלן  בע"מתשתיות חברת אוליצקי , ונבחרה עם גמר התכנון המפורט, עבר הפארק לשלב הביצוע .2.7
 המבצע. 

  .והקבלן החל בביצוע עבודות הפיתוח 1.10.20ביום כבר ניתן  לשלב א' צו התחלת עבודות .2.8

משום התחייבות, אלא הערכה מהפרויקט. אולם אין בכך  80% -להערכת המזמין, שלב א' מהווה כ .2.9
 בלבד.

 מש"ח.   96 -אומדן ביצוע של הקבלן לפרויקט כולו  .2.10

 .פורט מהנדסים בע"מידי חברת -, המבוצעת עלמטעם הקבלן בקרת איכותביצוע העבודות כולל  .2.11

  פרויקט. הבקשר עם  הבטחת איכותשירותי דרושים למזמין בשלב זה,  .2.12
רשאים )אך לא חייבים( להזמין שירותים מהמציע הזוכה אף ביחס  המועצה המזמין ו/אומובהר כי 

  לפרויקטים אחרים, לאורך כל תקופת ההתקשרות והדבר יחייב את נותן השירות. 

  על המציעים לעיין היטב בהסכם על כלל הוראותיו ונספחיו בטרם הגשת הצעה במכרז.  .2.13
 בר מתחייב לדעתו בנסיבות העניין.אף האמור, המזמין רשאי לשנות את נוסח ההסכם, אם הד-על
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 .כמפורט בהסכם המכרזתקופת השירותים הינה  .2.14

תיקבע לפי ההצעה הזוכה, בהתאם לפרמטרים הקבועים במכרז ובכפוף ליתר זוכה למציע ההתמורה  .2.15
  . הוראות המכרז

אמות המידה והדרישות בחינת ההצעות ושקלולן ייעשו כמפורט במסמכי המכרז, לרבות לפי  .2.16
 .  '1בנספח א תהמפורטו

 .(כזה נקבע אם) בנספח ט'שנקבע במסמכי המכרז, כקבוע מהטווח  לא תחרוגהמציע  הצעת .2.17

 בהליךלהשתתפות סף תנאי  .3

 יםמפורטה תנאי הסףו הדרישותעל ההצעה ו/או על המציע )בהתאם להקשר הדברים( לעמוד בכל  .3.1
 תיפסל ולא תובא לדיון.  -הצעה שלא תעמוד בתנאי הסף . 1אבנספח 

 - )אם נדרש( ברישא 1בטבלה  לטובת המזמין, כנדרש( מקור)נוסח  בטוחהלהצעתו  צרףלמציע על ה .3.2
 מהתחייבויותיו במסגרת ההצעהבאיזו לא עמד מציע  .וזאת להבטחת התחייבויות המציע בהצעתו

 ללא כל טענה או דרישה מצד המציע. ,ימים 7בהתראה של  , רשאי המזמין לחלט את הבטוחהוההליך

  צרף להצעתו ערבות בנקאיתמציע לל ע ,תיברישא( ערבות בנקא 1בטבלה כמפורט )אם נדרשה 
  .דנספח המזמין, בנוסח דוגמת  ערוכה לטובת ,הסך הנקוב ברישא-שמו, על-על

אוטונומית, בלתי מותנית, לפירעון גם בנוסח אחר, ובלבד שהערבות תהא הצעה ערבות קבל המזמין י
  לעיל.דכאשר סכום הערבות ותוקפה יעמדו בהוראות  ,מיידי לפי דרישה

 הבטוחה תוקף ת לדרוש הארכהרשות המזמין . בידי ברישא 1טבלה בתוקף הבטוחה יהא כנקוב  .3.3
 .כן לאלתרלעשות המציע חייב במקרה כזה, ותקופות נוספות בהתאמה לתוקף ההצעה לפי מכרז זה, ב

 נקבע. אם, בנספח ט' הקבוע, התמורה המרביו/או שיעור מחיר תעלה על הצעת המציע לא  .3.4

  . ברישא 1טבלה בההליך, אם הדבר נדרש את מסמכי  רכשהמציע  .3.5

 שיש לצרף להצעה מסמכים .4

שעליו להגישם חתומים בחתימתו ולמסמכים אחרים שנדרש  םעל המציע לצרף להצעתו )בנוסף למסמכי
  המסמכים הבאים המפורטים להלן: כללצרף(, את 

 
שם צורפו , בהצעה העמוד/הנספח הרלבנטי מספראת , היכן שמצוין לעשות כן ,לציין ]על המציע
 [הנדרשים םתנאיהוכחת העמידה בלהמסמכים 

 .1אובנספח המפורטות לעיל  בדרישות הסףכל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידת המציע  .4.1

 ידי הבנק(. -ברישא )עותק מקור וחתום על 1בטבלה הנדרשת  הבטוחה .4.2

 [למלאלהצעתנו ]נא  ____ עמ'/נספחר' 

 .מסמכי הליך זהעל רכישת ע"ש המציע  קבלה .4.3

 [למלא]נא להצעתנו  ____ /נספחר' עמ'

   שתתאר את פעילות המציע וניסיונו בביצוע השירותים. מצגתאו ו/ מציע פרופיל .4.4
  . הרלבנטיים םהנדרש ביחס לשירותי הספציפייכלול התייחסות לניסיון האמור 

 םניסיונלרבות התייחסות ל, מטעם המציע המהנדסיםלניסיון  פרטניתכן, תינתן התייחסות -כמו
   . הםכישורילוהרלבנטי 

 [למלאלהצעתנו ]נא  ____ /נספחעמ'ר' 

 לצרכי מע"מ. עוסק מורשהתעודה תקפה בדבר היות המציע  .4.5
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 [למלאלהצעתנו ]נא  ____ /נספחעמ'ר' 

 .1976-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו-על אישור תקף .4.6

 [למלאלהצעתנו ]נא  ____ /נספחעמ'ר' 

 או פטור מכך. ניכוי מס במקוראישור על  .4.7

 [למלאלהצעתנו ]נא  ____ /נספחעמ'ר' 

 :תאגידהמציע הינו שבמידה  - אישורי התאגדות .4.8

 רשם החברות. נסח עדכני מאת וכן התאגיד תעודת התאגדות של  .א

 אישור עו"ד או רו"ח: .ב
 במסגרת סמכויות התאגיד. הינםוההתקשרות השירותים כי  (א)
 שמות המנהלים של התאגיד. (ב)
 שמות האנשים שחתימתם מחייבת את התאגיד. (ג)

 :רשומה שותפותהמציע הינו שבמידה  -אישורי התאגדות 
 עו"ד.ישור אתעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או  .ג
 אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות. .ד

 [למלאלהצעתנו ]נא  ____ /נספחעמ'ר' 

 .ופרוטוקול מפגש מציעים מסמכי הבהרהל בחתימה וחותמת המציע עהעתק חתום  .4.9

  ידי המציע. -, כולל הנספחים, מלאים, חתומים ומאושרים עלמסמכי המכרזכל  .4.10
 יאושר ויאומת המסמך כנדרש.  -היה ונדרש אישור עו"ד / רו"ח למסמך כלשהו 

תהיה ועדת המכרזים רשאית לפוסלה, כפוף  -תוגש ללא כל המסמכים המבוקשים כאמור שהצעה  .4.11
 לזכות המזמין לבצע הליך השלמת מסמכים לפי הוראות הדין. 

 והסבריםבדיקות  .5

 ולפעול לפי הוראותיו בטרם הגשת הצעתו. ההליך על המציע לעיין היטב בכל מסמכי  .5.1

עם נציג המזמין שפרטיו  תיאום מראשוזאת ב - מסמכי המכרזב, לעיין ההצעההגשת לפני מציע רשאי,  .5.2
להשתתפות במכרז הינו רכישת מסמכי בילתו אין אף האמור, תנאי -על .ברישא 1טבלה במפורטים 

 המכרז מהמזמין.

, ביצע את כל הבין את תנאי ההליך, םפרטיהמצהיר המציע, כי ראה ובדק את כל  הצעתובהגשת  .5.3
 .הרלבנטיות הדרישות והעלויותאת כל מביאה בחשבון וכי הצעתו הבדיקות המוקדמות הנדרשות, 

 ביחס למכרז שאלות הבהרה .6

, רשאי לפנות, במכרז בהירות וכו'-, איההתאמ-, איה, שגיאהביחס לסתיר השיבקש לקבל הבהר מציע .6.1
. באחריות המציע לשם קבלת הבהרה ברישא 1בטבלה בכתב בלבד, לנציג המזמין שפרטיו מצוינים 

 ידי המחשב.-קבלת הפניה, ואין להסתמך על אישור קבלה אוטומטי המופק עלבטלפון לוודא 

 את כל העמודות הבאות:  הבהרות תישלחנה במסמך "וורד" בלבד ותרוכזנה בטבלה, הכוללת .6.2
 מסמך/נספח סעיף עמ' בחוברת מס'

 בחוברת המכרז
 מענה שאלת ההבהרה

 -למילוי המזמין-     

 מציע שלא יפנה לקבלת הבהרות בכתב, באופן ובמועד דלעיל, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר  .6.3
 התאמות וכיו"ב טענות ביחס להליך.-בהירות, שגיאות או אי-סבירות, אי-אי
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המזמין ייתן מענה לשאלות בכתב בלבד, לפי שיקול דעתו. רק מענה שיינתן בכתב מטעם המזמין,  .6.4
פה שתינתן בקשר להליך, לרבות במהלך מפגש המציעים )אם -יחייב את המזמין. כל תשובה בעל

 יתקיים(, לא תחייב את המזמין ואין להסתמך עליה.

אי המכרז, גם לאחר פרסום התשובות לשאלות המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את מסמכי ותנ .6.5
 ההבהרה, בין אם ביוזמתו ובין אם כמענה לפניית מציע, כפוף לפרסום השינויים בקרב רוכשי המכרז.

התאמה העולים ממסמכי המכרז שלגביהם לא נדרשה, או לא ניתנה הבהרה -במקרה של סתירה או אי .6.6
 פרשנות המזמין תחייב.  -

 מפגש מציעים .7

 ברישא.  1בטבלה מועד מפגש המציעים הינו כנקוב  .7.1

ברישא למסמך זה, כי השתתפות במפגש מציעים הינה חובה, הרי שמציע שלא  1טבלה בנקבע  אם .7.2
 אחרת(.ידי המזמין -עליהיה רשאי להגיש הצעה במכרז )אלא אם נקבע  לאישתתף במפגש, 

 דק', רשאי המזמין שלא לאפשר את השתתפותו.  10 -מביותר המציעים למפגש ע שיאחר מצי .7.3

י מציעים, בכל עת, וכן לשנות את התנאים להתייצבות /לבטל או להוסיף מפגש ,לשנותרשאי המזמין  .7.4
 ושיקול דעתו המוחלט.דרישותיו בהם, לפי 

 הגשת ההצעהאופן  .8

, או -ים בטהוראה זו חלה אף על גופים השול. הצעה אחת בלבדכל מציע רשאי להגיש מטעמו  .8.1
הגשת הצעה שלא ידי, או המצויים תחת שליטה משותפת עם המציע ו/או חבר במציע. -הנשלטים על

  בהתאם להוראות אלו עלולה להביא לפסילתן של כל ההצעות הרלבנטיות. 

 צעה במכרז. לטובת הגשת ה "הוק-אד"תותר הגשת הצעה בדרך של מיזם משותף, אשר התגבש  לא .8.2

לדחות מועד זה  רשאי המזמין .ברישא 1טבלה בהנקוב  המועדהינו  ותהמועד האחרון להגשת ההצע .8.3
על דחיית המועד האחרון, ייחשב המועד שנקבע בהודעה המאוחרת  המזמין לפי שיקול דעתו. הודיע

  ההצעות.הגשת שם , כ"מועד האחרון" למטעם המזמיןביותר 

 .ההליךלדרישות הוספות או שינויים  , התניות,הסתייגויותכל ביחס להצעה אין לרשום  .8.4
 לפסלה. המזמין  רשאי -ההליך או בסטיה ממנו מציע שיגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי 

 . הליך זהאלא אם הדבר הותר במפורש במסגרת מסמכי  להגיש הצעה חלקית, אין .8.5

ההליך מסמכי  כלי גב-על לחתום, ההליךמילוי במסמכי  את כל הפרטים הטעונים למלאעל המציע  .8.6
הנדרשים,  האישוריםו המסמכים כלצרף את ול בראשי תיבות כל דףובמקומות המיועדים לכך, לסמן 

ידי -על חתומיםידי המזמין למציעים, כשהם -שנמסרו על פרוטוקולכל מסמך הבהרה ולרבות כל 
 המציע.

כלשהם סימני כיתוב  ללא) וחלקהסגורה לבנה,  -אחת מעטפה תוך ב, עותקים זהים 2 -ההצעה תוגש ב .8.7
מועד האחרון הבלבד, לא יאוחר מ ידניתבמסירה  ,ההצעותלתיבת ותוכנס  ,(פרט למספר המכרז

במועד האחרון,  ההצעותלא תמצאנה בתיבת שהצעות  .ברישא 1בטבלה , כנקוב להגשת ההצעות
 .תיפסלנה

 נפרדת,עותק המקור של הבטוחה להצעה יצורפו להצעה במעטפה  וכןעותק מההצעה הכספית  .8.8
 שתהיה בתוך מעטפת המכרז. 

באופן מסודר, עם הפניה לנספחים רלבנטיים בהם קיימים המסמכים להוכחת ההצעה ומסמכיה יוגשו  .8.9
 .התנאים הנדרשים במכרז

  המזמין.מזכירות ב" נתקבלבחותמת " ה, על המציע להחתים את מעטפת ההצעהגשת ההצעהבטרם  .8.10
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 קי.-(, באמצעות דיסק אוןPDFשל ההצעה הסרוקה במלואה ) עותק דיגיטלי, יש לצרף להצעה בנוסף .8.11

התאמה בין -במקרה של סתירה או איוהמסמכים במקרה של מחלוקת בדבר פרשנות הוראות  .8.12
  . בכך המזמיןיע כרי -או בין הוראות מקבילות הנכללות באותו נספח  ,הנספחים השונים

 שיקול דעתו הבלעדי ותהיה מחייבת. תהיה לפי בעניין זה  המזמיןהחלטת 

 ההצעה הכספית, מחירים ומדידה .9

  . בנספח ט'בהתאם למפורט ההצעה הכספית הינה  .9.1
 שאם לא כן עלולה ההצעה להיפסל.לחרוג מטווח זה, אין ככל שנקבע טווח מחירים מחייב, 

 ההוצאות ,, החומרים, הציוד, האספקההשירותיםיכללו את כל  נותן השירותמחירי ההצעה של  .9.2
היטלים וכו', המיסים, ההרווח,  חשבון המציע במסגרת המכרז(,-)לרבות אלו שלגביהן נרשם שהן על

 פרט למע"מ, אלא אם צוין אחרת במסמכי המכרז.

 צוין לכך, ככל שצוין.אלא במקום מיוחד ש ,לכלול מס ערך מוסף אין הבהצע .9.3

לפי החישוב יעשה יהחישוב  -במקרה של סתירה בין שיעור ההנחה שצוין בהצעה לסכום ההצעה  .9.4
 . המיטיב עם המזמין

 .לאורך כל תקופת ההתקשרותידי המציע יהיו תקפים -המחירים שיוצעו על .9.5

 תוקף הצעת המציע .10

 חודשים, או בהתאם למצוין  3 -ההצעה תיחשב כעומדת בתוקפה למשך תקופה שלא תפחת מ .10.1
 לפי התקופה הארוכה מביניהן. -למכרז )כתב ההצעה וההתחייבות(  בנספח ט'

 חודשים נוספים. 3 -המזמין רשאי לדרוש מהמציעים, בהודעה בכתב, להאריך את תוקף ההצעות ב .10.2

מציע שלא יאריך את תוקף הערבות כנדרש ו/או שבמועד החלטת ועדת המכרזים ערבותו אינה בתוקף,  .10.3
 יראו אותו כמי שהודיע על ויתור על המשך השתתפותו במכרז. 

 קביעת הזוכהלצורך הערכת ההצעות אופן  .11

 .1אבנספח המפורטות אמות המידה תיבחנה לפי  )שתעמודנה בדרישות הסף( ההצעות הכשרות .11.1

לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, רשאי המזמין, באמצעות גורם/צוות בדיקה מטעמו לזמן  .11.2
לבצע כל בדיקה נדרשת לצורך בחינת עמידת המציעים בתנאי וכן מציעים )כולם או חלקם( לראיון 

  הסף ובדרישות המכרז. 
מציע שלא יתייצב או לא ישתף פעולה עם בדיקת המזמין, רשאית ועדת המכרזים לפסול את הצעתו 

 לפי שיקול דעתה. 

או ביכולתו לעמוד  שירותיםבעת הדיון בהצעות, זכאי המזמין להתחשב בכושרו של המציע לביצוע ה .11.3
ו/או המזמין ור בתנאי המכרז, כפי שהדבר נובע מניסיון קודם שלו באספקת שירותים קודמים עב

 עבור אחרים וכן להתחשב בוותק ובניסיונו במתן שירותים דומים.

תתבסס על התרשמות מהמסמכים , יכול שומנציגיו בביצוע השירותיםההתרשמות מהמציע  .11.4
 ונציגיויתקיימו עם המציע אשר  ,על ראיונות/מפגשיםו/או  /ממליציםהמצורפים להצעה, על המלצות

הכל בהיקף ובאופן שיחליט לגביו  - , אם יחליט על כך המזמיןבפועל יםהמיועדים לביצוע השירות
  לפי שיקול דעתו הבלעדי. המזמין ו

להגיע לפגישות/לראיונות יהיה ונציגיהם על המציעים  -ייקבעו ראיונות/פגישות עם המציעים  אם .11.5
, ובהיעדר התייצבות, רשאי המזמין שלא לקבוע מועד שנקבע )או לכל מועד נדחה אחר שייקבע(במועד 

  . , או אף לפסול את ההצעהחליפי וליתן ניקוד בהתאם
נוהלי פרויקטים דומים שבטיפולם, במסגרת ראיונות/פגישות אלה יידרשו נציגי המציע להציג 

 וכיו"ב.  יכולותכישורים מיוחדים והעבודה, תפיסת שירות, לקוחות קיימים, ניסיון, 
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גורמים לרבות , שצורפואת ההמלצות ם לבדוק /רשאימטעם המזמין  הבדיקה /גורםוותצ .11.6
שהמציע עבד עמהם ולא נכללו ברשימת הממליצים מטעמו )או לא צורפה המלצה  /נוספיםאחרים
  הכל בהתאם לשיקול דעתו של צוות הבדיקה.   -שלהם( 

תוצאות בחינת לת מידע בדבר מראש על קב יםהמציע יםאובייקטיביות, מוותרעל בכדי לשמור 
 .ההמלצות )למעט הניקוד הכללי(

 בתום בחינת הצוות המקצועי, תועבר המלצה לוועדת המכרזים לשם קבלת החלטה.  .11.7

 ושונות ה הטובה ביותרבחינת ההצעות וקביעת ההצע .12

, ושהניקוד בהליךהנדרשים הסף ההצעה שתיבחר כזוכה הינה הצעה כשרה, שעמדה בכל תנאי  .12.1
 .  שנקבעו בהליךהוראות השלה הוא הגבוה ביותר מבין כל ההצעות הכשרות, כפוף ליתר 

יובאו בחשבון, בין היתר, הידע המקצועי וכושר הביצוע, היכולת הכספית וטיב  המזמיןבשיקולי  .12.2
 ., לרבות ניסיון המזמין או גורמים אחריםבשירותים קודמיםסיונו ישל המציע וכן נ השירותים

ר זהה, תבוצע התמחרות בין הצדדים לפי כללים שיקבע הצעות או יות 2היה הניקוד שקיבלו  .12.3
 המזמין, או כל הליך אחר לפי שיקול דעתו של המזמין.

, היה וההתקשרות עם המציע הזוכה לא תצא ופי, לפי שיקול דעתהמזמין רשאי לקבוע זוכה חלו .12.4
 את הפועל, מכל סיבה שהיא.

 ו, גם בעצממהם או חלק ,רותיםיהש, ולבצע את כל הכולה או חלק ,ההצעה לקבל אתרשאי  המזמין .12.5
 .מצא לנכוןישאחרת או בכל דרך 

לבחור את המזמין הצעה הכספית שנקב בה המציע, רשאי הנמצאה סתירה בין שני עותקים של  .12.6
 , ולמציע לא תהיה כל טענה או דרישה בגין כך.המזמיןההצעה המיטיבה עם 

ככל ששתי הצעות כשרות או יותר קיבלו תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הטובה  .12.7
ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה, ובלבד  ביותר,

 בעת הגשתה, אישור ותצהיר. כבר שצורף לה, 
תצהיר של מחזיקה  יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן -מציע שהינו עסק בשליטת אישה 

  -לעניין סעיף זה בשליטת העסק. 
עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים  -"עסק בשליטת אישה" 

( של ההגדרה 2)-( ו1אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות )
 אישור; 

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף  -"אישור" 
 אחד מאלה: 

הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן  -אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה       ( 1)
 זוג של אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; -אינם נשים אם שליש מהדירקטורים         (2) 
נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין  -"מחזיקה בשליטה" 

 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-או בעקיפין, בלמעלה מ
כל ממלא מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, ו -"נושא משרה" 

 תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;
חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על  -"עסק" 

 פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;

 עניינים ניגוד מניעת .13

 לקיומו חשש או עניינים ניגוד להבטחת העדר חשיבות , קיימתהנדרשים המיוחדים האמון יחסי בשל .13.1
 יןכי א תחייבמו צהירמ , המציעלפיכך .השירותים המציע במסגרת של פוטנציאלי עניינים ניגוד של

 .השירותים למתן בקשר שהוא סוג מכל עניינים ניגוד לו ולא יהיה

בין  עלול להיווצרשעל כל ניגוד עניינים  ,הצעתובכתב, כבר במסגרת הגשת  המציע מתחייב להודיע .13.2
 .ו/או פעילות משרדופעילויותיו השירותים המיועדים לבין 

 פרטני הסדר על לחתוםיידרש המציע הזוכה המצורפת,  עניינים ניגוד למניעת להתחייבות בנוסף .13.3
וזאת בהתאם לחוזר  -שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים וכן למלא ולחתום על עניינים,  ניגוד למניעת
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חתימה על מסמכים אלו מהווה תנאי לביצוע ההתקשרות, ובעצם הגשת  .2/2011מנכ"ל משרד הפנים 
 ההצעה, מצהיר המציע כי הוא מסכים לכך. 

 .עניינים ניגוד של לקיומו חשש בגין הסף על מועמד לפסול וזכות על שומרהמזמין  .13.4

 

 ביטוח .14

ימציא המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה במכרז(  .14.1
אלא אם  ,את הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כפי הנדרש במכרז ללא כל שינוי בתוכנםמזמין ל

 אושר בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת המכרז.

חשבונו עם חברת ביטוח, -לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל .14.2
האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד 

 לרשותו לדרישות המזמין, ככל שיש כאלה.
 

ישות הביטוח באמצעות אין אפשרות להוציא לפועל את כל דרשמאחר  ,לתשומת לב המציע .14.3
העתקי פוליסות או תמצית  זמין"אישור קיום ביטוחים", יהיה על המציע הזוכה למסור למ

ירשמו כל הסדרי הביטוח הנדרשים מהמציע יידי חברת הביטוח ובהן -פוליסות חתומות על
 הזוכה.

 ספק מובהר: תהסרל .14.4

חברת ביטוח מסרבת לטעון כי אין ביכולתו ו/או יהיה רשאי מציע שהצעתו תתקבל לא  .א
להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח שלו 

במקרה כזה, ייחשב המציע הזוכה כמי שהפר  לדרישות המזמין לא נלקחו בחשבון בהצעתו.
 את החוזה, על כל המשמעויות הנובעות מכך.

שלו לדרישות המזמין במועד הרשום מציע שהצעתו תתקבל, ולא יתאים את כיסויי הביטוח  .ב
בהסכם או בכל מקום אחר במכרז, שמורה למזמין הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לחלט 

חשבונו וכן לנקוט נגדו -על ידי גורם אחר-את הערבות שהגיש, לבצע את הנדרש במכרז זה על
עמידת -צם איבכל דרך חוקית העומדת לרשותו לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו לו מע

 המציע בהתחייבות זו כלפיו.

בכפוף לאישור , ביטוחיםהשיקול דעת להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור עריכת למזמין  .14.5
שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים בנוסח למזמין . שלויועץ הביטוח  ידי-לשינויים אלה ע

 כאשר  ,ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ,(ספח ג')נ האישור הנ"ל
ועלול לגרום לביטול כנדרש, יהווה הפרה יסודית של הזוכה המזמין המצאתו חתום לידי -אי

 הזכייה במכרז ולחילוט ערבות ההצעה / ערבות ביצוע. 

 סמכויות ועדת המכרזים .15

 רשאית לפעול, בין השאר, כמפורט להלן:היא דין,  פי כל -מכלליות סמכויות ועדת המכרזים עלמבלי לגרוע 

מסמך אחר, המהווה  לאפשר למציע אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, היתר, אישור, רישיון או כל .15.1
ע ו/או לזמנו לשימויקבע ימן שז תוך פרק למזמיןלהשלים המצאתו הצעה, הלקיום תנאי מוקדם 

 ואנתונים  ,לפנות למציע בבקשה לקבלת הבהרותבהרות ו/או השלמות, לצורך מתן ההוועדה בפני 
.הכל כפי שתמצא לנכוןו -מסמכים נוספים לצורך בדיקת הצעתו, להגיע לביקורים באתרי המציע 

המהותיות, החייבות להתקיים במועד הגשת ההצעה, לבין  הדרישותבין הוועדה לעניין זה תבחין  
הוועדה , לפי שיקול דעתה הבלעדי של וכחו גם לאחר הגשת ההצעההדרכים להוכחתן, אשר יכול וי

 ובהתחשב בנסיבות הספציפיות.

בחינת לצורך  ,, בין אם נוצר לפני הגשת הצעתו ובין אם אחרילעשות שימוש במידע אודות המציע .15.2
 ההצעה, לרבות בחינת עמידת המציע בתנאי הסף.
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קשר עם הצעתו, או שלא התייצב לפסול הצעת מציע שלא השלים את הפרטים הנדרשים ב .15.3
 , במועד אותו קבע המזמין.הוועדהבפני שנקבע  /לראיוןלשימוע

 ,לפי ראות עיניה)לרבות, אך לא רק, אל ממליצים שהמציע ציין בהצעתו( לפנות אל כל צד שלישי  .15.4
, וכן להשתמש במידע הקיים על המציע בהתאם לניסיון למידע לצורך בירור ואימות פרטים בקשר

 .מין עם המציע, ככל שקיים, לצורך הערכת הצעתוהמז

או ההצעה, ההליך תנאי ביחס להסתייגות או ציין אשר ערך שינוי או תוספת,  ,לפסול הצעת מציע .15.5
התוספת  ,דרך אחרת, ולחלופין לראות את השינויבובין במכתב לוואי או ההליך מסמכי  בגוףבין 

 או ההסתייגות כאילו לא נעשו.

סברים וניתוח מחירי של מחיר ההצעה. סרב המציע למסור ניתוח/הסבר ביחס לדרוש מהמציע ה .15.6
למחיר ההצעה או שהסבריו וניתוח הצעתו יהיו בלתי סבירים, רשאי המזמין להסיק מכך מסקנות 

 כראות עיניו, ואף לפסול את ההצעה, ולמציע לא תהיה כל טענה או דרישה בגין כך

 במהלךשלילי סיון ינלמזמין, או גם לגורמים אחרים, לגביו היה שהצעת מציע,  לפסול או לדחות .15.7
ידו, מרמה, -עלהפרת חוזה  ,משירותיושביעות רצון -, לרבות אישקדמו להגשת ההצעה השנים

 וכיו"ב. תביעות בלתי סבירותדרישות/

 הצעה כלשהי.או  ,)לפי העניין(ביותר  או היקרה לקבל את ההצעה הזולה לא .15.8

 כתכסיסניות או כסוטות ,ידה כבלתי סבירות-שתמצאנה עלאו לפסול הצעות  ,לא לקבל כל הצעה .15.9
 באופן חריג מהאומדן ו/או ממחירי השוק.

 דין.לפי וזאת כל אימת שהדבר מתאפשר  -לנהל מו"מ עם המציעים ומי מהם  .15.10

לביצוע השירותים,  תקשרותה ושעניינכל הליך אחר לקבלת הצעות בלנקוט או ההליך  לבטל את .15.11
 ,ההליךאישור תקציבי לצורך ביצוע לא יינתן ש, בין היתר, מאחר היקף ההתקשרותאת או לצמצם 

או צומצם התקציב, או מחמת היעדר אישור נדרש לפי דין, או בשל שיקולי יעילות ואינטרס ציבורי 
רישה ו/או טענה ו/או ד כל תביעהו , לא תהיה למשתתפים בהליך זהלבטל המזמין  . החליטאחר

המציע מצהיר כי  .וו מטעמא ובשמ אחר הפועל ו/או כלפי כל אדם ו/או גוףהמזמין שהיא כלפי 
, המזמיןידועות לו וכי עם הגשת הצעתו הוא מוותר על כל טענה או דרישה כלפי אלו עובדות 

ת הזכיה , בין אם לפני פרסום הודע, היה ויבוטל, כאמור לעילההליךהקשורה או נוגעת לביטול 
 ובין אם לאחריה.

לדחות או לפסול הצעת מציע, אם יתברר כי בפועל הוא אינו בעל איתנות פיננסית ויכולות כספיות  .15.12
לביצוע השירותים, לרבות בנסיבות בהן ננקטו כנגד המציע הליכי פירוק, פשיטת רגל, הקפאת 

 הוצא נגדו צו כינוס נכסים, מונה כונס נכסים זמני או קבוע וכו'.הערת "עסק חי", הליכים, 

לדחות או לפסול את הצעתו של מציע במקרה שמתנהלים נגדו או נגד בעל עניין או נושא משרה בו,  .15.13
או במקרה שמציע או להליך הליכים פליליים או חקירות בקשר עם עבירה שיש לה נגיעה מהותית 

 הורשעו בעבר.בעל עניין או נושא משרה בו 

לדחות או לפסול את הצעתו של מציע מחמת ניגוד עניינים ו/או אם קיים יסוד סביר לחשש לניגוד  .15.14
עניינים, ובכלל זה מחמת שלמציע או לבעל שליטה בו קרוב משפחה מדרגה ראשונה מבין עובדי 

 המזמין, או קרבת משפחה אחרת.

יש בה משום הפרה של דיני ההגבלים , הוועדהלדחות או לפסול הצעה, אשר להנחת דעתה של  .15.15
 העסקיים, בהתחשב בסוג ההתקשרות ומיקומה. 

לדחות או לפסול את הצעתו של מציע במקרה של התרחשות אירוע יוצא דופן, אשר יש בו לפי  .15.16
, וכן השירותים, להשליך שלילית באופן מהותי על יכולת המציע לבצע את הוועדהשיקול דעת 

הגיש המציע מידע שקרי, מטעה, מוטעה או במקרה של גילוי מידע  לדחות את הצעתו במקרה בו
 שאילו נתגלה קודם לכן, היה בהם להשפיע על אישור המציע.

 קיימים לגביו כל מגבלה או איסור בדין. שלדחות או לפסול את הצעתו של מציע  .15.17
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יעמוד לא שהמציע כל אימת  ה,או כל חלק ממנ ,במסגרת ההליך(נדרשה )אם  הבטוחהלחלט את  .15.18
 :במקרים הבאיםו/או הליך זה פי תנאי -בהתחייבויותיו על

 ;נהג בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים .א
 ;מסר מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק .ב
 ;חזר בו מההצעה שהגיש לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות .ג

 לא פעל להארכת תוקף ערבות המכרז כפי שהתבקש; .ד
 וראות המהוות תנאי לחתימת ההסכם.לא פעל לפי הה .ה

, ואין בו כדי לגרוע מכל , ללא צורך בהוכחת נזקייחשב כפיצוי מוסכם מינימאליהבטוחה חילוט 
  זכות של המזמין לפי הוראות כל דין.

מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה, בכפוף  .15.19
לסודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהם המסמכים / נתונים המהווים 
סודות מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים, אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים 

  אחרים. 
ידו לא יהוו סוד -גרוע מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע עלמבלי ל

כן, מוסכם על המציעים כי המזמין לא יחשוף את תוכן המלצותיהם של -מסחרי או סוד עסקי. כמו
וזאת כדי  -ידי המציע ובין אם ממליצים אחרים( -ממליצים מטעמם )בין אם ממליצים שנמסרו על

  לצות אובייקטיביות ביחס למציעים. לאפשר המ
ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה. כן יובהר כי 

כך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם והסכמה לסימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה 
יון בחלקים אלה של הע תבהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכו

 הצעות המציעים האחרים. 

 בטחונות .16

 ערבות הצעה 

 1נספח דמציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית, ערוכה לטובת המזמין, בנוסח דוגמת  .16.1
בלתי נפרד (. הערבות מהווה חלק 1נספח אהתנאים המיוחדים )במסמך למכרז, בסכום הנקוב 
 (.ערבות ההצעה -( ביחד עם ההצעה במכרז )להלן במקורמההצעה ויש להגישה )

 שם המציע ותהיה ערוכה לטובת המזמין. -ערבות ההצעה תוצא על .16.2

 התנאים המיוחדים בנספח לפחות למשך התקופה המצויינת יהיה ערבות ההצעה תוקף  .16.3
, בהתאמה לתוקף ההצעה לפי המכרזש הארכת תוקף כל ערבות (. הרשות למזמין לדרו1נספח א)

 פי הוראות המזמין.-והמציע חייב במקרה כזה, להאריך את תוקף ערבות ההצעה, על
 רשאי המזמין לראות בכך כויתור של המציע על השתתפות במכרז. -הארכת התוקף -במקרה של אי

נומית, בלתי מותנית ולפירעון לפי המזמין יקבל ערבות גם בנוסח אחר, ובלבד שהערבות אוטו .16.4
נספח התנאים המיוחדים ) בנספחדרישה, כאשר סכום הערבות ותוקפה יעמדו בהוראות הנקובות 

(. המזמין לא יפסול הצעה שצורפה לה ערבות שסכומה עולה על הנדרש או שתקופתה הינה 1א
 מעבר לנדרש. 

התאמה בערבויות שהוגשו להבטחת קיום ההצעה. לפיכך, על -אהמזמין רשאי לפסול הצעות עקב  .16.5
המציעים לוודא זמן מספיק מראש עובר למועד הגשת ההצעות, כי נוסח הערבות המונפקת עבורם 

 הינו כנדרש לפי סעיף זה.

ידי -ימים מיום שיידרש לכך על 7מציע שהצעתו התקבלה ולא יחתום על יתר חוזה המכרז תוך  .16.6
 אחר.ל שירותיםהמין לחלט את מלוא סכום ערבות ההצעה ולמסור את ביצוע המזמין, רשאי המז

ידי המציע ולמילוי כל התחייבויותיו לפי המכרז. מבלי -הערבות תשמש כבטוחה לקיום ההצעה על .16.7
לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם המציע שהצעתו תתקבל לא ימלא אחר ההתחייבויות המפורטות 

במועדן, רשאי המזמין לחלט ערבותו וסכום הערבות ייחשב כפיצוי בהצעת המציע כאמור במלואן ו
מילוי התחייבויות המציע ו/או -מוסכם ומוערך מראש שיקבל המזמין, על נזקים שנגרמו לו בשל אי

במהלך ניהול הליך זה. כל זאת, מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת הנתונה למזמין על פי כל 
 יך.דין ו/או על פי מסמכי ההל
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 ערבות ביצוע 

 .  הסכם המכרזלפי  מציא למזמין ערבות בנקאיתהוא ילהבטחת ביצוע התחייבויות הזוכה במכרז,  .16.8

 סדרי עדיפויות .17

 הינן משלימות זו את זו. הליך זה הוראות מסמכי  .17.1

 .המקצועיים יםתגברנה הוראות החוזה על הוראות המפרט -בעניינים משפטיים ובענייני תמורה  .17.2

 

 ספקים/ קבלנים /יועציםרשימת  .18

הצעתם עומדת בדרישות הסף של המכרז יתווספו באופן אוטומטי לרשימת שמציעים  .18.1
 בהליכי הצעות מחיר שונים. , לצורך פניה עתידית והמועצה של המזמיןקבלנים/ספקים/יועצים 

  .או בכל דרך אחרת מסור הודעה בגוף ההצעהרשאי ל, זומציע שאינו מעוניין להיכלל ברשימה  .18.2

 .ההליךמסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי 

 

 

 ,בכבוד רב         

 , מנכ"לגיל נוחמוביץ'
 בע"מ יואב החברה הכלכלית לפיתוח           
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 1אנספח 
 מיוחדיםתנאים תנאי סף ו

 ( 01/2021 מס' פומבימכרז )

 תנאי הסף להגשת הצעות  .א

 הדרישות והתנאים, כמפורט להלן: בכלרק מציע שיעמוד בהליך זה רשאי להשתתף  .1

 /הנספחיםאת מספרי העמודיםכל אחד מסעיפי הדרישות, יחס לב ,בטבלאות שלהלן למלא]על המציעים 
 [םתנאיבהם מצויים המסמכים הנדרשים להוכחת העמידה ב, הרלבנטיים בהצעה

 שנים 5, הפעיל לפחות תאגיד, הרשומים בישראל כדין אושותפות  אויחיד המציע הינו  -התאגדות  .1.1
   במכרז, אשר לגביו מתקיימים כלל הדרישות הבאות:  לפני המועד האחרון להגשת ההצעות

"עסק חי" בדוחות הכספיים המבוקרים למציע לא נרשמה הערת  2018. מאז תחילת שנת א
   האחרונים הקיימים במועד הגשת ההצעה ולא התעורר חשש לקיומו כ"עסק חי";

בקשה לצו פירוק, מינוי מפרק זמני או כונס  הוגשה. נכון למועד הגשת ההצעה, כנגד המציע לא ב
ק ממנו, או להקפאת נכסים זמני או מפרק או כונס נכסים קבוע, או בקשה לכינוס על רכושו או חל

 בעל השלכות דומות.או הליך צו או מינוי כל הליכים או הכרזה על חדלות פירעון, או 

  ,ולהשלים את הטבלה את המסמכים הבאיםעל המציע לצרף להוכחת עמידה בדרישה זו: 
 האם והיכן צורף?  אסמכתה נדרשת

 )עמ' / נספח(
 הערות מציע

 )אם יש(
 הערות מזמין

העתק תעודת רשם החברות / רשם 
 ת.ז., לפי העניין  / השותפויות / עוסק מורשה 

 

   

ומלא של רשם  מעודכןנסח 
  החברות/השותפויות, לפי העניין 

  

 כשהוא מלא וחתום 2נספח ה
 

  

 .לא נדרש -מחזור כספי  .1.2

 

שירותי במתן המציע עסק  לפרסום המכרזשקדמו השנים  5במהלך  -בביצוע פרויקטים ניסיון  .1.3
 בוצע  , אשרביצוע תשתיות ציבוריותל שהסתייםפרויקטים לפחות  1במסגרת  הבטחת איכות

. + מע"מ לאורך כל תקופת הפרויקט מש"ח 100לפחות בהיקף כספי )פרויקט( של , גוף ציבוריידי -על
  

או ניתנה תעודת  ,חשבונות סופייםביו לג"פרויקט שהסתיים" לעניין סעיף זה הינו פרויקט שהוגשו 
  .גמר בגין הביצוע

  ,ולהשלים את הטבלה את המסמכים הבאיםעל המציע לצרף להוכחת עמידה בדרישה זו: 
 האם והיכן צורף?  אסמכתה נדרשת

 )עמ' / נספח(
 הערות מציע

 )אם יש(
 הערות מזמין

כשהוא מלא וחתום, הכולל את פרופיל המשרד, 
 פירוט הפרויקטים

   

    נספחי יא/הזמנות/הסכמים

    , כשהוא מלא וחתום2נספח ו

עבורם סיפק  -המלצות של גופים ו/או ממליצים 
, בפרויקטים בהליך זההנדרשים השירותים המציע את 

ידי -מהסוג הנדרש בתנאי סף זה. ההמלצות תינתנה על
 בפרויקט מטעם הגוף הממליץ.גורם בכיר שעסק 
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 "פרילנסרים"(  קבועים)בין כשכירים ובין כעובדים  המציע מעסיק אצלו או עבורו - עבודה צוות .1.4
את  בפועל, אשר יבצעו כמפורט להלן ניסיון וכישורים מוכחיםי /י מקצוע, בעל/בעללכל הפחות, 

תנאי הכשירות המפורטים להלן )מטעמי נוחות מנוסח בלשון זכר(:   בכלהשירותים, ואשר יעמדו 
  

הוק -פרסום המכרז, ולא אד לפניחודשים  12לפחות ים אלו להיות מועסקים אצל המציע /על גורמ
   . במסגרת המכרז לטובת מכרז זה, אלא אם התאפשר במפורש אחרת

 הבטחת איכות / ראש צוות מנהל  -תנאי כשירות  .א

 ידי המל"ג. -ממוסד השכלה מוכר על ,ראשון בהנדסה אזרחית או גיאולוגיהבעל תואר  (1
 . המהנדסים והאדריכלים בפנקס רשוםעליו להיות  - תואר בהנדסהבמקרה של 

שנים לפחות במתן שירותי ניהול ו/או תכנון ו/או פיקוח ו/או  10בעל ניסיון קודם של  (2
 בפרויקט פיתוח תשתיות ,יצועבקרה לרבות בקרת איכות ו/או הבטחת איכות ו/או ב

במסגרת בקרת איכות  שנות ניסיון במתן שירותי הבטחת איכות או 5פחות למהן  -
 יקטי פיתוח תשתיות.יפרו

 שהסתייםפרויקטים לפחות  1במסגרת  הבטחת איכותבעל ניסיון בניהול מערך  (3
קט( של , בהיקף כספי )פרויגוף ציבוריידי -לביצוע תשתיות ציבוריות, אשר בוצע על

  מש"ח + מע"מ לאורך כל תקופת הפרויקט.  100לפחות 
 

"פרויקט שהסתיים" לעניין סעיף זה הינו פרויקט שהוגשו בו חשבונות סופיים או 
 . 2015שנת  לאחר ניתנה תעודת גמר בגין הביצוע

 :ולהשלים את הטבלה את המסמכים הבאיםעל המציע לצרף להוכחת עמידה בדרישה זו, 
 האם והיכן צורף?  נדרשתאסמכתה 

 )עמ' / נספח(
 הערות מציע

 )אם יש(
 הערות מזמין

 קורות חיים מפורטים 
 

  

תעודה המעידה על עמידה בדרישות 
  ההשכלה 

  

אסמכתה בדבר רישום בפנקס 
  המהנדסים והאדריכלים

  

 -המלצות גופים ו/או ממליצים 
השירותים עבורם סיפק המציע את 

בפרויקטים  ,בהליך זההנדרשים 
מהסוג הנדרש בתנאי סף זה. 

ידי גורם בכיר -ההמלצות תינתנה על
שעסק בפרויקט מטעם הגוף 

 הממליץ.

 
  

 מלא וחתום  2נספח ו
 

  

להסרת ספק, ראש הצוות / מנהל הבטחת האיכות יידרש להיות חלק בלתי נפרד מצוות 
הימצאות שוטפת בשטח וביצוע ו/או סיוע הבטחת האיכות שיעבוד בפרויקט, לרבות 

בביצוע של מטלות ודרישות הבטחת האיכות, לרבות בתחומים הרלוונטיים לתחומי 
 ההכשרה שלו.

אין באמור כדי לגרוע מדרישות כ"א המפרטות במפרט, לרבות תנאי הכשירות הנדרשים 
 ביחס לכל תחום של הבטחת האיכות הנדרשת בפרויקט. 
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 :לדרישות הכשירותלתנאי הסף ות כלליות ביחס הגדרו

פיתוח תשתיות עירוניות  ו/או  ; פרויקט שבוצע בישראל -" פרויקט פיתוח תשתיות " (1
בכבישים עירוניים ובין עירוניים  הקמת  כבישים  ו/או  גשרים  ו/או  מנהור  ומחלפים

מסלולי המראה ו/או  ו/או בכבישים מהירים ו/או מסילות רכבת )לרבות רכבת קלה(
 ו/או נחיתה בשדה תעופה ו/או נמלי ים.

ריבוי פרויקטים במספר חוזים שונים תשתיות אחד ו/או  חפרויקט פיתו -" פרויקט " (2
 פרויקט פיתוח תשתיותו/או מקטע מ חלק מפרויקט אחדהמהווים י זעם ממשק פי

  . העומד בתנאי הסף
 . ד בכל תנאי הסףנטל הראיה על המציע להוכיח כי הפרויקט המוצע עומ

מכלול השיטות והאמצעים המיועדים להבטיח איכות של מוצר  -" הבטחת איכות " (3
או שירות המסופקים ללקוח או לצרכן. מטפלת בנושאים: ביקורת, פיקוח, אימות  

(Validation ,)בין השאר, כמפורט במכרזבדיקות ועוד ,. 

 ףמים וביוב, משרד ממשלה, גואגיד ת רשות מקומית, תאגיד מקומי, -" גוף ציבורי " (4
 . רלוונטיות , חברות ממשלתיותשל משרד ממשלתי רלוונטי סמך

 קשר עסקי ו/או קשרי עבודה איןמציע להחודשים שקדמו לפרסום המכרז,  24 -ב – ניגוד עניינים .1.5
אלא , פורט מהנדסים בע"מ -מטעמו  חברת בקרת האיכותלו/או  תשתיות בע"מאוליצקי לקבלן 

יסוד הממצאים שיונחו בפניה, -אם כן החליטה ועדת המכרזים, משיקולים מיוחדים שיירשמו ועל
   כי אין בכך כדי למנוע מהמציע להגיש הצעה ו/או לבצע את השירותים הנדרשים. 

במקרה של קיומו של ניגוד עניינים ו/או חשש לניגוד עניינים ו/או כל עניין שיש בו כדי להצביע על 
על המציע לפרט את פרטי הקשר, הזיקה, המועדים הרלוונטיים לקיומו  -סקי/עבודה כאמור קשר ע

של הקשר וכל פרט נוסף שיש בו כדי לאפשר לוועדת המכרזים לבחון את טיב הקשר ומידת השפעתו 
  האפשרית על ביצוע השירותים. 

 :להוכחת דרישה זו, על המציע לצרף את המסמכים הבאים  

 האם והיכן צורף?  אסמכתה נדרשת
 )עמ' / נספח(

 הערות מציע
 )אם יש(

 הערות מזמין

 א וחתום למ 3נספח ה
 

  

שנת אז מ -התעבורה(  ודתעבירות לפי פקב)למעט  לא הורשעו בעבירות פליליותמנהליו ו המציע .1.6
יסוד -ועל שיירשמו, אלא אם כן החליטה ועדת המכרזים, משיקולים מיוחדים ואילך 2011

ו/או לבצע את השירותים  כדי למנוע מהמציע להגיש הצעה בכך, כי אין הממצאים שיונחו בפניה
 . הנדרשים

  את המסמכים הבאים:להוכחת דרישה זו, על המציע לצרף  

 האם והיכן צורף?  אסמכתה נדרשת
 )עמ' / נספח(

 הערות מציע
 )אם יש(

 הערות מזמין

בדבר היעדר  4נספח ה תצהיר לפי נוסח
-דין וחתום על-ידי עורך-הרשעות, מאושר על

 ידי כל הגורמים המוזכרים בנספח.
 

מציע שאינו עומד בדרישה זו, יידרש להציג 
את רשימת ההליכים הפליליים בהם הורשע, 

 ידי ועדת המכרזים.-אשר ייבחנו על

 
  



1640–130121 

 אמות המידה והמשקלות לבחינת ההצעות .ב

)הכמותיות  אמות המידהתיבחנה לפי  ,במסגרת הליך זהבכל תנאי הסף שנקבעו שתעמודנה ההצעות  .2
   :להלןבטבלה שהמפורטות  והאיכותיות(

 ניקוד מירבי להערכהקריטריון  

 60 ההצעה הכספית 1

אופן 
 החישוב

X -  ניקוד מרבי לפרק 
B - שכר הטרחה בהצעה הכספית הטובה ביותר אחוז 
C -  שכר הטרחה בהצעה הנבדקתאחוז 
 

 X -( 60(* B-C= )) ההצעה ניקוד 
 

 

2 

 , 2015 אחריוהסתיימו מש"ח  50בהיקף כספי העולה על  פרויקטים כמות
ידי -הבטחת איכות או בקרת איכות על בוצעו שירותימסגרתם באשר 

 המציע עצמו. 
 
 

9 

אופן 
 החישוב

 נק' לכל פרויקט 3
 ללא פרויקטים שנדרשו בתנאי הסףלא יינתן ניקוד 

 כפול עם הסעיף הבא
 

 

3 

 
 , 2015מש"ח והסתיימו אחרי  50בהיקף כספי העולה על  פרויקטים כמות

 המוצע את שירותי הבטחת האיכות או  הצוותראש אשר במסגרתם ניהל 
 בקרת האיכות בעצמו.

 

6 

אופן 
 החישוב

 נק' לכל פרויקט 3
 )ללא פרויקטים שנדרשו בתנאי הסף(

 
 

גופים ציבוריים בפרויקטים מהמציע מביצוע שירותים עבור  שביעות רצון 4
 משמעותיים

9 

אופן 
 החישוב

 
  נספח י'המלצות/אישורי רשויות לפי 

 המלצות לבחירת המזמין[ 3]הניקוד יינתן לפי 
 ביחס לכל המלצה ייקבע הניקוד באופן הבא: 

 נספח י'נק' בגין הגשת המלצה לפי  1
 נק' לפי תוכן המלצה / בדיקה ישירה מול ממליץ  2
 

 

 גופים ציבורייםמראש הצוות מביצוע השירותים עבור  שביעות רצון 5
 6 בפרויקטים משמעותיים 

אופן 
 החישוב

 
  נספח י'המלצות/אישורי רשויות לפי 

 המלצות לבחירת המזמין[ 2]הניקוד יינתן לפי 
 ביחס לכל המלצה ייקבע הניקוד באופן הבא: 

 נספח י'נק' בגין הגשת המלצה לפי  1
 נק' לפי תוכן המלצה / בדיקה ישירה מול ממליץ  2
 

 

 10 התרשמות כללית מהמציע ומראש הצוות  6

אופן 
 החישוב

"התרשמות" תיבחן לפי מסמכי ההצעה, קורות חיים/פרופיל, ניסיון, מקצועיות, 
, עמידה בתקציב, פתרון בעיות וכן התרשמות טיב השירותים, זמינות, עמידה בלו"ז

 כללית. 
 

 

 נק' 100 סה"כ ניקוד מירבי
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ההצעה, קורות חיים/פרופיל, ניסיון, מקצועיות, טיב השירותים, זמינות, תיבחן לפי מסמכי  "התרשמות" .1
 . עמידה בלו"ז, עמידה בתקציב, פתרון בעיות וכן התרשמות כללית

הצגת אסמכתאות עלולה -להוכחת עמידתו במשקלות / בתנאי הסף. איעל המציע לצרף אסמכתאות  .2
 , ללא כל חבות מצד המזמין להשלים מסמכים חסרים.להביא לאיבוד ניקוד ואף לפסילת ההצעה

 . רלבנטי ניסיוןהוכחת לצורך התרשמות ו -נוספות רלבנטיות המציע רשאי לצרף המלצות  .3

 רשאית ועדת המכרזים, לפי שיקול דעתה, לפסול את ההצעה. נמוך באופן מיוחד, ניקוד האיכות היה  .4
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 חוזהלביחס תנאים מיוחדים הוראות ו .ג

ידוע לנותן השירות שמדובר בפרויקט ארוך ומורכב, וכי יתכנו עיכובים בביצוע השלבים השונים בפרויקט  .1
  זה.   , ובין השאר, כמפורט בהמשך מסמךו/או במועד השלמתו

לנותן השירות לא תהיה כל טענה או דרישה בגין התמשכות הפרויקט, עיכובים בו או עצירה זמנית שלו, 
  ובעל מקרה נותן השירות לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת בגין כך.  

  שלבים:  2 -במועד כתיבת מסמך זה, בכוונת המזמין לבצע את הפרויקט לפחות ב .2
  ;שצורף למכרז הביצוע מוקדמות-עבודות שונות, כמפורט במפרט הטכנישלב א' שיכלול ביצוע 

שצורף  מוקדמות-תבוצענה עבודות נוספות, כמפורט במפרט הטכני -בשלב ב' שיחול בשלב מאוחר יותר 
 .למכרז הביצוע

לנותן חודשים ממסירת שלב א' במלואו, רשאי המזמין להודיע  4בתום שלב א' )מסירה( ועד פרק זמן של  .3
. במקרה כזה, תסתיים ההתקשרות בין הצדדים, וזאת וכי הוא לא יבצע את שלב ב' באמצעותשירות ה

  שלב א'.  לשירותים שנתן במסגרת לפי ההסכם ביחס נותן השירות מבלי לגרוע מאחריות 
שלב א' השירותים בההחלטה בעניין זה הינה של המזמין, לפי שיקול דעתו, צרכיו, שביעות הרצון מביצוע 

  וכיו"ב. 
, של הפרויקט שלב ב'בגם לספק שירותים מחויב נותן השירות לא הודיע המזמין בכתב אחרת, יראו את 

 כמפורט בהסכם זה.  

המזמין אינו יודע בשלב זה, מה משך הזמן שיחול בין שלב א' לבין שלב ב' ויתכן שיחלוף פרק זמן ארוך של  .4
  (; תקופת ההמתנה -התחלת לביצוע שלב ב' )להלן  חודשים בין מסירת שלב א' לבין קבלת צו 18-36

  חודשים ממועד מסירת שלב א', רשאי המזמין לפעול, כדלקמן:  30בתום בהתאם לכך,  .5
  מביצוע שלב ב';נותן השירות א. להורות על שחרור 

, חודשים נוספים, כאשר לאחר מועד זה 6 -ב -ב. להאריך את תקופת ההמתנה עד לתחילת ביצוע שלב ב' 
רשאי להשתחרר מביצוע שלב ב', או להאריך בהסכמה את התקופה לפרק זמן נוסף נותן השירות יהיה 

 שיידרש.  

חודשים לפחות לפני תחילת ביצוע עבודות שלב ב', אלא  3 המבצע צו התחלת עבודות לשלב ב' יינתן לקבלן .6
הודעה בדבר כוונת המזמין להתחיל את עבודות שלב ב', או אם קיימת המבצע אם כן נמסרה לקבלן 

בהתאם לכך יידרש גם נותן השירות לבצע את הסכמה בין הצדדים על תקופת התארגנות קצרה יותר.  
 השירותים. 

שלב, לפי צרכיו וצרכי -המזמין רשאי לשנות את השלביות ו/או את מועדי הביצוע של כל שלב ו/או תת .7
 . אף תקופת ההמתנה-נותן השירות עלללא שינוי במחירי התמורה וללא טענה מצד הפרויקט, 

לא תהיה כל טענה או דרישה, בין ביחס לפרקי הזמן או האופן שבו מבוצעות העבודות  לנותן השירות .8
 באתר, בין ביחס למשך הפרויקט, לעיכובים או לפיצולים בו, ובין ביחס לתמורה המוסכמת בחוזה זה. 

ביצוע של איזה מהשלבים הנדרשים -למזמין ו/או למועצה שיקול דעת בלעדי ביחס לביצוע ו/או אי .9
בפרויקט, או ביחס למועד ביצועם של כל שלב שיוחלט על ביצועו, כי הדבר ייעשה לפי דרישות המועצה 

ולקבלן לא המשתנות ו/או לפי מדיניות משתנה של המועצה בעניין זה ו/או לפי דרישות של רמ"י/נת"י, 
תהיה כל טענה ו/או דרישה בעניין זה, כלפי המזמין ו/או כלפי המועצה, לרבות ביחס לתשלום תמורה 

 נוספת בגין כך. תנאי זה מהווה תנאי יסודי לביצוע ההתקשרות.
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 בנספח 
 שירותיםלמתן  הסכם

 הבטחת איכות ביצוע שירותי  :השירותיםתחום 
 ( 01/2021 מס' פומבימכרז )

 (________________ביום , במועצה אזורית יואבשנערך ונחתם )
 

  (המזמין - )להלן      בע"מ יואב החברה הכלכלית לפיתוח  : בין
  מועצה אזורית יואב )ליד צומת ראם( 

  (נותן השירות - )להלן  _______________________, ח.פ./ע.מ. _______________  : לבין
 ___________ כתובת: ______טל: __________ , פקס: __________ , נייד: ___________, דוא"ל:

 :והואיל
 

 ;חפץ בקבלת השירותים כמפורט בהסכם זהוהמזמין 
 

  ;זוכה, והצעת נותן השירות הוכרזה כהצעה בכותרתההליך שאת  םפרסוהמזמין  :והואיל
 

 ;ונותן השירות מצהיר כי הינו בעל ידע, ניסיון וכישורים מתאימים לצורך מתן השירותים בחוזה :הואילו
 

 ;והמזמין מעוניין בשרותי נותן השירות ונותן השירות מסכים לבצע את השירותים כקבלן עצמאי :והואיל
 

 והצדדים מבקשים להסדיר את יחסיהם המשפטיים במסגרת חוזה זה.   :והואיל

 :כדלקמן ,לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים

 , נספחים וכותרותמבוא .1

 :זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו חוזההמבוא והנספחים ל .1.1

  תנאי המכרז ומידע כללי למציע; -   נספח א
  מיוחדים;ותנאים תנאי סף  -  1נספח א
 (;מסמך זהחוזה המכרז ) -   נספח ב
 נספח ביטוח; -   נספח ג
 נוסח ערבויות; -  נספח ד
 תשלום שכר מינימום, העסקת עובדים זרים ואכיפת דיני עבודה;על תצהיר  -  1נספח ה
 הצהרת המציע ואישור רו"ח ועו"ד; -  2נספח ה
 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים; -  3נספח ה
   הצהרה ואישור בדבר הרשעות קודמות; - 4נספח ה
  הצהרה בדבר היעדר זיקה; - 5נספח ה
  הצהרה בדבר ייצוג הולם; -  6נספח ה
 תאום הצעות;-הצהרה בדבר אי -  7נספח ה
 טופס שמירה על סודיות; -  8נספח ה
 ;(מפרט -)להלן  נספח שירותים -  1נספח ו

  ;צוות עבודהפרטי המציע; רשימת לקוחות ופרויקטים,  -  2ו נספח
 תמורה;-נספח תשלומים -   נספח ז
 מסמך היעדר תביעות; -   נספח ח
 כתב הצעה והתחייבות; -   נספח ט
  ממליץ;טופס המלצת  -   נספח י

 
 אינן מהוות בסיס לפירושו ותשמשנה לנוחות בלבד. חוזהכותרות הסעיפים ב

אם ישנה התאמה בין נספחי ההסכם בינם מצהיר כי בטרם ההתקשרות הוא בדק  נותן השירות .1.2
 כך מיד בכתב למזמין.-יודיע על -התאמה -קיימת סתירה/איואם אתר הביחס לתנאי ולבין עצמם 

התאמה בין הנספחים -סתירה/איבשל רשנות הוראות המסמכים או פעל במקרה של מחלוקת 
  באופן סופי ומחייב. המנהליכריע בהן  -השונים או בין הוראות מקבילות הנכללות באותו נספח 
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 הגדרות .2

 מפורט בצדן:כפי ה ,זה תהיה משמעות ההגדרותבמסמך 

, בין השאר, שהקצה המזמין לביצוע השירותים וסביבתם וכל מקום אחר"  אתר הפרויקט אתר" .1.1
 ;ובמפרט בהסכםר כמוגד

למזמין, כנדרש בחוזה, לפי  םומסירתהשירותים השלמת  -" השירותים ה שלביצוע/מסיר" .1.2
כפופה לקבלת השירותים ולהנחת דעתו של המזמין/המפקח. מסירת  , המפרטהוראות כל דין

ו כל אישורי הרשויות הנדרשים לפי כל דין. ביצוע של המפקח, ולאחר שהתקבלבכתב אישור 
 בעניין זה; נותן השירות, לפי צורכי המזמין, ללא טענה מצד או ברציפות יהיה בשלביםהשירותים 

 ; צד שלישי המממן את הפרויקט, כולו או חלקו, כמפורט במכרז -" גורם מממן"  .1.3

הזמנת עבודה, חתומה בידי מורשי החתימה של צו התחלת עבודות ו/או   -" עבודה הזמנת" .1.4
את פרטי הפרויקט, את ההסדרים  )לפי העניין( המזמין. הזמנת העבודה תכלול, בין השאר

פרויקט, לוח זמנים, תקציב, אופן מימון, בהפרטניים בכל הנוגע למטלות נותן השירות 
 ; המזמיןובאופן שיחליט  הכל בהיקף - כל עניין רלבנטי נוסףוהערות/מגבלות מיוחדות, תמורה 

 שמספרו בכותרת לביצוע השירותים, על מסמכיו ונספחיו.  ההליך  -" מכרז" / "הליך" .1.5

 חוזה המכרז שנחתם בין המזמין לנותן השירות, לרבות נספחיו ומסמכיו; -" חוזה"/"הסכם" .1.6

 גרגוריאני, כולל שבתות, מועדים וחגים.הלוח קלנדרי לפי החודש  -" חודש" .1.7

באתר או  כל גורם מקצועי שיבצע פעולות מטעם המזמין בקשר עם ביצוע העבודות - "יועצים" .1.8
 ;בקשר על השירותים

 ;יואבמועצה אזורית  -" מועצה" .1.9

 חברת אחים מרגולין הנדסה וייעוץ - )מטעם המזמין(" מפקח/ "" מנהל הפרויקט/ "" מנהל" .1.10
 זהותו תיקבע בכתב שאחר גורם , או כל המזמיןידי -עלבכתב אחר שימונה גורם או כל בע"מ, 

  לפי קביעת המזמין.  - הפרויקטלפקח על ביצוע לנהל ו/או  ידי המזמין, ותפקידו-על
אלה יהיו  -לחייב את המזמין בתשלום כספים ו/או הגדלות ו/או תוספות סמכות אין למנהל 

וע כדי לגרהמנהל אין בעבודת . מראש ובכתב של מורשי החתימה מטעם המזמיןבאישור 
 כנדרש;השירותים לביצוע נותן השירות מאחריותו המלאה של 

מבלי  -מתחייב לשאת בהן לבדו שנותן השירות הגדרה זו כוללת את כלל העלויות  -" חשבון-על" .1.11
ובין אלה: עלות הציוד, החומרים, כלי  -שיהיה זכאי לכל תמורה נוספת בגין כך מאת המזמין 

העבודה, העובדים, הקבלנים, היועצים, תשלומי החובה וכן כל עלות נוספת הנחוצה לצורך ביצוע 
  , לרבות העלויות הישירות והעקיפות הכרוכות בהן.השירותים

/העלויות/ההוצאות/תשלומי חובה/שכר השירותיםאף קיומה של הגדרה זו, כל -ספק, על להסרת
חשבון", אלא אם -עובדים, הנדרשים במסגרת החוזה והמכרז כלולות כבר במסגרת התשלום "על

 כן נכתב בחוזה במפורש אחרת.

 ;הסכםב, בהתאם למפורט ביצוע עבודות תשתית בפארק תעסוקה יואבפרויקט  -" פרויקט" .1.12

 ;   יחייב את נותן השירותשיקבע המזמין, אשר או כל מפרט אחר  לחוזה במבואכהגדרתו  -" מפרט" .1.13

, המכשירים, המבניםהאביזרים, המתקנים,  ,הכלים ,החומרים, חמרי העזר, המוצרים -" ציוד" .1.14
כל ציוד אחר מכל סוג, טיב וכמות הדרושים כן מושלמים או מושלמים בחלקם ו ,חלקי עבודות

ביצוע לצורך  נותן השירות. כל החומרים שבהם ישתמש םאו חלקהשירותים מידי פעם לשם ביצוע 
 והם יהיו מטיב מעולה; ישאו תו תקן או סימן השגחה מחייב ותקףהשירותים 

, לרבות קבלני תיםתוצרי השירובסיס -עלבאתר, בין השאר, עבודות שיבצעו קבלנים  -" קבלנים" .1.15
 ;מטעמםהמשנה 
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רשות המים והביוב, המינהל ת, משרדי ממשלה, ומקומית יורשוהתכנון, מוסדות  -" רשויות" .1.16
תשתיות )נתג"ז(,  נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ, לישראל )חח"י( חשמלהאזרחי באיו"ש, חברת 

רשות , תחבורה בע"מ )נת"י(החברה הלאומית לשתיות  -)תש"ן(, נתיבי ישראל  נפט ואנרגיה בע"מ
בזק, מקורות, רשות העתיקות, רשויות הניקוז, מקרקעי ישראל )רמ"י(, דרך ארץ, רכבת ישראל, 

, מפעל המים, אגודות המים, חברות התקשורת והסלולרכיבוי אש, משטרת ישראל, ערים,  יאיגוד
הוועדה / ות המקומית הרשתאגידי מים וביוב, תשתיות נפט וגז, פיקוד העורף )פקע"ר(, מהנדס 

  ;המקומית וכל גורם רלבנטי מוסמך אחר לפרויקט

והמשימות הנדרשות עבודות התחום השירותים הינו כמצוין בכותרת ההסכם וכן  -" שירותים" .1.17
   בהזמנת העבודה;ו על נספחיו, במפרט , ובין השאר, כמפורט בהסכם זהפרויקטלביחס 

וזאת ללא טענה של  -דין ההמזמין רשאי להגדיל או להקטין את היקף השירותים לפי הוראות 
 נותן השירות בעניין זה, והדבר יחייב את נותן השירות. 

 לרבות )אך לא רק(: והמידע הנוגעים לביצוע השירותים,כל המסמכים  -" תוצרי השירותים" .1.18
קות, מסמכים הנדסיים, טיוטות, תכתובות, תוצאות, בדימפות, שרטוטים, תרשימים, תכניות, 

 ;נוסףוכל מסמך רלבנטי  , דוחות, ביקורותאישורים ם,הצעות, ממצאים, היתרי

החל ממועד צו התחלת עבודות ועד השלמת הפרויקט, לרבות שלב א'  -" תקופת ההתקשרות" .1.19
ין את השירותים הכל כפוף לזכות המזמין להזמ -ושלב ב', ועד תום ביצוע כלל השירותים הנדרשים 

 .)כולם או חלקם( רק ביחס לחלק בלבד משלבי הפרויקט, בין השאר, כמפורט במכרז

 ההתקשרותתיאור  .2

 במהלך תקופת ההתקשרות.   השירותיםלביצוע מכרז זה הינו מכרז  .2.1

ש לו ביחס ולקבל מהרשויות את כל המידע הדר נותן השירותעל השירותים, בטרם תחילת  .2.2
 .לפרויקט

או בכל היקף אחר והוא רשאי להזמין המצוין במכרז בהיקף שירותים מתחייב לבצע  אינוהמזמין  .2.3
 . השירותיםביצוע שירותים דומים מכל גורם אחר או לנקוט בהליכים אחרים לביצוע 

 . השירותיםלביצוע זמין להיות נותן השירות מחויב  .2.4

ות, כגון: מים, ביוב, ניקוז, קיימות בו תשתישיתכן ובאזור נותן השירות ידי -עלהשירותים יבוצעו  .2.5
 .להביא זאת בחשבון נותן השירותחשמל, טלפון, כבלים וכיו"ב ועל 

להקפיד על מניעת הפרעות ומטרדים, להיבטים בטיחותיים ותעבורתיים, שמירה נותן השירות על  .2.6
 על כללי הבטיחות בכל הקשור למעבר הולכי רגל, רכבים וחומרים.

, לפי הוראות השירותיםל התיאומים הנדרשים לצורך ביצוע יידרש לבצע את כ נותן השירות .2.7
 החלות במקום.תכנית הסדרי התנועה התכניות ו

 .אחראי להשיב את המצב באתר לקדמותונותן השירות יהיה  השירותים,סיום ביצוע ב .2.8

 תקופת ההתקשרות  .3

 ביצוע השירותים הינה כמצוין ברישא להסכם, כפוף ליתר הוראותיו. תקופת .3.1

  כמפורט ברישא. ,שיקול דעתו הבלעדיההתקשרות לפי את תקופת  להאריךהמזמין רשאי  .3.2

יידרש של המזמין, הוא קיים פרויקט בעד מועד סיום תקופת ההתקשרות, יעסוק נותן השירות אם  .3.3
 והכל לפי דרישת המזמין ושיקול דעתו. -להמשיך בביצוע השירותים עד לסיומם 
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 נותן השירותהצהרות  .4

 נותן השירות מצהיר בזאת, כדלקמן: 

לרבות התנאים הדרושים לביצוע השירותים, על כלל נספחיו ואת כל  החוזהאת והבין כי קרא  .4.1
באופן  ואת כל התחייבויותי םלקיי ויש ביכולתו ואח', אקולוגיים, טופוגרפיים, אקלימיים ,פיזיים

 .ומקצועי מלא

נדרש המרשם ברשום  , לאורך כל תקופת ההתקשרות,השירותיםבביצוע  מוכי מי שיעסוק מטע .4.2
 .האישורים וההיתרים הנדרשים לפי כל דין לעסוק בביצוע השירותיםההכשרות, לפי דין, ובעל כל 

ם הדרוש לש המידעאת כל הדרוש לצורך ביצוע השירותים וכי באחריותו לקבל יבדוק את בדק וכי  .4.3
קבלת מידע, אלא אם התריע על כך -לא תישמע כל טענה כי לא עמד בתנאי החוזה עקב אי .כך

בכתב בפני המזמין בטרם תחילת השירותים, כי אין באפשרותו לקבל את המידע ללא סיוע של 
 המזמין. הודעה זו אינה פוטרת את נותן השירות מאחריות לוודא שהמידע יושלם. 

כל  ואין מבחינתוכי  ,ברמה נאותההשירותים , מומחיות ומיומנות לביצוע כי הוא בעל ידע, ניסיון .4.4
 .ולקיום התחייבויותיו הסכםבאו אחרת להתקשרות , כלכלית משפטיתחוקית, מניעה 

אינן גורעות מהוראות ההסכם, אלא אלו הוראות  .הןלפיבהוראות המפרט ויפעל כי הוא בקיא  .4.5
 תגברנה הוראות ההסכם.  -ביניהן מקרה של סתירה ו יהןעלמוסיפות 

 .ולקיום התחייבויותיו חוזהלהתקשרותו בחוקית/חוזית או אחרת  /מגבלהמניעהלו אין  כי .4.6

לא נעשו כי והמונע ממנו לקיים את התחייבויותיו בחוזה, משפטי הליך נגדו כל  ועומד תלוי לא כי .4.7
 לא אחר התחייבויותיו.למנוע ממנו למכדי  העלולים או שיש בהם ,פעולות או קיימות התחייבויות

 הוראות הדין וההנחיות הרלבנטיות לתחום השירותים בחוזה. את בדק ומכיר היטב כי הוא  .4.8

כי לאורך כל תקופת ההתקשרות הוא יהיה זמין לביצוע שירותים במסגרת פרויקטים של המזמין  .4.9
 שיימסרו לטיפולו. תנאי זה הינו יסודי בהסכם.

ת באישורים תקפים על ניהול פנקסי חשבונות ורשימות לפי כי יחזיק לאורך כל תקופת ההתקשרו .4.10
 .1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפה, ניהול חשבונות תשלום חובות מס הכנסה(, התשל"ו

הינו תאגיד או גוף משפטי שאינו אדם, הוא מתחייב להמציא למזמין, להנחת דעתו, שכי במידה  .4.11
 ישומו, קיומו, זהות מנהליו וסמכויותיהם.אישורים תקפים כדין בדבר כשרותו, ריצוע

לפי , המזמין רשאירותים וכי יכדי להעניק לו בלעדיות/קדימות בביצוע השבחוזה שאין כי ידוע לו  .4.12
  . ורותים אליקבלת שכל גורם אחר ל, להתקשר עם ו הבלעדישיקול דעת

ם פרסום והודעה מטעואת קיום החוזה בכל חוזה אחר, אותו רשאי לציין  המזמיןכי הוא מסכים ש .4.13
 לכך. ווזאת ללא תמורה ומבלי לקבל את הסכמת - המזמין

 .יעמוד לאורך כל תקופת ההתקשרות בהצהרות שנתן בהסכם ובתצהירים המצורפים לוכי  .4.14

 נותן השירותשל כלליות התחייבויות  .5

 נותן השירות מתחייב בזאת, כדלקמן:

הוראות ההסכם, המפרט, לפי לפי  ,ביעילותו , בזמינותבמהירותבנאמנות, השירותים לבצע את  .5.1
 .הרשויותדרישת פי -ועלהשירותים החלים על , נוהל ותקן כל דיןולפי מיטב הנוהל המקצועי 

כי צוות העבודה שיעסוק בביצוע השירותים הינו הצוות המוצע במכרז, כי הצוות עומד ויעמוד  .5.2
כרז, וכי בכל מקרה של שינוי, במ תנאי הכשירותההצהרות ובבכל לאורך כל תקופת ההתקשרות 

, יודיע על כך ובין בנכונות הצהרות המציע ביחס אליהם בין בכשירותם, בין בזהות אנשי הצוות
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  מיד למזמין ו/או למפקח ויפעל בעניין זה בהתאם. נותן השירות 
מראש  ידי המזמין-, אלא אם זהותו אושרה במכרז או עליספק אדם שירותיםלהסרת ספק, לא 

  . הוראות אלו הינן יסודיות בהסכם. ובכתב

ידי מי מטעמו, לא יהיה בהם משום הפרה של זכויות -ידו ו/או על-שיוכנו על תוצרי השירותיםכי  .5.3
 יוצרים ו/או זכויות פטנט של צד ג' אחר, והם לא יהוו סודות מסחריים ו/או קניין רוחני של צד ג'.

 .השירותיםהתקדמות ואופן ביצוע  ולבדוקנותן השירות מנהל לבקר במשרד לאפשר ל .5.4

 .וכן על תיקונם, מיד עם גילויים בשירותיםדווח למנהל בכתב על כל תקלה ל .5.5

 לנהל יומן עבודה מפורט בהתאם להוראות המפקח. .5.6

 , כנדרש וכמתחייב.במהלך ביצוע השירותים להעמיד שילוט מתאים .5.7

 ת המנהל או המזמין. בכל עת שידרוש זא ,השירותיםהתקדמות בדבר בכתב ות מסור דו"חל .5.8

לא להעביר מידע לגורמי חוץ ולרשויות אחרות, אלא לפי אישור ותאום עם המנהל. בשום מקרה  .5.9
 להתחייב בשם המזמין, אלא אם התבקש לעשות כן במפורש ובכתב.נותן השירות לא רשאי 

ות סיוע לרב ,פרויקטשל כל גורם בקשר ל הוטענ התביע ,בנוגע לכל בירור לשתף פעולה באופן מלא .5.10
, לפני הבירור לכךומתן ייעוץ והמלצות למזמין בקשר  על היבטיהן השונים טענותבניתוח ה
כל סיוע שיידרש בקשר להליכים משפטיים או מעין משפטיים שיתנהלו בקשר לרבות ולאחריו, 

 וכו'.הכנת חוות דעת  ,מתן עדותהשתתפות בדיונים, לפרויקט, ובכלל זה 

 צדדים שלישיים/ גורם מממן עבודה מול 

 בוטל .5.11

 קרקעיות-מערכות תת .6

 הרשויות.עם מהנדס המועצה ו/או ועם עם המפקח  ביצוע השירותיםיתאם את  נותן השירות .6.1

קרקעיים -העל /המתקניםאת מיקומם של המבניםמול הרשויות אחראי לבדוק  נותן השירות .6.2
 ,צינורות מיםיריעות שריון, ות לרב באתר,מצא ילההעשויים  ותקרקעי-התתוהמערכות/המתקנים 

 בין שהם מסומנים ובין שאינם מסומנים. -שוחות קווי טלפון וחשמל ו/או גדרות,  ,תיעול ,ביוב
יחשפו בעבודת ידיים ויסומנו יקווי הביוב, התקשורת, החשמל והמים קרקעיים, -מתקנים תת

 .םבכדי למנוע כל פגיעה בה

 ייעשה בהתאם להוראות המפקח. או אתר רגיש בקרבת מתקן קיים השירותים ביצוע  .6.3

והתיאומים מול הרשויות ו/או הגורמים הנדרשים )אם נדרש( השירותים ביצוע כל ספק,  תהסרל .6.4
 .כך לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין נותן השירותכאמור כלול במחיר התמורה ו

יות לכל הנזקים מאחר נותן השירותנוכחות מפקח מטעם רשות מוסמכת אינה משחררת את  .6.5
 קרקעי.-הישירים והעקיפים שייגרמו עקב פגיעה במתקן תת

 . השירותיםלהפסקה בביצוע /עילה לעיכוביהווה לא ביצוע הדרישות המפורטות לעיל  .6.6

 בטיחות ונקיטה באמצעי זהירות .7

הדרושים  הזהירות והבטיחות ינקוט בכל אמצעי נותן השירות ,שירותיםהביצוע בטרם ובמהלך  .7.1
 .באתרבכדי לשמור על תנאי בטיחות נאותים 

מובהר כי השירותים צפויים להתבצע ברובם בשטח אתר בניה פעיל. על צוות נותן השירות לקבל  .7.2
הדרכת בטיחות ממנהלי עבודה האחראים על הבטיחות באתר זה ולציית לכל הוראה והנחיה 

 הקשורה בכך ו/או נדרשת לפי הדין.
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לצורך אזהרה מפני סכנות ונזקים את כל אמצעי האזהרה הנדרשים ידאג להתקין  נותן השירות .7.3
 . שירותיםהמביצוע העלולים להיגרם כתוצאה 

למנוע  נותן השירותוכן בסיום יום עבודה בכל חלק של האתר, מתחייב  שירותיםהבמהלך ביצוע  .7.4
 ., ככל שהדבר נוגע אליו או לעבודתונגישות למפגעים בטיחותיים

להחזיר את המצב לקדמותו ולהשאיר את האתר  נותן השירותבאחריות  שירותיםהום עם סי .7.5
 .    בטוח

לקבל את כל האישורים הנדרשים ביחס לשימוש ואחזקה בציוד/כלי  נותן השירותבאחריות  .7.6
 עבודה, ציוד הגנה אישי, חומרים וכן הלאה.  

ד ההגנה הנדרש לשם דאגה לספק לעובדיו ו/או לפועלים מטעמו את כל ציו נותן השירותעל  .7.7
 והסיכון הגלום בהם.שיבוצעו  שירותיםהלבטיחותם ושלומם, בהתאם לאופי 

בתנאים בטיחותיים לא נאותים או  הנעש הזשבמידה  שירותיםהביצוע המזמין רשאי להפסיק את  .7.8
מאחריות מלאה  נותן השירותאין בכך כדי לשחרר את  לא מתאימים לדרישות הרשויות והמפקח.

 בטיחות. בטי הילהית ביחס ובלעד

מבלי לגרוע מיתר הוראות ההסכם בעניין זה, הוראות הנוגעות לבטיחות יועברו ולהסרת ספק  .7.9
נותן פה, בהודעות טלפוניות ובכל דרך אחרת, בשים לב לדחיפותן, ו-בין השאר, בעל, נותן השירותל

 . יידרש לפעול לפיהן באופן מיידי השירות

 הציוד ואספקתו .8

חשבונו מכל מקום ולכל מקום שיידרש ובכמויות מספיקות את -מתחייב להוביל עלנותן השירות  .8.1
 , מלבד אם הוסכם בכתב אחרת.השירותיםכל הציוד הדרוש לביצוע 

רשאי המנהל . המנהללהשתמש בציוד מטיב מעולה ומתאים למפרט ולהוראות נותן השירות על  .8.2
 מתחייב לסייע בכך.ונותן השירות ר, או באתנותן השירות באתר לבדוק את הציוד 

 אחראי באופן בלעדי על שמירת ציוד שלו, ובכל מקרה, המזמין אינו אחראי על כך.נותן השירות  .8.3

 כמויות / יחידות .9

 . המפקחיקבע בשיטות שיקבע יבהתאם לחוזה בזמן כלשהו  ושבוצע שירותיםהערך  .9.1

לטיב ו/או איכות ו/או כמות ו/או אישור הכמויות לתשלום בחשבון חלקי אינו מהווה אישור סופי  .9.2
 .בלבד זהביניים אומדן לצרכי חשבון בגדר אלא מחיר הכמויות, 

 לוח זמנים .10

לפי  ,יקטמבלי לגרום לעיכובים בקידום פרו ,באופן נמרץ ושוטףהשירותים בצע את נותן השירות י .10.1
 שיעודכן לוח הזמנים לפי או  ,בהסכםבהזמנת העבודה ו/או במפרט ו/או הקבוע לוח הזמנים 

  . ידי המנהל מעת לעת-על

 ,לבצע את הפעולה הנתונה בזמן סביר יו, יהיה עלשל נותן השירות כלשהי הלא נקבע מועד לפעול .10.2
  .הפרויקטלוח הזמנים של בבהתחשב כן וובשקידה ראויים ברציפות 

 ידי המזמין.-בימי שבת וחג, אלא אם הותר הדבר במפורש, מראש ובכתב על שירותיםאין לבצע  .10.3
 אין במתן אישור כאמור כדי לגרוע מהחובה לקבל כל אישור נדרש אחר לפי כל דין או הסכם. 

, סדר םשירותיהלמנהל שיקול דעת וסמכות לתת הוראות לנותן השירות ביחס לקצב ביצוע  .10.4
 ע וכל הוראה רלבנטית אחרת. ביצועם, שיטת הביצוע, שלבי הביצו
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מידע שונים, לרבות מועדי מסירת  ביניים עמידה במועדי יםדורשהשירותים ידוע לנותן השירות כי  .10.5
הוא  ,עיכובבמקרה של , וכי בביצוע השירותיםולבעלי מקצוע אחרים שיועסקו  למנהל, ליועצים

 עלול להיות אחראי על תוצאות אלו. 

לוח בעלול לגרום לאיחור  ,הערכתושלעל כל עיכוב,  ,מיד ,למנהללהודיע מתחייב  נותן השירות .10.6
 .שירותיםההזמנים, ובכלל זה על עיכוב בהשגת מידע או נתונים הדרושים לביצוע 

או את השלב שהיה עליו  יסיים אותם,או לא השירותים לא יחל בביצוע  שנותן השירותבמידה  .10.7
בנותן השירות עת המזמין, יתרה המזמין לבצעו באותה עת, או שקצב התקדמותו לא הניח את ד

רשאי , השירותיםאו באורח ביצוע  נותן השירות,בכתב ואם לא יחול שינוי בקצב התקדמות 
  . את החוזההמזמין לבטל 

אחראי לכל נזק שייגרם למזמין כתוצאה מפיגור בביצוע השירותים, אשר נגרם בשל נותן השירות  .10.8
והכל מבלי לגרוע מכל  -ה או העקיפה של נותן השירות מעשה או מחדל שהינם באחריותו הישיר

 זכות או סעד העומדים למזמין לפי הוראות ההסכם והוראות כל דין.  

בכל מקרה של  1אבנספח הנקוב בפיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך  יישאנותן השירות  .10.9
כל זאת מבלי לגרוע מכל סכום או התחייבות של נותן  -/איחור/עיכוב בביצוע השירותים פיגור

 השירות בהסכם ו/או מכל זכות של המזמין לפי הוראות כל דין.  

, בכפוף לשיקול דעתו המוחלט, המזמין , רשאי"כח עליון"עקב השירותים צוע ינגרם עיכוב בב .10.10
או  , קורונהלואיםענין זה מחלה, חופשה, מילידו. -למועד שייקבע עלהשירותים לדחות את ביצוע 

פי -. בקשה לדחיה על"כח עליון"לא יחשבו כ ,או מי מעובדיובנותן השירות סיבה אישית הקשורה 
 ."כח העליון"יום מגמר פעולת ה 15 -ידי נותן השירות למזמין בכתב לא יאוחר מ-זה תוגש על סעיף

 אחריות .11

ו/או לכל נזק אחר שייגרם למזמין  אחראי לכל נזק, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, ולכלנותן השירות  .11.1
, הנובע, נותן השירותאו מחדל מצד מי מטעמו ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה 

ובין  שירותיםהו/או בקשר אליהן, בין במהלך ביצוע  שירותיםהבין במישרין ובין בעקיפין, מביצוע 
 ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו.-ידו, בין אם נגרם על-לאחר מכן, בין אם נגרם על

יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל נזק, הפסד, הוצאה ועלות נותן השירות מבלי לגרוע מהאמור,  .11.2
יעה נגד שייגרמו למזמין, למועצה, ו/או למי מטעמם ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות כתוצאה מתב

או מי נותן השירות מחדל או הפרה של  המזמין, המועצה ו/או מי מטעמם, כתוצאה מכל מעשה,
לפי הסכם זה על נותן השירות או למימוש התחייבויות  לשירותיםמטעמו, הנובעים או הקשורים 

  נספחיו. 
וש, לרבות תהיה לרבות לנזק לגוף ו/או לרכנותן השירות מבלי לגרוע מכלליות האמור, אחריות 

מתאונות עבודה, אשר ייגרמו במישרין או בעקיפין, לכל אדם או גוף משפטי, לרבות למזמין, 
עצמו, עובדיו, כל נותן השירות למועצה, לעובדיהם ולכל מי שפועל בשמם או מטעמם, ובכלל זה 

לישי הפועלים בשמו או מטעמו, הקבלנים, קבלני המשנה, היועצים ונותני השירותים וכן כל צד ש
, עובדיו, גורם הפועל בשמו או מטעמו, הקבלנים נותן השירותוזאת בשל כל מעשה או מחדל של  -

או  שירותיםהאו נותני השירותים מטעמו וכיו"ב, אשר נגרם, במישרין או בעקיפין, בקשר או עקב 
 לפי ההסכם והדין.נותן השירות בשל ביצוע יתר התחייבויות 

אחריות בלעדית לכל נזק, הפסד הוצאה ועלות שייגרמו למזמין, יישא בנותן השירות כן, -כמו .11.3
בהתאם להסכם זה, נותן השירות ביצוע מטלות שבאחריות -למועצה ולכל מי מטעמם, במידה שאי

למניעת קבלת היתר בניה ו/או למניעת אפשרות לתחילת לעיכובים בהשלמת הפרויקט ו/או יגרמו 
עמידה בהתחייבות כלשהי של -ת לאכלוס ו/או לאיבניה או קידום בניה ו/או למניעת אפשרו

 המזמין ו/או המועצה ו/או זה כלפי זה ו/או כלפי יזמים ו/או גורמים אחרים כלשהם.

לא יהיה אחראי על נזק או איחור הנובע בשל נסיבות של "כח עליון", נותן השירות אף האמור, -על .11.4
  המזמין הכיר בנסיבות האירוע כ"כח עליון".שובלבד 

וכל  כלפי המזמיןנותן השירות כמוה כחתימה על כתב התחייבות ושיפוי של  -ימה על הסכם זה חת .11.5
 מתחייב למלא אחר הוראות סעיפים אלו ככתבם וכלשונם. נותן השירות , ולפיו מי מטעמו
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בכתב, אודות כל דרישה, תביעה, תובענה, הליך )אזרחי או פלילי(, צו, לנותן השירות המזמין יודיע  .11.6
להתגונן מפני הנ"ל כראוי לנותן השירות ין או קנס עם היוודע לו דבר קיומם, ויאפשר פסק ד

פי הנחיית היועץ המשפטי של המזמין -ולהשתתף או לנהל את המו"מ בעניין. כל תביעה תטופל על
 .וולפי הוראותי

בגין כל נזק, הפסד, הוצאה ועלות  המועצהיפצה ו/או ישפה את המזמין ו/או את נותן השירות  .11.7
שיגרמו להם, בהתאם לאמור בפרק זה, לרבות במסגרת דרישה, תביעה, תובענה, הליך )אזרחי או 

 פלילי(, צו, פסק דין או קנס, פשרה, במועד שנקבע בדרישה לשיפוי. 

לא ת שנותן השירו, ביחד או לחוד, הרי ונותן השירותהוגשה תובענה בקשר להסכם כנגד המזמין  .11.8
 ללא אישור מראש ובכתב של המזמין. -יהיה רשאי להסדיר או להתפשר 

מתחייב נותן השירות והוא תחולנה על  המועצהההוצאות המשפטיות בגין ייצוג המזמין ו/או  .11.9
 .כךבגין נגדם לשאת בכל תשלום שייפסק  וכן לפעול בשיתוף פעולה עם יועמ"ש המזמין בענין זה

בכל נותן השירות ראיה" ו"נטל ההוכחה" הנדרש בנזיקין, יראו את להסרת ספק, לעניין "נטל ה .11.10
הנוגע לאתר, כמי שהייתה לו השליטה המלאה והבלעדית עליהם, כמי שממונה היחיד והבלעדי 

כמי שהיה  -עליהם ובעליהם היחיד והבלעדי ואם נגרם נזק על ידי אש או עקב אש שיצאה מהם 
ויקט ושל המתקנים שהם מקרקעין וכבעליהם היחיד התופש היחיד והבלעדי של האתר, של הפר

 והבלעדי של המערכות והמתקנים שהם מיטלטלין.

 נותן השירותרשאי המזמין לנכות סכום כאמור כל סכום שיגיע ל ,במקרה של אירוע נזיקי .11.11
לשלם פיצויים ו/או תשלום אחר כלשהו בקשר לנזק ו/או  ייאלץהמזמין שמהמזמין, ובכל מקרה 

לשלם כל תשלום כאמור בתוספת נותן השירות מתחייב  -הפסד ו/או הוצאה כאמור  אובדן ו/או
והכל  -הפרשי הצמדה וריבית והוצאות, לרבות הוצאות ושכ"ט עורך דין, הכנת עדים ומומחים 

 מבלי לגרוע מהסעדים האחרים העומדים למזמין לפי כל דין.

לנותן מהסכומים המגיעים או שיגיעו  להבטחת תשלום לפי סעיף זה רשאי המזמין לנכות או לעכב .11.12
וזאת לפי  -לפי הסכם זה, סכומים בשיעור זהה להיקף הסיכון וההוצאות הכספיות השירות 

דרישתם, כאשר מוצהר ומוסכם כי ערבות הביצוע תשמש גם לפיצוי לפי סעיף זה, ולרבות לנזקים 
 .1970-ש(, תש"לידי כלי רכב, כהגדרתם בפקודת הרכב המנועי )נוסח חד-שייגרמו על

 הוראות אלו בהסכם הינן יסודיות. .11.13

 ביטוח .12

: החברה הכלכלית לפיתוח יואב בע''מ ו/או מועצה אזורית יהיהביטוח( סעיף הבסעיף זה )המזמין  .12.1
יואב ו/או הישובים בתחום השיפוט של המועצה ו/או תאגידים עירוניים של המועצה ו/או יחידות 

 ו/או גופים קשורים למועצה.סמך של המועצה ו/או מוסדות חינוך 
 

מבלי לגרוע מהתחייבויות נותן השירות לפי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי לפי כל  .12.2
  דין, נותן השירות מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט בהסכם זה. 

לו על נותן השירות בלבד. כל דרישות הביטוח בהסכם ועלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יח
 ייושמו בפוליסות הביטוח של נותן השירות לפני ההתקשרות בין הצדדים.זה 

 
 נותן השירות יסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה.  .12.3

בגין כל נזק המזמין נותן  השירות מצהיר בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או דרישה כלפי 
לרבות תביעות  ,אותם כאמור, וכך גם לגבי תביעת שיבוב מכל סוג בדן שניתן היה לבטחואו א

 תחלוף מחברות ביטוח.
 

הביטוח הנדרש, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים בפוליסות ובאישור קיום ביטוחים  .12.4
נם יזה, האישור קיום ביטוחים( אשר מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה  - )להלן כנספח ג'המצ''ב 

להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח.  ו,או מי מטעמהמזמין מזעריים ואין בהם משום אישור של 
ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע  ,על נותן השירות יהיה לקבוע ביטוחים וסכומים לביטוח

 ולצד שלישי.למזמין הפסד לו, 
קיע את זכויותיו ו/או את זכויות הפר נותן השירות את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפ .12.5

באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל למזמין , יהיה נותן  השירות אחראי לנזקים שייגרמו המזמין
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המזמין , והוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי המזמין תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות כלפי
 כל טענה כאמור. ווהבאים מטעמ

אי לפי דין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול נותן  השירות לבדו יהיה אחר .12.6
 ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.

 
, ימציא נותן השירות המזמין עליוימי עבודה לפני החתימה על הסכם זה וכתנאי לחתימת  14 .12.7

 את אישור קיום ביטוחים ואת הפוליסות בהן נכללים הביטוחים כפי הנדרש לפי הסכם זהלמזמין 
ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח -כשהם חתומים על

 .הנדרשים
 

ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום ביטוחים ו/או בפוליסות, ימציא   14 .12.8
 .אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח נוספתלמזמין נותן  השירות 

מוסכם כי בהמצאת אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל, אין משום מתן פטור  .12.9
דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה לשפות על כל כלשהו לנותן השירות לפי הסכם זה ו/או לפי 
המזמין כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על המזמין נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאתם לידי 

 שהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.אחריות כל
 

רשאי לבדוק את אישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות המזמין מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי  .12.10
 ואו מי מטעמהמזמין בדיקתם על ידי -אך לא חייב לעשות כך. למען הסר ספק, בדיקתם או אי

 הסכם זה. אינה פוטרת את נותן  השירות מאחריות על פי דין או אחריות על פי
 

רשאי לבקש מנותן השירות לשנות או לתקן את הפוליסות המזמין מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי  .12.11
ו/או את אישור קיום ביטוחים על מנת להתאימם להתחייבויות על פי ההסכם. הבקשה לתיקון או 

ל שינוי לא תהווה אישור לתקינות אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות ולא תחול עקב כך ע
 אחריות כלשהי.המזמין 

 
, המזמיןימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות י מהםנותן השירות יכול להגיש העתקי פוליסות  .12.12

 ב."לרבות מחירים, שמות מבוטחים או ספקים אחרים, כתובות, מידע עסקי סודי וכיו
 

ר קיום לחלופין, אם כל דרישות הביטוח הרשומות בסעיף זה )סעיף הביטוח( ייושמו באישו .12.13
 .המזמיןהביטוחים, יהיה נותן השירות פטור מהמצאת פוליסות לידי 

 
מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי אם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על פי ההסכם עקב  .12.14

גרם יאי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא נותן השירות על פי דין בכל הוצאה או נזק שי
 העיכוב כאמור.בשל 

 
בדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים בפוליסת ונזק, אכל נותן  השירות לבדו אחראי לפי דין ל .12.15

 ביטוח או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה. 
 

נותן השירות יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה, ימציא נותן השירות שבמידה  .12.16
כשהם חתומים על ידי המבטח  יםוח המקוריאת העתקי הפוליסות ואישור קיום הביטלמזמין 

 ההסכם.לפי החדש. תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד לא הסתיימו השירותים 
 

ו/או הבאים המזמין נותן  השירות מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  .12.17
( עפ"י הביטוחים הנ"ל  בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי ) או שהיה זכאי אלמלא תוכן הפוליסה ומטעמ

ו/או ביטוח אחר שהסדיר, והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר 
 פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון לנותן השירות.

 
המזמין, את גם שם המבוטח בכל הפוליסות ובאישור קיום ביטוחים ) בכפוף להרחבי השפוי( יכלול  .12.18

 תו ביחס לפרק זה. כהגדר
 

ביטוח אחריות מעבידים  ,הפוליסות ואישור קיום ביטוחים יכללו:  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .12.19
 אחריות מקצועית.וביטוח 

 
כל הפוליסות תכלולנה: סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחול על נותן   .12.20

, הוויתור ווהבאים מטעמהמזמין סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי  ;השירות
סעיף לפיו המבטח לא יטען לטענת  ;כאמור לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי נותן השירות
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והביטוח של נותן השירות הינו ראשוני וקודם לכל ביטוח שנערך המזמין ביטוח כפל כלפי מבטחי 
כיסוי זיהום פתאומי. סעיף לפיו הפוליסות לא  . כיסוי ביטוחי בגין רשלנות.ןהמזמיידי -על

תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר 
יום מראש. סעיף לפיו מעשה או מחדל של נותן  השירות בתום  60 ,לכל הפחותהמזמין, רשום לידי 

 לקבלת שיפוי.מין המזלב לא תפגע בזכויות 
 

בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית יבוטלו חריגים או סייגים בגין: זיהום פתאומי. אי יושר של  .12.21
עובדים. חריגה מסמכות בתום לב. אובדן השימוש ועיכוב עקב נזק מכוסה. אחריות בגין קבלני 

 משנה. אובדן מידע ומסמכים. 
 

 ירשמו:יבפוליסה לביטוח אחריות מקצועית  .12.22

"תקופת ביטוח רטרואקטיבית". מועד תחילת הכיסוי הרטרואקטיבי יחול מיום  סעיף .א
 לבין נותן השירות.המזמין ההתקשרות בין 

חודשים לאחר ביטול או אי חידוש  6סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מאורכת ". תקופת גילוי של  .ב
ביטוח אחר הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י נותן  השירות, ובתנאי שאין 

 המכסה את חבות נותן  השירות באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה שפקעה.
 

הפוליסה לביטוח אחריות סיכוני צד שלישי תכלול כיסוי ביטוחי בגין: תביעות שיבוב של המוסד  .12.23
לביטוח לאומי למעט תביעה כנגד מי שחייב בתשלום דמי ביטוח לאומי כלפי עובדיו. שימוש ברכב 

הסדרת ביטוח על פי הפקודה לביטוח כל רכב מנועי. פגיעה בכל רכוש כולל רכוש שאינו חייב ב
 . שימוש במכשירי הרמה.המזמיןבבעלות 

 
הפוליסות )מלבד אחריות מקצועית( תהיינה על פי נוסח הידוע בשם 'ביט' או נוסח אחר הדומה לו  .12.24

 בכיסוי הביטוחי.
 

 שיפוי: תהרחב .12.25

בגין  המזמיןהפוליסות צד שלישי ואחריות מקצועית, תכלולנה הרחבת שיפוי לטובת  .א
למעשה ו/או טעות ו/או מחדל של נותן השירות ותכלולנה סעיף "אחריות צולבת"  ואחריות

 יחשב הביטוח כאילו הוצאה הפוליסה על שם כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד. ילפיו 
 .המזמיןיסוי בגין תביעות נותן  השירות כלפי אחריות מקצועית לא תכלול כ תפוליס

חשב כמעביד של עובדי נותן  ייאם המזמין ביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את  .ב
 השירות.

 
כדלקמן: ביטוח , גבולות האחריות בפוליסות ואישור קיום ביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח .12.26

יות מעבידים, כפי הפוליסה של נותן השירות . ביטוח אחר₪ 1,000,000 –אחריות כלפי צד שלישי 
 .₪ 5,000,000 -. ביטוח אחריות מקצועית 

 
ככל שלדעת נותן  השירות קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי נותן  השירות ו/או לערוך ביטוחים  .12.27

נוספים ו/או משלימים, יערוך נותן  השירות את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבונו 
 ובכפוף לאמור לעיל.הוא 

 
 לנותן השירות אחריות על פי כל דין.מת ביטוח אחריות מקצועית יהיה בתוקף, כל עוד קיי .12.28

 
, מתחייב נותן  ההתקשרותמבלי לגרוע מכלליות האמור בכל מקום בהסכם זה, ולאורך כל תקופת  .12.29

השירות חלה   השירות למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו. על נותן
החובה על פי החוק ועל פי הסכם זה לוודא כי כל קבלני המשנה מטעמו יקפידו אף הם למלא אחר 

 כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו.
 

הוראות סעיף זה )ביטוח( על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מחיובי נותן השירות לפי  .12.30
חבות כלשהי. מוצהר ומובהר בזאת במפורש, כי אין בעריכת המזמין  הסכם זה, או כדי להטיל על

אלמלא  ושלא היו קיימות כלפיהמזמין, ביטוחים כאמור, כדי ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי 
 ( מאחריות בגין נזק שנגרם המזמיןוכן אין בכך כדי לפטור את גורם הנזק )למעט  ,נערך הביטוח

 ידו.-על

 .ביטוח( תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכםההפרה של סעיף זה ) סעיף  .12.31
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 בטוחות .13

נותן השירות, יפקיד נותן השירות בידי המזמין, של התחייבויות מקצועי ומלא לשם הבטחת מילוי  .13.1
במועד החתימה על הסכם זה וכתנאי לקבלת תמורה כלשהי לפי ההסכם, ערבות ביצוע בסכום 

 (.  ערבות ביצוע -)להלן הרלוונטי  בנספח ד'הנקוב 

בנוסח  -המזמין ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית, ערוכה לטובת  הינהערבות הביצוע  .13.2
המדד הבסיסי לענין זה יהיה ו ,מדד המחירים לצרכןעליית , כשהיא צמודה להמקובל אצל המזמין

 .החתימה על ההסכםידוע במועד ההמדד 

ובכלל , הביצוע מופקדת להבטחת כלל התחייבויות נותן השירות בהסכם ללא יוצא מן הכללערבות  .13.3
כך לביצוע מושלם ומקצועי של השירותים ומילוי אחר הוראות המזמין והמנהל/המפקח, ולרבות 

 פיצויים, פיצויים מוסכמים, דמי נזק, שיפוי, תביעות צד שלישי וכיו"ב.

לפצל המזמין ערבויות או יותר. בחר  2 -לכאמור הערבויות של  נתונה הזכות לדרוש פיצוללמזמין  .13.4
וסך כל סכומי הערבויות המזמין את הערבויות כאמור, אזי יהיה סכום כל ערבות כפי שייקבע ע"י 

  .שנקבע לגובה סכום הערבות הכוללא יפחת מ

 . ההתקשרותתקופת תום מועד לאחר חודשים  4הביצוע יהיה תוקף ערבות  .13.5

לאחריה ו, ביצוע ערבותלממש  וימים מראש על כוונת 7הודעה של ן לנותן השירות המזמין יית .13.6
 הודעה נוספת על כך.לנותן השירות מבלי ליתן  ,לממש את ערבות הביצועהמזמין  רשאי

ימים מיום  7תוך  ,למזמיןלהמציא נותן השירות ערבות ביצוע, מתחייב חלט שהמזמין יבכל מקרה  .13.7
 .שחולטהלערבות הביצוע ובנוסחה בסכומה  ,ערבות חדשה, הזהה במהותה, הביצוע ערבותמימוש 

וזאת  - את ערבות הביצועהמזמין לנותן השירות חזיר י ,תום ההתקשרותימים לאחר  120תוך  .13.8
 פי הסכם זה.-התחייבויותיו על למילא אחר כלשנותן השירות בכפוף לכך 

ח מכלמזמין באות בנוסף לכל זכות או סעד אחרים העומדים הביצוע מכח ערבות המזמין זכויות  .13.9
כדי לגרוע מתקפותם או תוקפם הביצוע בערבות אין כן, -כמו כל דין.מכח הוראות הסכם זה או 

 המזמין. בידי המצויים אחרים כלשהם או המחאות בטחונות של 

ביצוע, אם מצא המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, להפחית את סכום ערבות ה .13.10
מטעמים מיוחדים שיירשמו, כי מתקיימות נסיבות המצדיקות זאת, בין השאר, בהתחשב בסכום 

ידי נותן השירות -הערבות למול ערך השירותים שנותר לביצוע, ובשים לב לאופן קיום ההסכם על
 עד לאותו שלב. 

 תנאים אלו הינם יסודיים בהסכם. .13.11

 לנותן השירותהתמורה  .14

את מנותן השירות בכפוף לכך שהמזמין יזמין יו ושל התחייבויותומקצועי בתמורה למילוי קפדני  .14.1
  כמפורט ,וסופיתזכאי לקבל תמורה כוללת נותן השירות , יהיה השירותיםביצוע כל שלבי 

 המצורף להסכם.נספח התמורה  - בנספח ז

הן בגין הצמדה או התייקרויות, אלא אם הוסכם לא תתווספנה תוספות כלשתמורה בהסכם ל .14.2
 במפורש אחרת. 

 .של נותן השירותוכנגד חשבוניות מס במועד התשלום בפועל כשיעורו  ,מע"מיתווסף תמורה ל .14.3

בגין כל נותן השירות זכאי הינה התמורה הכוללת והסופית לה יהא בהסכם התמורה שנקבעה  .14.4
 כמפורט בהסכם.הסכם, לרבות שינויים ותיקונים השיבצע עבור המזמין לפי השירותים 

, לרבות הוצאות, תשלומי חובה, שירותיםההתמורה כבר כוללת את כל העלויות הכרוכות בביצוע  .14.5
 כ"א, כלים, מכשירים, תכנון, גורמי מקצוע אחר מטעם נותן השירות וכל עלות או רווח אחרים.
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, כי הם בנספח התמורה צוין במפורשכוללת את הרכיבים או ההוצאות שלגביהם  לאהתמורה 
 אינם נכללים בתמורה וכי תשולם בגינם תמורה נפרדת.

התמורה תהיה כנגד חשבון שיגיש נותן השירות למנהל. כל חשבון יהיה מפורט, ויכלול פירוט ברור  .14.6
של כל מרכיבי החשבון והדרישה, לרבות שלבי הביצוע, אישורים שנדרשו והפניה לסעיפים 

וזה. המזמין רשאי לדרוש לשנות את אופן הצגת החשבון ונותן השירות מתחייב רלבנטיים בח
  לפעול בהתאם. חשבון לא מפורט יוחזר לנותן השירות.

 כתנאי לביצוע תשלום, יצורפו לחשבון העתקים של אישורי הביטוח והעתק הבטוחה )אם קיימת(. 

 ישולם בתנאיתשלום שנקבעו בחוזה, נותן השירות שיוגש כנדרש ולפי מועדי הכל חשבון של ככלל,  .14.7
 ללא הצמדה בגין התקופה שמיום הגשתו ועד לתשלומו, ממועד הגשת החשבון, ימים "45שוטף + "

 בנספח התמורה.  והמזמין, אלא אם צוין אחרת ידי המנהל-הכל בכפוף לאישור החשבון על -בפועל 

 נספח התמורה.לפי אך ורק שערכן אינו כלול במכרז באופן מפורש ייעשה נוספים  שירותיםתמחור  .14.8

 ,)ולא בנותן השירות( בשל סיבה הנעוצה במזמין מהשירותיםישלים חלק נותן השירות מקרה בו ב .14.9
השירותים של נותן השירות הוא יהיה זכאי לחלק משיעור התמורה המגיע בגין אותו שלב לפי היקף 

 . המזמין ובהתאם לנוהלי הצד השלישילפי קביעת הכל  -רותים ולפי טיב השיאותו שלב ב

 נקבע(.  אםיעלה על סכום התמורה המירבי שנקבע בהסכם ) לאבכל מקרה, סכום התמורה  .14.10

 בכל תשלום יערוך המזמין התחשבנות/קיזוז מתאימים, אם נדרש.  .14.11

הוראה או לקף התמורה, לא יהיה תוהשירותים/בכל נושא כספי הקשור לתמורה ולהגדלת היקף  .14.12
הגדלה של בכתב. מראש ואישור מורשי החתימה שלו נתנו לכך הסכמה מצד המזמין, אלא אם 

  השירותים תבוצע רק לפי הוראות הדין ובכפוף לאישור מורשי החתימה של המזמין. 
הרי שלצורך הגדלה יכול ויידרש  - הגורם המממןידי -במקרה בו מדובר בפרויקט הממומן על

, כתנאי לביצוע ההגדלה, אלא אם יוסכם בין הצדדים הגורם המממןאישור מראש ובכתב של 
במפורש אחרת )קרי: הסכמה מפורשת ובכתב, חתומה בידי מורשי החתימה של המזמין, ולפיה 

 נו(. חשבו-לא אישר את ההגדלה, המזמין מבקש לבצע הגדלה על הגורם המממןשאף -על

 ימים, לא יזכה את נותן השירות לכל פיצוי.  30איחור בתשלום לנותן השירות, שלא יעלה על  .14.13

 ההסכםביטול/סיום  .15

כפוף למסירת , בכל עת וללא הסבר, בנותן השירותהמזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות עם  .15.1
 .בגין כךלא תהא כל טענה  ולנותן השירותימים  14של  ,מראש ובכתב, לנותן השירותהודעה 

לעיל, הפרת כל אחת מההוראות שלהלן תחשב הפרה יסודית, אשר  15.1 בסעיףבנוסף לאמור  .15.2
 :לאלתר לקיצו זה הסכםלהביא תאפשר למזמין, בין השאר, 

ו/או כל הוראה  16.1או  13, 12, 10.1, 7 ,5.1 סעיפים מהוראותנותן השירות הפר את אחת  .א
 לא תוקנה מיד לאחר התראה של המנהל;ובהסכם שלגביה נקבע כי היא יסודית, 

-על שהוזהרלאחר  ונותן השירות,הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו בהסכם נותן השירות  .ב
  ;לא תיקן את ההפרה תוך הזמן שנקבע בהתראהבכתב,  ידי המנהל

 ;סכםהטוח אינו עונה על דרישות היאו שהבנותן השירות, טוח של יפקע הב .ג

 ;נהיה בלתי כשיר לפעולה משפטיתנותן השירות  .ד

או צו פירוק, או הוגשה ביחס  ,נכסיםכינוס צו נגדו פשט את הרגל או הוצא נותן השירות  .ה
 ימים; 30בקשה כאמור, אשר לא הוסרה תוך אליו 

 ;םאו חלק השירותיםרוצה לבצע את /הודיע שאין הוא יכולנותן השירות  .ו

 שלא כדין, או באופן בלתי ראוי כלפי המזמין או צד ג. השירותיםאת בצע מנותן השירות  .ז



 

 32 

 נשללו מנותן השירות האישורים הנדרשים לפי דין לצורך ביצוע השירותים.  .ח

ות הורשע בפלילים בעבירה שיש בה, להנחת דעתו של המזמין, כדי לפגוע נותן השיר .ט
 בהתחייבויותיו לפי חוזה זה או באמון המזמין.  

 נותן השירות פעל באופן לא אתי או הפר איזו מההצהרות שהתחייב להן בהסכם .י

בהתחשב  תמורה,מהחלק יחסי  לנותן השירותישלם המזמין  ,/בוטל החוזההופסקה ההתקשרות .15.3
ובעמידה בהתחייבויות  , בהיקף השירותים שבוצעו,באורך התקופה שבה סופקו השירותים בפועל

וזאת  -נותן השירות מחדלי /וצאות שנגרמו למזמין עקב מעשי/הבקיזוז סכומים ,נותן השירות
  מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד למזמין לפי דין. 

סילוק מלא ומוחלט של כל כמה שלו לידי נותן השירות תהווה הס-קבלת התשלום כאמור על .15.4
לנותן השירות ייגרמו /אובדן רווח צפוי או הוצאות שנגרמו ,הפסד ,נזק בגין כלטענה ותביעה 
ביצוע השירותים לגורם אחר, ונותן השירות לא למסירת המשך וההסכם הפסקת/ביטול מחמת 

 יתנגד לכך.

לשם קבלת היתרים ו/או לתעודות  יהיה אחראי לכך שכל החתימות הנדרשות ממנונותן השירות  .15.5
  .השירותיםביצוע ייחתמו על כל מסמך שיידרש לשם המשך  -גמר מכל סוג שהוא 

 להלן. 16 בסעיףכאמור, יפעל נותן השירות כאמור  הובא ההסכם לידי גמר .15.6

, אשר מעצם טיבן וטבען חרר את נותן השירות מהתחייבויותאין בהפסקת/בביטול ההסכם כדי לש .15.7
 ידי מי מטעמו. -ידו או על-שבוצעו על שירותיםלנמשכות גם לאחר ההסכם ומתייחסות 

 מסמכיםמסירת  .16

ת נייר, תכניו, לרבות תוצרי השירותיםאת כל  ,לפי דרישתו מיד, לתת למנהלמתחייב  נותן השירות .16.1
בכל פורמט והכל  - רותיםימידע/מסמכים הנוגעים לשדוחות, בדיקות, בתצורה דיגיטלית,  קבצים
 ידי המזמין. -שיידרש עלמקובל 

 קבלת מסמכים אלו, לפי דרישה, מהווה תנאי מקדים לאישור חשבון ולתשלום התמורה.   .16.2

למזמין, תוך  נותן השירותימסור  או הפסקתו, חוזהגמר הבאו או פרויקט ביצוע השרותים גמר ב .16.3
 .בקשר עם ביצוע השרותים נותן השירותאו שערך  מזמיןימים, כל מסמך של ה 7

/לתקנם, וכן קיבל על עצמו להכינםשנותן השירות שאר המסמכים בתוצרי השירותים ובהבעלות  .16.4
כראות רשאי להשתמש בהם והמזמין  ,מזמיןרכושו הכ ויחשבכל זכויות הקניין הרוחני בהם, י

, לרבות בגין הפרת במסמכים אלויהיה מנוע מלתבוע כספים בגין השימוש נותן השירות עיניו. 
, פרט לתביעה בגין זכותו לתמורה וכו'או מכח דיני עשיית עושר  / קניין רוחני זכויות יוצרים

 אין בהוראה זו משום קביעת אחריות והאחריות תיקבע לפי דין.  .זה בלבד הנקובה בהסכם

 השרותיםידאג להעברה מסודרת, מלאה ונאותה של  נותן השירותידי המזמין, -ל שיתבקש עלככ .16.5
 וללא תמורה נוספת. ככל שיידרש - , תוך מתן הסברים והדרכהמזמיןאחר מטעם ה לנותן שירות

 השירותיםמסירת/קבלת  .17

יודיע על כך בכתב למזמין ולמפקח. המפקח  , הואהשירותים ישלים את ביצוע נותן השירותלאחר ש .17.1
 .םומסירת שירותיםהיקבע את המועד לבדיקת 

כי הן בוצעו במועד והושלמו  ,וככל שהוא ימצא השירותיםהמפקח את  קבמועד שנקבע יבדו .17.2
מתן תעודת . מועד הוא יאשר זאת בכתב ,חוזה ונתקבל אישור היועצים לכךהכמפורט בתנאי 

 למזמין. םומסירת שירותיםהסיום כמועד חוזה הב לצורכי יחשי ,והוא בלבדהגמר, 

, וכלשהנדרש לגביהן תיקון/שינוי שלא בוצעו או  שירותיםיש צורך בביצוע שככל שהמפקח ימצא  .17.3
 השירותיםמסירת ומועד ידו -קבע עלילבצען תוך תקופת זמן שת נותן השירותידרוש המפקח מ
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שלא בוצעו, בהתאם כאמור תיקונים וה השירותיםיוציא לפועל את כל  נותן השירותידחה עד שי
 המפקח.להוראות 

המזמין יהיה רשאי  ,םבה ואלו אינם מונעים שימוש בשירותיםככל שעדיין נותרו ליקויים  .17.4
בשימוש כאמור ואולם, אין  לבצע את התיקונים. נותן השירותתוך מתן אפשרות לבהם להשתמש 

 .השירותיםמשום אישור על קבלת 

 והעדר יחסי עובד ומעביד קבלן עצמאי - השירותנותן  .18

 נותן השירות מצהיר ומתחייב, כדלקמן:

או בתנאי מתנאיו, כדי  חוזהכי אין בו יבצע את השרותיםהוא בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא כי  .18.1
ייחשבו וכל מי מטעמו יחסי עובד ומעביד וכי הוא  ומזמין או מי מטעמנותן השירות לליצור בין 

 . כלשהם ולא יהיו בינם לבין המזמין יחסי עובד ומעבידנותן השירות כעובדי 

אינו מורשה או זכאי  נותן השירותוכי /שותפות סוכנות/מזמין אין יחסי שליחותכי בינו לבין ה .18.2
 . ג'להתחייב או לחייב את המזמין כלפי צד 

ו/או לי ת.ז. ישראלית , בין במישרין ובין בעקיפין, עובדים שאינם בעיםרותיעסיק בקשר לשכי לא י .18.3
 אישור עבודה חוקי מאת הרשות המוסמכת.

תשלומים  ,לרבות שכר עבודה, זכויות סוציאליות, ניכויים ,נותן השירותכל התשלומים לעובדי כי  .18.4
יתר  וכן כלאחר, חובה או סוציאלי למס הכנסה וביטוח לאומי, הוצאות נסיעה וכל תשלום 

ידו -וישולמו עלבלבד  נותן השירותיחולו על החוזה ם הסיכונים והאחריות בקשר ע ,ההוצאות
 והמזמין לא יהא אחראי לכך, בכל אופן וצורה.  -במלואם ובמועדם 

ידי -כי הוא אינו קבלן כ"א וכי חוק העסקת עובדים על ,כי עסקו אינו עסק למתן שרותי תיווך כ"א .18.5
 קבלני כ"א אינו חל עליו. 

י מטעמו, שעילתה בקיום יחסי נה שתוגש נגד המזמין או מאת המזמין בגין כל תובעכי הוא ישפה  .18.6
בגין תובענה שעילתה בחוק העסקת עובדים באמצעות וכן  ,מזמיןל נותן השירותמעביד בין -עובד

 .לשירותיםבקשר  נותן השירותלבין  חוזית הנובעת מהתקשרות בין צד ג בגין עילהוכן קבלני כ"א 
מנת לאפשר לו -כך המזמין לנותן השירות, מבעוד מועד, עלכל שתוגש תובענה כאמור, יודיע על כ

 .  להתגונן

כי הוא יקפיד הקפדה יתרה על קיום זכויות העובדים לפי החיקוקים המפורטים בתוספת השניה  .18.7
, לפי צווי 1995-, חוק הביטוח הלאומי)נוסח משולב(, תשנ"ה1969-לחוק בתי הדין לעבודה, תשכ"ט

 הרלוונטיים לאופי השירותים ולפי הוראות כל דין.   ההרחבה וההסכמים הקיבוציים

בכלל ובהתאם  1953-בהתאם להוראות חוק עבודת נוער, התשי"גמתחייב לפעול  נותן השירות .18.8
, 22 , 21, 20, 14, 13, 12, 11, 7, 6, 5, 4', א2, 2, 1סעיפים  , ובין אלה:לסעיפי החוק המפורטים להלן

 א.33 -ו 33, 25, 24

, התחייבויותיוובסיס הצהרותיו -, ניתנת לו, בין השאר, עללפי החוזההתמורה ש יומוסכם עלכי  .18.9
   לכל עובד מטעמו.זאת והוא מתחייב להסביר  שיצר כלפי המזמיןזה מצג על  בין השאר,ו

או מי מחליפיהם מהמזמין  ,, כי בכל מקרה בו יתבע, הוא או מי מעובדיומסכים נותן השירותלפיכך 
או  ,או מכח חוק העסקת עובדים באמצעות קבלני כ"א ,ום יחסי עובד ומעבידזכויות שעילתן בקי

ידי ערכאה שיפוטית או גורם אחר, כי בינו לבין המזמין מתקיימים יחסי עובד ומעביד, -ייקבע על
 מהתמורה הנקובה בסעיף התמורה 60%כעובד על בסיס  נותן השירותיחושב שכרו הראוי של 

מיד עם  ,ישיב למזמין נותן השירותאילו סוכמה כך מלכתחילה וויראו את התמורה כבחוזה, 
מיום מהתמורה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק,  40%את ההפרש בשיעור  ,ראשונה הדריש

וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד למזמין לפי  -תשלום בפועל ליום התשלום התמורה ועד 
 דין. כל 

ובין אם  נותן השירותידי -בין אם תעלה התביעה כלפי המזמין עליחול,  חוזההאמור בפרק זה לכי  .18.10
ובהקשר זה  ,ו/או צד ג' הםיורשי ,עזבונם ,ידי חליפם-או על ,נותן השירותידי עובד של -תעלה על
 .לנותן השירותכמחויב בהשבה דלעיל לפני ביצוע תשלום כלשהו  נותן השירותיראו את 
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ת, בין ומתבסס ,ההתקשרות עמו והתמורה המוסכמת במסגרתהידוע לו שמצהיר כי  נותן השירות .18.11
  . אלה התחייבויותיווהצהרותיו נכונות השאר, על 



1640–130121 

 וסמכויותיו המפקח .19

 להישמע להנחיותיו.  נותן השירות, ועל השירותיםפקח על ביצוע להמזמין ממנה מפקח  .19.1

, לפי שיקול דעתו ובתיאום עם השירותיםיצוע המפקח רשאי לקבוע את סדר העדיפויות לב .19.2
 המזמין.

 לבדיקתו ואישורו. -והציוד  מידעהכל את עמיד לרשות המפקח י נותן השירות .19.3

 , מיד עם היוודע לו עליה, ועל פתרונה.  בשירותיםדווח למפקח, בכתב, על כל תקלה י נותן השירות .19.4

 שבוצעו השירותיםבנושא ושירותים ותוצרי האיכות חומרים בנושא המפקח הוא הפוסק הבלעדי  .19.5
 להתבצע. יםצריכאו 

או על תיקון לפי ההסכם,  נותן השירותידי -עלשונים  שירותיםלהורות על ביצוע רשאי מפקח ה .19.6
לשם  ,לדעתו ,כל דבר אחר הנחוץועל או על החלפת עובדים  ,או על החלפת ציוד ,שנעשו שירותים

 בתמורה נוספת.  נותן השירות. להסרת ספק, דרישות אלו לא יזכו את חוזהלפי ה השירותיםביצוע 

בתשלום נוסף החורג מסכום הכרוכים  םכלשהשירותים למפקח אין סמכות להורות על ביצוע  .19.7
 נותן השירותששירות נוסף כל תשלום נוסף בגין  נותן השירותהתמורה הנקובה בחוזה. לא ישולם ל
 ללא קבלת אישור מורשי החתימה של המזמין כאמור.    ביצע מעבר לסכום התמורה הכוללת,

החוזה ואין יקיים את  נותן השירותכי  ,אלא אמצעי להבטיח ,מפקחבסמכות האין לראות  .19.8
לביצוע התחייבויותיו  נותן השירותבהוראות המפקח כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של 

 ולקיום החוזה. 

השירות לפי ההסכם, רשאים המזמין ו/או המפקח לדרוש מנותן מילוי התחייבויות נותן -בגין אי .19.9
 השירות את הפיצויים המוסכמים הבאים:

  ליום.  ₪ 500 -בגין איחור במסירת דו"ח  .א
לפי קביעת  -)לצורך החישוב ייחשב תום יום עבודה לפי יום עבודה של הקבלן או המפקח 

 המפקח(.

זמן שהוגדר בהתראה מטעם לא תוקנה תוך הששל ההסכם  הפרה אחרתבגין כל  .ב
 לכל יום שבו נמשכת ההפרה. ₪ 500 -המפקח/המזמין 

אין בפיצויים מוסכמים אלו כדי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמין לפי הוראות הדין וההסכם, 
 לרבות בשל הפרה יסודית של ההסכם. 

 אחרגורם יק המזמין להעסרשאי , של המפקחהוראה  נותן השירותלא קיים מבלי לגרוע מהאמור,  .19.10
והכל מבלי לגרוע מכל סעד  - 15%אלו, בתוספת תקורה של הוצאות ב נותן השירותולחייב את 

 העומד למזמין לפי החוזה והדין.

 פגמים וחקירת סיבותיהם .20

אחר סיבות הפגם שיבצע חקירה מנותן השירות מנהל לדרוש ה, רשאי בשירותיםנתגלה פגם  .20.1
, לאחר התייעצות עם מצא המזמיןמנהל. הידי -עלמראש אושר ישולוח זמנים לפי שיטה ולתקנו 

; היה המזמיןעל בלבד הוצאות התיקון תחולנה , נותן השירותכי הפגם אינו באחריות  ,מנהלה
תחולנה כלל  - נותן השירותהינו באחריות מנהל, ה, לאחר התייעצות עם המזמיןלדעת שהפגם כזה 

 ,אם הפגם אינו ניתן לתיקוןבכך. כל הכרוך ות , לרבנותן השירותעל והתיקון הוצאות החקירה 
  . למזמיןבתשלום פיצויים יישא נותן השירות 

, בדיקה בדבר האמצעים שיש וחשבונ-לבצע, על מנותן השירותמנהל רשאי לדרוש ה ,בכל מקרה
נותן ידי -על למזמיןשהליקויים שתועדו לא יישנו בעתיד. דו"ח ממצאים זה יוכן ויוגש כדי לנקוט 

 .נוחשבו-על רותהשי

לעשות את הפעולות האלו בעצמו  המזמיןרשאי לא פעל לתיקונו כנדרש, שנותן השירות נגרם פגם  .20.2
 תקורה מוסכמת בשיעורההוצאות, בתוספת כלל את  מנותן השירותלגבות ידי מי מטעמו ו-או על
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זכותו לחלט וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות המזמין לפי הוראות כל דין, ובכלל זה  - 15% בגובה
 .את הבטוחות שבידיו

 שמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים   .21

במהלך ביצועו או לאחר  ,שהובא לידיעתו עקב החוזהענין כל על מתחייב לשמור בסוד נותן השירות  .21.1
ישמרו  עובדים מטעמושגורמים ו(, ולנקוט בכל אמצעי כדי להבטיח המידע הסודי - השלמתו )להלן

 . ההוראה זו תחול אף לאחר תום ההתקשרות, ללא הגבל סודי.ה מידעהעל סודיות 

במידע הסודי שלא לצורך ביצוע השירותים, והוא מתחייב להשתמש חל איסור על נותן השירות  .21.2
 להחזיר כל מסמך ופריט מידע, כתוב או דיגיטלי, למזמין בתום השירותים או לפי דרישה.   

נותן השירות מתחייב שהוא ומי שיבצע מטעמו את השירותים, לא יהיו במצב של ניגוד עניינים בין  .21.3
השירותים לעיסוק אחר שלהם, והוא מתחייב לדווח למזמין, מיד, על כל עניין שיש בו משום חשש 

נה יהזו בות יהתחילקיומו של ניגוד עניינים. המזמין יחליט במצב כזה על אופן המשך ההתקשרות. 
 והפרתה תהווה הפרה יסודית.  זה חוזהיבות יסודית ביהתח

, )בנושא ניגוד עניינים( 2/11מצהיר כי הוא מכיר את חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' נותן השירות  .21.4
שאלון לאיתור חשש לניגוד  , לרבות חובת מילוי טופסיוכי הוא מתחייב לקיים את כלל הוראות

כל עובד שיבצע את השירותים. הוראה זו הינה יסודית בחוזה עניינים ובחינתו כמתחייב, ביחס ל
 ידי המזמין.-תנאי לתחילת ביצוע השירותים הינו חתימה ואישור של טפסים אלו על זה.

אין לו לנותן השירות זוג,  -נותן השירות מצהיר כי בין חברי מליאת ו/או דירקטוריון המזמין  .21.5
וא לו סוכן או שותף, כי לא ידוע לו על חבר מועצה הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שה

 10ו/או חבר בדירקטוריון המזמין )לפי העניין( שלקרובם, סוכנם או שותפם יש חלק העולה על 
 אחוזים בהונו או ברווחיו של נותן השירות, וכי אין לו בן זוג, שותף או סוכן העובד במזמין. נותן

ה ו/או חבר בדירקטוריון המזמין )לפי העניין( להיות צד השירות מודע לאיסור החל על חבר מועצ
להתקשרות עם המזמין, לרבות עם קרובו או תאגיד שהוא או קרובו חברים בו ו/או לקבל טובת 

הכל לפי הוראות הדין. אם יידרש נותן השירות, הוא יחתום  -הנאה ממנה, במישרין או בעקיפין 
נותן השירות מצהיר כי יעמוד , לפי דרישות המזמין. על תצהיר ו/או שאלון מתאימים בעניין זה

 וידווח מיד למזמין על כל שינוי בנכונותן.לאורך כל תקופת ההתקשרות אלו בהצהרותיו 

, לא ולא היו לו אין לו -בחודשים שקדמו לפרסום המכרז  12 -נותן השירות מצהיר ומתחייב כי ב .21.6
ו/או  אוליצקי תשתיות בע"מבמישרין ולא בעקיפין, קשרים עסקיים ו/או קשרי עבודה עם חברת 

  בע"מ. פורט מהנדסים -עם חברת בקרת האיכות מטעמה בפרויקט הרלוונטי 
 3הנספח להצעתו במכרז, במסגרת ככל שקיים קשר כזה, מצהיר נותן השירות כי הוא צירף 

  רז פרטים מלאים ונכונים בדבר הזיקה והקשר האמורים.  למכ
 כן מוסכם ומוצהר כי נותן השירות יימנע למכל קשר כאמור במשך כל תקופת הפרויקט. 
ידוע לנותן השירות כי הצהרות אלו הינן מהותיות, וכי הפרה שלהן עלולה לשלול ממנו את 

  התמורה לפי החוזה. 

בסיס התחייבויותיו -, בין השאר, עלחוזהעמו בשהמזמין התקשר  מצהיר כי ידוע לונותן השירות  .21.7
  של החוזה.  וכי הפרתן תהווה הפרה יסודיתלעיל אלה 

 איסור העברת החוזה והעסקת קבלני משנה .22

לביצוע איזו התחייבויותיו גורם אחר אינו רשאי להתקשר עם קבלן משנה ולא עם נותן השירותים  .22.1
חוזה וכן אינו רשאי להעביר חוזה זה והזכויות והחובות הנובעות ממנו, כולן או מקצתן, הלפי 

  .ידי המזמין-עללאחר, אלא אם הוסכם הדבר בכתב ובמפורש 

אם לדעתו האינטרס של  ,המזמין רשאי בכל זמן לחזור בו מאישור הנ"ל להעסקת קבלן המשנה .22.2
  ידו. -מיד את עבודתו של המועסק על ותנותן השירבמקרה כזה יפסיק  המזמין מחייב זאת.

קבלני המשנה  /שירותילא זכאי לכל תשלום נוסף בגין עבודות נותן השירותלמען הסר ספק,  .22.3
 , אלא אם נקבע אחרת במפורש במכרז.מטעמו

 מבלי לגרוע מן האמור, בכל הנוגע להעסקת קבלן משנה, תחולנה גם ההוראות הבאות:  .22.4
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, לאורך כל 1נספח אקבלן המשנה יעמוד בכל הדרישות והמגבלות שנדרשו במסגרת  .א
 תקופת ההתקשרות עמו. 

 קבלן המשנה יקבל את אישור המזמין, מראש ובכתב;  .ב

 .זהיתר הוראות פרק זה וכן הוראות החוזה, תחולנה בהתאמה אף לעניין  .ג

 צדדים שלישייםאום עם ית .23

תוך תיאום עם צדדים שלישים אחרים בשטח, והוא יהיה אחראי השירותים יבצע את  השירותנותן  .23.1
 .נותן השירותמעשה או מחדל מצד בשל השירותים שייגרם לצד שלישי בקשר עם ביצוע נזק לכל 

 הוראות שונות .24

, מבלי לקבל את הסכמת נותן צד ג'להסכם הלפי וחובותיו המזמין רשאי להעביר את זכויותיו  .24.1
התחייבויותיו כל לא ידרוש כל תוספת תמורה בגין כך ויהיה מחויב בשירות. נותן השירות ה
חובה אינו רשאי להסב או להעביר את ההסכם, כולו או חלקו או כל זכות או נותן השירות  הסכם.ב

לכך , אלא בהסכמת המזמין םאו מקצת ם, כולהשירותיםביצוע את לפיו ואינו רשאי למסור לאחר 
  בכל מקרה, האחריות לביצוע השירותים תהיה של נותן השירות בלבד. בכתב.ו מראש -

הסכם, כולן או מקצתן, או הפי -זכויותיו או חובותיו עלנותן השירות העביר מבלי לגרוע מהאמור, 
 אחראי למילוי כל התחייבויותיו.יהיה , לאחר, הוא םאו מקצת ם, כולהשירותיםמסר את ביצוע 

לפי הוראות כל דין, או או הסכם הלא השתמש המזמין או לא הפעיל זכות כלשהי מזכויותיו לפי  .24.2
 ראה הדבר כויתור על אותה זכות.ילא י - לביצוע התחייבויותיולנותן השירות נתן אורכה כלשהי 

 ידי הצדדים, לא יהיה להם תוקף.-כל שינוי או תוספת להסכם שלא ייעשו בכתב וייחתמו על .24.3

 .המועצה לפי כל דיןוהמזמין שלטונית או ציבורית של  הסמכות או חובממור כדי לגרוע אבאין  .24.4

כראיה  וופנקסי מזמיןבכל הקשור להתחשבנות כלשהי בין הצדדים ישמשו ספרי החשבונות של ה .24.5
 ,זה הסכםלפי  מנותן השירותהמזמין רשאי לקזז כל סכום שמגיע לו  תוכנם נכון.לכאורה לכך ש

 .לנותן השירותע או שיגיע מכל סכום המגי

 .להסכםהסכם הן כמופיע במבוא הכתובות הצדדים לצורך  .24.6

   .להסכםלפרטים המצויינים במבוא ידי צד למשנהו בהתאם -כל הודעה שתישלח על .24.7
  משלוח הודעה ייחשב כנמסר כמפורט להלן: 

  המשלוחממועד  עסקים ימי 3תוך  -בדואר רשום 
  .המסירה ביום העסקים שלאחר -ביד מסירה 

 . ביום העסקים שלאחר המסירה, בכפוף לוידוא קבלה -בפקס' או בדוא"ל 

____________________   __________________ 
 נותן השירות        המזמין    

 באמצעות מורשי החתימה מטעמם
 
 

 תאגידשנותן השירות הינו אישור עו"ד במקרה 

 אני הח"מ עו"ד ________________, מאשר כי הסכם זה נחתם בפניי ביום __________ 
-__________ _________ת.ז ____________ -ו__________ _________ת.ז ______________ידי -לע

  
 לכל דברנותן השירות את  ים, מחייבנותן השירותחתימתם בצירוף חותמת ב, נותן השירותמורשי החתימה של 

   ועניין.
_________________ 

  
 ____________, עו"ד         
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 גנספח 
 נספח ביטוח

 על כל מציע לחתום בשולי מסמך זה, כאישור לבדיקתו ואישורו. ]
 [לאחר ההודעה על זכייתו -המציע הזוכה יידרש להגיש אישור זה בחתימת המבטח 

 

 אישור קיום ביטוחים
 

 _________ לביןהחברה הכלכלית יואב בע''מ בין  אישור קיום ביטוחים בהסכם
 מתן שירותי הבטחת  איכות במסגרת פרויקט לביצוע עבודות פיתוח.לבקשר 

  
 

 

 תאריך הנפקת האישור__________ אישור קיום ביטוחים

המפורט  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע
באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין 

 התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מעמד מבקש האישורמ האופי העסק מבוטחה מבקש האישורמ

החברה הכלכלית : שם
 יואב בע''מ ו/אולפיתוח 
אזורית יואב ו/או מועצה 

הישובים בתחום השיפוט 
ו/או תאגידים  של המועצה

ו/או  מועצהעירוניים של ה
 יחידות סמך של המועצה
ו/או מוסדות חינוך ו/או 

  גופים קשורים למועצה

 שם: 
 

  מתן שירותי הבטחת
איכות במסגרת פרויקט 

 לביצוע עבודות פיתוח 
 בפארק תעסוקה יואב

 

 מזמין שירותים☒
 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ.
 

 מען מען : 

 סוג הביטוח
חלוקה לפי 

גבולות אחריות 
או סכומי 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף

יש לציין קוד כיסוי  מטבע סכום
 בהתאם לנספח ד'

 אחריות צולבת  – 302 ₪ 1,000,000   ביט   צד ג'
ויתור על תחלוף  - 309

 לטובת מבקש האישור
כיסוי לתביעות  – 315

 מל''ל
מבוטח נוסף בגין  – 321

מעשי או מחדלי המבוטח 
 מבקש האישור -

 ראשוניות – 328
רכוש מבקש  – 329

 האישור ייחשב כצד ג'
אחריות 
 מעבידים

ויתור על תחלוף  - 309 ₪    ביט  
 לטובת מבקש האישור

מבוטח נוסף היה  -319
וייחשב כמעבידם של מי 

 מעובדי המבוטח
 ראשוניות - 328
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אחריות 
 מקצועית

 אובדן מסמכים – 301 ₪ 5,000,000    
 אחריות צולבת  – 302
על תחלוף ויתור  - 309

 לטובת מבקש האישור
מבוטח נוסף בגין  – 321

מעשי או מחדלי המבוטח 
 מבקש האישור -

מרמה ואי יושר  – 325
 עובדים

עיכוב/שיהוי עקב  – 327
 מקרה הביטוח

 ראשוניות – 328
 6 תקופת גילוי – 332

 חודשים
 

האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש 
 המצוין בנספח ג'(:

 מהנדס, אדריכל, הנדסאי – 040

 ביטול/שינוי הפוליסה 
לאחר משלוח הודעה למבקש  יום 60שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 

 האישור בדבר השינוי או הביטול.

 חתימת האישור
 המבטח:
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 דנספח 

 ערבות בנקאית להצעה
 (01/2021)מכרז פומבי מס' 

 

 ________________ :בנק        ,לכבוד
  _______________ :סניף                     יואב המועצה האזורית 

  ______________ :מיקוד                  בע"מיואב החברה הכלכלית לפיתוח 
 ______________ :תאריך        ,ג.א.נ

 ערבות בנקאית מס' _____________הנדון:  

( המבקשים -______ )להלן _______________________________________פי בקשת ___-על .2
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד   - 01/2021בנוגע להגשת הצעת המבקשים למכרז פומבי מס' 

  ]*[  ש"ח _____________________________________לסך של 
 ]*[  ש"ח(ובמילים: ___________________________________ )

מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי  ,אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך הנ"ל .3
תחילה מאת המבקשים להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום 

בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים 
 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת  .4
 שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .5

  ועד בכלל ]*[ליום ____ ערבות זו תישאר בתוקפה עד  .6

   לא תענה. ]*[יום ____ דרישה שתגיע אלינו אחרי 

  . רבותנו זו בטלה ומבוטלתע]*[  ____לאחר יום 

 א.ושהאופן ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל  .7

 

 בכבוד רב,              

 בנק : _____________________       

 

 

 ברישא 1בטבלה ] * [ נא למלא בהתאם לפרטים הנדרשים 
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 2נספח ד

 ערבות בנקאית לביצוע
 (01/2021)מכרז פומבי מס' 

 ________________ :בנק          ,לכבוד
  _______________ :סניף                                 יואב המועצה האזורית 

  ______________ :מיקוד                  בע"מיואב החברה הכלכלית לפיתוח 
 ______________ :תאריך         ,ג.א.נ

 ערבות בנקאית מס' _____________הנדון:  

___ _______נו לפי חוזה מיום _י( לביצוע התחייבויותהמבקשים - _______ )להלן____בקשת __פי -על .1
ש"ח  50,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של , הבטחת איכותשירותי לביצוע 

 .ש"ח(חמישים אלף ובמילים: )

ונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי מיד עם דרישתכם הראש ,אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך הנ"ל .2
להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים 
בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים 

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

לומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תש .3
 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל.

 אחרי __________ לא תענה.דרישה שתגיע אלינו 

 .לאחר יום _______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת

 א.ושהאופן ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל 

 

 בכבוד רב,                                       

 

 בנק : _____________________                 
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 1נספח ה
 

 העסקת עובדים זרים, שכר מינימום כדין ואכיפת דיני עבודהתצהיר בדבר 
  1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 (01/2021)מכרז פומבי מס' 
 

אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה 
  מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, 

  
אני משמש כ ___________________________אצל המציע  .1

 (, אשר הגיש הצעה למכרז שבכותרת המציע - __________________________________ )להלן
 , ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.המכרז( - )להלן

 מהצעת המציע למכרז .הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד  .2

 בתצהיר זה: .3

גם בעל השליטה בו או תאגיד  -מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם     - "בעל זיקה"
שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו 

  של המציע, או מי מאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.

 .1981-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א      -    טה""שלי

הנני מצהיר כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אנוכי וכל בעל זיקה למציע ]יש לסמן  .4
X :] במשבצת המתאימה 

 
  2002בינואר  1 -לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום י"ז בטבת, תשס"ב ,

 ו/או לפי  1991-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אלפי חוק עובדים זרים 
 ;1987-, התשמ"זחוק שכר מינימום

 
  לפי חוק עובדים 2002בינואר  1 –הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום י"ז בטבת, תשס"ב ,

ו/או לפי חוק שכר מינימום,  1991-התשנ"אזרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, 
שנים לפחות ממועד ההרשעה  3, ואולם במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפו 1987-התשמ"ז

 האחרונה;

 

, הנני מצהיר כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אנוכי וכל בעל זיקה למציע ]יש בנוסף .5
 במשבצת המתאימה [: Xלסמן 

 
  החוק להגברת אכיפה של דיני  בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לפי הוראותלא הורשענו

 ;2011-, התשע"בהעבודה

 
 הפרות המהוות  6 -השנים שקדמו להגשת ההצעה לא הוטלו עלינו עיצומים הכספיים בשל יותר מ 3 -ב

 ;2011-החוק להגברת אכיפה של דיני העבודה, התשע"ב עבירה לפי הוראות

 זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. זהו שמי .6

__________ 
  חתימה   

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ____________, 
ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי. בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן,

_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 2הספח נ
 

 עו"דואישור  המציעהצהרת 
 ( 01/2021 מס' פומבימכרז )

 תאריך:______________

 , ח.פ./ע.מ. __________________________: ___________________________________המציעשם 

 אני הח"מ, _____________ בעל ת.ז. __________________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת,
 וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

 אני מוסמך מטעם המציע ליתן תצהיר זה כחלק מההצעה במסגרת המכרז שבכותרת.  .1

בדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים הקיימים במועד הגשת  "עסק חי"למציע לא נרשמה הערת  1.1.18מאז  .2
עסק "כשל המציע לאחר עריכת הדוחות הכספיים האחרונים לא התעורר חשש לקיומו  כן,-למכרז. כמו ההצעה

 .וכיו"ב והוא אינו נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת רגל "חי

 זהו שמי, החתימה להלן היא חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .3

 ולראיה באתי על החתום:

 : ____________________המצהירחתימת             תאריך: ________________________

__________________________________________________________________________ 

 עו"ד אישור

_________, מ.ר. ____________ מאשר בזאת, כי ביום ___________ התייצב בפניי מר/גב' אני, עו"ד 
_____________, אשר זיהה את עצמו באמצעות תעודת זהות שמספרה ________ / המוכר לי אישית, ולאחר __

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי אם לא יעשה כן, יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את 
 נכונות תצהירו/ה וחתם/מה עליה בפניי. 

 : ____________________עורך הדין וחותמתחתימת             תאריך: ____________________

__________________________________________________________________________ 
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 3הנספח 

 תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים
 ( 01/2021 מס' פומבימכרז )

 נהשכתובתנו הי ,מס' חברה/זהות __________, ______________אנו הח"מ ______
 _____________, מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:_________________________

 ניינים בין פעילות המציע לבין השירותים הנדרשים במסגרת הליך זה. אני מצהיר כי לא ידוע לי על כל ניגוד ע .1

, השירותים למתן בקשר ,עניינים ניגוד של לקיומו חשש או ,עניינים ניגוד של במצב לעמוד שלא מתחייב אני .2
 לקיומו חשש או ,עניינים ניגוד של במצב אותי שיעמיד אחר גורם או גוף לכל שירותים ממתן להימנע זה ובכלל

 או המזמין. המועצה כלפי עניינים ניגוד של

 היוודע עם מיד, כאמור עניינים בניגוד להימצא עלול אני ושבשלעניין  כל על מיידי באופן להודיע מתחייב אני .3
 .המזמין עם ההתקשרות משלבי שלב בכל וזאת -ו עלי לי

מתחייב אני כי ו, )בנושא ניגוד עניינים( 2/11מכיר את הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' אני מצהיר כי אני  .4
ידי גורמי הבחינה -חובת מילוי טופס שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ובחינתו עלביחס ל, לרבות לפיולנהוג 

  הרלבנטיים.

 כל של פעילותו או, פעילותי בין עסקי או אישי עניין כל על ,מיידי ובאופן בכתבלמזמין,  להודיע מתחייב אני .5
השירותים  למתן בקשר עניינים ניגוד של במצב אותי להעמיד עלול אשר, בעקיפין או במישרין, קשור אני ומע צד

 .למזמין

 ניגוד של במצב אותי להעמיד העלול עסקי או אישי, כלשהו קשר לי יהיה אם, האמור מכלליות לגרוע בלימ .6
 .המזמין לנציגיומפורט  מיידי באופן כך על אודיע, או המזמין המועצה כלפי עניינים

, לא ולא היו לנו אין לנו -חודשים שקדמו לפרסום המכרז ה 12 -בנוסף לכל האמור, אנו מצהירים בזאת כי  .7
עם חברת ו/או תשתיות בע"מ  אוליצקיחברת קשרים עסקיים ו/או קשרי עבודה עם במישרין ולא בעקיפין, 
  .בע"מ מהנדסיםפורט  -בפרויקט הרלוונטי בקרת האיכות מטעמה 

לתצהיר זה פרטים מלאים ונכונים בדבר הזיקה והקשר האמורים, כנדרש  צרפנו ככל שקיים קשר כזה, 
 במכרז. 

  כן ומוצהר כי אנו נימנע מכל קשר עסקי/עבודה כאמור במשך כל תקופת הפרויקט. 
  תמורה לפי החוזה. ידוע לנו כי הצהרות אלו הינן מהותיות, וכי הפרה שלהן עלולה לשלול ממנו את ה

 

_______________ 
 תאריך

___________________ 
 חתימת המציע 

 ידי מורשי החתימה מטעמו-על
 

 
 

 אישור

בפני עו"ד _____________, ה"ה  והופיע הריני לאשר, כי ביום ___________
ולאחר , החתומים מעלה __________________________________________________________

 וכן, אישר יעשו לעונשים הקבועים בחוק, אם לא  יםצפוייהיו להצהיר את האמת וכי עליהם כי  אותם שהזהרתי
  עליו בפניי.זה וחתמו בפניי את תוכן תצהיר 

אני מאשר כי הגורמים החתומים על מסמך זה הינם מורשי החתימה של המציע ומוסמכים לחייב את המציע לכל 
 דבר ועניין. 

 

_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 4ה נספח

 הרשעות קודמות בדברהצהרה ואישור 
 ( 01/2021 מס' פומבימכרז )

 אחד מבין אלה בנפרד :  כלידי -ייחתם  עלימולא וזה  נספח
 מנהל המציע .2         המציע. 1

 
 מציע( מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן: )להשלים את הקשר עם ה_______________ ________אני 

 הנכונה [את החלופה   X -לסמן בנא ] 

 
  הורשע בעבירה פלילית.  לא, הח"מ ההליך שבכותרתהשנים האחרונות שקדמו לפרסום  5במהלך 

כל עבירה, כולל עבירות בתחום איכות הסביבה/הנוגעות לאיכות הסביבה ולמעט:  -"עבירה פלילית" 
להוציא חוקי עזר מקומיים ) עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת קנס, עבירות מכח

 קבלת אישור, רישיון או הסכמה(.-עבירות שעניינן אי

 

  הורשע בעבירה פלילית. הח"מ , ההליך שבכותרתהשנים האחרונות שקדמו לפרסום  5במהלך 

כל עבירה, כולל עבירות בתחום איכות הסביבה/הנוגעות לאיכות הסביבה ולמעט:  -"עבירה פלילית" 
להוציא ג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת קנס, עבירות מכח חוקי עזר מקומיים )עבירה פלילית מסו
 קבלת אישור, רישיון או הסכמה(.-עבירות שעניינן אי

 
של כלל ההליכים בהם הורשע הח"מ בעבירה פלילית,  שלמהרשימה בהתאם לכך, מצורפת בזאת 

 לבדיקת המזמין.  

 ובאתי על החתום:

 :דתאגיממלא הנספח הינו אם 

 
_________________  _____________ _____________________________     ______ 

 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד   תאריך        שם חתימה וחותמת 
     של המציע/חבר במציע

 הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/ חבר במציע       
 חתימה מטעמו , ורשאים  לחייב אותו בכל עניין הינם מורשי

 .להליך שבכותרתהקשור ו/או הנוגע 
 הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על
 ידי להצהיר את האמת  וכי  יהיו  צפויים לעונשים הקבועים

 בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו
 בפני על נספח זה.  

 

 :(ולא תאגיד) פרטי אדםאם ממלא הנספח הינו 
 
 

_________________  _____________ _____________________________     ______ 
 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד   תאריך         שם + חתימה

 
 ידי להצהיר-הריני מאשר בחתימתי, כי החתום הוזהר על    
 וכי  יהיה  צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אםאת האמת,     

 לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על נספח זה.
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 5הנספח 

 
 ו/או לחבר מועצההמזמין העדר קרבה לעובד תצהיר בדבר 

 ( 01/2021 מס' פומבימכרז )
 

 לכבוד 
  (המזמין - )להלן בע"מיואב החברה הכלכלית לפיתוח 

 ג.א. נ.,

במסגרת ( במסגרת הצעתי המציע -ידי __________________________ )להלן-הצהרה זו מוגשת על .1
 .  זוומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי המזמין  ידי-לפורסם ע שבכותרת, אשר ההליך

 הביא לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:המזמין הנני מצהיר כי  .2

 

 כדלקמן: ,הקובע 1958 -ת האזוריות( תשי"ח )א( לצו המועצות המקומיות )המועצו ב׳ 89סעיף  .2.1
אחוזים בהונו "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה 

או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, 
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״. -״קרוב״ 

 

 כדלקמן: ,הקובע 1958 -ת האזוריות( תשי"ח לצו המועצות המקומיות )המועצו 59סעיף  .2.2
זוגו, סוכנו או שותפו,  כל חלק או -במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ולא על ידי בן" לא יהיה לעובד מועצה, לא 

פרט לעניין שיש לעובד בהסכם העבודה  למענה או בשמה,  ,טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה
 שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת

 ״.שביםלתו
 

  ",כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות")א( של ההודעה בדבר  12כלל  .2.3
 הקובע:

חבר מועצה   -״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה, ״חבר מועצה״ 
 או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו.

 כי :  ,הודיע ולהצהירהנני מבקש ל .3

אחות  ,אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח -ו/או חברי דירקטוריון המזמין בין חברי מליאת המועצה  .3.1
 ואף לא מי שאני לו  סוכן או שותף.

, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה ו/או דירקטור במזמין אין חבר מועצה .3.2
חיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחוזים בהונו או ברוו

  אחראי בו.

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. .3.3

 אם יש לי קרבה כאמור, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה. ,רשאי לפסול את הצעתיהמזמין ידוע לי כי  .4

 ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים  .5

( לצו המועצות המקומיות 3ב)89דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל .6
רשאית להתיר התקשרות  מחבריה ובאישור שר הפנים, 2/3)מועצות אזוריות(, לפיהן מליאת המועצה ברוב של 

 ת )מועצות אזוריות(, ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.א)א( לצו המועצות המקומיו89לפי סעיף 
 

 _____________________:_______________ חתימת מורשי חתימה של המציע:תאריך

 אישור עו"ד

 על מסמך זה חתמו בפניישל המציע הבינו ואני מאשר כי מורשי החתימה 
 

 עו"ד  וחתימת אישור 
 

_________________ 
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 6ה נספח

 בדבר ייצוג הולםהצהרה 
 ( 01/2021 מס' פומבימכרז )

 
 לכבוד 

  (המזמין - )להלן בע"מיואב החברה הכלכלית לפיתוח 
 ג.א. נ.,

בהליך ( במסגרת הצעתי המציע - ידי __________________________ )להלן-הצהרה זו מוגשת על .1
 ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי.  המזמין  ידי-לפורסם ע שבכותרת, אשר

 .  1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1ב2אני מצהיר כי עיינתי וידועות לי חובותיי לפי הוראות סעיף  .2

 :מאלה אחדמתקיים במציע מצהיר כי בהתאם לכך, אני  .3
 

 חוק שוויון זכויות( -)להלן  1998-מוגבלות, התשנ״ח לאנשים עם זכויותלחוק שוויון  9הוראות סעיף כי  .א
 ;חלות על המציע אינן

 או   
 והוא מקיים אותן.על המציע  לחוק שוויון זכויות חלות 9הוראות סעיף כי  .ב

 

משרד העבודה הרווחה  למנהל הכללי שלהוא יפנה עובדים לפחות,  100או יעסיק מעסיק המציע אם כי  .ג
לשם  -שוויון זכויות, ובמידת הצורך  לחוק 9לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  החברתיים והשירותים

)ה( 8כהגדרתו בסעיף  כבד מדי נטלכדי להטיל זו  הנחיהוזאת מבלי שיהיה בהנחיות בקשר ליישומן;  קבלת
 לחוק שוויון זכויות.

 

, כאמור החברתיים הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים התחייב בעבר לפנות למנהלכי אם המציע  .ד
גם  הוא לחוק שוויון זכויות, 9חובותיו לפי סעיף  הנחיות ליישום פנה כנדרש ממנו, ואם קיבללעיל, הוא 

 פעל ליישומן.
 

 והשירותים של משרד העבודה הרווחה הכללי למנהל תצהיר שמסרכל עתק מה להעבירכי המציע מתחייב  .ה
 .ימים ממועד ההתקשרות 30בתוך אם מסר, וזאת החברתיים, 

 ם שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר כי הפרטי .4

, או אם מסרתי הצהרה לא ל מקרה שבו לא אחתום על הצהרה זובכ ,רשאי לפסול את הצעתיהמזמין ידוע לי כי  .5
 נכונה.

 
 

 _____________________:_______________ חתימת מורשי חתימה של המציע:תאריך

 אישור עו"ד

 על מסמך זה חתמו בפניישל המציע הבינו ואני מאשר כי מורשי החתימה 
 

 
 עו"ד  וחתימת אישור 

______________ 
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 7ה נספח

 תאום הצעות-איהצהרה בדבר 
 (01/2021)מכרז פומבי מס' 

 
 לכבוד 

  (המזמין - )להלן בע"מיואב החברה הכלכלית לפיתוח 
 ג.א.נ.,

בהליך שבכותרת, ( במסגרת הצעתי המציע -ידי __________________________ )להלן-הצהרה זו מוגשת על
 ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי.  המזמין  ידי-לפורסם עאשר 

 תצהירי זה ניתן במסגרת הצעה שהגיש המציע במסגרת המכרז.  .1

 נכתב מתוקף תפקידי ולאחר שבחנתי את הנושא. בו אני מוסמך מטעם המציע לחתום על תצהיר זה, והאמור  .2

ידי המציע בתום לב, באופן עצמאי, ללא כל תיאום או הסדר עם מציע -ההצעה הכספית שהציע המציע ניתנה על .3
 .מזמין או מי מטעמובעם כל גורם אחר ואף ללא תיאום  ,אחר

 ,עשוי להיות מתחרה במכרזהם עובר להגשת ההצעה במכרז, ההצעה הכספית שהציע המציע לא הוצגה לאף גור .4
 . ו/ואו למי מטעמו ו/או לוועדת המכרזים ו/או למי מחבריה או קשור למזמין ,או קשור למציע פוטנציאלי אחר

אף גורם במציע לא פעלנו בניסיון להשפיע על מציע אחר ו/או לתאם מחירים ו/או לקשור ואני מצהיר כי אני  .5
יא מציע אחר מהגשת הצעה במכרז ו/או כדי לערוך הסדר עם מציעים ו/או להנ קשר ביחס להגשת הצעות במכרז

בקשר ו/או בוועדת המכרזים ו/או מי מטעמם מזמין בו/או כדי להשפיע על גורם כלשהו  אחרים בקשר למכרז
 . ו/או תוצאותיו עם המכרז

סף או התחייבות אני מצהיר ומתחייב כי לא הצעתי ולא קיבלתי, במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה או כ .6
, וכי לא שידלתי ולא פניתי לאף גורם במזמין או בוועדת המכרזים ו/או למי מטעמם כדי לקבל בקשר עם המכרז

 מידע חסוי/סודי בקשר למכרז. 

 הנובעים מפעולות המתוארות לעיל וממתן הצהרה כוזבת. אני מודע להיבטים הפליליים והאזרחיים  .7

 .פעלתי בניגוד להצהרות אלו, או אם לא אחתום על הצהרה זואם  ,ת הצעתירשאי לפסול אהמזמין ידוע לי כי  .8
 

 

 _____________________:_______________ חתימת מורשי חתימה של המציע:תאריך

 אישור עו"ד

 על מסמך זה חתמו בפניישל המציע הבינו ואני מאשר כי מורשי החתימה 
 
 

 עו"ד  וחתימת אישור 
 

______________ 
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 8הנספח 

 סודיות ה עללשמיר התחייבות
 ( 01/2021 מס' פומבימכרז )

 לכבוד

 בע"מיואב החברה הכלכלית לפיתוח 

 שלום רב,

 ________________________________  :שם

 ________________________________  :ז.ת

 במהלך להיחשף, עשוי ולכן אניהמשרד(  - _______________________ )להלן ידי-לואני עובד/מועסק ע :הואיל

-ובאי סודיותם על בשמירה חשיבות יש ואשר המשרד  ידי-ליינתנו עש להליכים הנוגע , למידעםשירותיה

 .חשיפתם

 :כדלקמן המזמין, כלפיבזאת  מתחייב נירילפיכך, ה

ידי המשרד -לעשיינתנו  ההליכים של תוצר שהוא המידע את או ,לידיעתי שיובא המידע את לשמור מתחייבאני 

 מתן השירותים לצורך ורק אך שימוש בו מוחלטת, ולעשות בסודיותהמזמין,  עם התקשרותהבמסגרת  ,ידי-ו/או על

לפרסם,  לאש מתחייב מכלליות האמור, אני לגרוע ספק ומבלי תהסרל המזמין. ידי-על כפי שייקבעו הנדרשים

 לבין המשרד ןבי ההתקשרות סיום לאחר גם המידעאת  אחר אדם כל לידיעת להביא או להעביר, להודיע, למסור

  .המזמין

 .רשמי פומביעל מידע שפורסם באופן או שהוא נחל הכלל האמור לעיל לא יחול על מידע 

 :םהחתו על באתי ולראיה 

 

_______________ 
 תאריך

 

_______________ 
 חתימת המציע
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 1ונספח 

 )מפרט( שירותיםנספח 
 ( 01/2021 מס' פומבימכרז )

 

 . מיתר מסמכי המכרזמהווה חלק בלתי נפרד מסמך זה 
 

 סטטוס הפרויקט .1

 

  . כבר החלשלב הביצוע של הפרויקט הלב לכך כי שימת 

 

 והקבלן החל בביצוע עבודות הפיתוח.ניתן צו התחלת עבודות  1.10.20ביום 

 

 אדם-דרישת כח .2

  , יעמיד נותן השירות צוות מקצועי וכשיר לביצוע משימות הבטחת האיכות. במסגרת השירותים
על הצוות לעמוד במטלות ובלוח הזמנים הקבוע לביצוען, ולצורך כך, יעסיק נותן השירות עובדים בכל היקף 

 שיידרש. 

ן השירות מתחייב כי פרט לראש הצוות שהוצע ואושר במסגרת המכרז, יהיו בצוות מבלי לגרוע מהאמור, נות
, בעלי התפקידים העומדים בכל תנאי הכשירות המפורטים לכל הפחותהעבודה שיעסוק מטעמו בפרויקט יהיו, 

 להלן: 

 םעבודות עפר, הנחת תשתיות ופיתוח שצ"פיביצוע איש צוות בתחום סלילת כבישים,  - תנאי כשירות

 ידי המל"ג. -ממוסד השכלה מוכר על ,בעל תואר ראשון בהנדסה אזרחית או גיאולוגיה
 .המהנדסים והאדריכלים בפנקס רשוםעליו להיות  - תואר בהנדסהבמקרה של 

לרבות בקרת איכות ו/או הבטחת  ,שנים לפחות במתן שירותי תכנון או פיקוח או בקרה 10בעל ניסיון קודם של 
 -בקרת איכות  שנות ניסיון במתן שירותי הבטחת איכות או 5פחות למהן  - פיתוח תשתיותבפרויקט , איכות

 .בתחום הרלוונטי יקטי פיתוח תשתיותיפרובמסגרת 

 :בטוןאיש צוות בתחום עבודות  - כשירותתנאי 

  ידי המל"ג. -ממוסד השכלה מוכר על ,בעל תואר ראשון בהנדסה אזרחית

 . לים במגמת "הנדסה אזרחית"המהנדסים והאדריכ בפנקסרשום 

, שנים לפחות במתן שירותי תכנון או פיקוח או בקרה לרבות בקרת איכות או הבטחת איכות 10בעל ניסיון קודם של 
עבודות בקרת איכות בתחום  שנות ניסיון במתן שירותי הבטחת איכות או 5פחות למהן  - בפרויקט פיתוח תשתיות

 .פיתוח תשתיות יקטייפרוגשרים ובטונים ו

 :עבודות חשמל ותאורהאיש צוות בתחום  - כשירותתנאי 

 ידי המל"ג. -ממוסד השכלה מוכר על מכני(,-)בתחום האלקטרו ת חשמל או הנדסת מכונותבעל תואר ראשון בהנדס

 . המהנדסים והאדריכלים בפנקסרשום 

מהן  - בפרויקט פיתוח תשתיות, הבטחת איכותשנים לפחות במתן שירותי בקרת איכות או  10בעל ניסיון קודם של 
מערכות חשמל, תאורה ורמזורים בקרת איכות בתחום  שנות ניסיון במתן שירותי הבטחת איכות או 5פחות ל

 .יקטי פיתוח תשתיותיפרובמסגרת 

 :גינון והשקיהאיש צוות בתחום  - כשירותתנאי 

 שנים לפחות. 2המתמחה בצמחי נוי, בעל ותק של  אגרונוםאיש הצוות הינו 
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מהן  - בפרויקט פיתוח תשתיות, שנים לפחות במתן שירותי בקרת איכות או הבטחת איכות 10בעל ניסיון קודם של 
גינון והשקיה לרבות מערכות ממוחשבות בקרת איכות בתחום  שנות ניסיון במתן שירותי הבטחת איכות או 5פחות ל

 .בהשקיה

 

להסרת ספק, כל איש צוות שיועמד לטובת ביצוע השירותים, יידרש לקבל את אישור מנהל הפרויקט מראש 
 ובכתב, וכן לספק את כל האסמכתאות שיידרשו ממנו לצורך הוכחת תנאי הכשירות הנדרשים ממנו.  

 ידי מנהל הפרויקט. -לא יעבוד גורם בצוות הבטחת האיכות, אשר לא אושר כאמור על

  
 כללי -ת שירותים תכול .3

   מבוא

 ,ה של חברת הבטחת האיכות במערך הניהול הכולל של הפרויקטינספח זה מפרט את עיקרי תפקיד .3.1

 המזמין )כהגדרתו להלן(. ידי-עלפרויקטים המבוצעים מסגרת בוזאת המצוי באחריות מנהל הפרויקט, 

 מפרט זה אינו גורע מיתר דרישות החוזה ומדרישות הדין.  .3.2

 מפרט זה אינו גורע מכל תקינה ו/או הנחיה מחמירה של הרשויות המוסמכות.  .3.3

 הגדרות במפרט זה

החברה המספקת ומפעילה את שירותי הבטחת האיכות בפרויקט, כהגדרתם במפרט זה  -" חברה" .3.4

 ובהסכם; 

 בע"מ; יואבלפיתוח החברה הכלכלית  -" מזמין" .3.5

 ידי המזמין לנהל את הפרויקט;-בכתב עלנציג המזמין ומי שמונה  -" הפרויקט מנהל" .3.6

 מועצה אזורית יואב.  -" רשות" .3.7

   מנהל הפרויקטמעמד 

משולבת ותפעל במסגרת תפקידה מול מנהל הפרויקט מטעם המזמין, הנושא באחריות כוללת החברה  .3.8

  .לאיכות, תקציב ועמידה בלוח הזמנים של הפרויקט

ות וביצוע פעולות מול הקבלן המבצע, ובכל מקרה מנהל הפרויקט הוא הגורם האחראי על קבלת החלט .3.9

של המלצה ו/או דרישה ביחס לפעילות הקבלן, יש לקבל את אישור מנהל הפרויקט בטרם העברת 

 הדרישה לקבלן, למעט אם נקבע אחרת במפורש במפרט.  

 .אין באמור כדי לגרוע מאחריות החברה, בכל הנוגע למילוי תפקידיה  כנדרש ובאופן מקצועי .3.10

 

 החברה תפקיד ואחריות 

 

ככל שקיימות )להבטחת האיכות במסגרת ביצוע עבודות התכנון שטרם הושלמו  הינה החברהאחריות  .3.11

 - ניהול כולל של מערך הבטחת האיכות בפרויקטלו וכן ביצוע עבודות הפיתוח, (במפורש כך נקבעאם ו

 . כפי שתעודכנה מעת לעת המזמין, הרשות ולפי הנחיותיהם,הלי ו, נהסכםה להוראותבהתאם  הכול

יהיו והתוצרים, טיב החומרים  , לרבותהוא להבטיח כי כל התהליכים בפרויקטהחברה המרכזי תפקיד  .3.12

בתכניות, במפרט ובין השאר, פרויקט )המזמין ביחס לידי -בהתאם לדרישות המפרטיות שהוגדרו על

 . המזמין והרשות הלינהמיוחד ובמפרט הכללי( בהתאם למסמכי המכרז וההסכם ובהתאמה ל

מערך הבטחת איכות תקים החברה, בתיאום עם מנהל הפרויקט והמזמין,  ,יעד זההבטחת  לצורך .3.13

הפעולות מקצועי של אשרור וידי הקבלן, -על אופן פעולת מערכת בקרת האיכות המופעלת עלמקצועי 

 . בקרת האיכות של הקבלן במסגרתשתבוצענה 
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לפעול במקצועיות, , ותקפיד המאושר הזמנים ובתקציב הפרויקטבלוח החברה תתחשב  ,בפעולותיה .3.14

גרום י, ולא של הפרויקטזמנים הלוח את שבש יפריע או יעכב, ישלא במהירות וביעילות ובאופן 

 ממסגרת התקציב והלו"ז המאושרים של הפרויקט.  /חריגהלסטייה

 .  בפרויקט האיכות הבטחת למערך כוללת אחריות לחברה .3.15

 

 

 

 ישוב מחלוקותמנגנון 

אצל  לדיוןהנושא  אתהחברה מנהל הפרויקט, תביא  לביןהחברה חילוקי דעות מהותיים בין  התגלו .3.16

 . להנחיותיו, ותפעל בהתאם המזמין

 

 מטרה .4

זה הינה לקבוע את עיקרי השירותים, שיטת העבודה, האחריות והסמכות בכל הנוגע  מפרט תמטר .4.1

 .ידה על האיכות הבטחת מערכת ולהפעלתהחברה לעבודת 

 

  והשיטה השירותים עיקרי .5

 . הדרישות מהחברהפירוט  וכןהמזמין של  בפרויקטים העבודה ושיטת השירותים עיקרי תיאור להלן .5.1

   .להלן כמתואר השונים הפרויקט לשלבי בהתאם יינתנו השירותים .5.2

שלב של הפרויקט והחברה  בכלהחברה , למזמין שמורה הזכות והאפשרות להפעיל את אף האמור-על

הכל לפי שיקול דעתו של  -הספציפי שהשירותים יוזמנו לגביו  שלבבגין התידרש לתת כל השירותים 

 . המזמין

ידי החברה ביחס לחלק משלבי הפרויקט בלבד, תחשוב התמורה -במקרה של הספקת השירותים על .5.3

 באופן יחסי. 

 

  מינוי מנהל הבטחת איכות וצוות הבטחת איכות .א

, במכרזהבטחת איכות בהתאם להצעה  צוותכן ו איכות הבטחת מנהל המזמין לרשות תעמיד החברה .5.4

 לתחילת מתן השירותים.  המזמיןיום מהמועד שיקבע  14 תוךוזאת 

צוות הבטחת האיכות יהיו בהתאם לחברי הצוות שהוצעו בהצעת החברה במכרז. ככל שחל שינוי  חברי .5.5

עה, מתחייבת החברה לעדכן בכך, מראש ובכתב, את מנהל הפרויקט בזהות חברי הצוות מזה שהוצג בהצ

  ולקבל את אישורו בכתב לכל שינוי כאמור. 

כלל חברי הצוות חייבים לעמוד בכל תנאי הכשירות שהוגדרו במכרז, לאורך כל תקופת ההתקשרות,  .5.6

ני כי איש הצוות במפורש ובאופן פרטני, ולאחר שעודכן באופן פרט -אלא אם המזמין אישר אחרת בכתב 

 חורג מדרישות המכרז.

הרשות , מהנדס המזמיןהבטחת האיכות וצוותו יוצגו בפני מנהל הפרויקט,  מנהלבטרם תחילת עבודתם,  .5.7

 במידת. ביחס לצוות או למנהל הסתייגויותיהם או המלצותיהם, הערותיהם קבלת לשםבין השאר,  –

הבטחת האיכות וצוותו יידרשו  מנהלהנ"ל,  הנציגים, עפ"י שיקול דעתם הבלעדי של שתיקבע הצורך

 להבטיח את התאמתם לביצוע העבודות.  מנת עללעבור ראיון 
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הכשירות או עומד בדרישות  אינו צוותהיותר מאנשי  או אחדכי , המזמין סבורשבו  מקוםלהסרת ספק,  .5.8

העומד בכל תנאי תידרש להחליפו באיש צוות מקביל אחר  החברה, אינו מתאים לביצוע השירותים

  הכשירות הנדרשים, כפוף לאישור המזמין.

 שלב בכל האיכות הבטחת מנהל/או ו צוותאיש באמור כדי לגרוע מזכות המזמין לדרוש החלפה של  אין .5.9

או בשל היעדר שביעות  השירותים ייעול לצורך דרוש הדבר כי סבור המזמין אם, הפרויקט חיי במהלך

 . רצון מטיב השירותים או מקצב ביצועם

 באחריות ישאשהמזמין ידיחוי, מבלי  ללאהמזמין, בהקדם האפשרי ולמלא את דרישת  חייבתהחברה  .5.10

 או כתוצאה מכך.  בקשר ןכלשהאו בחבות 

מנהל  ובכתב של מראש לאישורבכפוף רק  צוותומאו מי  איכות הבטחת מנהל להחליףרשאית  חברהה .5.11

 . הפרויקט

 

 הכנת תכנית הבטחת איכות שלדית .ב

מהמועד שיקבע המזמין לתחילת מתן השירותים, ילמד מנהל הבטחת האיכות את פרטי  יום 30עד  .5.12

 (.השלדית התכנית -הפרויקט, ויגיש תכנית הבטחת איכות שלדית ביחס לפרויקט )להלן 

התכנית השלדית תכלול את הרכב צוות הבטחת האיכות המוצע בפרויקט, על כל התחומים הרלוונטיים,  .5.13

  כגון: 

 עבודות עפר, עבודות בטונים, חשמל ומערכות, נוף ושיקום סביבתי וכו'.

התכנית השלדית תכלול בנוסף את אומדן היקף הפעילות והמשרה הנדרשים )במונחי משרה מלאה, חצי  .5.14

ממנהל הבטחת האיכות ומכל חבר צוות לרבות ביחס לנוכחותו בפרויקט לפי אופי הפעילות  משרה וכו'(

 בו, גודלו, תדירות הביקורים באתר ועוד. 

התכנית השלדית תכיל תרשים ארגוני של צוות הבטחת האיכות, בהיבט של כפיפות, קשרים בין חברי  .5.15

 בר צוות זה, בכל שלב ושלב בפרויקט.הצוות, תוך ציון ברור של אומדן היקף המשרה הנדרש לכל ח

ינוהל מערך הבטחת האיכות בפרויקט, אשר בדבר האופן שבו התכנית השלדית תכלול את הצעת החברה  .5.16

 ידי המזמין.-ידי המזמין ויאושרו מראש על-לפורמט ולמתכונת שפרטיהם יימסרו לחברה על םתואיהא 

 במחירי התמורה שנקבעה במכרז. דרישה זו כלולה להסרת ספק, 

התכנית השלדית תועבר להתייחסות מנהל הפרויקט, המזמין ומהנדס המועצה, אשר יעירו את  .5.17

  הערותיהם. 

התוכנית השלדית תיחשב כסופית רק לאחר קבלת הערות סופיות מטעם המזמין והטמעתן בתכנית  .5.18

 מאושרת כסופית.בכתב ממנהל הפרויקט כי התכנית השלדית  אישורהשלדית וקבלת 

יום לאחר קבלת והשלמת  14ידי מנהל הפרויקט, תוך פרק זמן של -התכנית השלדית תאושר כסופית על .5.19

 התיקונים הנדרשים כאמור.

 מנהל הבטחת האיכות יעביר את התכנית המאושרת למזמין לא יאוחר מיומיים לאחר קבלת האישור. .5.20

  

 אישור צוות בקרת איכות .ג

 ויאשר את צוות בקרת האיכות של הקבלן ואת המבנה הארגוני שלו.  מנהל הבטחת האיכות יבחן .5.21

במידת הצורך, רשאי מנהל הבטחת האיכות להמליץ על פסילה או החלפה או הגדלה או הפחתה בהיקף  .5.22

כח האדם של מערך בקרת האיכות של הקבלן, בהתאם לצורכי הפרויקט. המלצה מפורטת בעניין זה 

 אשר יתנו לגביה התייחסות.   תועבר למנהל הפרויקט ולמזמין,
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, איכותמנהל הבטחת האיכות ידריך את צוות בקרת האיכות של הקבלן בשלב הכנת תכנית בקרת  .5.23

 הצורך בעת יישומה.  ובמידת

 

 אישור תכנית בקרת איכות של קבלן הביצוע .ד

מנהל הבטחת האיכות יבדוק )לרבות פסילה או דרישה לתיקונים( ויאשר כל תכנית מוצעת של בקרת   .5.24

יום מיום הגשתה, הכוללת את תהליך קבלת  14וזאת בתוך תקופה של  -האיכות של קבלן הביצוע 

 ההערות ועדכון תכנית בקרת האיכות. 

ביו לא קיימת תכנית בקרת איכות של אם התבקש נותן השירות לנהל איכות של שלב בפרויקט, אשר לג .5.25

הפרויקט, המזמין  מנהלין תכנית בקרת איכות בעצמו ולאשרה מול כהקבלן, נדרש נותן השירות לה

 המועצה.  והמהנדס

 

 אישור שינויים ודרישת שינויים .ה

בקשות של צוות בקרת האיכות של הקבלן לשינויים וימליץ אם לאשר מנהל הבטחת האיכות יבדוק  .5.26

קרת האיכות, לרבות שינויים בהיקף כח האדם במערך בקרת האיכות, שינויים בהיקף בתכנית ב

  הנוכחות של צוות בקרת איכות באתר, שינויים במסמכי מערכת הבקרה וכיו"ב. 

 מנהל הבטחת האיכות יעביר את התייחסותו כאמור למנהל הפרויקט.  

לנדרש במסמכי המפרט או בתכנית בקרת בנוסף, ידרוש במידת הצורך הגדלת כמות הבדיקות מעבר  .5.27

האיכות )כגון עקב שינויים בגודל מנות עיבוד ביחס למקובל במפרט, בדיקות חוזרות במקרים של ספק 

 וכיו"ב(, או ביצוע סוגי בדיקות מיוחדות שאינן נזכרות במסמכי החוזה.

 

 הכנת תכנית הבטחת איכות מפורטת .ו

ת בקרת האיכות של הקבלן המבצע, יגיש מנהל הבטחת מיום אישור תכני יום 14תוך פרק זמן של  .5.28

האיכות תכנית הבטחת איכות מפורטת ביחס לפרויקט, אשר תהיה מבוססת על התכנית השלדית, על 

 -תכנית בקרת האיכות המאושרת מטעם הקבלן ועל נהלי והנחיות המזמין ומנהל הפרויקט )להלן 

 (.המפורטת התכנית

 חות, את המרכיבים הבאים:תכנית המפורטת תכלול, לכל הפ .5.29

 תיאור כללי של הפרויקט. .א

 אומדן מעודכן של תקציב הבטחת האיכות בפרויקט. .ב

 גורמים ורשויות המעורבים בפרויקט. .ג

 לוח הזמנים ותקופת הביצוע המתוכננת. .ד

 הארגוני בצוות הבטחת האיכות. /המערךהמבנה .ה

)עב' עפר, גישור, חשמל, התמחויות לפי לרבות בחתך  ,הרכב צוות ניהול הבטחת האיכות .ו

 נוף וכו'(.

כנית בדיקות תמעבדות לבקרת איכות והבטחת איכות ותיאור בדיקות מעבדה מתוכננות ) .ז

 בקרת איכות והבטחת איכות(.

 מודדים לבקרת איכות והבטחת איכות ותיאור של המדידות המתוכננות. .ח
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עבדות, מחצבות, כנית מבדקים לנושאים ולגורמים שונים המשתתפים בפרויקט כגון: מת .ט

 מחפרות, בורות השאלה, מפעלים טרומיים, בתי מלאכה )מסגריות וכו'(, קבלני משנה וכו'.

תיעוד תהליכים, קביעה וזיהוי של נקודות בקרה ונקודות עצירה,  –תהליך בקרה שוטפת  .י

 מעקב אחר פיקוח עליון וכו'. 

 ווגם ומעקב לסגירתן.מעקב וטיפול באי התאמות, כולל איתור אי התאמות, דיווחם, סי .יא

 מעקב ובקרה אחר רשומות ודיווחים הנדרשים מערכת בקרת האיכות. .יב

תכלול נספח רשימת תיוג לרכיביה העיקריים של התכנית המפורטת, ובכלל  המפורטתהתכנית  .5.30

זה: תיאור כללי של הפרויקט, תכנית כללית של הפרויקט על רקע מפת האזור, פירוט המערך 

הול הבטחת איכות, פירוט לגבי צוות ניהול הבטחת איכות עם נתוני מעבדות הארגוני של מערכת ני

שיופעלו בשטח ונתוני מודדים שיופעלו בשטח, נוהלי בקרת בטיחות בעבודה באתר ובמפעלים כולל 

תנועה עוברת בכבישים קיימים או בקרבת מסילות, נהלי עבודה, תרשימי תהליך, רשימות תיוג, 

דרך, נקודות בדיקה ונקודות עצירה לשלבי העבודה והבקרה, נוהלי ביצוע  לוחות זמנים כולל אבני

למדידות ופירוט דרישות נוכחות של אנשי מערכת ניהול הבטחת האיכות בנקודות בדיקה 

 ובנקודות עצירה.

התכנית המפורטת תועבר להתייחסות מנהל הפרויקט, המזמין ומהנדס המועצה, אשר יעירו את  .5.31

  הערותיהם. 

התוכנית המפורטת תיחשב כסופית רק לאחר קבלת הערות סופיות מטעם המזמין והטמעתן  .5.32

 בכתב ממנהל הפרויקט כי התכנית המפורטת מאושרת כסופית. אישורבתכנית השלדית וקבלת 

יום לאחר קבלת  14ידי מנהל הפרויקט, תוך פרק זמן של -התכנית המפורטת תאושר כסופית על .5.33

 ם כאמור.והשלמת התיקונים הנדרשי

מנהל הבטחת האיכות יעביר את התכנית המפורטת למזמין ולב"כ המהנדס לא יאוחר מיומיים  .5.34

 לאחר קבלת האישור.

 

 העבודות ביצוע בשלבאיכות  הבטחת .6

 יישום התכנית המפורטת המאושרת

 עם אישור התכנית המפורטת ותחילת העבודה בפרויקט, יפעל מנהל הבטחת איכות ליישום מלא של התכנית

 וזאת בין היתר, כמפורט להלן: -המפורטת 

מערך בקרת האיכות של  בשירות העובדות המעבדות של ואישור בדיקה - איכות בקרת מעבדות אישור .6.1

הקבלן, אישור או פסילה ו/או דרישה להחלפה ו/או דרישה להוספה או הפחתה של עובדי מעבדות כאמור 

 באתר, בדיקה ואישור של המתקנים והציוד המשמשים את המעבדות כאמור. 

, והמזמין הפרויקט מנהל של ובכתב מוקדם אישור לפי מעבדות הפעלתדרישה ל - מעבדה בדיקות .6.2

 השוואה לצורכיהשאר,  בין, המפורטתבדיקה ועצירה שהוגדרו בתכנית  בנקודות לתדירות ובהתאם

 המעבדה מטעם צוות בקרת האיכות.  ידי-על המבוצעות לבדיקות ואימות

, והביצוע( השגחה תו או תקן תו בעלי מוצרים)לרבות  החומרים איכות של מדגמיות בדיקות לבצע יש

, לרבות ביצוע בדיקות אל הרס, בדיקות חומרים והתקנים המפרטים לדרישות התאמה ובחינת

  ותהליכים וכיו"ב. 

צריכות להיות גם מסוגים שונים אשר יכללו מדגמים מפוצלים לבחינת תהליכי הבדיקות  הבדיקות
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המיועדים להשוואה כוללת בין תוצאות בדיקות מערכת בקרת האיכות לתוצאות  אקראייםומדגמים 

  האיכות. מערכת הבטחת 

וייבדקו במעבדות  מאלו של הקבלן בנפרדהבטחת האיכות יילקחו בצורה עצמאית  מעבדת בדיקות

 . נפרדות/אחרות מאלה שהקבלן יעשה בהן שימוש

 או להוספה דרישה/או ו להחלפה דרישה/או ו פסילה או ואישור בדיקה - איכות בקרת מודדי אישור .6.3

 .הקבלן של האיכות בקרת מערך בשרות העובדים המודדים צוות של הפחתה

איכות, בתדירות ובנקודות  להבטחת המזמיןהפעלת מודדים מוסמכים העובדים בשרות  – מדידות  .6.4

 על המבוצעות המדידות ואימות השוואה לצורכיהשאר,  בין, המפורטתבדיקה ועצירה שהוגדרו בתכנית 

 .הקבלן של האיכות בקרת מערך ידי ועל הקבלן של המודדים צוות ידי

בדיקת החשבונות המוגשים על ידי מעבדות ומודדים הפועלים  – חשבונות מעבדות ומודדים בדיקת .6.5

מנומקת , ומתן המלצה האיכות הבטחתלצורך בדיקת  מופעליםו/או הקבלן ו/או אלו הבשרות המזמין 

 .החשבונות דחיית או לאישורביחס ו/ו למנהל הפרויקט  למזמין

 .המופעל באתר ומדידה בדיקה ציודבדיקת תקינות של  .6.6

 צוות תפקוד בדיקת,  לרבות הקבלן של האיכות בקרת מערך של השוטפת העבודה  על ובקרה מעקב .6.7

המפורטת, הוראות  תכניתהלפי  הכל - "בוכיו חומרים, העבודה איכות בנושא הקבלן של האיכות בקרת

  בקרת איכות.  ונהליהדין 

  , ביצוע מבדקים וזיהוי כשלים בתהליך עבודת בקרת האיכות. בנוסף

 מדגמיות בדיקות לביצוע באתר הקבלן מתקני ויתר המעבדה במתקני שימוש על הוראה, הצורך במידת

 .באתר הבקרה מערך תפקוד בחינת לצורך הבדיקות ביצוע תהליכי ולהדגמת

 פירוט פעילויות המעקב והבקרה: .6.8

 מוקדמות לחומרים.אימות ואישור בדיקות  .א

 אימות ואישור מקורות אספקה, ספקי חומרים ושירותים הניתנים על ידי קבלני משנה.  .ב

השתתפות בביצוע קטעי מבחן, לצורך אישור כ"א, ציוד וחומרים, במסגרת הבקרה  .ג

המוקדמת, לרבות אישורם או פסילתם. במקרים מסוימים ייתכן ויתור על ביצוע קטעי מבחן 

 קטעי מבחן נוספים, ובתנאי שהושגה האיכות הנדרשת במפרטים.  או דרישת ביצוע

כגון: במקומות הפקת  ,בחינת תהליך הבקרה אף מחוץ לאתר העבודה, בהתאם לצורך .ד

החומרים )מחצבות, מחפרות, בורות השאלה וכיו"ב(, מפעלי הייצור )מפעלי אלמנטים 

 טרומיים, מפעלי אספלט(, בתי מלאכה )מסגריות( וכיו"ב.

כת ביקורים באתר, מבדקים, מעקב אחר מסמכי הבקרה, טפסי הבדיקות ויתר מסמכי ערי .ה

 בקרת האיכות, בכל עת וללא כל מגבלות.

 וידוא בדיקת המוצרים המסופקים לאתר, כולל עריכת בדיקות מדגמיות של מוצרים. .ו

מתן הנחיות ו/או הוראות למערך בקרת האיכות, לרבות הוראות המשנות או מעדכנות את  .ז

: הוראות בדבר תגבור כמות ובין השארכנית בקרת האיכות המאושרת של הקבלן )ת

הבדיקות, הוראות להוספת או הפחתת ביצוע קטעי מבחן, הוראות בדבר ביצוע בדיקות 

 עם מנהל הפרויקט(.מוקדם הכל בכפוף לתיאום  -מיוחדות 

 התאמות ומעקב אחר הטיפול בהם וסגירתם.-מתן הערות לגבי פתיחת אי .ח

ת, הן בשטחי עבודה עיקריים או לא הומוגני מהחזותית לא מתאישתראה סילת כל אצווה פ .ט

  .וגם בשטחי עבודה משניים
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הדורשות  התאמות-אימסוגים שונים, כולל  התאמות-ניהול מערכת דיווח וטיפול באי – התאמות-אי .6.9

עצירת עבודה או הפסקתה במקרים בהם להערכת מערכת הבטחת האיכות, מתגלות תקלות חמורות 

חמורות שאינן מטופלות כנדרש ומהוות סטייה  התאמות-איבתפקוד מערכת בקרת האיכות, או 

ההתאמות  אי. התאמות-אי בפתיחת טיפול, בנוסף. המזמיןמתוכניות, דרישות מפרטיות ו/או נהלי 

 פלו עפ"י הוראות ו/או נהלי המזמין. יטו

הליכי הבטחת איכות בפרויקט, בהתאם לנהלים שיקבעו בתכנית הבטחת האיכות  תיעוד - תיעוד .6.10

 "ב.וכיו התאמות-אי של וסגירההמפורטת, ולרבות באמצעות דפי תיוג, פתיחה 

סטטיסטיים לפעילויות  ריכוז נתונים, איסוף מידע מצוות בקרת האיכות וביצוע ניתוחים - נתונים ריכוז .6.11

 .הרלוונטייםהמבוצעות בפרויקט בהתאם להוראות המפרטים 

 . המועצה מהנדסלולמזמין דיווחים באופן שוטף למנהל הפרויקט,  מתן - שוטפים דיווחים .6.12

)נקודות עצירה ו/או ליקויים מיוחדים במקרים  עשההגשת דיווחים מידיים ת – מידיים דיווחים .6.13

 ולמהנדסלמזמין שעות למנהל הפרויקט וכן  24ובכתב בתוך  פה-בעל מיידידיווח  באמצעותבטיחותיים( 

 .המועצה

 (:המזמיןאיכות הבאים )בפורמט שיהיה מקובל על העריכה והגשת דוחות הבטחת  – דוחות .6.14

לכל חודש עבור החודש הקודם, לרבות, בין היתר, פירוט  15-עד ה דו"ח הבטחת איכות חודשי .א

וההוצאה הכספית הכרוכה החברה ידי -הופעלו בחודש הרלוונטי עלהמעבדות והמודדים ש

חישוב ניכויים בגין ליקויים באיכות החומרים וטיב הביצוע, וגם יבוצע בהפעלתם. בנוסף, 

 ניתוחים סטטיסטיים של תוצאות בדיקות בקרת איכות.   

או סיום  לאחר סיום הקמת מבנה )או סיום הקמת חלקים ממנו - דו"ח הבטחת איכות מסכם .ב

  לפי דרישת מנהל הפרויקט. (שלב

 תקופת הבדק.בתום  - דו"ח הבטחת איכות מסכם .ג

הן בעותקים מודפסים במספר המועצה,  מהנדסלמזמין ולימסרו למנהל הפרויקט, יכל הדוחות 

אחראית לעריכת החברה . דיגיטאלית בפורמט שיקבע המזמין שיתבקש על ידי המזמין והן במדיה

המזמין ובכל פורמט שידרוש בסיס נתונים ממוחשב שיוגדר על ידי כנדרש בכל הדו"חות ולשמירתם 

 .המזמין

מובהר כי לצורך עריכת הדוחות מתחייב צוות הבטחת האיכות לבקר בשטח בתדירות שלא  - ביקורים .6.15

 פעמים בשבוע לאורך כל הפרויקט, אלא אם יאשר המזמין בכתב ובמפורש אחרת. 3 -תפחת מ

 

 כלליים שירותים .7

 .איכות הבטחת צוות ניהול  .7.1

מנהל השתתפות בפגישות עבודה שוטפות של הפרויקט ובתדירות שתיקבע על ידי  –השתתפות בישיבות   .7.2

 המזמין.  אוהפרויקט 

 והן יזום באופן הן, נהלים עדכוןאו  לשינוילמזמין מתן המלצות  –, עדכון נהלים והפקת לקחים המלצות .7.3

 .שוטף באופן עבודה מביצוע לקחים כהפקת

השתתפות ומעקב אחר פעולות פיקוח עליון )בין היתר, השתתפות בישיבות, עיון בדוחות  –עליון  פיקוח .7.4

 (.המתכננים ידי עלשיבוצע והעברת התייחסות ביחס לתוצרי הפיקוח העליון 

לרבות , פרויקטו/או מי מטעמו בקשר ל ונגד/או והמזמין ומי מטעמו תובענות שיוגשו מטעם  ליווי .7.5

, לרבות מתן ייעוץ מקצועי החברהעל ידי  שניתנו םלשירותי הקשורה טענה נטענת במסגרתן תובענות

 שיפוטיים. וטריבונליםבדיונים בפני ערכאות  והשתתפותלמזמין וחוות דעת 
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 בטיחות הוראות .8

לה על ידי מנהל הפרויקט ו/או  שיימסרו הבטיחות הוראות קיום על החברההשירותים תקפיד  בביצוע .8.1

 :הבאות ההוראות היתר ובין, המזמין

, העבודהידי מנהל -עלעל מנהל הבטחת האיכות לוודא קבלת תדריך בטיחות  - בטיחות תדריך .א

לאחר החתימה על חוזה ההתקשרות ולפני תחילת עבודתו בפרויקט. מנהל הבטחת האיכות 

 יוודא זאת גם בנוגע לנציגיו ולאנשי צוותו. 

לעובדיה, ולכל מי שמועסק על ידה, ציוד מגן אישי כנדרש  תספק החברה – אישי מגן ציוד .ב

, לרבות: נעלי הפרויקט מנהלפי הנחיות  ועל/או הוראת כל דין ובתקנות הבטיחות בעבודה 

בטיחות, קסדות מגן, אפודות זוהרות, משקפי מגן, אטמי אוזניים ולכל ציוד מגן אישי אחר 

בפרויקט מטעמה משתמש בציוד  המועסקוכל כי כל עובדיה  תוודא החברההנדרש על פי דין. 

 לשימוש ראוי שאינו או שהתקלקל מגן ציוד מיידית תחליף החברהזה בכל עת עבודתו באתר. 

 .בטוח

על כל אירוע חריג  הפרויקט למנהל לדווח החובה חלה החברהעל  – חריגים ואירועים תאונות .ג

עורבים. אופן הדיווח יהיה בעל או תאונה בה היא או מי מטעמה )לרבות מי מעובדיה( היו מ

  שעות.  24 תוך -ובכתב  מיידי באופן -פה 

 ידי-על שננקטו פעולות( 3; )האירוע פרטי( 2; )הראשיים המעורבים שמות( 1: )יכלול הדיווח

 האירוע.  בעקבות החברה

כי פעולותיה באתר תבוצענה רק במועדים בהם נמצאים באתר  תוודא החברה – באתר שהות .ד

 מוסמכים נציגים/או ו הפרויקט מנהל/או ו הביצוע קבלן)כגון:  המזמיןגורמים נוספים מטעם 

 לשהות מטעמה מי או החברה(. מובהר ומודגש כי משיקולי בטיחות חל איסור על המזמין של

 .נוספים גורמים באתר נמצאים לא בהם במועדים באתר

 

 מנהל הבטחת איכות  חשבונות .9

הבטחת האיכות יגיש את החשבונות במועדים ובשלבים המוגדרים בנספח התמורה של חוזה  מנהל .9.1

 ההתקשרות. 

 

 חוץ גורמי של בעבודות איכות הבטחת שרותי .10

לתת שרותי הבטחת איכות  תידרשהחברה  -המזמין המבוצעים ע"י גורמי חוץ עבור  פרויקטיםלגבי  .10.1

 קולחיןהחוץ ]מקורות, חברת חשמל, קו  לגורמיהמזמין עיקריים, כמפורט להלן, בהתאם לסיכום בין 

 וכו'[. 

 הבאים השירותים את לתת תידרשהחברה  -המזמין המבוצעים ע"י גורמי חוץ עבור  פרויקטיםלגבי  .10.2

 : )כפוף לאישור מראש ובכתב של המזמין(

 .במזמיןרויקט קיבל אישור מראש ובכתב מהגורמים המוסמכים לוודא שביצוע הפ .א

 לימוד מאפייני הפרויקט, לרבות הכרת תכניות לביצוע ומפרטים. .ב

מנהל הפרויקט והמזמין תכנית הבטחת איכות לאישור הגשת בהתבסס על מאפייני הפרויקט,  .ג

 של התכנית המפורטת. מרכיבים עיקריים ורלוונטיים בלבד שתכלול 

ווחים שוטפים וכן דיווחים מידיים במקרים חריגים )על כל חריגה מתנאי אישור דיהעברת  .ד

שעות  24או חריגה בביצוע העבודות( באמצעות דיווח מידי בעל פה ודיווח בכתב בתוך המזמין 

 או לנציג אחר שייקבע ע"י המזמין.  למנהל הפרויקט
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או סיום  שלב רלוונטי/החברה תידרש להעביר דיווחים מסכמים לאחר סיום הקמת המבנה .ה

  לפי קביעת מנהל הפרויקט.  - ביצוע הפרויקט לבעלי התפקידים מטעם המזמין

 כנדרש במפרט. החברה תידרש להקפיד על קיום הוראות הבטיחות  .ו

 שירותים נוספים בהתאם לבקשת נציג המזמין. .ז

 

 

  תוצרים .11

מבלי לגרוע מכל הדרישות במפרט זה ובחוזה, מתחייבת החברה לספק את התוצרים הבאים, כשהם מלאים, 

 מפורטים ומקצועיים: 

 

 . הדו"ח יכלול: דו"ח לבדיקות אבני דרך או שלבי ביצוע .11.1

 ביצוע בהתאם לדרישות, למפרטים, התקנים והתוכניות.  .11.1.1

 היקף כוח אדם, תהליכי העבודה וביצוע כלל המשימות הנדרשות.   .11.1.2

התאמות ותכנית בדיקות -לכל שלבי הפרויקט, טיפול באי בהתייחסאיכות  בקרתקיום תכנית  .11.1.3

 לפרויקט.  

 בהתאם לתכניות ולמפרטים.  העבודותיצוע רצף הפעולות בשלב ב .11.1.4

בקרה על התוצרים ודרכי הפעולה של צוות בקרת האיכות כולל בדיקת איכות הבקרה, סוג  .11.1.5

 הבדיקה, אישור, תיעוד ועמידה בדרישות החוזה והמפרטים.  

 . והוראות הדין פי הנהלים-בקרה על תהליך ניהול הממשקים על .11.1.6

 כמות הבדיקות בהתאם לדרישות והתקנים המחייבים.  עלבקרה  .11.1.7

 כננים של הקבלן ושל המזמין. בדיקת אישורי מת .11.1.8

 איכות להשלמת אבן דרך.  בקרתתיקי ו תיוג רשימות, נהליםבדיקת  .11.1.9

 בדיקת דוחות פיקוח עליון.  .11.1.10

 

 : את האישורים הבאים )או הערות( הדו"ח יכלול ו"ח לבדיקות מסירה חלקית.ד .11.2

ת הדין, ולהוראומפרטים לתקנים לאיכות החומרים בהם נעשה שימוש הוא בהתאם לדרישות, כי  .11.2.1

 כולל בדיקות מעבדה בהתאם לצורך. 

 נעשית על פי הנהלים ובתיאום עם מנהל הפרויקט.  ותפעלת המעבדהכי  .11.2.2

 בקרתבהתאם לדרישות החוזה ובהתאם לתוכנית נעשית פעילות שוטפת של פעולות בקרה כי  .11.2.3

 האיכות של הקבלן. 

בהתאם לתוכניות ובמיקום הגיאומטרי הדרוש, ע"פ המדידות הרלוונטיות הינו ביצוע העבודות כי  .11.2.4

 ו/או בכל דרך נוספת שנדרשת. 

 בהתאם לתכנון ולשינויים שהוסכמו. ובהתאם לביצוע בפועל נעשית בקרה על תכניות הקבלן כי ה .11.2.5

 קיום בדיקות ודיווחים המציגים את סטאטוס האיכות בשלבי העבודה השונים.  .11.2.6

אימות מערכת המחשוב של צוות  בקרת איכות של הקבלן ואת הנתונים הרשומים במערכות ת .11.2.7

 אלו. 

 בדיקת אופן הטיפול באי התאמות, סיווגן וסגירתן עד לסיום הטיפול בהן לשביעות רצון המזמין.  .11.2.8

 קיום ישיבות שבועיות בנושא הבטחת איכות אתר עם צוות הפרויקט.  .11.2.9

 לן ושל המזמין. ת אישורי מתכננים של הקבבדיק .11.2.10
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 איכות להשלמת אבן דרך.  בקרתבדיקת תיקי  .11.2.11

 דיקת דוחות פיקוח עליון.ב .11.2.12

 . הדו"ח יכלול:  דו"ח לבדיקות מסירה סופית .11.3

ו"ח סיכום מנהלים לבקרת הביצוע הכולל תמצות של כל העבודה שבוצעה, ממצאים מרכזיים, ד .11.3.1

 והמלצות להמשך טיפול. 

ופיעים בדו"ח מנהל הפרויקט. דו"ח המפרט את המקומות ו"ח ליקויים על הביצוע אשר אינם מד .11.3.2

ו/או אינו עומד בתקנים המזמין בהם קיימים ליקויים בביצוע ו/או אינו בהתאם לדרישות 

רלוונטיים ו/או התכניות לבניה ו/או דרישות אחרות ולא ניתנה לא התייחסות מתאימה בדו"ח 

 פיע בדו"ח מנהל הפרויקט. מנהל הפרויקט או שלא ניתן טיפול מתאים למרות שהו

ביצוע תהליך של בדיקת ההערות, התגובות של הקבלן ומנהל הפרויקט והטמעת הנושאים  .11.3.3

אין הערות נוספות. תהליך זה כי הדורשים תיקון בפועל עד אשר הנושאים יתוקנו ויתקבל אישור 

ם לשביעות הבקרה ולוודא את תיקון הליקויייתבצע מספר פעמים כפי שנדרש בכדי להשלים את 

  .מזמיןהרצון 

 על ידי הקבלן.   שייכתב האחזקו בדקדיקת נוהל ב .11.3.4

את הזכות להרחיב את הנושאים אותם יכלול כל אחד מהדו"חות, בכפוף לצרכי  ושומר לעצמהמזמין  .11.4

 , ככל שיתעדכנו. המזמיןביצוע הליך הבטחת האיכות ולנהלי 

 

 קצב ביצוע .12

איטי מדי מכדי להבטיח את השלמת השירותים אם בכל זמן שהוא יסבור מנהל הפרויקט שקצב ביצוע  .12.1

 -, או להשלמת אותו חלק ם, במועד הקבוע להשלמתםאו חלק ם, כולהפיתוח או השירותים עבודות

בכתב נותן השירות ללנותן השירות מנהל הפרויקט להודיע על כך רשאי  -בהתאם ללוח הזמנים האמור 

ידי הוספת עובדים, אמצעים וציוד -באמצעים הדרושים, כולל על וחשבונ-עלנקוט מיד ונותן השירות י

ידי העסקת עובדים במשמרות נוספות או בשעות נוספות, בכדי להבטיח את השלמת -ו/או על

 העבודות או כל חלק כאמור, תוך הזמן האמור.השירותים/

אינם מספיקים בכדי להבטיח את נותן השירות  היה מנהל הפרויקט סבור שהאמצעים שנקט בהם .12.2

בכתב על לנותן השירות , יורה מנהל הפרויקט ם במועדאו כל חלק מה /השירותיםהשלמת העבודות

, בכלל האישורים וחשבונ-מתחייב לנקוט ולהשיג מיד, עלונותן השירות האמצעים שיש לנקוט בהם 

ות ו/או במשמרות נוספות ו/או הוספת והאמצעים האמורים, לרבות העסקת עובדים בשעות נוספ

 .עובדים

במועד, הרי שמבלי לגרוע מכל זכות המוקנה  ואחר התחייבות מהתחייבויותינותן השירות לא מילא  .12.3

בעצמו או , םאו מקצת ם, כולהשירותיםלבצע את למזמין לפי הוראות כל דין והסכם, הוא רשאי 

למזמין ישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך ובכל הנזקים שייגרמו ונותן השירות יאחר, גורם באמצעות 

 .15%בשל כך בתוספת תקורה בשיעור של 

כתוצאה ממנו יחול עיכוב בעבודות שנותן השירות האמור, במקרה של פיגור בביצוע עבודת ממבלי לגרוע  .12.4

או בלן הפיתוח לפצות את קהמזמין או מי מטעמו ידרש יכך  ן, ובגיאו בהשלמת הפרויקט קבלן הפיתוח

מיד עם דרישה ראשונה, והמזמין בעלות הפיצוי נותן השירות יישא , את הגורם המממן או כל גורם אחר

 יהיה רשאי לקזז עלויות אלו מחשבון שוטפים. 

לתבוע פיצויים בשל נזקים או הסכם לקזז ו/או פי כל דין -אין באמור כדי לגרוע מזכותו של המזמין על .12.5

 .בביצוע השירותים פיגורעיכוב או נוספים שנגרמו בשל 

ו/או נותן השירות ו/או מי נותן השירות חוזרת הנובעת עקב ליקוי או ביצוע לא מדויק של פעולה נדרשה  .12.6

 מחדש בהקדם האפשרי, ללא תשלום נוסף. הפעולה מטעמו, תבוצע 
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 נוספות בשעות עבודה .13

/או כדי למלא ופי דרישת מנהל הפרויקט -אם, עלגם  -לא רשאי לתבוע כל תשלום נוסף נותן השירות  .13.1

ח להגדיל את מצבת כ ואת ההוראות בדבר לוח הזמנים במסמכי ההסכם או הוראות האחרות, יהיה עלי

להעסיק  ות העבודה ו/או יהיה עליה להעסיק יותר מאשר משמרת אחת ליום או יהיה עליובמשמר האדם

. בכל מקרה בו ם נדרשים אחריםעובדים בשעות נוספות ו/או בשעות הלילה ו/או בשבתות ו/או בתנאי

, את כל וחשבונ-דאג להשיג ולקבל, עלילעשות אחד או יותר מהפעולות הנ"ל, נותן השירות ידרש י

 בימים ובשעות כאמור.השירותים פי דין לביצוע -האישורים וההיתרים הדרושים על

 

 ישות כלליות דר .14

 את הפעולות הבאות:גם , בין השאר, השירותים כוללים .14.1

 עם המזמין ו/או מי מטעמו ועם צדדים שלישיים, ככל שנדרש. השתתפות בפגישות ובדיונים  .א
 ;שביצע בפועללשירותים בנוגע מתן חוו"ד במסגרת הליכים משפטיים  .ב
 כל דרישה נוספת הנדרשת במסגרת בהסכם; .ג
 כל שירות נוסף שנדרש לפי נסיבות הענין ושמקובל לספקו במסגרת השירותים. .ד
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 2ונספח 
 

 מציעהפרטי 
 ( 01/2021 מס' פומבימכרז )

 __________ _____________________________________________שם המציע: ____________ .1

 ________________________                   ____________________________________: __ע.מ.מס' התאגיד /  .2

 ____________________________/ עוסק מורשה :________________________ שנת יסוד התאגיד .3

 _________כתובת המציע:_________________________________________________________ .4

 _________________________ :דוא"ל _______ פקס:___________________________טלפון:__ .5

 נייד: ____________________ תפקיד:_________________, ____שם איש הקשר במציע:________ .6

 :בעליו(זהות את גם יש לפרט  ,)אם בעל התאגיד הנו תאגיד, ת.ז. ואחוז השליטה במציע שמות בעלי המציע .7

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

שמות מורשי החתימה מטעם המציע )שמות ות.ז.(:  .8

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 :____________________________וחותמת המציעחתימת 

 
 המציע ותהצהר

 

אני, _____________, ת.ז. ______________________המשמש כ__________________ אצל המציע,  .9

 :בזאת את ההצהרות הבאותמצהיר להצהיר מטעם המציע,  מוסמך

 ;דין(כנדרש לפי כל )תקפים  נותרישיוהסמכות ובעל וכל מי שיפעל מטעמו בביצוע השירותים יהיו המציע  .א

  . 1בנספח אתנאי הסף הנדרשים  בכלעומדים מטעמו המוצעים  ואנשי הצוותהמציע  .ב

  ידי המציע.  -על ם ובין כ"פרילנסרים"()בין כשכירי המוצעים במסגרת ההצעה מועסקים אנשי הצוות .ג

, לא או מצוי בקשר עסקי או מצוי בקשרי עבודה ן שירותיםנות אינוהחודשים האחרונים, המציע  12 -ב .ד
 . אוליצקי תשתיות בע"מבמישרין ולא בעקיפין, לקבלן 

שיתוף או קשר עסקי או מקיים קשרי עבודה או נותן שירותים או  אינוהחודשים האחרונים, המציע  12 -ב .ה
פורט מהנדסים חברת  -הקבלן המבצע מטעם עם חברת בקרת האיכות  , לא במישרין ולא בעקיפין,שותפות

  בע"מ.

 

 נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.שנמסרו במסגרת ההצעה הינם הפרטים כל  .ו
 

 _____________________:המצהירחתימת  _______________ :תאריך

 אישור

_____________, _. ______ מאשר כי ביום ___________ התייצב בפניי מר/גב' , מ.ר _________אני, עו"ד 
שמספרה ________ / המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, בת.ז. זיהה את עצמו ש

 . כנדרש וכי אם לא יעשה כן, יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/מה עליה

 : ____________________עורך הדין וחותמתחתימת             תאריך: ____________________



 

 63 

 רשימת לקוחות ופרויקטים
 ( 01/2021 מס' פומבימכרז )

 מכרז: לפרויקטים רלבנטיים  באמצעות הטבלה שלהלן, יפרט המציעא. 

   . 1נספח אר'  -בהיקף הנדרש בתנאי הסף  פרויקטיםב. שימת הלב לכך, כי יש לפרט להלן לכל הפחות 

  שנועדו להוכחת עמידה בתנאי הסף. ושירותים יש לכלול פרויקטים  בתחילהג. 
  לצורך ניקוד האיכות של ההצעות.נוספים ניתן לכלול פרויקטים  בהמשך   

 1טופס 

 _____________________________________________________________ :פרויקט

 פירוט מאפיין
  עבורו בוצע הפרויקט  המזמין שם הגוף

 
 והערות מיוחדות הפרויקט , מיקוםתיאור

 
 
 
 
 

 

)מועד חשבון סופי או  מועד סיום הפרויקט
  תעודת גמר(

 של הפרויקט כספי היקף
 

  בעצמושביצע המציע  סוג השירותים
 

 השירותים ביצוע  תקופת
 

 של הפרויקט בוצעו השירותים באלו שלבים
 )תכנון/ביצוע וכו'(

 

מטעם מזמין העבודות +  קשר איששם 
 לצורך המלצה  -+ דוא"ל  תפקיד + טל'

יש לציין פרטי גורם בכיר שמכיר היטב את 
 הפרויקט 

 

 

 
  מטעם המציעראש הצוות שם מלא של 

 
 

 שעסקו בפרויקט  אנשי הצוותשם 
 )יש למלא רק במקרה שבו מעורבים 

 אנשי צוות המוצעים בהצעה בלבד(
 

של הגוף  לצההמזו האם צורפה להצעה 
 הממליץ? המזמין/

 [:ולפרטכן / לא ]נא להקיף בעיגול 

 
 

 * יש לשכפל עמוד זה ביחס לכל פרויקט שיוצג *
 

 חתימת וחותמת המציע ביחס לנכונות המידע לעיל: __________________________
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 מטעם נותן השירותאנשי הצוות פרטי 
 ( 01/2021 מס' פומבימכרז )

 
  .ידו-מוצע על איש צוות לכל, ביחס מלא בפירוטטבלה זו, המציע ימלא  א.
 

 . 1נספח אר'  -בתנאי הסף  יםהנדרשאת אנשי הצוות יש להציג לכל הפחות ב. שימת הלב לכך, כי 
 העומדים בתנאי הסף. אנשי הצוות יש לכלול את  בתחילה
 ניקוד האיכות של ההצעות. לצורך נוספים רלוונטיים אנשי צוות ניתן לכלול  בהמשך

 2טופס 

 [  ________________________________נא למלאתחום: ] -הצוות  ראשפרטי 
 שם מלא: 

 
 טל': ת.ז:

  :תאריך לידה
 

  :השירותיםתחום 
 
 

 נוכחי במציע:תפקיד 
 

תקופת עבודה 
  המציע:אצל 

האם עומד בתנאי הכשירות 
 הנדרשים בתנאי הסף?

 כן   |    לא 
 [בעיגול סמןל]נא 

ניסיון בתחום הבטחת איכות 
 או בקרת איכות 

 משנת ___ עד שנת ______
 סה"כ: _________ חודשים

 : 1תואר  השכלה רלוונטית: 
 

 : 2תואר 
 

 : 3תואר 
 

האם רשום בפנקס 
 המהנדסים? 

 כן   |    לא 
  מועד רישום בפנקס המהנדסים:  [בעיגול סמןל]נא 

 
 

פירוט ניסיון 
מקצועי 

כנדרש בתנאי 
הכשירות 

הרלוונטיים 
 לאיש הצוות

 
 
 
 
 

 

 

 

 

ניסיון 
מתאים,  1ביחס להוכחת ניסיון של איש הצוות בפרויקטים מהסוג הנדרש, יש למלא טופס  בפרויקטים

 תוך ציון איש הצוות הרלוונטי 
 

 :מהנדסכל לאת המסמכים הבאים ביחס  לצרףבנוסף, יש 

 . קורות חיים מפורטים; 1

 מהנדס; עודת. ת2

  ;רלוונטיותהסמכות פרטי . 3

 . המלצות / ממליצים.4

 
 *להצעה ולצרף לשכפל עמוד זה ניתן * 

 
 

 ביחס לנכונות המידע לעיל: __________________________ המציעחתימת וחותמת 
 
 

 ביחס לנכונות המידע לעיל: __________________________ איש הצוותחתימת וחותמת 
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 זנספח 

 נספח תמורה
 ( 01/2021 מס' פומבימכרז )

 נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.  .1

 התמורה  .א

לנותן ישלם המזמין  ,נותן השירותשל כל התחייבויות ומקצועי ומילוי מלא כל השירותים תמורת ביצוע  .2
  .(התמורה - )להלןתנאים המפורטים להלן ל, כפוף הקבועה במכרזתמורה את ה השירות

 תמורה חודשית

 24 -ל הפריסתשולם התמורה ב ,לאורך כל הפרויקט באופן מלא ומקצועי כלל השירותיםבכפוף לביצוע  .3
 : לפי הנוסחה הבאה, שווים חודשיים תשלומים

 חודשים. 24 -ל בחלוקהמש"ח  100 במכפלת "[אחוז שכר הטרחה המוסכם= ]" חודשיתהתמורה ה

 כדלקמן:  ,לעניין זה, מובהר

תשלומים חודשיים בלבד  18 לנותן השירות  ישולמו -בגין ביצוע השירותים בשלב א' של הפרויקט  .3.1
 ע"ס התמורה החודשית כ"א.

תשלומים חודשיים בלבד  6ישולמו לנותן השירות   -בגין ביצוע השירותים בשלב ב' של הפרויקט  .3.2
 -עבודות לשלב ב' לנותן השירות  זאת בכפוף להוצאת צו התחלת -ע"ס התמורה החודשית כ"א 

 לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

, לרבות במקרה של השירותים ביחס לכל העבודות הכלולות בפרויקט כללהתמורה כוללת את ביצוע  .4
  מש"ח.  100ש"ערך הפרויקט" בפועל יעלה על סכום של שבו שינויים ולרבות במקרה 

 תשלום התמורה החודשית בשלב ב' כפוף להזמנת השירותים מנותן השירות אף בשלב ב'.  .5

 תוספת לתמורה

, ככל שבמסגרת הפרויקט יתווסף בעתיד "מבנה חדש" )כהגדרתו להלן( יהיה זכאי מבלי לגרוע מהאמור .6
 נותן השירות לתוספת לתמורה, אשר תחושב באופן הבא: 

 .["ערך התוספת"] במכפלת= ]"אחוז שכר הטרחה המוסכם"[ תמורה לתוספת 

 זה, "מבנה חדש" הינו מבנה ו/או תשתית, העונים לכל התנאים המצטברים הבאים: סעיף לעניין 
 לא נכללו בתכולת העבודות של הקבלן המבצע, נכון למועד הגשת ההצעה במכרז זה;הם  .א

, אלא מהווים וכננים בתחום הפרויקטמתו/או שינוי של מבנה/תשתית החלפה הם לא מהווים  .ב
 . יםבהתאם לתכנון ולמפרט חדשלחלוטין מבנה/תשתית חדשים 

 ניתן אישור המפקח לכך שמדובר ב"מבנה חדש" לעניין חישוב שכר הטרחה.  .ג

נותן השירות סיפק את השירותים אף ביחס למבנה/תשתית אלו, ובאישור מראש ובכתב של  .ד
 המפקח. 

ישוב "התוספת לתמורה" יחושב לפי ערך עבודות הקבלן בפועל בגין ביצוע המבנה לעניין ח" התוספת"ערך  .7
  . החדש בלבד

 ייכללו במסגרת חישוב התמורה:והם לא כולל את הרכיבים הבאים  ואינערך התוספת" " ,להסרת ספק .8

 מחיר הקרקע נשוא הפרויקט;  .א

 תשלומים בגין זכויות קנייניות, לרבות זיקות הנאה וכיו"ב; .ב

תשלומי חובה הנדרשים ביחס לקרקע ו/או אגרות והוצאות בגין היתרי בניה ורישיונות ו/או  .ג
תשלומי חובה מוניציפאליים וממשלתיים ו/או תשלומים לרשויות ו/או לגופים מוסדיים אחרים 

 ו/או לצדדים שלישיים )נת"י, רמ"י וכיו"ב(;
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 ;המבצע ובעלי מקצוע אחרים שאינם הקבלן שכר יועצים .ד

 ות מינהלה, הוצאות משפטיות והוצאות עקיפות אחרות;הוצא .ה

ריביות, עמלות, התייקרויות או כל עלות אחרת של הון או מס ערך מוסף, המצטרף לתשלום כלשהו  .ו
 פי החוזה;-על

 ; מסופק או מערכות שתוכננו בנפרד עלות ציוד .ז

 יו"ב. תשלומים המועברים לצורך תשלום לגורמי חוץ, לרבות רשויות, חברות חשמל וכ .ח

 קנסות, פיצויים מוסכמים, פרמיות, בונוסים וכיו"ב;  .ט

 מע"מ שיתווסף לתמורה. .י

"התוספת לתמורה" תתווסף לתמורה ותשולם לנותן השירות במסגרת התחשבנות שתערך עם נותן  .9
 כל שלב רלוונטי.  בתוםהשירות 

עמידה כפוף למשום התחייבות לתשלום מלוא שכר הטרחה, ותשלומו תשלומי התמורה אין בפריסת  .10
 דרישות ההסכם. ב

 אופן הגשת דרישת תשלום

בוצעו ש השירותיםדרישת תשלום מפורטת בכתב, אשר תתייחס לכל  ,מזמיןאישור הל ,יגיש נותן השירות .11
 (.דרישת התשלום - )להלןהשירותים בפועל במהלך החודש של ביצוע  נותן השירותידי -עלבפועל 

וסה"כ התמורה בגין כל סעיף המכרז  לפימחירים  ,שבוצעו, כמויותפירוט של השירותים כלול חשבון יכל  .12
  .הזמנת העבודהו הוראות המכרזלפי  וסעיף

 . ביחס לדרישת התשלוםפורמט אחר המזמין ו/או המפקח רשאים לדרוש 

 למזמין תעשה באופן הבא: דרישת התשלום הגשת  .13

עד/במהלך בפועל שביצע השירותים למפקח חשבון בגין  נותן השירותלחודש, יגיש  5 -עד ליום ה .2.2
  ידי המפקח.-החודש הקודם, לשם בדיקתו ואישורו על

 1 -יראו אותו, לעניין ביצוע התשלום, כאילו הוגש ביום ה -חשבון שיוגש למפקח לאחר מועד זה 
 לחודש שיבוא לאחר מכן. 

נתקבל" מאת לוודא כי יישאר אצלו העתק של החשבון, בצירוף חותמת " נותן השירותבאחריות 
 ידי המפקח. -המפקח כאישור למועד קבלתו על

 ימים מיום שהחשבון נמסר לו. 10 -המפקח יגיש את התייחסותו/הערותיו תוך לא יאוחר מ .2.3
לנותן יודיע על כך  -מצא המפקח כי החשבון טעון שינויים או תיקונים המחייבים הגשתו מחדש 

   יידחו המועדים בהתאמה.  -בכתב, בכל ההקדם, ובמקרה כזה  השירות

בתנאי "שוטף + את התמורה  נותן השירותלהמזמין ישלם בכפוף לאישור מורשי החתימה מטעם המזמין,  .14
  .כנגד חשבונית מס ערוכה כדיןהגשת החשבון למפקח וממועד " 45עד 

ם הסכמה של המזמין/המפקח אין באישור דרישות התשלום וביצוע התשלומים השוטפים משו .15
שבוצעו או הציוד שסופק או אישור למחירי היחידות או אישור ביחס לכמויות  שירותיםלטיב/איכות ה

 הרשומות בהן, אלא כתשלום ביניים בלבד.

 לצרף לכל חשבון שלו העתק של הערבות והביטוחים הקיימים. נותן השירותבאחריות  .16

 אישור חשבון סופי לתשלום .ב

תבוצע התחשבנות ביחס לתמורה המגיעה  )בכפוף להזמנת כל השלבים מנותן השירות( שלבכל בתום ביצוע  .17
 לנותן השירות, בהתאם למפורט במפרט זה, וזאת כנגד חשבון סופי שיוגש לאישור המפקח.   

 אחדימים לאחר המועד בו נתמלאו כל " 45בתנאי "שוטף + עד  לנותן השירותהחשבון הסופי ישולם  .18
 התנאים המפורטים להלן:מ

 כל התחייבויותיו עד לשלב המסירה כולל. בשלמות ומילא אחר  שירותיםהביצע את  נותן השירות .18.1
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 ידי המפקח כחשבון סופי.-אושרו עלש -מסר למפקח דרישת תשלום מפורטת בכתב  נותן השירות .18.2

 וראות החוזה.שעליו להמציאם לפי הוהאישורים המציא למפקח את כל המסמכים  נותן השירות .18.3

 .נספח ח'בנוסח המציא למזמין הצהרה  נותן השירות .18.4

נותן חוזה וכי הפי -על נותן השירותסכום התמורה הינו סופי ומוחלט עבור ביצוע מלוא התחייבויות  .19
, אלא התייקרויות מכל סיבה שהיאהצמדה ו/או , לרבות בשל לא יהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו השירות

זה הינו מהותי וכל נותן השירות להביא זאת בחשבון בטרם הגשת הצעה נושא אם נקבע במפורש במכרז. 
  במכרז.  

ידי המזמין כנגד קבלת חשבונית מס -ישולם עלאשר  ,התמורה אינה כוללת מע"מאף האמור לעיל, -על
 .כדין, והמזמין רשאי לשלם את המע"מ במועד הקבוע להעברתו לרשויות המס

מוסכם כי . החוזהשל יסודית לא יהווה הפרה ימים,  30, אשר לא יעלה על לנותן השירותאיחור בתשלום  .20
יצרוך במהלך  שנותן השירותהמזמין רשאי לקזז מכל תשלום תמורה את תשלומי המים בגין צריכות מים 

 .שירותיםביצוע ה

, ככל שהדבר נוגע 2017-פקים, תשע"זעל ביצוע כלל התשלומים לפי הסכם זה יחול חוק מוסר תשלומים לס .21
  למועדים המרביים הקבועים בחוק לביצוע תשלום. 

 הפסקת ההתקשרות במצב של התמורה 

, יהיה נותן שירות זכאי לחלק יחסי בלבד מהתמורה, שהיא , מכל סיבהבאמצע שלב הופסקה ההתקשרות .22
מחושבת לפי התקופה שבה בוצעו השירותים בהקבלה לתקופת ביצוע הפרויקט, בניכוי סכומים ו/או 

 הוצאות שנגרמו למזמין בשל מעשה או מחדל של נותן השירות.  

 ביצוע ההתחשבנות ייעשה בהתאם לסעיף "אישור החשבון סופי לתשלום".  .23
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 חנספח 

  עדר תביעותיהצהרה בדבר ה 
 ( 01/2021 מס' פומבימכרז )

 
 

 /נובינילחוזה המכרז שבכותרת, אשר נחתם כי בהתייחס  ,בזאת /ים___________________, מצהיר ,הח"מ ,אני

כל תביעות ולא תהיינה לי/לנו  י/לנואין ל ,מיום __________, (המזמין -)להלן  בע"מ יואבהחברה הכלכלית לבין 

 נוללי/שולמה שבחוזה , כי התמורה םאו מי מטעמ יואבמהמועצה האזורית או מהמזמין כספיות ו/או אחרות 

 ./נו או כלפי מי מטעמי/נומכל חובה או התחייבות כלפי יםמשוחרר ווכל מי מטעמהמזמין במלואה וכי 

 

 

 :לראיה באתי על החתוםו

 

 

 

      ______________   ____________________________ 
 הצורך( וחתימהבמידת שם + חותמת )    תאריך           
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 טנספח 
 כתב הצעה והתחייבות

 ( 01/2021 מס' פומבימכרז )

 ,לכבוד
 (המזמין -)להלן בע"מ יואב החברה הכלכלית לפיתוח 

 נ.,א.ג.
 הנדון: כתב הצעה והתחייבות 

 נהשכתובתנו הי ,מס' חברה/זהות __________, ______________אנו הח"מ _______
 _____________, מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:_________________________

 (.ההליךמסמכי  - נספחיו )להלןוההסכם ואת ההליך קראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים, את כל מסמכי  .1

והנסיבות הקשורים בביצוע , הדרישות על פרטיהם, בחנו את כל התנאים ההליךהבנו את כל מסמכי  .2
 הנדרש.השירותים וקיבלנו מידע בדבר אופי השירותים 

עומדים אנו , וכי השירותיםכספית לשם ביצוע המקצועית והארגונית, היכולת והסיון ינה ,ידעיש לנו את ה .3
 .הנדרשים במכרזסיון יהנהסף ובכל תנאי 

 אתהאמורים, הננו מגישים וההסכם  ההליךכל תנאי ומסמכי של לאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת  .4
י תחייבויותינו, כולן ביחד, במחירולקיים את כל שאר ההשירותים מתחייבים בזה לבצע את והצעתנו זו 

 במכרז.המוצעים במסגרת הצעתנו  התמורה

כפי שיראה  ,יםאחרהשירותים למציעים לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ולמסור את ביצוע  חופשיהמזמין  .5
 .המזמיןואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של  ,הבלעדי ולפי שיקול דעתו ול

 מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:אנו הצעתנו תתקבל, שבמידה  .6

 שתקבעו. דרישתכם או בתוך פרק זמן אחרמימים  7תוך ההתקשרות הסכם לחתום על כל מסמכי  .6.1

ו/או פיצויים כלשהם בגין  השירותיםלא לתבוע תוספות כלשהן לתמורה המגיעה בשל ביצוע  .6.2
 .םבמלוא םביצוע-איו/או השירותים הקטנת היקף 

 .בהליךוזמן ולהשתתף ישפרויקט תקופת ההתקשרות לכל לאורך כל להיות זמינים  .6.3

על כל המסמכים המצורפים אליו, כאילו היה ההסכם מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו החל  .7
בכתב, כחוזה המזמין ידי -בכלל, תיחשב הצעתנו וקבלתה עלההסכם על ידינו, וגם אם לא נחתום -חתום על

 כמפורט במסמכי המכרז. ,המזמין, מבלי שהדבר יגרע מזכויות לביננוהמזמין מחייב בין 

 המזמין, , לטובתבמכרז תהנדרשאת הבטוחה להצעה מצרפים בזה  , אנולקיום ההתחייבויות שבהצעתנו זו .8
או לא  -כולן או מקצתן  -לא נקיים התחייבויותינו שכי במקרה  ,בלתי חוזרמייפים את כוחכם באופן אנו ו

או התראה כל הודעה ללא זאת  -הבטוחה , הזכות בידיכם לממש ולחלט את כנדרש לעילנחתום על החוזה 
ואנו מוותרים מראש, ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי  ,מראש

 הנ"ל. שיקלחלט את הלגבות ו

 במהלך תקופה זו נידרש ש. במידה התקופה המנויה במכרזהצעתנו זו בתוקף ותחייב אותנו במשך  .9
 ידכם לקיים את כל התחייבויותינו שבהצעה זו, נעשה זאת ללא דיחוי.-על

פי -ו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו עלנאנו מצהירים כי הצעת -)במקרה של תאגיד(  .10
 מסמכי היסוד של התאגיד המציע.

הבנה -ידיעה וגם/או אי-ישות שתתבססנה על כל טענות של אינהיה מנועים מלהציג כל תביעות ו/או דראנו  .11
 ואנו מוותרים מראש על כל טענות אלה. ,המכרזמנספחי או איזה  ,של תנאי המכרז

 שיקול דעתו הבלעדי. לוכי הדבר נתון ידוע לנו כי המזמין אינו חייב להזמין את כל השירותים מאיתנו,  .12
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 הצעה כספית
 

  - בהתאם לכל המפורט במסמכי המכרז ובחוזה
 

  , הינו כדלקמן:(בהסכם)כהגדרתו  "ערך הפרויקט"מידנו, הנגזר -הטרחה המבוקש עלשכר  אחוז
 

  % __________________ 
 

 אחוז ___________________________ :ובמילים
 ]למילוי המציע[

 

  % 0.75יעלה על  לאהמוצע שכר הטרחה אחוז 
 

 לא יזכה בניקוד עודף % 0.4 -מתחת לשכר טרחה אחוז 
 

 
 

  :מהותיות הערות
 
 .אם נקבע במפורש אחרת במכרזסכום התמורה כולל את כל השירותים הנדרשים לפי מכרז זה, למעט . 1
 
איכות השירותי הבטחת  בפועלניתנו , אשר לגביהן בפועלהקבלן המבצע העבודות . "ערך הפרויקט" הינו שווי 2

   .)כפוף לאמור בהסכם( ידי נותן השירות-עלהנדרשים במכרז 
  .  מש"ח 115 סכום של עללא יעלה , לעניין חישוב שכר הטרחה בהסכם זה ,בכל מקרה, "ערך הפרויקט"

 
  . נספח ז - . התמורה תשולם בפריסה חודשית, כמפורט בנספח התמורה3

 
המזמין יחליט לבצע שירותי הבטחת איכות רק על חלק משלבי הפרויקט, ייקבע שכר הטרחה לנותן ככל ש. 4

  בכפוף להוראות הסכם המכרז.  -השירות באופן יחסי 
 
 
 

 .במכרז דרשיםוהיא כוללת את כלל השירותים הנ ,בחשבוןאת כל האמור הצעתנו הכספית מביאה הרינו לאשר כי 
 
 

       __________________________ 
  חתימת המציע                            
 באמצעות מורשי החתימה מטעמו                      
 )חתימה וחותמת במקרה של תאגיד(       

 
 

 אישור

 

הריני לאשר, כי ביום ___________ הופיעו בפני עו"ד _____________, ה"ה 
__________________________________________________________ החתומים מעלה, ולאחר 
שהזהרתי אותם כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשו  כן, אישרו 

 בפניי את תוכן תצהיר זה וחתמו עליו בפניי.
 

    
 ___________________ 
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 ינספח 
 

 / גוף ציבורידוגמת אישור רשות 
 

 לכבוד 
 בע"מ יואב החברה הכלכלית לפיתוח 

 שלום רב, 
 

 פיתוחבמסגרת פרויקט עבודות  - הבטחת איכותשירותי  :הנדון
 
 

 __ _______________ __________________________________________ ביצע עבור הריני לאשר כי 
 כמפורט להלן:, בנדון יםאלו המפורטדוגמת  שירותים( הגוף הממליץ)שם 

 
תקופת ביצוע  שבוצעו השירותיםמהות ההתקשרות וסוג 

 השירותים 
 היקף ההתקשרות לביצוע 

 הבטחת איכות בלבדבדיקות 
   

   

 
 

  נותן השירות: ידי-שבוצעו על יםהשירותטיב הערות / התייחסות כללי לגבי 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
 

 ספיים או אחרים: האם התעוררו בעיות מיוחדות בעבודה מול נותן השירות, לרבות בנושאים מקצועיים, שירותיים, כ
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
 ובאתי על החתום: 

 
 ______________________________________________________________________________  :שם

 בגוף הממליץ: ____________________________________________________________________תפקיד 
 ___________________טלפון: ___________________________________________________________

 דוא"ל: ______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________תאריך 

 
 

 הממליץ: _____________ חתימה וחותמת
 


