מכרז פומבי מס' 1/2021
לאספקת שירותי מדידות
עבור
ההסתדרות הציונית העולמית -
החטיבה להתיישבות
***********************************************************

עמוד 1

[נוסח מעודכן לאחר תשובות הבהרה]

_______________________
חתימה בר"ת וחותמת המציע

 .1טבלת ריכוז תאריכים:
התאריך (ים)

הפעילות

18.11.2021

מועד פרסום מכרז מס' 1/2021

ביום 24.11.2021
בשעה10:00 :

מפגש מציעים (חובה)

עד יום  2.12.2021בשעה 20:00

פנייה בשאלות והבהרות

למיילmichrazim@wzo.org.il :
עד 9.12.2021

תשובה לשאלות והבהרות
מועד אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים
תוקף ההצעה

 19.12.2021עד השעה 12:00
עד ליום  90( 20.3.2021יום ממועד ההגשה)

 .2הגדרות
"המנהל":

נציג החטיבה להתיישבות שהוסמך לטפל בפרויקט.

"עורך המכרז" או "המזמין":
"האתר":

ההסתדרות הציונית העולמית  -החטיבה להתיישבות.

כל אתר ברחבי המדינה כפי שיוגדר ע"י החטיבה להתיישבות.

"החטיבה" או "החטיבה להתיישבות" :החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית או כל מי
שיוסמך על ידה.
כל אחד מהישובים במרחב דרום ,ערבה ,מרכז או צפון ,לפי חלוקת המרחבים
"ישוב":
המפורטת בסעיף  3למכרז.

"הקבלן":

זוכה שהחטיבה תמסור לו ביצוע שירותים לפי מכרז זה ,לרבות קבלני-משנה.

"יועצים":

אדריכלים ,מהנדסים ויועצים אחרים שהוזמנו והורשו לבצע עבודות תכנון ,וייעוץ
בפרויקט.

"מציע":

ספק המעוניין להשתתף בהליך מכרז זה.

"הצעה":

תשובת המציע שהוגשה לעורך המכרז כמענה למכרז.

"זוכה":

מציע אשר ועדת המכרזים הכריזה עליו כזוכה.
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"המכרז":

מכרז  1/2021לאספקת שירותי מדידות.

_______________________
חתימה בר"ת וחותמת המציע

"הסכם":

הסכם/חוזה ההתקשרות לאספקת השירותים  -מצורף כנספח ב' למכרז זה.

"ועדת מכרזים":

ועדת מכרזים של החטיבה להתיישבות.

"השירות" או "השירותים":

כלל השירותים המבוקשים ,כמפורט במכרז ובנספח א'.

 .3כללי
המזמין מעוניין לבחור בזוכה לביצוע שירותי מדידות ,כהגדרתם במסמכי מכרז זה ,ביישובים שונים ברחבי
הארץ :בחבל צפון ,חבל מרכז ,חבל דרום ובאזור הערבה ,מטעם החטיבה להתיישבות.
ההתקשרות עם הזוכה לביצוע השרות תהיה לפי הסכם בחלוקה ל 4 -אזורים:


מרחב צפון  -יישובים הנמצאים מקו רוחב בנימינה -בית שאן וצפונה.



מרחב מרכז  -יישובים הנמצאים באזור יהודה ושומרון ובשטח שבין מרחב צפון ומרחב דרום.



מרחב דרום  -יישובים הנמצאים מקו רוחב קריית גת ודרומה ,לא כולל יישובים שנכללים בהגדרת
אזור הערבה כמפורט להלן.



אזור הערבה  -יישובים שנמצאים בתחומי שיפוט של מועצות אזוריות ערבה תיכונה וחבל אילות.

 .4השירות המבוקש
 .4.1שירותי מדידה בהתאם לנספח א' להסכם " -תכולת העבודה ושירותי המודד".
 .4.2שירותי המדידה יתבקשו מהזוכה מפעם לפעם ע"י החטיבה להתיישבות במהלך תקופת ההתקשרות (או
הארכותיה ,ככל שתהיינה) .החטיבה לא מתחיי בת להיקף כלשהוא של הזמנת שירותי מדידה והיא
רשאית שלא להזמין כלל ,הכל בהתאם לצרכיה ושיקול דעתה.
 .4.3השירות יבוצע ככלל על ידי מודד קבוע ,שהוצג עם הצעת המחיר ועומד בתנאי הסף .המזמין יהיה רשאי,
לפי שיקול דעתו ,לדרוש מהזוכה להחליף את המודד בכפוף להסדרת עניין זה בהסכם ההתקשרות.

 .5תקופת ההתקשרות
 .5.1תחילת ההתקשרות תהיה לאחר חתימת החשבת על הסכם ההתקשרות עם הזוכה ולתקופה ראשונה של
שנתיים (להלן – "תקופת ההתקשרות הראשונה").
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 .5.2כמו-כן ,שומר לעצמו עורך -המכרז את הזכות (אופציה) להאריך את משך תקופת ההתקשרות לתקופות
נוספות ,של שנה כל אחת (להלן " -תקופת ההתקשרות הנוספת") בתנאים זהים לתנאי המכרז ולתקופה
מצטברת שלא תעלה על חמש שנים (כולל תקופת ההתקשרות הראשונה) ,בכפוף לאישור החלטת ועדת
המכרזים ,קיום תקציב וקיום הסכם בתוקף בין המדינה לעורך המכרז.

_______________________
חתימה בר"ת וחותמת המציע

 .6תנאי סף
התנאים שלהלן הם תנאי סף מצטברים:
א .המציע עומד בכל התנאים הבאים:
( )1רשום כתאגיד כחוק (ברשם החברות בישראל או ברשם השותפויות בישראל) או לחילופין הוא עוסק
מורשה לפי חוק מס ערך מוסף ,תשל"ו;1975-
( )2המציע רשום כתאגיד או כעוסק מורשה לפחות שנה;
( )3המציע מעסיק לפחות שני ( )2מודדים מוסמכים ,העומדים בתנאי סעיף 6ד להלן.
( )4המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  ,1976ובכלל זה:
(א) המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש]
וחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו 1975-או שהוא פטור מניהולם.
(ב) המציע מדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ומדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס ,לפי
חוק מס ערך מוסף.
(ג) אישור בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת
תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-וחוק שכר מינימום ,התשמ"ז.1987-
(ד) אישור עמידה בהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח ,1998-או
שהן אינן חלות עליו ,וכן פועל כמתחייב בסעיף 2ב 1לחוק עסקאות גופים ציבוריים.
ב .מציע שהוא "חברה" או "חברת חוץ" כמשמעם בחוק החברות ,התשנ"ט ,1999-נדרש לעמוד נכון למועד
הגשת הצעתו במסגרת מכרז זה גם בתנאי הבא :הוא אינו חברה מפרת חוק או בהתראה לפני רישום
כחברה מפרת חוק ,בהתאם להוראת סעיף 362א לחוק החברות.
ג[ .בוטל].
ד .המציע מעסיק (ביחסי עובד-מעסיק) לפחות שני מודדים מוסמכים שעומדים ,כל אחד מהם ,בכל התנאים
הבאים:
( )1ברשותו תעודת רישיון תעודת מודד מוסמך בתוקף לשנת ;2021
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( )2הוא בעל ניסיון של לפחות  5שנים בביצוע מדידות כמפורט בנספח השירותים במכרז.
ה .המציע או נציג מטעמו השתתף במפגש המציעים.

_______________________
חתימה בר"ת וחותמת המציע

 .7תנאים מוקדמים ומסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף
על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים ,המעידים על עמידתו בתנאי הסף:
א .עותק מתעודת התאגדות רלוונטית/עוסק מורשה.
ב .מציע שהוא "חברה" או "חברת חוץ" יצרף להצעתו נסח עדכני המעיד על כך שהוא אינו חברת מפרת
חוק.
ג .אישור מפקיד שומה ,רואה חשבון או יועץ מס המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות כדין או שהוא
פטור מלנהלם.
ד .אישור רו"ח או עו"ד בנוסח המובא בנספח ג( )1המאשר את כל הפרטים ,הדרישות והמידע אודות
המציע ,לרבות סוג התאגיד ,מספר מזהה ,תאריך ההתאגדות ,שמות וזהות מורשי החתימה מטעמו.
ה .במידה ומתקיים במציע האמור בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב 1992-לפיו הוא עסק בשליטת
אישה  -יש להגיש אישור רו"ח על כך.
ו .הצהרות בהתאם לנספחים  5ו 6 -לפיהן אין למיטב ידיעתו בהגשת הצעה על פי המכרז משום ניגוד
אינטרסים עסקי או אישי ,שלו או של עובדיו המעורבים בהצעה או בביצועה.
ז .המציע יחתום על הסכם התקשרות ,המצורף כנספח ב' בראשי תיבות על ידי מורשה/י החתימה של
המציע ובחותמת התאגיד בכל עמוד של ההסכם וכן בחתימה מלאה ובחותמת התאגיד בסוף ההסכם.
ח .כל הנספחים למכרז ,כשהם מלאים כנדרש וחתומים בידי מורשי החתימה של המציע.
ט .יודגש כי כל האישורים והמסמכים שעל המציע להגיש  -יהיו תקפים נכון למועד הגשת ההצעה למכרז.

 .8הצעת המחיר

ב.

הצעת המחיר תהיה ללא מע"מ ,אשר ישולם לזוכה בהתאם לשיעורו בעת תשלום כל חשבון ספציפי.

ג.

המחיר בהצעת המציע יכלול את מלוא העלויות הנלוות ליום המדידה ולמתן השירותים במלואם,
לרבות :שירותי המשרד לפני ואחרי יום המדידה (באמצעות מודד ועוזר) לפענוח ושרטוט; השתתפות
בישיבות עם המזמין או מי מטעמו בנוגע לעבודות המדידה והכנת המידע עבור המזמין וכן ההכנה
והלמידה הדרושים לפני ו/או אחרי יום המדידה; מיסים ,היטלים ,אגרות והוצאות ביטוח; אחזקת
משרד; כוח אדם; עלויות נסיעה וזמני נסיעה; כל הוצאה נוספת הכרוכה בביצוע השירותים המבוקשים
בהתאם למפורט במכרז זה.

ד.

מעבר לסכום ההצעה לעיל ,ובכפוף להבהרות בנספחים א' ו-ב' ,לא ישולמו לזוכה כל תשלומים שהם
בגין הוצאות ושירותים הנלווים לשירותי המדידה נשוא מכרז זה.
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א.

הצעת המחיר תוגש בש"ח ותבטא את גובה הגמול ליום עבודה ( 8ש"ע בשטח) של צוות מדידות ,הכולל
מודד מוסמך ועוזר ,על גבי נספח ב'.

_______________________
חתימה בר"ת וחותמת המציע

ה.

מציע יהיה רשאי להגיש הצעת מחיר אחת לכל מרחב בנפרד אך הוא יוכל לזכות כזוכה ראשון רק
במרחב אחד ,למעט אם יוחלט אחרת על ידי ועדת המכרזים ,כגון בנסיבות בהן הצעת המציע הייתה
הזולה ביותר בכל מרחב לגביו הגיש הצעת מחיר כשרה.

 .9מינהלה
א .הורדת מסמכי המכרז
את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החטיבה להתיישבות ,בלשונית פרסומים --
מכרזים – "מרכז למדידות ."1/2021

ב .מפגש מציעים
ההשתתפות במפגש המציעים היא חובה .מציע שלא ישתתף במפגש זה – לא יוכל להגיש הצעה.
מפגש המציעים יתקיים בכתובת המלך ג'ורג'  48ירושלים (אולם בן גוריון) במועד המצוין בטבלת ריכוז
התאריכים בסעיף .1
ככל שהמזמין יחליט על פתיחת מפגש המציעים לנוכחות גם באמצעות הזום ,יחולו לגבי המשתתפים
בזום התנאים הבאים:
( )1מציע שיבקש להיות נוכח במפגש המציעים באמצעות הזום – יודיע על כך למזמין ,באמצעות דוא"ל
 michrazim@wzo.org.ilעד ליום  24.11.2021בשעה  – 9:00על מנת שיישלח אליו הקישור
למפגש .מציע שלא יודיע כאמור – לא תהיה למזמין אחריות לכך שהמציע לא יוכל לקבל את
הקישור במועד כדי להשתתף במפגש המציעים.
( )2עם תחילת מפגש המציעים ,המציע או מי מטעמו יירשמו בתיבת הצ'אט (יש לציין את שם המציע,
שם הנוכח ות"ז).
( )3לאורך כל מפגש המציעים  -הנוכח יהיה עם מצלמה פתוחה.
( )4עם סיום מפגש המציעים ,המציע או מי מטעמו יירשמו בתיבת הצ'אט (שם המציע ,שם הנוכח
ות"ז).

ג .איש הקשר ונוהל העברת שאלות ובירורים
מציע יהיה רשאי להגיש שאלות הבהרה בכתב בלבד ,באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו:
 ,michrazim@wzo.org.ilעד למועד האחרון המפורט בטבלת ריכוז תאריכים (בסעיף .)1
האחריות לוודא שהשאלות אכן התקבלו אצל איש הקשר חלה על השואל .שאלות מסמכי המכרז
תוגשנה במבנה הבא:
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הסעיף

פירוט השאלה

_______________________
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מציע שלא יפנה לעורך המכרז בשאלות הבהרה כאמור ,יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה ,דרישה
או תביעה בדבר אי בהירות ,סתירות או אי התאמה במסמכי המכרז .מסמך השאלות והתשובות יחייב
את כל המציעים ,יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ובמקרה של סתירה ,יגבר על האמור בהם.

ד .אופן הגשת ההצעות ומסירתן
( )1ההצעה תוגש כתשובה לכל סעיפי המכרז ,במקור  +העתק ,בהם כל עמוד ייחתם בחותמת הרשמית
של המציע ובחתימה בראשי תיבות של המורשים לחתום מטעם המציע על כל עמוד (לרבות קובץ
שאלות ההבהרה ,ככל שיהיה קובץ כאמור).
( )2את מסמכי הצעת המחיר יש להגיש במעטפה סגורה (מעטפה מספר  )2שתוכנס בתוך מעטפה סגורה
נוספת של כלל מסמכי ההצעה (מעטפה מספר .)1
( )3את כלל מסמכי ההצעה (מעטפה מספר  1ובתוכה מעטפה מספר  ,2העתק+מקור) יש להניח בתיבת
המכרזים של החטיבה להתיישבות ,אשר נמצאת ברחוב המלך ג'ורג'  48ירושלים ,קומה  ,1וזאת
לא יאוחר מן המועד האחרון להגשת הצעות כמפורט בטבלת ריכוז תאריכים בסעיף .1
( )4על המארז עם כלל מסמכי ההצעה יירשם "מכרז מס'  "1/2021ללא סימני זיהוי של המציע.
( )5למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת
הצעות במכרז  -תיחשב כהצעה שלא הוגשה והיא לא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים.

ה .תוקף ההצעה
הצעת המציע תעמוד בתוקפה  90יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות .המציע אינו רשאי לחזור בו
מהצעתו במהלך תקופה זו.
במידה ולא ייבחר המציע כזוכה ,אך ייקבע ככשיר שני ,הצעתו תעמוד בתוקפה למשך  90ימים נוספים,
וזאת ,למקרה בו לא תצא לפועל ההתקשרות עם הזוכה שהוכרז כספק זוכה מכל סיבה שהיא.
בנסיבות מעין אלה ,תעמוד לוועדת המכרזים האפשרות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי להכריז על הכשיר
השני כזוכה במכרז .יובהר ,כי ועדת המכרזים אינה מחויבת לעשות כן .כל הכללים והתנאים שבמכרז
זה ,יחייבו את הכשיר השני כמו גם תנאי החוזה.

 .10שלבי המכרז
הערכת ההצעות תתבצע לפי השלבים הבאים:
א .שלב א' :בחינת עמידת ההצעה בתנאי הסף
בשלב א' תיבחן עמידת הצעת המציע בתנאי הסף.
רק הצעות העומדות בתנאי הסף תועברנה לשלב הבא.
ב .שלב ב' :פתיחת הצעות המחיר
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( )1בשלב ב' תפתחנה המעטפות הכשרות של הצעות המחיר.

_______________________
חתימה בר"ת וחותמת המציע

( )2ההצעה הזולה ביותר תוכרז כהצעה הזוכה במכרז ובהתאם לתקנות חובת המכרזים.
( )3במידה ותהיינה שתי הצעות מחיר זהות שהן גם הזולות ביותר ,ואחת מהצעות אלה כללה אישור
ותצהיר כי העסק בשליטת אישה  -תועדף הצעה זו על פני ההצעה השנייה .בכל מקרה אחר בו
תהיינה שתי הצעות מחיר זהות שהן גם הזולות ביותר – תערוך החטיבה הגרלה לשם בחירת המציע
הזוכה ,לפי הכללים הבאים:
(א) חברי ועדת המכרזים יהיו חברי ועדת ההגרלה.
(ב) עם החלטת ועדת ה מכרזים על הצורך בהגרלה לפי מכרז זה ,תישלח למציעים הרלוונטיים
הודעה על מועד עריכת ההגרלה ועל האפשרות לשלוח נציג מטעמם להיות נוכח בהגרלה .מציע
אשר לא ישלח נציג מטעמו – תיערך ההגרלה שלא בנוכחות נציגו ולמציע לא תעמוד כל טענה
באשר לתקינות ההגרלה בשל אי-השתתפותו במהלכה.
(ג) שיטת ההגרלה :ועדת ההגרלה תכין רשימה של המציעים המשתתפים בהגרלה ופתק
השתתפות זהה לכל מציע ,עליו יירשם שמו המלא של המציע; פתקי ההשתתפות יקופלו
ויוכנסו לתוך קופסה אטומה; יו"ר הוועדה ישלוף פתק השתתפות אחד מהקופסה; המציע
אשר שמו יופיע על הפתק שנשלף – יוכרז כזוכה בהגרלה.
(ד) ועדת ההגרלה תרשום פרוטוקול אשר יתעד את מהלכה ותוצאותיה של ההגרלה.
(ה) ועדת המכרזים תיידע את המציעים בדבר תוצאות ההגרלה.
( )4ועדת המכרזים רשאית ,אך לא חייבת ,לקבוע מציעים נוספים כספקים זוכים ו/או ככשירים על פי
סדר דרוג ההצעות.

 .11התחייבויות ואישורים שידרשו מהזוכה
ועדת המכרזים תיידע את הזוכה בדבר זכייתו ולאחריה יהיה על הזוכה להגיש את המסמכים הבאים
בתוך שבעה ( )7ימים מהודעת הזכייה:
א .הגשת הצהרה של זוכה רשום בגין זכייה ,על גבי נוסח נספח י'.
ג.

הגשת אישור על היות הזוכה ספק בפורטל הספקים במרכב"ה .ככל שהספק אינו ספק בפורטל ,עליו
להגיש הסכם הצטרפות חתום בהתאם לנוכח המופיע בהוראת תכ"ם  7.12.5וכן ביצוע כל הפעולות
הנדרשות בהוראה האמורה ,ובכלל זה תשלום בגין העלויות הנדרשות לצורך התחברו לפורטל.

ד.

הגשת ערבות ביצוע
על המציע הזוכה להגיש למזמין ערבות אוטונומית ובלתי מותנית בגין זכייה במכרז (ערבות ביצוע)
בגובה של ( ₪ 10,000עשרת אלפים שקלים חדשים) לפקודת ההסתדרות הציונית העולמית – החטיבה
להתיישבות ,בתוקף למשך  30יום לאחר תום תוקף הסכם ההתקשרות ,בהתאם לנוסח המופיע בנספח
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ב.

הגשת אישור על עריכת ביטוחים – בהתאם לנספח ג( )2להסכם.

_______________________
חתימה בר"ת וחותמת המציע

י"א למכרז זה .הערבות תהיה ערבות בנקאית או ערבות של חב' ביטוח ישראלית שברשותה רישיון
לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א – .1981
ועדת המכרזים תהיה רשאית להחליט על חילוט הערבות בנסיבות ובהתאם להוראת תכ"ם .7.3.3
ה .היה והזוכה לא ימלא אחר כל הדרישות הנ"ל במועדן ,עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לבטל את
זכייתו ו/או לבחור במציע שדורג אחריו.

 .12זכויות עורך המכרז
א .בקשת הבהרות או השלמות מהמציע
עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לפנות למציעים לצורך קבלת הבהרות ,השלמות או להסיר אי
בהירות בנוגע להצעתם ,כל זאת בכפוף לדין.
ב .ביטול/דחייה של המכרז
עורך המכרז רשאי שלא לקבל כל הצעה ו/או לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש או לדחות את
המועד האחרון של המכרז ,על פי שיקול דעתו הבלעדי.
באם יבוטל המכרז לפני בחירת זוכה ,הודעה על ביטול המכרז תישלח לכל המציעים אשר הגישו הצעות
למכרז .במקרה של ביטול המכרז  -המציעים או כל משתתף אחר במכרז לא יהיו זכאים לפיצוי בכל
צורה שהיא.
ג .פסילה בעקבות חוות דעת שלילית בכתב
עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע אשר עבד בעבר עם החטיבה להתיישבות ו/או
גורם ממשלתי אחר ,כנותן-שירותים ולא עמד בסטנדרטים של השרות הנדרש או שקיימת לגביו חוות
דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו .במקרה מעין זה ,תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל-פה ,לפי
שיקול דעתו של עורך המכרז לפני החלטתו הסופית בעניין.
עורך המכרז רואה בהגשת הצעה על ידי מציע ,הסכמה לתנאי זה.
ד .שלמות ההצעה
עורך המכרז רשאי לפסול ההצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז ,אשר לדעת
עורך המכרז מונע הערכת ההצעה כראוי או בשל היותו תנאי סף.
ועדת המכרזים רשאית שלא לפסול הצעות שלא צורפו להן כל האישורים ו/או פרטים ככל שהם ברי
השלמה והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
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ה .בחינת הגינות
היה ותתרשם ועדת המכרזים כי בהצעתו של המציע גלומים תכסיסנות/תחבולה (לדוגמא :תיאום
הצעות או הצעת מחיר בה נקב המציע הייתה נמוכה באופן משמעותי ממחיר השוק המקובל) ,תהא
רשאית הועדה לדחות את ההצעה על הסף.
מבלי לגרוע מהאמור ,תהא רשאית הועדה לזמן את המציע למתן הסבר הנמקה להצעה שהוגשה כאמור.

_______________________
חתימה בר"ת וחותמת המציע

ו .כללי
עורך המכרז לא יישא בכל אחריות לכל הוצאה ו/או נזק שייגרמו למציע בקשר עם הכנת מכרז ו/או
הגשתו ו/או אי זכייתו ו/או ביטולו.
המזמין שומר לעצמו את הזכות ,במקרה של צמצום או היעדר תקציב ,להקטין את תכולת-ההתקשרות.
במקרה כזה ,לא תהא למציעים ,לרבות הזוכים כל טענה כלפי המזמין והם לא יהיו זכאים לפיצוי
כלשהוא בגין צמצום הקפה.
ז .התקשרות עם כשירים
במקרה שבו במהלך השנה הראשונה להתקשרות ביטלה החטיבה את ההתקשרות עם הזוכה מכל סיבה
שהיא ,תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לפנות למציע שהצעתו דורגה במקום הבא אחריו ,ולהציע לו
להתקשר עם החטיבה על פי תנאי הצעתו וזאת במקום יציאה למכרז חדש.

 .13הגשת הצעה
הגשת הצעה למכרז זה ,פירושה כי המציע מצהיר כי הוא עומד בתנאי המכרז ,הבין את מהותו ,הסכים
לכל תנאיו בטרם הגיש את הצעתו ,קיבל את מלוא המידע האפשרי ,בדק את כל הנתונים ,הפרטים
והעובדות ,ולפיכך ,יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו על המכרז
על כל פרטיו וחלקיו.
הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז והכל ללא הסתייגות או תוספת .ככל
שלמרות האמור ,תוגש הצעה שתכלול הסתייגויות או התייחסויות שאינן מטעם המזמין – כי אז ככל
שהן תהיינה במסגרת הצעת המחיר – הצעת המציע תיפסל וככל שהן תהיינה בכל מסמך אחר מבין
מסמכי המכרז – יראו את ההצעה ככזו שהוגשה ללא ההסתייגויות/התוספות כאמור.

 .14בעלות על המכרז ועל ההצעה
א .בעלות על המכרז והשימוש בו
המכרז הינו קניינו הרוחני של המזמין ,אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעה בלבד .אין לעשות בו
שימוש שאינו לצורך הגשת ההצעה.
ב .בעלות על ההצעה והשימוש בה
מסמך התשובה (ההצעה) הינו רכושו של המציע אך למזמין תהא האפשרות להשתמש בהצעה ובמידע
שבה לכל צורך הקשור בפעילותו.
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ג .זכות עיון במסמכי המכרז
המזמין כעורך המכרז מתחייב לא לגלות את תוכן ההצעה לצד שלישי ,זולת היועצים המועסקים על ידו,
אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות ואי שימוש בהצעת המציע אלא לצרכי מכרז זה.
בהתאם לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג –  ,1993מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעה

_______________________
חתימה בר"ת וחותמת המציע

הזוכה.
המציע בעצם הגשתו למכרז מודע לכך כי הצעתו עלולה להיות פתוחה לעיונם של בעלי עניין עם תום
הליך המכרז.
המציע רשאי לציין מראש (בתשובתו לסעיף זה) אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד
מקצועי שלו .מציע שציין בהצעתו חלקים העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו מסכים לכך
שחלקים אלה אף בהצעותיהם של מציעים אחרים עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלהם
ובמקרה שיבקש לעיין בהצעותיהם הוא לא יורשה לעיין בחלקים אלה .יובהר ,כי נספח הצעת המחיר לא
יוכל להוות "סוד מסחרי".
מובהר בזאת כי על אף האמור לעיל ,לוועדת המכרזים נתונה סמכות ההחלטה הסופית בדבר סודיות
המסמכים.
מציע שלא זכה יהיה רשאי בתוך  30ימים ממועד מסירת ההודעה על תוצאות החלטתה הסופית של
ועדת המכרזים לעיין בהצעת הזוכה במכרז ,למעט בחלקים אשר העיון בהם עלול לדעת ועדת המכרזים
לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי של הזוכה.

 .15סמכות השיפוט
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סמכות השיפוט בכל הקשור לתובענות בנושאים ובעניינים הנוגעים למכרז או הנובעים ממנו תהיה בבית
המשפט המוסמך בירושלים.

_______________________
חתימה בר"ת וחותמת המציע

נספח א'

תכולת השירותים
מדידה לצרכי תכנון תכלול את אלו:
 .1שטח המדידה/סימון משתנה ממטלה אחת לאחרת .בכל מטלה המודד מטעם הזוכה יהא זמין
וישתתף בפגישת תיאום עם המתכנן עורך-התכנית ו/או עם המנהל ויפעל בהתאם להנחיותיהם.
 .2קנ"מ מבוקש למדידה מפורטת.1:250 :
 .3מדידת קווי גובה מצב קיים.
 .4מדידת כל העצים ,הקירות והעצמים להם השפעה על תכנון ו/או ביצוע.
 .5מדידת מיקום (לרבות גבהים של פני ותחתית) שוחות ביוב קיימים.
 .6מדידת מיקום וגבהים של תשתיות קיימות כגון :חשמל ,בזק ,הוט ,כבלים ,מים ,גז וכיו"ב.
 .7הספקת קבצים ממוחשבים כולל קבצי  REGDISע"ג .CD
 .8המדידה ו/או הסימון יהיו ברשת ישראל החדשה.
 .9מדידת גושים וחלקות על רקע המדידה.
 .10מדידת גבהים נקודתיים ככל שיידרשו.
 .11הכנת ו/או סימון  B.Mככל שיידרש.
 .12יציאה למדידה תהיה תוך לא יאוחר מ 48 -שעות מקבלת הוראה בכתב מהמנהל.
 .13שירותי המודד במלואם יבוצעו ברציפות וללא כל דיחוי עד להשלמת השרות ויכללו גם כל שירותי
המדידה המקובלים במדידות  -ללא כל תמורה נוספת ,לרבות כל מטלה אחרת שהיא רלוונטית
למדידות ותידרש ע"י המנהל .המודד מטעם הזוכה עשוי להידרש לבצע מטלות נוספות ,כגון שרטוט
תשריטי חלוקה או הפקת תוכניות מדידה והטמעת תכנון קיים בתוך תשריטי מדידה ככל שיוטלו
עליו מעת לעת ע"י המזמין .הקבוע בסעיף זה לא יחול במקרים בהם תידרשנה עבודות משרדיות
משמעותיות שאינן חלק ישיר ואינטגרלי מיום מדידות בפועל – שאז יחול ההסדר המפורט בסעיף
 21.3לנספח זה.
מדידה לצרכי סימון בשטח  -על בסיס תכנון קיים תכלול את אלו:
 .14סימון פוליגונים.
 .15סימון צירי וצידי הכבישים.
 .16סימון גבהים מתוכננים.
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 .17עדכון תוקף המיפוי והמפות עד סוף ההליך.

_______________________
חתימה בר"ת וחותמת המציע

 .18יובהר ,כי במסגרת הצעת המחיר נכללות קריאות נוספות להשלמת סימון ו/או מדידת פרטים
שפוספסו.
 .19בכל מטלה המודד יהא זמין וישתתף בפגישת תיאום עם המתכנן עורך-התכנית ו/או עם מנהל
הפרויקט ,לרבות לצורך פיקוח עליון בהתאם לדרישה והצורך.
 .20כוח אדם בעבודות המודד:
לצורך ביצוע שירותי המדידה לעיל יעסיק הזוכה בכל יום מדידה מודד מוסמך כהגדרתו בחוק וגם
עוזר למודד על ציודם המשוכלל ביותר והמלא .עלויות כל שירותי ההכנה במשרד המודד הנדרשים
לקראת סימונים באתר ו/או לאחר מדידה בשטח נכללים בשכר של יום מדידה.
 .21התגמול בגין שירותי המדידה יהיה על בסיס עלות ליום מדידה/סימון בשטח הכולל פענוח ועבודת
משרד בשלמות ,כמפורט להלן:
.21.1

בכל מקרה ,ישולם תגמול מינימלי בגין חצי יום עבודה ( 4שעות).

.21.2

במידה והעבודה דורשת בין  4ל 8-שעות  -התמורה תהיה לפי החלק היחסי מתוך עלות
יום מדידה בהתאם למספר השעות שבוצעו בפועל ,הכל לפי החלטת המנהל.

.21.3

במקרים בהם תידרשנה עבודות משרדיות משמעותיות שאינן חלק ישיר ואינטגרלי מיום
מדידות בפועל – תשולם לספק תמורה בגין עבודות משרדיות אלו באופן יחסי להצעת
המחיר בגין יום מדידות .מוב הר ,כי על עבודות משרדיות מסוג זה לא יחול ההסדר של
תשלום מינימלי בגין חצי יום.

.21.4

בכל הנוגע לפוטוגרמטריה – תשלום זה יתומחר בנפרד לפי מחירון משרד השיכון.
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 .22במסגרת עבודתו יפעל הזוכה מול מגוון רחב של גורמים ,הכוללים הן את החטיבה להתיישבות והן
גורמים נוספים כגון המועצות האזוריות ,נציגי הישובים ,קבלני הביצוע וכד' .יודגש שהזוכה מחויב
לפעול ע"פ הנחיות נציג החטיבה להתיישבות בלבד ואין לפעול ע"פ הנחיות של כל גורם אחר ,אלא
אם ניתן לכך אישור מראש ע"י נציג החטיבה.

_______________________
חתימה בר"ת וחותמת המציע

נספח ב'
טופס הצעת המחיר
מכרז מס'  1/2021לאספקת שירותי מדידה

לתשומת לב המציע:
יש להגיש את טופס הצעת המחיר (טופס זה) במעטפה נפרדת וסגורה ,בתוך המעטפה
המרכזית ,ועליה יש לרשום רק את מספר המכרז" :מכרז ."1/2021
אני הח"מ ,שם המציע ______________________________ ח.פ____________________ .
כתובת ______________________________ דוא"ל __________________________________
טלפון________________________ פקס ____________________
מאשר בזאת שקראתי והבנתי את מסמכי המכרז ובהתאם לכך הנני מגיש את הצעתי.

 .1המחיר המוצע על ידי לאספקת השירותים כמפורט במפרט המכרז הינו _________ ₪
(לא כולל מע"מ) עבור יום עבודה ( 8שעות עבודה) של צוות מדידות ,הכולל מודד מוסמך ועוזר (לרבות
כל שימוש בציוד ומכשירי מדידה).
 .2הצעת המחיר שפורטה לעיל מתייחסת למתן השירותים לאזור :הערבה  /דרום  /מרכז  /צפון,
בהתאם למוגדר במסמכי המכרז (המציע יקיף בעיגול את האזור אליו מתייחסת ההצעה) .מציע רשאי
להגיש הצעת מחיר נפרדת לכל מרחב בנפרד אך הוא יוכל לזכות כזוכה ראשון רק במרחב אחד ,בכפוף
לקבוע במכרז לעניין זה.
 .3במידה והעבודה תדרוש פחות מיום מדידה מלא של  8שעות:
.3.1

מחיר המינימום הוא עבור מחצית יום עבודה (כלומר ,בגין  4שעות) ,למעט לגבי עבודות
משרדיות משמעותיות שאינן חלק ישיר ואינטגרלי מיום מדידות בפועל.

.3.2

לגבי מדידה שתארך בין  4ל 8-שעות  -התמורה תשולם לפי החלק היחסי מתוך עלות יום מדידה
בהתאם למספר השעות שבוצעו בפועל ,הכל לפי החלטת המנהל.
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 .4המחיר בהצעת המציע יכלול את מלוא העלויות הנלוות ליום המדידה ,לרבות :שירותי המשרד לפני
ואחרי יום המדידה (באמצעות מודד ועוזר) לפענוח ושרטוט ,השתתפות בישיבות עם המזמין או מי
מטעמו בנוגע לעבודות המדידה והכנת המידע עבור המזמין וכן ההכנה ולמידה הדרושים לפני ו/או אחרי
יום המדידה ולרבות לסימונים בשטח ,פענוח ,חישובים ושרטוט מפות.

_______________________
חתימה בר"ת וחותמת המציע

 .5המחיר שיוצע יכלול את כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא של המציע ,הכרוכות במתן השירותים
המבוקשים לרבות :מיסים ,היטלים ,אגרות ,הוצאות ביטוח ,אחזקת משרד ,כוח אדם ,עלויות נסיעה
וזמני נסיעה ,וכל שאר ההוצאות הכרוכות בביצוע השירותים המבוקשים בהתאם למפורט במכרז זה.
 .6הצעת המחיר תהיה ללא מע"מ ,אשר ישולם לזוכה בהתאם לשיעורו בעת תשלום כל חשבון ספציפי.
 .7מעבר לסכום ההצעה לעיל ,לא ישולמו ל זוכה כל תשלומים שהם בגין הוצאות ושירותים הנלווים
לשירותי המדידה נשוא מכרז זה ,הכל בכפוף לתנאים המפורטים בנספח א' והסכם ההתקשרות.
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_____________
תאריך

_________________
חתימה וחותמת

_______________________
חתימה בר"ת וחותמת המציע

נספח ג'()1
אישור על פרטים אודות המציע
אני ,רו"ח/עו"ד ____________________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי מציע
במכרז מס'  1/2021לאספקת שירותי מדידות:
.1

שם המציע כפי שהוא רשום במרשם:

___________________________________

.2

סוג התאגדות:

___________________________________

.3

תאריך רישום:

___________________________________

.4

מספר מזהה:

___________________________________

.5

איש הקשר מטעם המציע -

.6

שם:

___________________________________

כתובת:

___________________________________

טלפון:

___________________________________

פקס:

___________________________________

דוא"ל:

___________________________________

פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ודרישות נוספות כמו חותמת ,אם ישנן:
____________________
שם

__________________
ת.ז.

__________________
דוגמת חתימה

____________________
שם

__________________
ת.ז.

__________________
דוגמת חתימה

הנ"ל מוסמכים להתחייב בשם המציע ביחד/לחוד (יש להקיף בעיגול)

_______________ ______________________
כתובת
שם רו"ח/עו"ד

_____________________
טלפון

_______________ ______________________
מספר רישיון
תאריך

_____________________
חתימה וחותמת

_______________________
חתימה בר"ת וחותמת המציע
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בכבוד רב,

נספח ג'()2
הגשת הצעה במכרז  1/2021לאספקת שירותי מדידות
אני הח"מ _______________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
אני הח"מ ____________________ ת.ז __________________ .נותן/ת תצהיר זה בשם
_______________________ מספר תאגיד/עוסק __________________ שהוא המציע (להלן:
"המציע") ,המבקש להתקשר עם ההסתדרות הציונית-החטיבה להתיישבות לאספקת שירותי מדידות
במסגרת מכרז  .1/2021אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
כשירות להתמודדות במכרז
 .1המציע קרא בעיון רב את מסמכי המכרז על כל פרקיו ,נספחיו ,תנאיו וחלקיו ,לרבות כל ההבהרות
שפורסמו על ידי המזמין ,הוא הבין את כל האמור בהם ומסכים להם.
 .2המציע קרא בעיון רב את תנאי ההתקשרות עם הספק הזוכה ,ובכלל זה את חוזה ההתקשרות על נספחיו,
הוא הבין את האמור בהם ומסכים להם.
 .3המציע אינו מצוי בהליכי פשיטת רגל או פירוק ולא מתנהלות נגד המציע תביעות מהותיות ,שעלולות
לפגוע בתפקודו ,ככל שיזכה במכרז.
 .4אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז.
 .5אין בהגשת הצעה במכרז או בביצוע ההתקשרות נשוא המכרז על ידי המציע ,כדי ליצור ניגוד עניינים,
בין במישרין ובין בעקיפין ,בין המציע לבין המזמין.
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אי תיאום הצעות מכרז
 .1הפרטים המופיעי ם בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי ,ללא התייעצות ,הסדר או קשר עם
מציע אחר.
 .2פרטי ההצעה לא הוצגו או יוצגו בפני כל אדם או תאגיד ,אשר מציע הצעות במכרז זה.
 .3המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה ולא היה מעורב בדרך
כלשהי בהצעה שהוגשה על ידי מציע אחר.
 .4המציע לא היה ולא מתכוון להיות מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה
יותר מהצעתו זו.
 .5המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית ,מכל סוג שהוא.
 .6הצעה זו מוגשת בתום לב.

_______________________
חתימה בר"ת וחותמת המציע

עצמאות המציע
 .1המציע אינו מחזיק או מוחזק על ידי מציע אחר במכרז (החזקה לעניין זה – החזקה במישרין או בעקיפין
ב 25% -או יותר מאמצעי שליטה ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח.(1968-
 .2גורם אחד אינו מחזיק ב 25% -יותר מאמצעי שליטה בו ובמציע נוסף במכרז.
 .3המציע אינו קבלן משנה של מציע אחר במכרז ,בקשר עם ביצוע השירותים במכרז זה.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
תאריך ____________________ :חתימה____________________ :

אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד ,מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי,
אשר ברחוב ________________ בישוב/עיר ____________ ,מר/גב' ______________ שזיהה/תה
עצמו/ה על ידי ת.ז /_______________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר
אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
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_________________
תאריך

________________
מספר רישיון

___________________
חתימה וחותמת

_______________________
חתימה בר"ת וחותמת המציע

נספח ד'
עמידת המציע ,מנהל והמודד מטעמו בתנאי הסף
המציע ________________________________ :מספר תאגיד/עוסק _______________________

 מוניטין ולקוחות של המציע (בתחום מדידות)
המציע יפרט  5מלקוחותיו ,בהווה ובעבר (מ 5-השנים האחרונות) ,עבורם ביצע עבודת מדידות במרחב הכפרי,
תוך פירוט הפרויקט ,מיקומו ,מטרתו ,תכולתו ,היקפו הכספי ,תקופת ביצועו ומידת מעורבותו של המציע
ותפקידו המדויק בכל אחד מהם.
לקוח 1

לקוח 2

לקוח 3

לקוח 4

לקוח 5

שם הלקוח
איש קשר
בלקוח
טלפון של איש
הקשר
תקופת
אספקת
השירותים
ללקוח
תיאור
הפרוייקט
היקף
השירותים
בשקלים
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מעורבות
המציע
בפרוייקט

_______________________
חתימה בר"ת וחותמת המציע

ממליצים
המציע יפרט לפחות  3ממליצים ,אשר לדעתו מעמדם והערכתם כלפיו משקפים ביותר את יכולותיו והתאמתו
למכרז זה (יש לציין שם ,תפקיד ומספר טלפון של הממליץ) .במידה ויש בידי המציע מכתבי המלצה מתאימים
– הוא רשאי לצרפם.
שם הממליץ

תפקיד

טלפון
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הערה :יובהר ,כי נציג המזמין יהיה רשאי לפנות ללקוחות שפורטו לעיל ,כולם או חלקם ,ולבקש מהם חוות
דעת על המציע.

_______________________
חתימה בר"ת וחותמת המציע

 ניסיון מעשי של המודד ( )1מטעם המציע
המציע יפרט ביחס למודד ( )1מטעמו את ניסיונו המקצועי ב 5-השנים האחרונות:
פירוט הניסיון
המעשי

האם קיים/
לא קיים

שם הגוף
והיחידה
הארגונית

התפקיד
המודד
בפרוייקט

תקופת
העבודה

פירוט תחומי האחריות
והכישורים העיקריים
שנדרשו בכל תפקיד

בגופים/חברות
פרטיות

במשרדי/גורמי
ממשלה
רלוונטיים

באגפי הנדסה
ו/או במועצות
אזוריות/עיריות
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 המציע יצרף הוכחת רישום המודד בפנקס המודדים המוסמכים וכן צילום תעודת רישיון מודד לשנת
.2021

_______________________
חתימה בר"ת וחותמת המציע

 ניסיון מעשי של המודד ( )2מטעם המציע
המציע יפרט ביחס למודד ( )2מטעמו את ניסיונו המקצועי ב 5-השנים האחרונות:
פירוט הניסיון
המעשי

האם קיים/
לא קיים

שם הגוף
והיחידה
הארגונית

התפקיד
המודד
בפרוייקט

תקופת
העבודה

פירוט תחומי האחריות
והכישורים העיקריים
שנדרשו בכל תפקיד

בגופים/חברות
פרטיות

במשרדי/גורמי
ממשלה
רלוונטיים

באגפי הנדסה
ו/או במועצות
אזוריות/עיריות
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 המציע יצרף הוכחת רישום המודד בפנקס המודדים המוסמכים וכן צילום תעודת רישיון מודד לשנת
.2021

_______________________
חתימה בר"ת וחותמת המציע

נספח ה'
תצהיר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום
אני הח"מ _______________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן :הנני נותן/ת תצהיר זה בשם
_______________________ מספר תאגיד/עוסק __________________ שהוא המציע (להלן:
"המציע") ,המבקש להתקשר עם ההסתדרות הציונית-החטיבה להתיישבות לאספקת שירותי מדידות
במסגרת מכרז  .1/2021אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
בתצהירי זה ,משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו( 1976-להלן:
"חוק עסקאות גופים ציבוריים") .אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.
משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
הוגנים) ,התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז ,1987-ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו
בסעיף  2לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב ,2011-גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות
בתוספת השלישית לאותו חוק .המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.
(סמן  Xבמשבצת המתאימה):
 המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
 המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד
ההרשעה האחרונה ועד למועד הגשת ההצעה במכרז.
 המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד
ההרשעה האחרונה ועד למועד הגשת ההצעה במכרז.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
___________________
תאריך

_________________
חתימה

אישור עורך הדין

_________________
תאריך

________________
מספר רישיון

___________________
חתימה וחותמת

_______________________
חתימה בר"ת וחותמת המציע
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אני הח"מ _____________________ ,עו"ד ,מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי,
אשר ברחוב ________________ בישוב/עיר ____________ ,מר/גב' ______________ שזיהה/תה
עצמו/ה על ידי ת.ז /_______________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר
אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

נספח ו'
תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות
אני הח"מ _______________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן :הנני נותן/ת תצהיר זה בשם
_______________________ מספר תאגיד/עוסק __________________ שהוא המציע (להלן:
"המציע") ,המבקש להתקשר עם ההסתדרות הציונית-החטיבה להתיישבות לביצוע שירותי מדידות במסגרת
מכרז  .1/2021אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
סמן  Xבמשבצת המתאימה:
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח 1998-לא חלות על המציע.
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח 1998-חלות על המציע והוא מקיים
אותן.
במקרה שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן'' :חוק שוויון
זכויות'') חלות על המציע ,נדרש לסמן  xבמשבצת המתאימה:
 המציע מעסיק פחות מ 100 -עובדים.
 המציע מעסיק  100עובדים או יותר.
במקרה שהמציע מעסיק  100עובדים או יותר ,נדרש לסמן  Xבמשבצת המתאימה:
 המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז ,יפנה ל מנכ''ל משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים,
לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמקרה הצורך ,לשם קבלת הנחיות בקשר

ליישומן.
 המציע התחייב בעבר לפנות למנכ''ל משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום
חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו ,פעל ליישומן
(במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות ,שלגביה נתן התחייבות זו).
המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנכ''ל משרד העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.
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____________________
שם מלא

____________________
תאריך

____________________
חתימה

_______________________
חתימה בר"ת וחותמת המציע

נספח ז'
זכויות הקניין וניגוד אינטרסים
אני הח"מ ________________ ת.ז ______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן/ת תצהיר זה בשם __________________________ מספר תאגיד/עוסק
__________________ שהוא המציע [להלן – "המציע"] המבקש להתקשר עם ההסתדרות הציונית-
החטיבה להתיישבות .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
 .1אין בהצעת המציע משום הפרת זכויות פטנטים ,זכויות יוצרים וזכויות אחרות הגלומות
בהצעתו [להלן ביחד " זכויות הקניין"] ולא קיימת מניעה משפטית כל שהיא להגיש הצעתו
ולהתקשר לפיה עם עורך המכרז כמפורט במכרז.
 .2המציע מתחייב לשפות ולפצות את עורך המכרז בגין נזקים כלשהם בשל תביעות צד ג' נגדו
כתוצאה מהפרת זכויות קניין כלשהן בשל ההצעה או ההתקשרות של עורך המכרז בעקבות
השימוש במוצרים הכלולים בהצעתו.
 .3למיטב ידיעתי אין בהגשת ההצעה על פי המכרז משום ניגוד אינטרסים עסקי או אישי ,שלי או
של עובדי החברה המעורבים בהצעה ובביצועה.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
___________________
תאריך

_________________
חתימה

אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________ ,עו" ד ,מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי,
אשר ברחוב ________________ בישוב/עיר ____________ ,מר/גב' ______________ שזיהה/תה
עצמו/ה על ידי ת.ז /_______________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר
אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
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_________________
תאריך

________________
מספר רישיון

___________________
חתימה וחותמת

_______________________
חתימה בר"ת וחותמת המציע

נספח ח'
הצהרה בדבר העדר זיקה פוליטית והעדר ניגוד עניינים
 .1העדר זיקה פוליטית
בהצהרה זו –
"יו"ר או מנכ"ל" – יו"ר החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית או מנכ"ל החטיבה.
"זיקה פוליטית" – לרבות השתתפות ברשימה מפלגתית לכנסת או לרשות מקומית ,השתתפות בבחירות
מקדימות ,מועצת סניף מפלגה ,ועידת מפלגה או מוסד אחר ,גם אם לא נבחרת.
אם יש זיקה או קשר  -יש לפרט ,אם אין זיקה יש לכתוב בשורה המתאימה " -אין".
זיקה או קשר אישי או פוליטי כלשהו ליו"ר או למנכ"ל (לרבות קרבה משפחתית) ,בהווה או בעבר (אם
הזיקה התקיימה בעבר ,יש לציין מתי נפסקה)........................................ .......................................:
..................................................................................................................................................
זיקה או קשר עסקי בהווה או בעבר עם היו"ר או המנכ"ל ,לרבות קשרי עבודה ,תרומות או קשרים
עסקיים אחרים ,בין בכסף או בשווה כסף (אם הזיקה התקיימה בעבר ,יש לציין מתי נפסקה)...............
..................................................................................................................................................
מתן שרות בהווה או בעבר לקידום עניינו הפוליטי ,העסקי או האישי של היו"ר או המנכ"ל ,או לקידום
ענייני מפלגתו (אם השרות התקיים בעבר ,יש לציין מתי נפסק).........................................................
................................................................................................... ...............................................
עבודה משותפת קרובה בפעילות מפלגתית עם היו"ר או המנכ"ל ,בהווה או בעבר (אם הזיקה התקיימה
בעבר ,יש לציין מתי נפסקה)............................................................. ........................................... .
..................................................................................................................................................
השתייכות ,בהווה או בעבר לאחד מאלה :גוף בוחר (לרבות מרכז מפלגה) ,גוף נבחר ,גוף ממנה או דן
במינוי ,בין במישרין ובין בעקיפין ,לתפקידים במפלגה הנמנית על מפלגות היו"ר או המנכ"ל הממנה ,או
מפלגה ממפלגות הקואליציה ,או לגוף אחר כלשהו של מפלגות ,לרבות עמותות הקשורות למפלגה כאמור
(אם הזיקה התקיימה בעבר ,יש לציין מתי נפסקה)......................................................................... .

............................................... ...................................................................................................
זיקה או קשרים אחרים כלשהם ליו"ר או המנכ"ל ,או למפלגה ממפלגות הקואליציה לרבות תרומות
בכסף או בשווה כסף ,בהווה או בעבר (אם בעבר ,יש לציין מתי נפסקה)..............................................

_______________________
חתימה בר"ת וחותמת המציע
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..................................................................................................................................................
חברות במוסד ,מועצה ,ועיד ה ,ועדה בגוף אחר כלשהו של מפלגתו של היו"ר או המנכ"ל ,לרבות עמותות
הקשורות למפלגה כאמור ,בהווה או בעבר אם החברות התקיימה בעבר ,יש לציין מתי נפסקה)...........

ייצוג היו"ר או המנכ"ל או מפלגתו בגוף או מוסד או ארגון לרבות רשות או מועצה מקומית ,או ייצוג
לעניין מסוים בהווה או בעבר (אם בעבר ,יש לציין מתי נפסק הייצוג) ..................................................
................................................................................ ..................................................................
פעילות במסגרת מפלגה ממפלגות הקואליציה ,בהווה או כעבר ,שאינה מפורטת לעיל – יש לפרט ולציין
מהי הפעילות ומתי נפסקה............................................ ............................................................... .
..................................................................................................................................................
זיקה או קשר ,בהווה או בעבר ,כאמור באחד מהסעיפים הנ"ל בין היו"ר או המנכ"ל לבין קרוב משפחה
מדרגה ראשונה (בן זוג ,ילד ,הורה ,או אח) של המציע/המודד המוצע .יש לפרט את מהות הזיקה ולציין
מתי נתקיימה ............................................................................................................................
............................................................................................................................................... ...
 .2העדר ניגוד עניינים
פרט ,מהם עיסוקיך (מחוץ לשירות המבוקש למשרד).
.................................................................................................. ................................................
האם בעיסוקים אחרים שלך או של קרוב משפחה מדרגה ראשונה יש קשר לחטיבה באופן ישיר או עקיף,
לרבות קשר העתיד להתקיים .יש לפרט..................................................... ................................... :
..................................................................................................................................................
האם הינך חבר בעמותה ,בעל תפקיד או בעל מניות בחברה (ממשלתית או פרטית) .יש לפרט.............. :
..................................................................................................................................................
האם יש לעמותה או לחברה הנ"ל קשר כלשהו (ישיר או עקיף) עם החטיבה (לרבות קבלת תמיכה ,רכישה
וכיו"ב ולרבות חברת בת או עמותה קשורה)................................................................................. :
..................................................................................................................................................
האם יש לך קשר אישי ,עסקי או אחר ,או הינך בן משפחה (בן זוג ,הורה ,אח או צאצא) ,של בעל תפקיד
או בעל מניות של עמותה או חברה כאמור לעיל............................................................................. :
..................................................................................................................................... .............

_________________________
שם

___________________________
חתימה

_______________________
חתימה בר"ת וחותמת המציע
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הנני מצהיר בחתימתי כי כל הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים:

נספח ט'
התחייבות לשמירה על סודיות
שנערכה ונחתמה ב _____________ -ביום______ בחודש ___________ שנה ________
על ידי :שם מלא ______________________________ :ת"ז ___________________
מרח' ____________________________________
הואיל

וההסתדרות הציונית העולמית – החטיבה להתיישבות מתכוונת לרכוש שירותי מדידה
כמפורט במכרז ;1/2021

והואיל והנני מועסק בקשר לאספקת השירותים כמפורט במכרז;
והואיל

והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניינת החטיבה להתיישבות להגן.
לפיכך הנני מתחייב כלפי החטיבה להתיישבות כדלקמן:

.1

הגדרות
בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:
"מידע"

כל מידע (  )Informationידע ( )Know Howידיעה ,מסמך ,תכתובת ,תוכנית,
נתון ,מודל ,חוות דעת ,מסקנה וכל דבר אחר כיו"ב הקשור באספקת השירותים
נשוא מכרז זה בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות
בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

כל מידע אשר יגיע לידי בקשר לאספקת השירותים נשוא מכרז זה ,בין אם
"סודות
מקצועיים" נתקבל במהלך אספקת השירותים או לאחר מכן ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות
האמור לעיל :מידע אשר יימסר על ידי החטיבה להתיישבות ו/או כל גורם אחר
ו/או מי מטעמה.
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.2

שמירת סודיות
הנני מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם
שימוש אך ורק לצורך אספקת השירותים נשואי מכרז זה .למען הסר ספק ,ומבלי לפגוע
בכלליות האמור ,הנני מתחייב לא לפרסם ,להעביר ,למסור או להביא לידיעת כל אדם את
המידע ו/או הסודות המקצועיים.

_______________________
חתימה בר"ת וחותמת המציע

ידוע לי כי אי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה ,יחסי חוץ וסודות
רשמיים) לחוק העונשין ,תשל"ז – .1977
ידוע לי כי העברת מידע ו/או סודות מקצועיים כאמור ,למאן דהו ,ללא אישור בכתב מאת
החטיבה להתיישבות ,עלול להסב לחטיבה להתיישבות ולמשרדי הממשלה נזקים כלכליים
משמעותיים ביותר.
ולראיה באו על החתום:
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_______________________
שם

_______________________
חתימה

_______________________
חתימה בר"ת וחותמת המציע

נספח י'
טופס התחייבות של ספק זוכה בגין זכייה
אנו _______________________________________ מתחייבים בזה כי:
.1

קראנו בעיון רב את מכרז  01/2021לאספקת שירותי מדידות ,על כל נספחיו ,הבנו את כל
סעיפיו ותנאיו ו/או קיבלנו הבהרות לגבי כל נושא זה שבספק;

.2

אנו מסכימים לכל תנאי המכרז ומתחייבים למלא את כל דרישות המכרז כמפורט במכרז זה,
בדייקנות ,ביעילות ,במומחיות ובמיומנות ,לשביעות רצון עורך המכרז ,ובמועדים אשר יקבעו
על ידו ,והכל בכפוף להוראות המכרז ,ההצעה הסכם ההתקשרות והנספחים.

.3

לא נמחה (נעביר) לזולת את זכויותינו או חובותינו לפי תנאי המכרז ,כולן או חלקן ,ללא
הסכמה בכתב מראש של ההסתדרות הציונית העולמית  -החטיבה להתיישבות.

.4

מוגשת בזה הערבות בסך של ( ₪ 10,000במילים :עשרת אלפים ש"ח) לפקודת ההסתדרות
הציונית העולמית – החטיבה להתיישבות להבטחת כל התחייבויותינו בגין זכייתנו במכרז.

.5

אנו מתחייבים להאריך את תוקף הערבות כל אימת שוועדת המכרזים תחליט לממש אופציה
להארכת תוקפו של המכרז.

בכבוד רב,
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__________________________________
שם מלא של מורשה /י חתימה

__________________
חתימה וחותמת

_______________________
חתימה בר"ת וחותמת המציע

נספח י"א

נוסח כתב ערבות ביצוע
שם הבנק  /חברת הביטוח___________________________ :
מס' טלפון______________________________________ :
מס' הפקס______________________________________ :
לכבוד:
ההסתדרות הציונית העולמית – החטיבה להתיישבות
הנדון :ערבות ביצוע מס' ________________________
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ( ₪ 10,000במילים :עשרת אלפים  )₪שיוצמדו למדד
המחירים לצרכן מתאריך ______________ אשר תדרשו מאת ______________ (להלן " -החייב")
בקשר עם מכרז מס' .1/2021
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  7ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב ,בלי שיהיה עליכם לנמק את
דרישתכם או לבססה ,מבלי שתידרשו תחילה להסדיר את סילוק הסכום כאמור מאת החייב ומבלי שנטען
כל טענת הגנה שתעמוד או שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיובו כלפיכם.
ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך ___________ אלא אם כן תוארך עפ"י בקשת החייב או על פי דרישתכם
קודם לכן.
אם נדרש לשלם חלק מסכום הערבות ,הרי יתרת הערבות (ההפרש בין הערבות ודרישתכם) ,תישאר כערבות
לכם עד מועד פקיעתה בתאריך הנקוב לעיל ,ובהתאם לתנאים לעיל.
ערבות זו הינה אוטונומית ,בלתי מוגבלת בתנאים ,אינה ניתנת להעברה או להסבה.
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו:

שם הבנק/חב' הביטוח
_____________________
תאריך

מס' הבנק ומס' הסניף
___________________
שם מלא

כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח
_____________________
חתימה וחותמת
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_____________________

___________________

_____________________

_______________________
חתימה בר"ת וחותמת המציע

נספח י"ב

מכרז מספר 1/2021
חוזה למתן שירותי מדידות
למרחב/אזור ________________
[מידע זה ימולא על ידי המזמין לאחר הזכייה]

מס' חוזה _________
שנערך ונחתם בירושלים ביום ______לחודש __________ שנת ________
ב י ן  :ההסתדרות הציונית העולמית – החטיבה להתיישבות
רחוב המלך ג'ורג' 48
ירושלים
(להלן " -המזמין")
מצד אחד;
לבין:

____________________________ ,מס' ח"פ/עוסק _________________
מרחוב ________________________________ עיר _________________
טלפון ______________ דוא"ל_________________________________ :
ע"י מורשה/מורשי החתימה:
שם _______________________________ ת.ז____________________ .
שם _______________________________ ת.ז____________________ .
(להלן " -הספק")
מצד שני;

הואיל והמזמין רוצה למסור למודד את ביצוע שירותי המדידות הקרקעיות ,הייעוץ ,והפיקוח-העליון,
המפורטים בחוזה זה ובמכרז מס' ( 1/2021להלן – "שירותי המדידה") והמודד מעוניין לבצע את שירותי
המדידה ,ומקבל על עצמו את מלוא ההתחייבויות הכרוכות בהקשרם;
והואיל וברצון הצדדים להגדיר ,להסדיר ולעגן בכתב את ההסכמות ביניהם ביחס לשירותים נשוא הסכם זה
בהתאם להוראות הסכם זה;

 .1המבוא להסכם זה וכל הנספחים לו ,מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ובחזקת תנאי מתנאיו.
_______________________
חתימה בר"ת וחותמת המציע
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אי לכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 .2כותרות הסכם זה הינן לצורכי נוחיות בלבד ,והן לא תשמשנה לצורך פרשני כלשהו.
 .3בהסכם זה תהייה למונחים שלהלן המשמעות המפורטת בצידם ,כדלקמן:
כל אתר בכל ישוב ברחבי מדינת ישראל;
"האתר"-
"הפרויקט"  -כל שירותי מדידה לצורך מדידה ו/או סימון עפ"י תנאי מכרז .1/2021
"התוכניות"-

כל תוכנית שתועבר לספק ע"י המזמין ,בהקשר של כל מקרקעין שהוכנה ע"י כל
מתכנן לכל פרויקט באתר וכן כל התוכניות המקומיות ,המחוזיות ,והארציות
החלות ו/או שיחולו על המקרקעין – כולן על תקנוניהן ,תשריטיהן ונספחיהן
האחרים;
נציג החטיבה להתיישבות שהוסמך לטפל בהתקשרות זו;

"היועצים"
או
"המתכננים"
"הרשויות" -

אדריכלים ,מהנדסים ,יועצים מקצועיים ,באתרים השונים ,בין אם מועסקים על
ידי המזמין או מהווים יועצים חיצוניים למזמין;

"המנהל"-

"שלב
המדידה" -

כל רשות מוסמכת ולרבות ועדות התכנון והבניה ,מועצות מקומיות ,ועדי ישובים,
חברת החשמל ,חברת בזק ,מע"צ ,משטרת ישראל ,מכבי אש ,משרד הבריאות,
המשרד לאיכות הסביבה ,הג"א ,מינהל התעופה ,משרד הביטחון ,לשכת רישום
המקרקעין וכל עירייה ,רשות מקומית או משרד ממשלתי אחר.
תקופה אשר תחילתה ביום פניית החטיבה לקבלת שירותי מדידה בכל אתר
ספציפי וסופה במועד סיום המדידות/סימונים לשביעות רצון המזמין.

 .4נספחים
הסכם זה כולל את הנספחים הבאים המהווים חלק בלתי נפרד ממנו ,לרבות כל נספח אשר צורף ,או
יצורף בהסכמת הצדדים:
תכולת העבודה ושירותי המודד (נספח א' למכרז)
נספח "א" -
הצעת המחיר הזוכה של הספק (נספח ב' למכרז)
נספח "ב" -
"ג( – ")1דרישות ביטוחיות
נספח "ג" –
"ג( - ")2אישור עריכת ביטוחים
ערבות ביצוע (נספח י"א למכרז)
נספח "ד" -
 .5מטרות ההתקשרות
המזמין מוסר לספק והספק מקבל על עצמו לספק למזמין את שירותי המדידה באיכות ,בלוח הזמנים,
ובתמורה לפי המפורט בהסכם זה ובנספחיו.
 .6שירותי המדידה
הספק יבצע ,באופן מושלם ,מדויק ,ללא כל דופי ובלוח הזמנים שיוקצב לו מעת לעת בידי המזמין
ו/או מי מטעמו ,את כל שירותי המדידה כמפורט בנספח א'  -זאת על פי הנתונים ,קווי היסוד
וההנחיות אשר יינתנו לו מזמן לזמן על ידי המזמין ו/או מי מטעמו .שירותי המודד מתייחסים
להזמנות מפעם לפעם שיידרשו ע"י החטיבה להתיישבות במהלך כל תקופת ההתקשרות.
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 .7תקופת ההתקשרות

_______________________
חתימה בר"ת וחותמת המציע

 .7.1תחילת ההתקשרות תהיה לאחר חתימת החשבת על הסכם זה ,לתקופה ראשונה של שנתיים
(להלן – "תקופת ההתקשרות הראשונה") ועד ליום ........................
 .7.2כמו-כן ,שומר לעצמו המזמין את הזכות (אופציה) להאריך את משך תקופת ההתקשרות
לתקופות נוספות ,של שנה כל אחת (להלן " -תקופת ההתקשרות הנוספת") בתנאים זהים
לתנאי המכרז ולתקופה מצטברת שלא תעלה על חמש שנים (כולל תקופת ההתקשרות
הראשונה) ,בכפוף לאישור החלטת ועדת המכרזים ,קיום תקציב וקיום הסכם בתוקף בין
המדינה לעורך המכרז.
 .8הצהרות הספק
הספק מצהיר בזאת כי -
 .8.1מר/גב' __________________ ת.ז( ___________ .מודד( ))1ו מר/גב'
__________________ ת.ז( ___________ .מודד ( ))2יבצעו את שירותי המדידה מטעם
הספק ו/או כל מודד מוסמך אחר בהתאם לפקודת המדידות ותקנות המודדים (מקצוע
המדידה) ,תשמ"ב 1982-ובהתאם לכל דין (להלן יקראו – "המודד") .המודד מיועד ,באופן
אישי ,לנהל ,לבצע וללוות את ביצוע כל שירותי המדידה נשוא חוזה זה ולרבות להשתתף
בישיבות תיאום ,לצורך ביצוע כל התחייבויותיו באופן מעולה ,עקבי ומיומן  -וזאת בנוסף לכל
מודד מוסמך מטעם הספק .הוסכם כי המודד ישתתף בישיבות ו/או סיורים באתר ככל
שיידרש ע"י המזמין או מי מטעמו .היה ויידרש הספק להחליף את המודד המפורט בסעיף זה
– יהיה על המודד החלופי לעמוד בכל תנאי הסף במכרז וכן החלפתו כפופה לאישורו של
המנהל.
 .8.2המודד יבדוק ויכיר היטב את האתרים ,את תנאיהם הפיזיים ,התכנוניים והאחרים ,כמו גם
יתר דרישות הרשויות בקשר עם מטרות שירותי המדידה שיוטלו על הספק מעת לעת ע"י
המזמין.
 .8.3הוא בעל ניסיון רב ,בעל ידע כישורים מקצועיים והתמחויות ובעל כל המערך הטכני הארגוני
והמקצועי וכל האמצעים הכספיים והאחרים הנחוצים לצורך ביצוע שירותי המדידה ומלוא
התחייבויותיו לפי הסכם זה ברמה הגבוהה ביותר ,באופן אשר יהא בו כדי להביא את עבודות
המדידה ,במהירות האפשרית וביעילות ובחסכון המרביים ,לידי השלמתן באופן מעולה ,ללא
ליקויים כלשהם ולשביעות רצונם המלאה של המזמין.
 .8.4ידועים לו כל הוראות הדין וכל התנאים ,הנסיבות והנתונים הכרוכים בהסכם זה .מבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל מצהיר הספק כי קיבל לידיו את מלוא האינפורמציה הרלוונטית ,וכן
קיבל מאת המזמין את כל האינפורמציה הנדרשת בקשר עם מדידות עפ"י התקשרות זו.
 .9התחייבויות הספק
מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם זה לעיל ולהלן ובנוסף לשירותי המדידה בהסכם זה ,הספק מתחייב
כדלקמן:
 .9.1לייעץ וללוות את המזמין בכל ההליכים הקשורים לנושאי מדידות.
 .9.2לבצע את שירותי המדידה על פי הנתונים ,קווי היסוד וההנחיות אשר יינתנו לו מזמן לזמן על
ידי המזמין ו/או מי מטעמו ולהשתתף בכל החלטה ,דיון ,ישיבה או פגישה עם המזמין ו/או
המפקח ו/או כל יועץ בהתאם להוראות המזמין ו/או מי מטעמו ולפעול בהתאם להוראות
המזמין ו/או מי מטעמו ,כפי שתינתנה מעת לעת.
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 .9.3להתאים את שירותי המדידה באופן מושלם ומדויק להנחיות המזמין ו/או מי מטעמו,
בכפיפות לפקודת המודדים ולהוראות כל דין ,וכן לנוהל ולנוהג החל בקשר עם שירותי
המדידה.

_______________________
חתימה בר"ת וחותמת המציע

 .9.4לפעול בהתאם לדרישות ולהנחיות הרשויות המוסמכות ולא לבצע שום מעשה או מחדל שיש
בהם ,במישרין או בעקיפין ,כדי לפגוע או לגרוע מהתחייבויות המזמין כלפי הרשויות
המוסמכות בכל הקשור בביצוע הסכם זה.
 .9.5לעמוד בלוח הזמנים שיוקצב לו מעת לעת ע"י המזמין ו/או מי מטעמו ,באופן שלא יעכב ולא
יפריע בשום אופן לקיום מלוא התחייבויות המזמין ,כלפי כל רשות מוסמכת.
סבר המודד כי דרושה אורכה בלוח הזמנים לצורך השלמת שירותי המדידה  -יפנה בכתב
למזמין ולמנהל ,בבקשה לאורכה כאמור .לא תינתנה ארכות בלוח הזמנים אלא על פי החלטת
המזמין ו/או מי מטעמו בכתב ,לפי שיקול דעתו הבלעדי..
 .9.6לפעול בנאמנות ,בהגינות ביושר וללא ניגוד אינטרסים כלפי המזמין ולשמור על שמו הטוב
של המזמין .כמו כן ,המודד הספק כי במהלך שירותי המדידה לא יפגע (הוא וכל מי מטעמו
הנוגעים לביצוע שירותי המדידה) בזכויות יוצרים של מאן דהו.
 .10ביצוע העבודה
 .10.1המודד יחל בביצוע שירותי המדידה בתוך  48שעות ממועד פניית המנהל ויתקדם בביצוע
המדידות במועדים ובלוח הזמנים שיוקצב לו מעת לעת ע"י המזמין ו/או מי מטעמו.
 .10.2הוסכם בין המזמין לספק כי שירותי המדידה יבוצעו עפ"י התראות/הזמנות ועפ"י הנחיות
המנהל ,בתיאום עם הספק ,והספק הוא מתחייב לסיים כל מטלת מדידה ובאופן מושלם -
במועדים המוסכמים כאמור.
 .10.3המודד יחתום ,כמודד המוסמך על תכניות ,לרבות על מסמכים נלווים ככל שמקובל.
 .11תאום
 .11.1המודד חייב לבצע את שירותי המדידה לפי הסכם זה בתאום מלא מראש עם שאר היועצים
המועסקים בביצוע כל פרויקט ובהתאם להוראות המנהל ,לעניין זה ,יצוין במיוחד כי המודד
כפוף בעבודתו למנהל ו/או מי מטעמו אשר ינחו אותו להביא למדידה אופטימאלית ומושלמת.
המנהל יאפשר ביצוע בפועל של תיאום זה .יובהר ,כי אין בהנחיה כאמור כדי להוביל לקיומם
של יחסי עובד ומעסיק בין המודד ובין המזמין.
 .11.2המודד לא יהיה אחראי לפיגורים בעבודות מצד שאר המתכננים בפרוייקט מטעם החטיבה.
 .12דוחות
המודד ימסור למנהל ו/או למי מטעמו ,עם דרישתו הראשונה  -דין וחשבון מפורט על התקדמות ביצוע
שירותי המדידה ו/או בדבר כל מידע ,אשר יידרש על ידיו .לספק תהיה האחריות לדיווח על עבודת
המודד כאמור.
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 .13תוכניות ומסמכים
תוך כדי מהלך ביצוע שירותי המדידה ,ימסור המודד למנהל ,לפי דרישתו ,פירוט יתר או השלמות
לתוכניות ולמסמכים שהוכנו על ידיו והרלבנטיים לשירותי המדידה נשוא הסכם זה ,וזאת ,תוך הזמן
שייקבע ע"י המנהל.
הובא ההסכם לידי גמר בנסיבות כלשהן ,או לפי דרישות המנהל מכל סיבה שהיא ,חייב הספק למסור
למנהל את כל האורגינלים וההעתקים של כל התוכניות ,החישובים ,התרשימים ,המדידות או
המסמכים האחרים אשר ברשותו.
למען הסר ספק ,מובהר כי האמור בסעיף זה יחול גם בכל מקרה של סיום ו/או ביטול הסכם זה.

_______________________
חתימה בר"ת וחותמת המציע

 .14שינויים
 .14.1הספק מתחייב לשנות ו/או לעדכן ו/או להוסיף ו/או לגרוע ,בכל שלב שהוא ועל פי דרישת
המנהל בלא דיחוי ,כל שינוי ו/או תוספת ו/או גריעה אשר תידרש בשירותי המדידה ובין היתר,
אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,שינויים לבקשת המזמין ו/או הנובעים כתוצאה
מאישור הקלות ו/או כתוצאה מדרישת הרשויות (להלן" :השינויים").
 .14.2מובהר כי התמורה לספק בגין השינויים כנ"ל כלולה בתמורה בגין שירותי המדידה ,והמודד
לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת בגין ביצוע השינויים למעט אם החליט אחרת מנהל המזמין,
מהטעם שזה הוגן וראוי בנסיבות העניין.
 .14.3על אף האמור בסעיף לעיל ,ומבלי לגרוע ממנו ,המודד יהיה זכאי לתשלום נוסף בגין שינויים
ותוספות כאמור ,מעבר לתמורה על פי הסכם זה על נספחיו ,רק במקרה שהשינוי ו/או
התוספת נובעים משינוי בהנחיות שנמסרו לספק על ידי המנהל בכתב ,וכי המדידה שאושרה
לביצוע בוצעה בפועל ע"י המודד והושלמה.
 .14.4למען הסר ספק ,שינוי כאמור לא ייחשב שינוי המזכה בתשלום בכל אחד מהמקרים הבאים:
 .14.4.1כשהשינוי נובע מדרישת הרשויות.
 .14.4.2כשהשינוי נעשה מפאת פגם ו/או עבודה לקויה ו/או רשלנית ו/או מחדל כלשהו אחר
של הספק או המודד.
 .14.5סירב המודד מסיבה כלשהי לבצע את השינויים ,יהיה המזמין רשאי לבצעם ולמסור את
שירותי המדידה הקשורים בביצוע השינויים למי שייראה בעיניו ,הכול ללא צורך בקבלת
הסכמת הספק לכך ,תוך חיוב הספק בכל העלויות שייגרמו כתוצאה מכך .אין בביצוע
השינויים כאמור ע"י המזמין כדי לגרוע מאחריותו של הספק להפרת ההסכם.
 .15ביצוע חלקי
כללו שירותי המדידה שיבוצעו בפועל רק חלק משירותי המדידה המפורטים בדרישת המנהל או
שניתנה הוראה מאת המנהל שלא לבצע חלק מהשירותים שהוזמנו ,וזאת לפני ביצועם למעשה –
ישולם לספק שכר טרחה באופן יחסי רק עבור אותם השירותים שביצע בפועל ,ללא תוספת כלשהי.
כמו כן ,היה והחליט המנהל על הקפאת המדידה ,יוקפאו תשלומי התמורה לספק בגין מטלה זו
למעט בגין העבודה שבוצעה בפועל .שווי התמורה אשר תגיע לספק במקרה של הקפאה כאמור תיקבע
על ידי המנהל כאמור לעיל באופן סופי ותותנה באישור חשב המשרד.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר במפורש כי המנהל יהיה רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לקיים
את שירותי המדידה בכללם ו/או חלקם בלבד ,בשלבים כפי שימצא לנכון ,או לא לקיימם כלל והמודד
מוותר על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
 .16התמורה והחזר הוצאות

 .16.2מוסכם ,מוצהר ומובהר בזאת כי התמורה הנקובה בהצעתו ,הינה התמורה הסופית ,הקבועה,
הבלעדית והיחידה שהספק יהיה זכאי לה עבור מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה ,במלואם
ובמועדם ,והוא לא יקבל כל תמורה נוספת בקשר למכרז/הסכם זה ,מהמזמין ומכל גורם אחר
כלשהו למעט אם נקבע אחרת בהסכם זה .האמור בסעיף זה לא יחול על שינוי בתמורה הנובע
משינוי המע"מ שיגרור עדכון בשיעור התמורה לספק.

_______________________
חתימה בר"ת וחותמת המציע
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 .16.1עבור ביצוע מלוא התחייבויותיו של המודד בהסכם זה ולרבות עבור ביצוע שירותי המדידה
ועבור כל ההוצאות שיחולו על הספק בהקשרים אלה ,ישלם המזמין לספק שכר טרחה בסך
של __________ בתוספת מע"מ ליום מדידה ,בהתאם להצעתו במכרז ובכפוף לקבוע בעניין
זה בנספח א'.

 .16.3עם תום ביצוע שירותי מדידה יגיש הזוכה חשבונית מס בשקלים חדשים (בתוספת מע"מ)
לאישור המזמין ,בצירוף דו"ח המפרט את הפעולות השונות שבוצעו ,לרבות תאריכי הביצוע,
שעות הביצוע ומיקום ,והמסתמכות על מספר ימי-מדידה בפועל שבוצעו בישוב ו/או על מספר
ימי עבודה משרדית משמעותית שאינם חלק ישיר ואינטגרלי מיום מדידות בפועל ו/או בגין
הזמנת פוטוגרמטריה ,וכן על אישור המנהל ו/או מי מטעמו .המנהל יוכל לדרוש שמידע
ופרטים נוספים ישולבו בחשבונית.
 .16.4תנאי התשלום יהיו בהתאם להוראת תכ"ם שמספרה " 1.4.3מועדי תשלום" המתעדכנת מעת
לעת.
 .16.5נציג המזמין יבדוק ויאשר את חשבוניות המס .תאריך התשלום ייקבע בהתאם למועד שבו
התקבל החשבון הרלוונטי אצל משרד המזמין ,עפ"י הנחיות והוראות החשב הכללי.
 .16.6מובהר כי התארכות הפרויקט מעבר ללוח הזמנים המצופה ,כלולה בתמורה ולא מזכה
בתוספת לתמורה.
 .16.7מכל תשלום ותשלום שישולם לספק ינכה המזמין מס במקור בהתאם להוראות כל דין.
 .16.8התשלום לספק יועבר באמצעות העברה בנקאית בלבד.
 .16.9למען הסר ספק ,מובהר כי תנאי ומועדי התשלום הנקובים במכרז/הסכם זה ,מתייחסים לכלל
שירותי המדידה אשר אמורים להינתן על ידי הספק וכי הספק לא יקבל כל תשלום באם לא
יבצע את עבודתו במלואה ובמועדה ,באופן מעולה ולשביעות רצון המנהל והמזמין.
 .16.10המזמין יהא רשאי לעכב תשלומים ולהשלימם בהתאם להתקדמות עבודות המדידה .נתגלעו
חילוקי דעות בין הספק לבין המזמין בדבר ביצוע ו/או אי ביצוע שירותי המדידה על פי
התחייבויותיו במכרז /הסכם זה ו/או בדבר התשלומים המגיעים לספק  -יוכרעו הם על ידי
המנהל וקביעתו תחייב את הצדדים באופן סופי ומוחלט.
 .16.11הספק מצהיר כי ידוע לו כי על מנת שיוכל לקבל את התמורה יידרש המנהל ו/או מי מטעמו
לבקר את עבודתו ככל שהיא נוגעת לתקופה בגינה הוגש החשבון ו/או לעבודה נשוא החשבון.
על מנת לקבל את התמורה המגיעה לו במועד ,יגיש הספק למנהל חשבונית מס המשקפת את
התמורה בגין שירותי המדידה אותם ביצע והמגיעה לו באותו שלב בהתאם להוראות
מכרז/הסכם זה ,לאחר שלב התשלום נשוא החשבונית (להלן" :חודש הגשת הח-ן").
 .16.12הזוכה יידרש להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור עבודתו ,במסגרת
פורטל הספקים הממשלתי ,בשים לב להוראות התכ"ם והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות,
ויחתום על חוזה שימוש בפורטל הספקים .לחילופין ,ימציא אישור כספק הרשום לפורטל
הספקים .יודגש ,הזוכה יישא בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים
הממשלתי.
המזמין יפרע לספק את החשבון בהתאם לאמור בתנאי מכרז/חוזה זה ,אולם בכל מקרה ,על
אף האמור בנספח זה ,מועד התשלום יהא בהתאם להנחיות החשב הכללי ,ובלבד שביום
הגשת החשבונית בוצע השלב נשוא החשבונית במלואו ,וכן ,ובלבד שהתשלום ו/או עבודת
המודד עד לאותו מועד אושרו על ידי המנהל.
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 .16.13מוסכם בזאת כי התמורה כוללת את כל עבודות המדידה ולרבות ,אך מבלי לגרוע מן האמור,
הכנת פלוטים לשם עבודות המדידה של המודד עצמו אשר יבוצעו על ידי הספק ועל חשבונו.
על אף האמור לא תכלול התמורה את ההוצאות המפורטות להלן ,רק ככל שנדרשו ואושרו
מראש בכתב ע"י המזמין :הדפסת ושכפול מסמכים; פלוטים ,העתקות אור ושליחויות.

_______________________
חתימה בר"ת וחותמת המציע

 .16.14למזמין ת היה זכות להפסיק את תשלומי התמורה לספק אם יסתבר כי המודד מפגר במתן
שירותי המדידה ו/או באספקת תוכניות ו/או מפר או מעכב את השלמת איזה מהתחייבויותיו
נשוא הסכם זה.
 .17פיצויים מוסכמים בגין ליקויים בפעילות הזוכה
 .17.1בהתאם לשיקול דעת המנהל ,יידרש הספק לשאת בתשלום פיצויים מוסכמים בגין אי עמידה
ברמת השירות המוסכמת ,על פי מידת החריגה מהרמה המוגדרת ובהתאם לטבלת הפיצויים
המוסכמים שלהלן .את הפיצויים המזמין יהיה רשאי לגבות בכל דרך ,כולל באמצעות קיזוז
מחשבונית .הקיזוז יישא חתימה של המזמין ואישור של מורשה חתימה מטעם המזמין.
 .17.2המזמין רשאי – בלי לגרוע מזכויותיו לפעול בדרכים המוקנות לו על פי חוק ועל פי מכרז זה
– להפסיק את עבודתו של הזוכה במקרה של אי עמידה בהתחייבויותיו ולהחליפו בזוכה אחר
או בספק אחר.
 .17.3המנהל רשאי בכל עת להעביר לספק את השגותיו ואת תלונותיו בגין פגיעה ברמת השירות או
ליקויים בשירות המסופק על ידיו .התלונה תועבר באמצעות בפנייה ישירה – בעל פה או
בטלפון – למנהל הספק .אם לאחר העברת התלונה לא יטופל הליקוי לשביעות רצונו של מנהל
המזמין – יתועדו במסמך רשמי של המזמין :הליקוי ,שעת ההתרחשות ,הגורמים שאליהם
נעשתה הפנייה והזמן שחלף עד לתיקונו או לאי תיקונו .העתק ממסמך התלונה יועבר לחשבת
המזמין.
 .17.4חשבת המזמין תודיע בכתב למנהל הלקוח כי הפיצוי על הנזקים בגין הליקויים המתוארים
בדוח יקוזזו מסכום החיוב העתידי לו זכאי הספק ,ובהיעדר חיוב עתידי – המזמין יהיה רשאי
לחלט את הערבות באופן מלא או חלקי .לספק תהיה זכות לטעון בכתב נגד הקיזוז תוך  7ימי
עבודה מתאריך שליחת ההודעה.
 .17.5מנהל המזמין רשאי למלא דוח גם עבור ליקויים אשר אינם מופיעים בטבלה בסעיף .17.5
.17.6
#

תיאור הליקוי

שיעור הפיצוי המוסכם בגין
הליקוי ,בש"ח לא כולל מע"מ

 .1אי מוכנות הזוכה למתן השירותים
המבוקשים בהתאם לסעיף  11במכרז

 ₪ 500לכל יום של אי מוכנות

 .2אי הגעה ליום מדידות במועד שנקבע

 ₪ 500לכל יום של פיגור

 .3אי עמידה בכל מועד אחר שיתבקש על
ידי המנהל

 ₪ 500לכל יום של השבתה.

 .4הגשת תוצרי מדידות באופן חלקי ,לקוי
או לא ראוי מבחינה מקצועית

 ₪ 2,000לכל מקרה.

 .5ביצוע שירות תוך ניגוד עניינים/הפרת
חובת הסודיות

 ₪ 2,000לכל מקרה.

 .18.1מגיע לספק מאת המזמין לפי הסכם זה או לפי כל הסכם אחר עם המזמין סכום כלשהו ,יהיה
המזמין רשאי לקזז ולנכות ממנו כל סכום המגיע או עשוי להגיע לו מאת המודד לפי הסכם
זה.
_______________________
חתימה בר"ת וחותמת המציע
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 .18זכות קיזוז ועיכבון

 .18.2לספק לא תהיה זכות עיכבון באשר לתכניות ,קבצים ,מסמכים ,וכיו"ב גם אם הספק סבור
שמגיעים לו תשלומים שטרם שולמו על ידי המזמין.
 .19הבאת ההסכם לידי גמר
על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה ,רשאי המנהל בכל עת ומכל סיבה שתראה בעיניו או בעיני
מי מטעמו ,להביא הסכם זה ,כולו או מקצתו ,לידי גמר על ידי הודעה בכתב על כך לספק.
ניתנה הודעה כאמור  -יסתיים ההסכם בתאריך שיהיה נקוב בהודעה ושיהיה לא פחות מ 14 -יום
מיום מתן ההודעה .במקרה זה ישולמו התשלומים לספק לפי ביצוע העבודות על ידיו בפועל ,לפי
קביעת המנהל.
 .20ביטול ההסכם
מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים העוסקים בהבאת ההסכם לידי גמר ו/או בדבר ביצוע חלקי של ההסכם,
רשאי המנהל לבטל מיד את ההסכם בכל אחד מהמקרים הבאים:
 .20.1הספק או המודד הפרו אחת או יותר מהתחייבויותיו האמורות בהסכם זה ,והפרה זו לא תוקנה,
לאחר שניתנה התראה על כך מאת המנהל או מי מטעמו תוך הזמן שנקבע בהתראה.
 .20.2לעניין הסכם זה ,אישור המנהל בכתב בדבר הפרה של ההסכם מצד המודד או בדבר אי תיקון
ההפרה יהווה ראייה חלוטה לאמור באישור.
 .20.3המנהל התרה במודד שאין הוא מתקדם בעבודתו בצורה המבטיחה את סיומה במועד שנקבע
והמודד לא נקט תוך  7יום מתאריך קבלת ההתראה צעדים המבטיחים לדעת המנהל את סיום
העבודה במועד שנקבע .יצוין כי ,לספק אין מחויבות בכל הנוגע ללוחות הזמנים לקבלת אישורם
ו/או הערותיהם של רשויות וגופים אלא של עבודתו ושל משרדו ,אם כי יפעל לצמצם ולמזער
לוחות זמנים אלה לטובת כל פרויקט.
 .20.4הספק פשט רגל ,הוגשה נגדו בקשה להכריז עליו פושט רגל או בקשת פירוק או שהוא נעשה בלתי
כשיר לפעולה משפטית.
 .20.5במידה שאינו מספק את השירותים המבוקשים במכרז או בהפרת ההסכם ,במהלך תקופת
ההתקשרות.
 .20.6המזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה בהודעה של  30יום מראש ללא הסבר ,תוך
תשלום יחסי של העלויות בעבור כלל השירותים אשר המזמין נמצא בתהליך השגתן ,וזאת כפי
שהוסכמו בין הצדדים עם תחילת ההתקשרות.
 .20.7מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,יהיה עורך המכרז רשאי לבטל את זכייתו של הזוכה בהתראה
בכתב של  7ימים מראש ,בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים:
 .20.7.1אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש הזוכה; ויובהר ,במקרים
המפורטים לעיל על הזוכה להודיע מיידית לעורך המכרז בדבר מינוי כאמור.
 .20.7.2אם ימונה מפרק זמני או קבוע לזוכה; ויובהר ,במקרים המפורטים לעיל על הזוכה
להודיע מיידית לעורך המכרז בדבר מינוי כאמור.
 .20.7.3אם יינתן צו הקפאת הליכים לזוכה; ויובהר ,במקרה המפורט לעיל על הזוכה להודיע
מיידית לעורך המכרז בדבר מתן צו כאמור.
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 .20.7.4אם הזוכה הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על  30יום; ויובהר ,במקרה
המפורט לעיל על הזוכה להודיע מיידית לעורך המכרז בדבר הפסקה כאמור.

_______________________
חתימה בר"ת וחותמת המציע

 .20.7.5אם הזוכה הסב את ההסכם ,כולו או מקצתו ,לאחר; ויובהר ,במקרה המפורט לעיל על
הזוכה להודיע מיידית לעורך המכרז בדבר הסבה כאמור.
 .20.7.6אם הזוכה הסתלק מביצוע ההסכם.
 .20.7.7כשיש בידי עורך המכרז הוכחות ,להנחת דעתו ,שהזוכה או אדם אחר בשמו או מטעמו
נתן או הציע שוחד ,מענק ,מתנה או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם.
 .20.7.8הורשע הזוכה בפסק דין חלוט בעבירות הקשורות או שעניינן מתן השירות כאמור במכרז
זה ,שומר המזמין לעצמו את הזכות להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה באופן מיידי.
 .20.8הובא ההסכם לידי גמר או בוטל על ידי המזמין ,תחולנה ההוראות כדלקמן:
 .20.8.1בכפוף לאמור לעיל ,ישלם המזמין לספק בעד אותו חלק משירותי המדידה שהוא ביצע
עד להבאת ההסכם לידי גמר או ביטולו ,סכום שייקבע ע"י המנהל בהתאם לשיעורי
השירותים החלקיים וזאת לסילוק גמור ומוחלט של שכר טרחתו.
 .20.8.2שילם המזמין לספק את הסכום המגיע לו ,יהיה המזמין רשאי למסור את המשך ביצוע
שירותי המדידה לאחר והמודד מסכים לכך.
 .20.8.3המזמין יהיה רשאי להשתמש בתוכניות ובכל יתר המסמכים הקשורים בשירותי
המדידה שהוכנו על ידי הספק ,ויהיה פטור מלשלם לספק כל שכר ,תמורה או פיצוי
כלשהו בעד השימוש בתוכניות ובכל יתר המסמכים הקשורים בשירותי המדידה.
 .20.9למען הסר ספק מובהר כי אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מכל זכות תביעה או טענה של
צד כלשהו כלפי משנהו.
 .21אחריות ונזיקין
 .21.1הספק מתחייב לבצע את שירותי המדידה בנאמנות וברמה מקצועית נאותה ,וכן כי הוא האחראי
בשיעור חבותו החוקית לעובדיו ,לקבלי המשנה מטעמו ,לטיב העבודות שהוזמנו ,שהוכנו או
שבוצעו על ידיו או בפיקוחו ו/או בשיתוף פעולה ובכל הקשור לעבודות אשר הן נשוא
התחייבויותיו בהסכם זה.
 .21.2הספק מצהיר בזאת כי ידוע לו כי אין באישור המנהל של תכניותיו או מסמכים אחרים ,הקשורים
בשירותי המדידה אשר הוכנו על ידי המודד בהתאם להסכם זה או שהמנהל דרש מהמודד
להכינם בהתאם להסכם זה  -משום שחרור הספק מאחריותו המקצועית והנזיקית על פי חוק,
ואין בהם כדי להטיל על המנהל ו/או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התוכניות או המסמכים.
 .21.3הספק יהיה האחראי בשיעור חבותו החוקית לטיב ולרמת שירותי המדידה ולכל נזק או הפסד
שייגרמו למזמין בגין שירותי המדידה ,או עקב ביצועם והוא מתחייב לפצות את המזמין בעד כל
נזק או הפסד שייגרם למזמין ,זאת ללא דיחוי ובכפוף להוכחת חבותו החוקית של הספק והיקפה
וכן מתחייב המודד לשאת בכל ההוצאות שהמזמין יחויב בהן בקשר או כתוצאה מכל תביעה כזו.

 .21.5שום הוראה מהוראות הסכם זה אין בה – ולא תתפרש – כדי לעשות את המזמין או הפועלים
מטעמו אחראים או כדי לחייבם בפיצויים או בחבות אחרת בעד כל אובדן ,נזק או הפסד העלול
להיגרם לגופו או לרכושו של הספק ,עובדיו וכל אדם אחר הפועל מזמן לזמן בשמו או מטעמו ,או
לכל צד שלישי מחמת פעולה ,רשלנות ,מחדל ,מקרה אסון או כל סיבה אחרת הקשורה או הנובעת
מביצוע הסכם זה או מאופן ביצועו ואשר הינם בתחום חבותו החוקית ,והספק לבדו יישא
באחריות לתוצאות כל מקרה מהמקרים המפורטים לעיל.
_______________________
חתימה בר"ת וחותמת המציע
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 .21.4הספק לבדו אחראי בשיעור חבותו החוקית לכל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן /ואו הפסד ,שייגרמו
לגופם ו/או לרכושם של עובדיו ו/או קבלי המשנה מטעמו ו/או הפועלים מטעמו ו/או המזמין
ו/או המנהל ו/או של כל צד שלישי ,בכל הפרויקטים נשוא ההסכם.

 .21.6כמו -כן ,ובהתאם לכל האמור לעיל ,המודד משחרר את המזמין מכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד
שייגרם לו ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה ממחדלי ו/או רשלנות הספק או מי מטעמו.
 .21.7הספק יהיה חייב לשלם לבדו את דמי הנזק ו/או הפיצוי שיגיעו בהתאם לאמור לעיל וכן יהיה
חייב לשפות את המזמין ,בהקדם האפשרי עם דרישה ראשונה ובכפוף להוכחת חבותו החוקית
של הספק והיקפה ,בגין כל סכום אשר המזמין יידרש לשלם כתוצאה מתביעה או דרישת תשלום
מחמת נזק ,אובדן או פגיעה שנגרם כמתואר לעיל ,לרבות הוצאות ושכר טרחת עו"ד.
 .22ביטוח
 .21.8הספק מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים ,ככל שנהוגים בתחום פעילותו (לפי העניין:
ביטוח חבות מעבידים ,ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,ביטוח רכוש ,ביטוח אחריות מקצועית,
ביטוח חבות מוצר ,ביטוח עבודות קבלניות ,ביטוח משולב אחריות מקצועית /מוצר ,ביטוחי כלי
רכב) ,בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו.
 .21.9הספק יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות תיכלל הרחבת שיפוי כלפי
המזמין וכן כלפי מדינת ישראל – משרד ההתיישבות בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי
הספק/המודד.
 .21.10הספק יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ייכלל סעיף ויתור על זכות
התחלוף/השיבוב כלפי המזמין ומדינת ישראל– משרד ההתיישבות ועובדיהם והפועלים מטעמם
(ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון).
 .21.11להבטחת אחריותו של הספק ומבלי לגרוע מאחריות המודד לפי הסכם זה או לפי כל דין ,יערוך
המודד ,על חשבונו ,פוליסת ביטוח מתאימה כמפורט בנספח הדרישות הביטוחיות המצורף
להסכם זה כנספח "ג."1
 .21.12למען הסר ספק ,מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים ,גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת
דרישה מינימלית המוטלת על הספק ,ואין בהם משום אישור המזמין או מי מטעמו להיקף וגודל
הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכונים רכוש וחבות לרבות גוף ורכוש ולקבוע את
הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים ,וגבולות האחריות בהתאם לכך.
 .21.13המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל מהספק בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן,
מכל סיבה ובכל עת ,והספק יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת
הדרישה .הספק מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות
להתחייבויותיו על פי הוראות הסכם זה על נספחיו .מוסכם כי הספק יהיה רשאי למחוק
מפוליסות הביטוח כאמור מידע עסקי ו/או מסחרי סודי שאינו רלוונטי להתקשרות זו.
 .23ערבות ביצוע
 .23.1הערבות על סך  ₪ 10,000תיכתב לפקודת ההסתדרות הציונית העולמית-החטיבה להתיישבות,
בנוסח המחייב כמפורט בנספח ד' להסכם ההתקשרות ,למשך תקופת המכרז בתוספת  60יום
לאחר תום התקופה.
 .23.2היה ויחליט המזמין לממש את האופציה המוקנית לו להאריך את תקופת ההתקשרות יאריך
הספק את הערבות בהתאם ,עד ל 60 -יום לאחר תום כל תקופת התקשרות נוספת .במקרה של
סירוב הספק להאריך את תקופת ההתקשרות או הערבות בהתאם ,המזמין יהיה רשאי לחלט
את הערבות ,כולה או מקצתה ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,בנוסף לכל סעד אחר לו הוא זכאי על פי
כל דין.
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 .23.3מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי כל דין ,המזמין יהא רשאי לחלט את הערבות כולה או
מקצתה ,במקרה שהזוכה לא יעמוד במי מהתחייבויותיו על פי הסכם ההתקשרות.

_______________________
חתימה בר"ת וחותמת המציע

 .23.4למען הסר ספק ,אין בחילוט הערבות משום ויתור מצד המזמין על מי מטענותיו ו/או דרישותיו
ו/או תביעותיו מאת הספק .המזמין רשאי לנקוט בכל הדרכים החוקיות הנוספות העומדות
לרשותו על מנת לקבל פיצוי מלא עבור הנזקים אשר נגרמו לו על ידי הספק  ,במידה וייגרמו
כאלה .הערבות תהיה ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק
בביטוח על חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א.1981-
 .24איסור מתן שירותים אשר יעמידו את הספק בניגוד עניינים
 .24.1הספק או מי מטעמו לא יעניק כל שירות העלול להעמידו במצב של ניגוד עניינים והקשור במישרין
או בעקיפין לשירותי המדידה נשוא הסכם זה ,בין שהשירות כאמור ניתן בתמורה ובין שהוגש
ללא תמורה.
 .24.2הספק ידווח למזמין באופן מיידי ובכתב על כל עבודה ו/או שירות אשר לגבם יכול שיהיה מצב
של ניגוד עניינים.
 .24.3הספק מתחייב שלא לקבל כל טובת הנאה או מתנה מכל צד שלישי אשר יבקש להעניקה לו בקשר
עם מתן השירותים על ידו .הספק מתחייב לדווח למנהל ולאלתר על כל מקרה שבו הוצעה לו
טובת הנאה או מתנה כאמור ולנהוג על פי הוראותיה.
 .24.4לעניין סעיף זה" ,הספק או מי מטעמו" – לרבות בני משפחה של הספק ותאגיד שהספק או בני
משפחתו כאמור הינם בעלי עניין בהם" .בן משפחה" ו"בעל עניין" יפורשו בסעיף זה כהגדרתם
בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח – .1968
 .25שמירת סודיות
הספק מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה או תגיע אליו עקב ביצוע הסכם זה ,לרבות לשמור על
סודיות התוכניות ,השרטוטים ,הרשימות ,המפרטים וכל יתר הניירות והמסמכים המתייחסים
לשרותי המדידה ,לפרויקט ו/או לביצועו ,לרבות העתקים ,בין שהוכנו ע"י הספק בעצמו ,ובין שהוכנו
מטעמו של הספק ו/או על חשבונו.
 .26קניין רוחני
 .26.1הבעלות וכל זכויות היוצרים על כל המפות ,התוכניות ,התרשימים ,החישובים וכל המסמכים
האחרים אשר הספק ו/או המודד קיבלו על עצמו להכינם ,תיחשב כמועברת למזמין מרגע קבלתם
על ידי המנהל ,או על ידי כל אדם או גוף אחר ,לפי הוראות המנהל.
 .26.2כל זכויות הקניין הרוחני ,בישראל ומחוצה לה ,בתוצרי השירותים שיפותחו ו/או יוכנו על ידי
הספק ,תהיינה בבעלות מלאה ובלעדית של המזמין .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,ולמען הסר
ספק ,מובהר כי המזמין יהא רשאי לנהוג בתוצרי השירותים כאמור מנהג בעלים ולבצע בהם כל
שימוש שיראה לו ,תוך כדי תקופת ההסכם ולאחריה ,לרבות ביצוע שינויים והכנסת תוספות
לתוצרים ,השלמתם או עריכתם מחדש ,פרסומם או העברתם לאחר ,בין בתמורה ובין שלא
בתמורה ,ולרבות ללא ציון שמו של הספק/המודד.
בסעיף זה "תוצרי השירותים" – לרבות כל נכס בלתי מוחשי אשר נוצר במהלך ביצועו של הסכם
זה ,ואשר ניתן להגנה באמצעות זכויות קניין רוחני ( ,)IPR- Intellectual Property Rightsוכן
עותקים פיזיים; "זכויות קניין רוחני" – לרבות זכויות לפי חוק זכות יוצרים ,התשס"ח,2007 -
זכויות בסוד מסחרי לפי חוק עוולות מסחריות ,התשנ"ט ,1999 -זכויות לפי חוק הפטנטים,
התשכ"ז ,1967 -זכויות לפי חוק העיצובים ,התשע"ז ,2017-זכויות לפי פקודת סימני מסחר [נוסח
חדש] ,התשל"ב ,1972 -זכויות לפי פקודת הפטנטים והמדגמים או כל זכות קניין רוחני אחרת.
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 .26.3הספק יהא אחראי להבטיח את הבעלות הבלעדית כאמור לעיל בתוצרי העבודה כאמור ,לרבות
רכישת זכויות קניין רוחני אשר שייכות לצד שלישי כלשהו ,ככל הנדרש ,נקיות מכל שעבוד או
משכון או זכויות צד שלישי וכיוצא בזה ,וביצוע כל פעולה נוספת הדרושה לשם כך.

_______________________
חתימה בר"ת וחותמת המציע

 .26.4למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ,הספק מצהיר כי הוא מסכים וכי ידוע לו
שלמזמין הזכות להשתמש ,לפרסם ולהפיץ את תוצרי השירותים ,כולם או מקצתם ,בכל דרך
שימצא המזמין לנכון ,ובאמצעות מי שימצא לנכון ,ללא צורך בהסכמת הספק ,לרבות מבלי לציין
את שמו של הספק.
 .26.5הספק מצהיר ומתחייב כי בביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה הוא לא יפר זכויות קניין רוחני
של צד ג' כלשהו ,וכי ידאג שפעולות המזמין המפורטות לעיל לא תפרנה זכות קניין רוחני של צד
ג' כלשהו .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,מובהר בזה במפורש כי הספק יהא אחראי לבדו לכל
דרישה או תביעה בגין הפרת זכויות קניין רוחני הקשורה לביצוע הסכם זה וכל הנובע מכך .הספק
ישלם את דמי הנזק ו/או הפיצוי שיגיעו בהתאם לכך וכן יהיה חייב לשפות את המזמין ,מיד עם
דרישה ראשונה ,בגין כל סכום אשר המשרד יידרש לשלמו כתוצאה מתביעה או דרישת תשלום
מחמת נזק שנגרם כמתואר לעיל ,לרבות הוצאות ושכר טרחת עו"ד.
 .26.6למען הסר ספק מובהר כי הספק לא יהיה רשאי לעכב תחת ידו חומר כאמור גם במידה שיגיעו
לו ,לטענתו ,תשלומים מאת המזמין.
 .26.7למען הסר ספק ,כל זכויות הקניין הרוחני במידע שיימסר בידי המזמין להספק במסגרת ביצוע
הסכם זה ,שמורות למזמין במלואן והן בבעלותו הבלעדית.
 .27העדר יחסי עובד  -מעסיק
הספק מצהיר ומאשר בזה כי הינו עצמאי וכי לא מתקיימים כל יחסי עובד–מעסיק בינו ובין המזמין
ו/או בין מי מעובדיו/כל מי מטעמו של הספק לבין המזמין .הספק מתחייב לשפות את המזמין בגין
כל טענה או דרישה מהמזמין ,שתופנה מצד מישהו מטעם הספק בהקשר להסכם זה והעומדת בניגוד
לאמור בסעיף זה ,מיד עם דרישת המזמין.
 .28איסור הסבת ההסכם
 .28.1הספק אינו רשאי להסב לאחר את ההסכם או כל חלק ממנו או להעביר או למסור לאחר כל זכות
או חובה לפי הסכם זה או למסור לאחר את ביצוע שירותי המדידה ,כולם או חלקם ,אלא אם
ניתנה לכך הסכמת המזמין מראש ובכתב ובהתאם לתנאי ההסכמה.
 .28.2כל מסירה או העברה שיתיימר הספק לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת
וחסרת כל תוקף.
 .28.3זכויותיו של הספק לפי הסכם זה ומכוחו ,כולן או מקצתן ,אסורות בשעבוד כלשהו.
 .29כללי
 .29.1האמור בנספחים נועד להוסיף על הוראות הסכם זה .מקום בו יש סתירה מפורשת בין הוראות
כל נספח לבין הוראות ההסכם ,תחולנה ההוראות המפורטות בנספח.
 .29.2כל מקום שנאמר בו בלשון יחיד דינו כדין לשון רבים ולהפך ,למעט אם משתמע אחרת מהקשר
הדברים.
 .29.3במקרה שהמונח "מו דד" מתייחס ליותר מאדם אחד ,יהיו כל יחידי המודד אחראים עפ"י הסכם
זה ביחד ולחוד.
 .29.4אי שימוש או איחור בשימוש מצד המזמין בזכות מזכויותיו עפ"י הסכם זה או עפ"י כל דין ,לא
יחשב כוויתור מצד המזמין על הזכות האמורה.
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 .29.5ויתור ,הנחה ,שינוי או ארכה שניתנו מצד המזמין לספק במקרה מסוים  -לא ישמשו תקדים
במקרה אחר ,ובכל מקרה – לא יהיה תוקף לוויתור או ארכה כאמור אלא אם ניתנו בכתב.

_______________________
חתימה בר"ת וחותמת המציע

 .29.6הספק מוותר בזאת כלפי המזמין ו/או המנהל ,על כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד אשר יגרמו לו,
מכל סיבה שהיא ,כתוצאה ו/או בקשר ו/או בגין ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.
 .29.7מוסכם בזה בין הצדדים ,כי תנאי הסכם זה משקפים את המוסכם ביניהם .מי מהצדדים לא
יהיה חייב בכל ההבטחות ,הפרסומים ,ההצהרות ,המצגים ,ההסכמים וההתחייבויות בע"פ או
בכתב שאינם נכללים בהסכם זה ושנעשו לפני חתימתו.
 .29.8כל שינוי של הסכם זה חייב להיעשות בכתב ,ולהיחתם ע"י שני הצדדים.
 .29.9כל התרופות והסעדים המוקנים למזמין עפ"י ההסכם הם מצטברים זה לזה ואינם גורעים מכל
זכות ,עילה ,תרופה או סעד אחרים המגיעים למזמין עפ"י כל דין בגין הפרת התחייבויות הספק
עפ"י הסכם זה ו/או בגין הנזקים שיגרמו למזמין כתוצאה מכל הפרה כאמור ו/או מעשה ו/או
מחדל של הספק או מי מטעמו.
 .29.10בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים ,לא יהיה הספק רשאי לנקוט בצעד כלשהו אשר
יהיה בו ,במישרין או בעקיפין ,לגרום להפרעה או עיכוב בפרויקט (לרבות צווי מניעה) והספק
מוותר מראש ,במפורש ובאופן בלתי חוזר ,על זכותו זו.
 .29.11במקרה סכסוך ו /או חילוקי דעות כאמור ,ללא יוצא מן הכלל ,בכל פרק זמן ו/או שלב משלבי
הסכם זה ,תהיה הסמכות לבית המשפט בירושלים בלבד ,לפי סמכותו העניינית.
 .29.12הספק מתחייב בזאת כי בכל מקרה של סכסוך ו/או חילוקי דעות שיתגלו בין הצדדים בקשר
להסכם זה ,או בכל עניין הנובע ממנו – לא יאט הוא את קצב עבודתו ו/או עבודות מי מטעמו
ו/או יתר עבודות הפרויקט ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך מתן שירותי המדידה עד להכרעת
בית המשפט בעניין או הסכמת הצדדים אשר תינתן מראש ובכתב.
 .30משלוח הודעות
כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה הן כמפורט בכותרת הסכם זה .כל הודעה שתישלח ע"י צד למשנהו
עפ"י הכתובות הנ"ל תחשב כאילו הגיעה לתעודתה כעבור  72שעות מאת שנשלחה בדואר רשום ,וכל
הודעה שנמסרה במסירה אישית או שוגרה במערכת הדוא"ל תחשב כאילו נתקבלה רק אם התקבלה
הודעה בדוא"ל-חוזר המאשרת את הקבלה.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________
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מורשי חתימה מטעם המזמין:

מורשי חתימה מטעם הספק:

_______________________
חתימה בר"ת וחותמת המציע

נספח ג()1
התחייבות לקיום ביטוחים
סעיף הביטוח
א .הספק  ............................................מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה ולהרחיבם
לכסות את ההסתדרות הציונית-החטיבה להתיישבות ולטובת מדינת ישראל – משרד ההתיישבות את
הביטוחים באשר לאחריותם למעשי או מחדלי הספק כשהם כוללים את כל הכיסויים והתנאים
הנדרשים וכאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:
 .1ביטוח חבות מעבידים
(.)1
(.)2
(.)3
(.)4

הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל
והשטחים המוחזקים.
גבול האחריות לא יפחת מסך  20,000,000ש"ח לתובע ,למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב
כמעבידם.
הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד ההתיישבות היה ונטען לעניין קרות תאונת
עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי היא נושאת בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק,
קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

 .2ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
(.)1
(.)2
(.)3
(.)4
(.)5

הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף
ורכוש ,בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
גבולות האחריות לא יפחתו מסך  ₪ 4,000,000למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ( )CROSS LIABILITYבאשר לאחריות המזמין למעשי או
מחדלי הספק.
הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים ,קבלני
משנה ועובדיהם.
הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד ההתיישבות ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או
מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

( .)1הספק יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית.
( .)2הפוליסה תכסה נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק ,עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר
אירע כתוצאה ממעשה ,רשלנות ,לרבות מחדל ,טעות או השמטה ,מצג בלתי נכון ,הצהרה רשלנית
שנעשו בתום לב ,שייגרמו בקשר למתן שירותי מדידה ,עבור משרד ההסתדרות הציונית ,בהתאם
למכרז .1/2021
( .)3גבול האחריות לא יפחת מסך  ₪ 4,000,000למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
( .)4הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:
 מרמה ואי יושר של עובדים. אובדן מסמכים ,לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח. אחריות צולבת ,אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כלפי מדינת ישראל-משרדההתיישבות.

_______________________
חתימה בר"ת וחותמת המציע
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 .3ביטוח אחריות מקצועית משולב עם ביטוח חבות המוצר

 הארכת תקופת הגילוי לפחות  6חודשים.( .)5הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד ההתיישבות ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או
מחדלי הספק והפועלים מטעמו.
 .5כללי
בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:
( .)1לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים :מדינת ישראל – משרד ההתיישבות ,בכפוף להרחבות
השיפוי כמפורט לעיל.
( .)2בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא ,אם
נשלחה על כך הודעה מוקדמת של  60יום לפחות במכתב רשום לחשב/ת החטיבה להתיישבות
בהסתדרות הציונית העולמית.
( .)3המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב ,תביעה ,השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל –
משרד ההתיישבות ועובדיהם ,ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון .
( .)4הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות
המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
( .)5ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.
( .)6כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים
ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי מדינת ישראל והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא
הזכויות על פי פוליסות הביטוח.
( .)7חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים אולם אין בביטול החריג כדי לגרוע מחובות
המבוטח וזכויות המבטח על פי דין.

שמות החותמים

חתימות+חותמת המציע

תאריך
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______________

____________

_____________

_______________________
חתימה בר"ת וחותמת המציע

נספח ג()2

נספח אישור קיום ביטוחים
תאריך הנפקת האישור
אישור קיום ביטוחים
()DD/MM/YYYY
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע
המפורט 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 האישור
אופי העסקה
המבוטח
מבקש האישור
שם
שם
 .1ההסתדרות הציונית
☐משכיר
☐נדל"ן
העולמית.
☐שוכר
☒מתן שירותים
 .2מדינת ישראל  -משרד
☐זכיין
☐אספקת מוצרים
ההתיישבות
☐קבלני משנה
☐אחר______ :
ת.ז/.ח.פ.
ת.ז/.ח.פ.
☒מזמין שירותים
500501044
☐מזמין מוצרים
☐אחר______ :
מען
מען
 .1קינג ג'ורג  48ירושלים
 .2הגן הטכנולוגי ירושלים

גבולות
אחריות/
סכומי
ביטוח
צד ג'

4,000,000

₪

יש לציין קוד כיסוי בהתאם
לנספח

 – 302חבות צולבת
 – 304הרחב שיפוי
 – 307קבלנים וקבלני משנה
 – 309ויתור תחלוף
 – 315תביעות מל"ל
 – 321מבוטח נוסף בגין מעשי
או מחדלי המבוטח -מבקש
האישור.
 – 322מבקש האישור מוגדר
כצד ג' בפרק זה.
 - 328ראשוניות
 – 329רכוש מבקש האישור
יחשב לצד ג'
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סוג
הביטוח

מספר
פוליסה

נוסח+
מהדורה

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות /סכום
ביטוח
מטבע
סכום

כיסויים נוספים בתוקף

_______________________
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אחריות
מעבידים

20,000,000

אחריות
מקצועית
משולבת
עם חבות
מוצר

4,000,000

 – 302חבות צולבת
 – 304הרחב שיפוי
 – 309ויתור על תחלוף
 – 321מבוטח נוסף בגין מעשי
או מחדלי המבוטח-מבקש
האישור.
 - 328ראשוניות

₪

₪

פירוט השירותים
קוד
השירות
- 044

תיאור השירות נשוא ההתקשרות
מידע
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ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח ,למעט שינוי לטובת מבקש האישור ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח
הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:

_______________________
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