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 תוכן עניינים כללי של מסמכי המכרז

 

         ( לו"ז הליכי המכרז1) 

        

    )הזמנה להציע הצעות(; תנאי המכרז             1-( מסמך א'2) 

  

      :1 -נספחים למסמך א' 

     הצהרה בדבר מעמד משפטי - 1נספח 

 תצהיר לעניין שמירה על דיני העבודה  - 2 נספח

 תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים  - 3 נספח

 הצעת המציע  - 4נספח 

      

    )כולל אישור זכויות חתימה( הצהרת המציע             2-( מסמך א'3)

 

      ;מציעחוזה ההתקשרות עם ה             ( מסמך ב'4)

 

 נספחים למסמך ב':

   ביטוח אחריות מקצועית   נוסח אישור - '1נספח 

 נוסח אישור ביטוח חבות כלפי צד שלישי  -'2נספח 

 נוסח אישור חבות מעבידים – '3נספח 

 הצהרה לעניין העסקת עובדים – '4נספח  

 התחייבות להעדר ניגוד עניינים - '5נספח 

 נספח שמירה על סודיות – '6נספח 
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 לו"ז הליכי המכרז

 

 .12:00שעה עד ה 23.9.19 -ה יוםלעד  מועד הגשת שאלות הבהרה: .1

 .12:00עד השעה  28.10.19 -עד ליום ה מועד הגשת ההצעות: .2

 ה חודשים.ארבעחודשים עם אופציה להארכה לעוד  ארבעהתוקף ההצעה: עד  .3

 (10) עשרה: תוך בהתאם לדרישות המכרז והעברת אישורי הביטוחים המציעחתימת החוזה ע"י  .4

 ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הזכייה.
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 תנאי המכרז

 החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ 

 

 06/19מכרז פומבי מס'  

 סטטוטורי וסביבה בתחום תכנוןייעוץ ליווי ולשירותיי 

 

 

 מבוא  .1

ו/או  "החברה" החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ )להלן: .1.1

ליווי וייעוץ בתכנון  יילשירותמזמינה בזאת מציעים ליתן בידה הצעות ( "המזמין"

בהקמת הגנות ימיות  סטטוטורי וסביבתי לצורך קידום פרויקטים של החברה

 . ותחזוקתן

בלשון זכר הוא המוזכר הבקשה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות, וכל מקום בו  .1.2

 נקבה.לשון הכוונה גם ל

  

 השירותים הנדרשים .2

תכנון, תהליכים סטטוטוריים ותכנון ייעוץ והכנת חוות דעת מקצועיות בנושאי קידום  .2.1

 . וו/או מי מטעמהמזמין  סביבתי מעת לעת בפרויקטים אותם מבצע

 .מזמיןייעוץ שוטף לגביי סוגיות הנוגעות בקידום תכנון וביצוע פרויקטים של ה .2.2

 . מקדם המזמיןליווי ובקרה של מסמכים ותכניות ש .2.3

 של המזמין.הנדסיים הליכי התכנון בפרויקטים ת בקרה על .2.4

 

 ההתקשרות  תקופת .3

חודשים החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם  12-תקופת ההתקשרות הנה ל 3.1

"( )לעיל המציעהמציע אשר ייבחר במסגרת הזמנה זו על ידי המזמין )לעיל ולהלן: "

 "(.תקופת ההתקשרות הראשונהולהלן: "

המזמין יהא רשאי בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובכפוף לאישור ועדת המכרזים  3.2

-חודשים כל אחת )להלן  12תקופות נוספות בנות  4עוד בלהאריך את ההתקשרות 

 "(. תקופת הארכה"

 היקף ההתקשרות .4

 600ובהתאם עד ) חודששעות ב 50עד של משוער  בהיקף יההת המציעעם ההתקשרות  4.1

 שעות בשנה(. 
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, ו/או בכלללמינימום היקפי עבודה בכל חודש  מתחייב אינו המזמיןכי  בזאת ובהרמ 4.2

 דעתו שיקול פי על ההתקשרות את להרחיב או לצמצם האופציה את לעצמו שומר הואו

 . של המזמין בכפוף למגבלות תקציביותוובהתאם לצרכי המזמין, 

 

 מסמכי ההצעה למכרז .5

מסמכי הצעת המציע יכללו )בין היתר( את כל המסמכים המצורפים למכרז זה,  .5.1

"(, כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד על פי מסמכי המכרז" והמפורטים להלן )להלן:

 .זכויות החתימה התקפות של המציע

 המציע יצרף להצעתו גם את כל המסמכים המפורטים להלן: .5.2

 סף.מאת רשויות מס ערך מו תעודת עוסק מורשה .5.2.1

תעודת רישום תאגיד ונסח חברה עדכני של רשם  -ככל שהמציע הינו תאגיד .5.2.2

 החברות.

, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת אישורים כדין על ניהול ספרים .5.2.3

ניהול חשבונות, תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, 

 שהינם בתוקף במועד הקובע. 1976 –התשל"ו 

, הכוללים פירוט של ניסיונו המקצועי של המציע תעודות השכלה, קורות חיים .5.2.4

 הסף. תנאי על פי מכתבי המלצה וכל מסמך הנדרש 

 כל הנספחים המצורפים למסמכי המכרז. .5.2.5

כל מסמכי הצעת המציע יהוו חלק בלתי נפרד מהחוזה שייחתם בין המזמין לבין   .5.3

 .המציע

 עיון במסמכי המכרז .6

 www.mccp.co.ilבאתר האינטרנט של החברה שכתובתו: ניתן לעיין במסמכי המכרז    .6.1

, יש לתאם 10:00-14:00השעות ה' בין  –במשרדי המזמין בכתובת שלעיל בימים א' ו

;  6שלוחה  09-7794333בטל':  עו"ד תמר אלמיו לג'לםטלפונית את ההגעה עם מול 

 .tamar@mccp.co.il בדוא"ל

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה לצלם את מסמכי המכרז, אלא לעיין   .6.2

 בהם בלבד.

 

 אופן הגשת ההצעות  .7

לאחר שעיין בכל מסמכי המכרז וקיבל  המציע מתבקש לעיין היטב בכל מסמכי המכרז.  .7.1

את כל המידע הדרוש לו ואשר יכול להשפיע על הצעתו במכרז זה ומילוי ההתחייבויות 

על פיו, מתבקש המציע להגיש את הצעתו שתכלול את כל מסמכי המכרז המפורטים 

   במסמכי המכרז.

mailto:tamar@mccp.co.il/
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הגשת הצעה על ידי המציע, תהווה ראיה חלוטה לכך, שהמציע בחן את מלוא מסמכי   .7.2

ומסכים להם.  למתן השירותיםהמכרז, מכיר, מבין ויודע את כל התנאים הנדרשים 

המציע יהיה מנוע מלטעון כל טענה בקשר עם הגשת הצעתו, לרבות, אך לא רק, בגין 

 .חוסר ידיעה, הבנה מוטעית, ספק, טעות וכיו"ב

 6/19ת מחיר מכרז והראשונה תחת הכותרת "הצע -המציע יגיש שתי מעטפות נפרדות  .7.3

" ללא סימן מזהה של המציע. ליווי וייעוץ בתחום תכנון סטטוטורי וסביבהלשירותיי 

לרבות  5מעטפה הכוללת שלושה עותקים של כל המסמכים הנדרשים בסעיף  –השנייה 

כל הנספחים הנדרשים במסמכי המכרז ועותק של המכרז חתום. המעטפה תוגש ללא 

בתחום  ייעוץליווי ולשירותיי  6/19סימן מזהה של המציע ותחת הכותרת "מכרז פומבי 

 ". תכנון סטטוטורי וסביבה

ת יש להכניס ידנית לתוך תיבת המכרזים הנמצאת במשרדי החברה ברחוב ומעטפהאת   .7.4

 12:00, לא יאוחר מן השעה 28.10.19( בנתניה עד ליום 1, קומה 7)כניסה א  4צורן 

 (."המועד הקובע")להלן: 

 

 תוקף ההצעה .8

 יום.  120-להצעת המציע תהיה בתוקף   .8.1

בהודעה  ימים נוספים 120הארכת תוקף ההצעה בעוד המזמין יהיה רשאי לדרוש את   .8.2

 בכתב למציע, והמציע יהיה חייב להאריך את תוקף ההצעה בהתאם לדרישת המזמין. 

המזמין רשאי, בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג   .8.3

הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות  שהוא, ו/או לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז מסמך

או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי, בין 

 ביוזמתו, בין על פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המציעים. 

על למשתתפים במכרז בעל פה ו/או  ושיינתנהמזמין אינו אחראי לכל פירוש ו/או הסבר   .8.4

מובהר בזאת כי רק שינויים,  ,ידי מי מהיועצים, ואיננו מחויב בהם. למען הסר ספק

יחייבו את על ידי המזמין, "( שנמסרו בכתב הבהרות": תשובות ותיקונים )להלן

המזמין, כאשר בכל מקרה של סתירה, בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי 

ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור במסמכי 

 ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר.

 

 הצעה כספית   .9

לתעריף  10%ת המחיר אחוז הנחה עד גובה מקסימלי של הצעב ציעעל המציע לה   .9.1

כשהוא מלא על פי  1למסמך א' 4כנספח  על גבי הטופס המצ"ב  ,2חשכ"ל ליועץ מסוג 

"הצעת מחיר עבור -עליה יירשם שם המציע ו וסגורה נפרדתהנדרש וחתום במעטפה 

 . "6/19מכרז 



7 

 

הישירות  כל ההוצאותאת  והן יכללוהתמורה הסופית הנקובות תהיינה ת המחיר והצע   .9.2

 .נשוא המכרזוהעקיפות עם מתן השירותים 

 

   אופן ביצוע התשלום .10

מיום אישור  יום 30במועד שוטף + ותמורה תשולם לאחר אישור חשבונית על ידי נציג המזמין 

 החשבונית.

 דרישות סף .11

על המציע לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים להלן במצטבר. הצעה שלא תעמוד בתנאי 

 הסף המפורטים להלן תיפסל על הסף. 

 תנאי סף מנהליים 

   .תעודת עוסק מורשההמציע הינו בעל   .11.1

אם המציע הינו תאגיד, אישור על היותו רשום במרשם המתנהל על פי דין לגביי    .11.2

תאגידים מסוגו ואישור עו"ד/רו"ח על היות התאגיד קיים ועל היות החותמים בשמו 

 על מסמכי המכרז רשאים לחייב את התאגיד בחתימתם.  

להצעתו נסח חברה עדכני של רשם התאגידים הניתן עליו לצרף אם המציע הינו חברה,    .11.3

 להפקה באתר האינטרנט של רשם התאגידים. 

המציע הינו בעל כל האישורים והתצהירים הדרושים בהתאם לחוק עסקאות  .11.4

 .1976 –גופים ציבוריים, התשל"ו 

 ושילם כדין על המציע להצהיר כי העסיקם -זרים עובדים העסיק שהמציע ככל .11.5

ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום,  גופים עסקאות– חוק לפי מינימום שכר

 .1976 -תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין( התשל"ו

 מס חוק י"חדש( ועפ הכנסה )נוסח מס פקודת י"עפ חשבונות פנקסי מנהל המציע .11.6

 על שומה לפקיד לדווח מלנהלם, נוהג פטור שהוא או 1975 ו"תשל ערך מוסף

 חוק לפי מס עליהן שמוטל עסקאות על מוסף ערך מס למנהל מדווח- וכן הכנסותיו

 .מוסף ערך מס

 

 קצועייםתנאי סף מ

 הבאים:  עמוד בכל תנאי הסף המקצועיים לעל המציע  .11.7

המוכר על ידי ממוסד אקדמי בגאוגרפיה ו/או בתכנון ערים שני  בעל תואר  .11.7.1

 או משרד החינוך. מל"גה

על המציע לצרף העתק של תעודת ההשכלה  לצורך הוכחת תנאי זה

 הרלוונטית בהתאם למפורט לעיל.
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, במהלכן קידם ו/או 1בתכנון שנים( שבע) 7-בעל ניסיון מקצועי שלא יפחת מ  .11.7.2

 בתחום התשתיות הלאומיות.ם פרויקטי 3לפחות של  תכנון מפורטליווה 

מלא את הטבלה המצורפת להלן וכן עליו המציע ללצורך הוכחת תנאי זה על 

  .קורות חיים עם פירוט ניסיונו המקצועיצרף ל

 

פירוט הפרויקטים 

והשירותים המקצועיים 

 שניתנו 

 לקוחותפרטי אנשי קשר של ה השנים בהן ניתנו השירותים

שם להם ניתנו השירותים )

+טלפון סלולרי של איש 

 הקשר(

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

   

   

   

   

   

                                                      
כל היבטי התכנון של המזמין והכנת תכניות ארוכות  מאחר ושירותיי הליווי והייעוץ במסגרת מכרז זה נדרשים לתכלול 1

 שנים.  7 -טווח יש צורך במציע בעל ניסיון מקצועי שלא יפחת מ
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מבלי  לגרוע  מכלליות האמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי  .11.7.3

שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים, לאחר הגשת ההצעות 

למכרז, להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים, בכל 

הוכחת עמידתו של המציע הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע, וזאת לצורך 

 בתנאי הסף שפורטו לעיל.

כמו כן, שומר לעצמו המזמין את הזכות לדרוש מידע נוסף אודות ניסיונו  .11.7.4

של המציע לביצוע התחייבויותיו על פי המכרז, והמזמין יהיה רשאי )אך לא 

חייב( לערוך בדיקות משלו בדבר ניסיונו של המציע. תוצאות הבדיקות 

נה, תכללנה הן לצורך קביעת עמידת המציע בתנאי הנ"ל, אם בכלל תעש

 במכרז.  המציעהסף והן במסגרת שיקולי המזמין לבחירת 

מהרשימה הנ"ל או ללקוחות אחרים על לממליצים המזמין רשאי לפנות  .11.7.5

בסיס מידע קיים או העולה מן ההצעה או מבדיקתה על מנת להתרשם 

 .שסופקו ע"י המציעממידת השביעות של הלקוחות מהשירותים 

 

 ניגוד עניינים / סודיות / בעלות: .12

, במהלך תקופת ההתקשרות ו/או מי מטעמו שאין ולא יהיה לו, יצהיר ויתחייב המציע     .12.1

חודשים מתום תקופת ההתקשרות, ניגוד עניינים )שלושה(  3בין הצדדים, ובמהלך 

לא ייעץ ו/או מי מטעמו  המציעמכל מין וסוג שהוא. מבלי לגרוע מכלליות האמור, 

עם  המציעולא יפעל, במהלך תקופת ההתקשרות, מטעם כל גורם אשר עבודת 

  המזמין עשויה להיות רלוונטית עבורו.

בחוזה חייבות לשמירת סודיות יידרש לחתום על התו/או מי מטעמו  המציע     .12.2

ולהתחייב כי כל הדיונים בהם ייטול חלק וכן כל הממצאים והנתונים ההתקשרות, 

הנוגעים לשירות שיינתן על ידו, יישמרו בסוד לאורך תקופת ההתקשרות ולאחריה, 

אלא אם כן התקבל אישור מראש ובכתב של החברה להעברת הממצאים או הנתונים 

וי נחוץ למילוי תפקידו כנדרש בחוק או אם הגילוי נדרש על פי כאמור זולת אם הגיל

 כל דין.

במסגרת מתן השירותים יהיה קניינו הבלעדי ו/או מי מטעמו כל מסמך שיכין המציע      .12.3

או למי מטעמו כל טענה או תביעה בנוגע לכך. בנוסף, ו/של המזמין ולא תהיה למציע 

 שיגיע לידיעתם במסגרת השירותים.  או מי מטעמו לא יעשו שימוש במידעו/ המציע

לא יעשה שימוש במידע שיגיע לידיעתו במהלך תקופת ו/או מטעמו  המציע     .12.4

 ההתקשרות, למעט לצורך מילוי תפקידו.
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 כשיר שני .13

 "(.כשיר שניהמזמין רשאי להודיע על מציע נוסף ככשיר לזכייה )להלן: " .13.1

ממועד ההכרזה על המציע הזוכה, חודשים  12המזמין יהא רשאי תוך פרק זמן של  .13.2

להתקשר בהסכם עם המציע השני במקרה בו יתברר כי המציע הזוכה איננו מסוגל ו/או 

איננו מתכוון לעמוד בהתחייבויותיו ו/או רמת השירותים אותה מספק המציע אינה 

 עומדת בדרישות המזמין על פי תנאי המכרז ו/או ההסכם.

אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות החברה לפעול בכל דרך חוקית אחרת במקרה זה,  .13.3

לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור לפרסם מכרז חדש, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי 

 של המזמין. 

 

 תנאים כלליים .14

אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי, והוא יתחשב,      .14.1

באיכותו ובכישוריו של המציע, ניסיונו, מהימנותו, יכולתו הארגונית בין היתר, 

והפיננסית, כח האדם העומד לרשותו, המלצות וחוות דעת לגביו וכד', וכן כל שיקול 

נוסף אותו ימצא המזמין לנכון כפי שייקבע על ידי ועדת המכרזים של המזמין, וכן 

זמין וטובתו. המזמין רשאי ישמור לעצמו חופש פעולה מלא בהתאם למדיניות המ

 שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה.

המזמין יהא רשאי לפסול לחלוטין על פי שיקול דעתו הבלעדי הצעתו של מציע אשר      .14.2

לא מסר לעיונו אישור או מסמך שנדרש על ידו כאמור או שלא להתחשב בנתון שנמסר 

או אישור שלא הומצא לשביעות על ידי המציע ואשר ביחס אליו התבקש אותו מסמך 

 רצון המזמין.

 . המציעהמזמין שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם      .14.3

 אין לראות בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי של המזמין לביצוע ההתקשרות.     .14.4

ולמציע לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  המזמין רשאי לבטל את המכרז     .14.5

 מטעמו בגין כך.מן המזמין ו/או מי 

כל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהגשת ההצעה למכרז, יחולו על המציע ולא      .14.6

   יוחזרו לו בשום מקרה.

 

 אמות מידה ותהליך בחירת הזוכים .15

 בדיקת ההצעה תתבצע על בסיס שקלול איכות ההצעה ומחירה. .15.1

 ה שלבים, כדלהלן:שלושהליך הבחירה יעשה ב .15.2

 

 עמידה בתנאי סףבדיקת  -שלב ראשון
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בשלב זה ייבדקו כל ההצעות אשר תתקבלנה עד למועד האחרון להגשת ההצעות, ביחס לעמידתן 

בתנאי הסף. רק הצעה אשר עמדה בתנאי הסף הנדרשים כאמור לעיל תעבור לשלב הבא של 

 בדיקת איכות. 

 

 מהציון הסופי( 0%6בדיקת איכות ההצעה ) –שלב שני 

ניסיונו המקצועי, המלצות, וזאת בהתאם  המציע,התאם לטיב בשלב זה תיבדקנה ההצעות ב

  .לות המפורטות בטבלה המצורפת להלןקלמש

 

 ניקוד קריטריון לניקוד 

 .להגנת הסביבה הימית המציע בעבודה מול היחידה הארצית ניסיון

לצורך בחינת קריטריון זה על המציע לצרף להצעתו פירוט של ניסיונו  •

 היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית. המקצועי בעבודה מול

 10עד 

 נקודות

 

שנים שקדמו למועד הגשת  10 -במהלך ה עריכה וקידום של תמ"אניסיון המציע ב

  -הצעות למכרז

 10נקודות )ובמקסימום  5 -זכה את המציע בתכל תמ"א שתוצג על ידי המציע 

 נקודות(.

לצורך בחינת קריטריון זה על המציע לצרף להצעתו פירוט של ניסיונו  •

 תמ"א. בעריכה וקידום המקצועי

 10עד 

 נקודות

  –ועריכת היתרי בנייה  בקידוםניסיון המציע 

 10נקודות )ובמקסימום  5 -כל היתר בנייה שקידם וערך המציע יזכה את המציע ב

 נקודות(. 

ניסיונו  לצורך בחינת קריטריון זה על המציע לצרף להצעתו פירוט של •

 .היתרי בנייה  בקידום המקצועי

 10עד 

 נקודות

ההצעות שנים שקדמו למועד הגשת  10 -במהלך ה ניסיון המציע בעריכה וקידום תב"ע

  – למכרז

 נקודות(.  20)ובמקסימום ת נקודו 5-זכה את המציע בתב"ע שתוצג על ידי המציע תכל 

לצורך בחינת קריטריון זה על המציע לצרף להצעתו פירוט של ניסיונו  •

 .ניהול, עריכה וקידום ה תב"עהמקצועי ב

 20עד 

 נקודות

  כתב.ב , ומהמלצותהתרשמות כללית מהפרופיל המקצועי של המציע

מסמכי פרופיל המציע,  להצעתו קריטריון זה על המציע לצרףבחינת  צורךל •

 .בכתב המלצות 2ולפחות 

 10עד 

  נקודות

   

 מהציון הסופי( 0%4פתיחת הצעות המחיר ) – שיישלב של

לפי מציון ההצעה המשוקלל והוא יבחן עבור הצעת המחיר השעתית  40%ציון המחיר מהווה 

 . 2אחוז ההנחה מתעריף חשכ"ל ליועץ מסוג 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע, אשר יתגלה כי כלל בהצעתו  .15.3

 מידע שאינו אמת ו/או מטעה. 
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 אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעות שיזכו בציון הגבוה ביותר או כל הצעה אחרת.   .15.4

המזמין יהיה רשאי בכל עת לפנות למציעים נוספים להגשת הצעות או לפרסם מכרז   .15.5

 חדש במקום מכרז זה, ולבטל מכרז זה בכל שלב כפי שיראה לנכון.  

 

 הודעה על הזכייה וההתקשרות .16

 תובאנה בפני ועדת המכרזים של המזמין.הצעות המציעים    .16.1

 "ל.דואלעל כך הודעה בכתב  ובמכרז תימסר ל המציעעם קביעת    .16.2

, שהומצא על ידו בקשר עם לדוא"למציע שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב  .16.3

    השתתפותו במכרז.

זכייתו היה וזוכה כלשהו לא יעמוד בהתחייבויותיו, יהא המזמין רשאי לבטל את    .16.4

במכרז בהודעה בכתב, החל בתאריך שייקבע על ידי המזמין בהודעה, וזאת לאחר 

שניתנה למציע הודעה בה נדרש לתקן את המעוות, והמציע לא תיקן את המעוות 

בהתאם להודעה ותוך זמן שנקבע בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים 

 על פי כל דין.

ימי עבודה מיום קבלת החלטה ומסירתה  10תוך  חויביםהחוזה ייחתם בשינויים המ  .16.5

, אם יהיו כאלה, כתוצאה מהחלטות של הגופים המוסמכים של המזמין ו/או אל המציע

כתוצאה משינויים שיהיו במסגרת ניהול משא ומתן ככול שיתקיים כאמור לעיל בין 

 .למציעהמזמין 

בכל מקרה ידוע ומוסכם על המציעים כי הצעת המחיר אינה בגדר פרט חסוי וכי   .16.6

ההחלטה בדבר חיסיון פרט כל שהוא נתונה בידי ועדת המכרזים של המזמין אשר 

 תשקול את עמדת המציע אך אינה מחויבת לקבלה. 

מובהר בזאת למען הסר ספק, כי ככל שהחלטת המזמין תשתנה כתוצאה מבדיקה    .16.7

ל ועדת המכרזים כתוצאה מפגם ו/או חסר אחר שנסתר מעיניה ו/או מהליך חוזרת ש

משפטי, למשתתפים ו/או לזוכים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה  כנגד המזמין והם 

 יהיו מנועים מלטעון בעניין זה. 

  ובקשת הבהרות הגשת הצעות .17

וב צורן רחבכתובת המצויה במשרדי המזמין,  את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים .17.1

, במעטפות סגורות ואטומות כאמור ללא סימני זיהוי (1, קומה 7נתניה )כניסה מספר  א4

 של המציע.

 .0012:שעה עד ה 10.1982.-ה המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום  .17.2

הצעה שתגיע לאחר המועד יש לתאם את מועד ההגעה למשרד לצורך הגשת ההצעות. 

 תובא לדיון ותפסל על הסף.האחרון להגשת ההצעות לא 
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 -עו"ד תמר אלמיול בלבד מציע המבקש הבהרות בקשר לפנייה זו, רשאי לפנות בכתב .17.3

עד  9.1932.-ה. פניות כאמור תתקבלנה עד ליום tamar@mccp.co.il  דוא"לב ,לג'לם

ימי  3יפורסם באתר האינטרנט של המזמין תוך  , מענה לשאלות ההבהרה12:00שעה ה

 רק תשובות בכתב תחייבנה את החברה.בזאת כי  יובהרעבודה. 

 

 

 בברכה,

 החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tamar@mccp.co.il
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 1-למסמך א' 1נספח       
 

 מעמד משפטי בדברהצהרה 
 

 על המציע לציין במדויק את מעמדו המשפטי, בפרקים שלהלן:
 
 . פרטים כלליםא

 .שם: ___________________________________________

 .__________________________________________: כתובת
 

 .___________________________________________טלפון: 
 

 .: ___________________________עוסק מורשהמספר החברה/
 
 

 . שמות בעלי זכות החתימה ב
 

מס' תעודת   שם משפחה שם פרטי
 זהות

דוגמת      
 חתימה

    

    

    
 

 אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי הפרטים שמסרנו

 מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכניים.על 

 

 

 

_____________        ______________        _____________            ______________ 
 חתימה                             תאריך                          שם משפחה                           שם פרטי   
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 1-למסמך א' 2נספח 
     

 תצהיר לעניין שמירה על דיני העבודה    

 
’ ית חתימה מטעם _____ מס\ת ת"ז מס______ מורשה\____ נושאאני הח"מ

"(.לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה המציע"-זיהוי/ח.פ._________)להלן
     -ת בזאת ובכתב כדלקמן\ה ומתחייב\ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר\צפוי

               
המציע בעלי השליטה בו ומנהליו מקיימים את חובותיהם בדבר שמירת זכויותיהם של עובדי 

הגדרתם להלן, ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים על החברה, החברה לפי דיני העבודה כ
 ככל שחלים הסכמים או צווים כאמור.

 
המציע בעלי השליטה בו ומנהליו מתחייבים כי ימשיכו לשמור על זכויות עובדי החברה המופרטות 

 לעיל במהלך כל תקופת ההתקשרות נשוא מכרז זה. 1בסעיף 
 

ליו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה, בשל המציע בעלי השליטה בו ומנה
הפרת דיני העבודה כהגדרתם להלן, ולא נקנסו בשנה שקדמה להגשת ההצעה במכרז זה ע"י מפקח 

, ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני 1985-לחוק העבירות המינהליות , התשמ"ו 5שמונה לפי סעיף 
ולחילופין חלפה שנה  1987-פי חוק שכר המינימום התשמ"זהעבודה. וכן לא הורשעו בעבירה ל

 שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרון. 3כי חלפו  -ממועד ההרשעה או אם הורשעו פעמיים או יותר
 

המציע בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשע בעבירה של העסקת עובדים זרים בשלוש השנים שקדמו 
                                                                  להגשת ההצעה במכרז זה.               

 
המציע, בעלי השליטה בו ומנהליו מצהירים כי הם מקיימים ומתחייבים כי ימשיכו לקיים את כל 

 הוראות הדין בעניין עובדים זרים.
 

 נחשבים לקנסות שונים.       –אך במועדים שונים  -ידוע לי כי מספר קנסות בגין אותה עבירה
                                                                                              

 -לעניין תצהיר זה
 

, 1969-החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-"דיני העבודה"
                                 אשר שר התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם.                                                                               

 
כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן  ה כי שמי הוא_____\הנני מצהיר

 הצהרתי אמת.
 

_________________                                                 ______________ 
 שם המצהיר +חתימה                                                                       תאריך

 
 

 אימות חתימה
 

 אני הח"מ  עו"ד______________ מאשר בזאת  כי החברה___________________ 
 

רשומה  בישראל עפ"י דין וכי ה"ה_____________________________________ מוסמך 
 להצהיר ולהתחייב בשם החברה הנ"ל.

 

 ה כי ביום_____ בחודש______ בשנת_______ הופיע בפניי במשרדי \כמו כן אני מאשר
 

המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי  \זהות______________’ ב_____________ ה"ה מס
עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על 

  תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתתו.
 

 _________________ תאריך:__________________       חתימה:
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 1-למסמך א' 3נספח 
 
 

תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות 

 1976-מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו

 

"( המציעאני מר_____________, ת"ז _____________, המציע במכרז זה )להלן: "

ב לחוק עסקאות גופים 2)כמשמעו בסעיף  כי המציע ו/או בעל זיקה למציעמצהיר בזאת 

( לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר 1976 ציבוריים, התשל"ו 

ו/או לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  1987 -מינימום, התשמ"ז

עבירות הרי כי במועד ההצעה חלפו  2-עו ביותר מ ואם הורש 1991 תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 שנתיים ממועד ההרשעה האחרונה.

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 

__________________________                __________________ 

 תאריך                                                שם המצהיר+ חתימה

  

 אימות

 

אני הח"מ , עו"ד  ________________,  מ"ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______ 

פגשתי את מר ______________  נושא ת"ז  ____________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו 

להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו 

 תו.ואישר את תוכנו ואמית

 

 

__________________________                __________________ 

 תאריך                                                חתימת עו"ד + חותמת 

 

 לתאגיד -אישור עורך דין 

 

אני , הח"מ_____________, עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה 

_______, המורשה בחתימתו לחייב את חברת ______________, ת"ז ____

_______________ המציע ב___________ )להלן: "המציע"( בהתאם להוראות תקנון המציעה 

 ובהתאם לכל דין.

 

                        ____________________                                            __________ 

  תאריך                                                          חתימה + חותמת
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 1-למסמך א' 4נספח 
 

 לכבוד 

   החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ

לאחר שקראנו והבנו היטב את האמור בכל מסמכי המכרז ונספחיו אנו מסכימים לכל  .1

למכרז פומבי מס' האמור בהם, ומתכבדים להגיש לכם בזאת את הצעתנו הכספית 

 "המכרז"( להלן:) ליווי וייעוץ בתחום תכנון סטטוטורי וסביבהלשירותיי  6/19

ונספחיו,  נדרש בתנאי המכרזאנו מצהירים על כי אנו מקיימים אחר כל התנאים כ .2

 והחוזה המצורף כמסמך ב'. 

הצעת המחיר המוצעת על ידינו ניתנת בזאת לאחר שקראנו את כל מסמכי המכרז  .3

ונספחיו, והיא מתייחסת לכל סוגי השירותים הנדרשים במכרז ובהתאם להוראות 

 החוזה המצורף כמסמך ב'.

, 2ריף חשכ"ל ליועץ מסוג מבוססת על אחוז הנחה לתעלשעת עבודה הצעת המחיר  .4

 כמפורט להלן:

 

 לתמורה יתווסף מע"מ כחוק. .5

התעריף לתשלום עבור נסיעות שיבוצעו במסגרת פגישות עבודה לצורך מתן  .6

, ו לקילומטר בתוספת מע"מברוט₪  1.4השירותים נשוא המכרז יהיה בסך של 

 מהתעריף לשעת עבודה.  50% יהיה לפי הנסיעה ניעבור זמהתשלום ו

התעריף השעתי כולל בתוכו את כל העלויות הישירות והעקיפות הנדרשות למתן  .7

 שלעיל(. 6השירותים נשוא המכרז )פרט להחזר הוצאות נסיעה כאמור בסעיף 

 

 חתימה וחותמת מורשה חתימה במציע:________________

 

 תאריך:__________

 אישור

בזאת כי  מאשר המציעשל _________________ המשמש כיועץ המשפטי  אני הח"מ, עו"ד 
 6-19הצעת המחיר במסגרת מכרז על  ם_________________ ת.ז. ___________ אשר חת

לחתום מטעמו  ךמוסמ והינ המציעבשם , בתחום תכנון סטטוטורי וסביבה ליווי וייעוץלשירותיי 
בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו להתקשר בהסכם זה  המציעוכי נתקבלה החלטה כדין על ידי 

 .הצעתה המחירולהסמיך את הנ"ל לחתום על 
_____________________ 

 )חתימה +חותמת עו"ד( עו"ד

 

 

לתעריף חשכ"ל  הינו % ________________לשעת עבודה אחוז ההנחה שיינתן 
 .2ליועץ מסוג 

 אי מילוי הטופס בהתאם להוראות עשוי לגרור לפסילת ההצעה. 

)במידה ויינתן אחוז הנחה גבוה  10%על המציע להציע אחוז הנחה עד גובה מקסימלי של 
 , החישוב יהא לפי אחוז ההנחה המקסימלי(. 10% -מ
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 2-מסמך א'

 הצהרת המציע
 
 

 תאריך __________ 
 

 לכבוד 
 מצוקי חוף הים התיכון בע"מהחברה הממשלתית להגנות 

 
 

 א.ג.נ.,

 נוסח הצהרת המציע
 :פרטי המכרז

 ליווי וייעוץ בתחום תכנון סטטוטורי וסביבהלשירותיי  19-6פומבי מכרז  שם המכרז:
    החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ                    

   06/19מספר המכרז: 

את כל  ויודעבחינה זהירה את כל מסמכי המכרז  תייון ובחנבע תיהחתום מטה, לאחר שקרא יאנ
ולפי כרז זה בהתאם לאמור במתת את השירותים לאת בז , מציעמתן השירותיםהפרטים הנוגעים ל

 כדלקמן:את בז וכן, מצהיר ומתחייב כשכר החוזה המחיר שננקב על ידי

בהתאם, כי  יאת הצעת תיאמור במסמכי המכרז והגשאת כל ה תי, כי הבנאתמצהיר בז יאנ .1
ציג תביעות או דרישות, לרבות כאלו אאנו מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ולא 

 מראש על טענות כאמור. מוותר ית על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנהמבוססו

 __________כל האינפורמציה המצורפת למסמכי המכרז, כגון יל הידועכי  מצהיר יהננ .2
________________________________________________________________

כל טענה כלפי המזמין בגין מידע זה גם אם אין הוא תואם את המצב הקיים  יולא תהיה ל
 בשטח.

זו עונה על  ידרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתבכל התנאים הנ עומד ינא כי מצהיר יהננ .3
על עצמנו לבצע את ההתקשרות, בהתאם  מקבל ישות שבמסמכי המכרז וכי אנכל הדרי

 לתנאים המפורטים במכרז ובחוזה ונספחיהם.

 כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.את, בז מצהיר יאנ .4

, הן מבחינת מימונן והן מתן השירותיםהננו בעל הידע, הניסיון והכישורים הדרושים ל .5
 .מסמכי המכרז מבחינת הדרישות המקצועיות, בהתאם לכל

 מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות המכרז. מסוגל יהננ .6

כי התקשרות על פי מכרז זה כפופה לקיומם של תקציבים והרשאה  ידוע ליכי  מצהירי הננ .7
 תקציבית מטעם המדינה. 

הוא מהווה מחיר ו י, הינו כמפורט בהצעתמתן השירותיםעבור  שכר החוזה המבוקש על ידי .8
סופי, מוחלט וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות ו/או 

 , על פי מסמכי המכרז.מתן השירותיםהקשורות ו/או הנובעות ב

 שלשכר זה לא תתוסף כל הצמדה למדד. ימצהיר כי ידוע לי הננ .9

את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז ללא כל  ימקבל על עצמ יאנ .10
 הסתייגות שהיא.

זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה כאמור במסמכי  יהצעת .11
 המכרז.

קים מיום קבלת החוזה על ( ימי עס5, כי בתוך חמישה )מתחייב יאנ יאם תתקבל הצעת .12
ועל נספחיו כשהם חתומים על  על כל שינוייו ככול שיהיו מציא למזמין את החוזהאנספחיו, 

 .נדרש להמציא על פי מסמכי המכרז יידי, לרבות כל המסמכים אותם אנ
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ככל שהצעה זו מוגשת על ידי תאגיד, אנו מצהירים, כי הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות  .13
שם התאגיד על הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום ב
 הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין ו/או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

 את כל המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז. ילהצעת ףמצר יאנ .14

ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות 2הצהרה לפי סעיף  .15
 :1976-ים זרים כדין(, תשל"ומס ושכר מינימום והעסקת עובד

 אוהמציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום.  .א

המציע, או בעל הזיקה אליו, הורשע בעבירה אחת, לפי חוק שכר מינימום, אך ביום  .ב
 אוהקובע, חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה. 

תר, לפי חוק שכר מינימום, המציע, או בעל הזיקה אליו, הורשע בשתי עבירות, או יו .ג
 אך ביום הקובע, חלפו שלוש שנים לפחות, ממועד ההרשעה האחרונה.

 

____________________   __________________________ 
 חתימה וחותמת המציע      תאריך
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 במסמך 

 חוזה התקשרות עם המציע
 

 2019חודש ______ שנת שנערך ונחתום ב________ ביום _____ 

 

   ב י ן 

 החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ      

 514971126ח.פ.     

 , נתניה 8392ת.ד.   4מרח' צורן  

 09-7794343פקס:   09-7794333טל:     

 (החברה"ו/או  "המזמין")שתקרא להלן:     

 מצד אחד           

 

 

 _____________________________  ל ב י ן 

  ח.פ./מס עוסק מורשה _________ת.ז. /                                     

 __מרחוב: _____________________                     

 טל:__________   פקס:___________                                                      

 מורשי החתימה:ע"י                 

 

 ___________________ ת.ז. ________________                                  

 ___________________ ת.ז. ________________                                  

 "(המציע)שייקרא להלן: "                                                      

 

 מצד שני

 

בתחום תכנון ייעוץ ליווי ולשירותיי  6/19והמזמין הזמין הצעות במסגרת מכרז פומבי מספר :       אילהו

 ;"(המכרז" :)להלן סטטוטורי וסביבה

 זכתה; והצעתוהמציע השתתף ו       והואיל

 ;וועדת המכרזים של החברה אישרה את ההתקשרות ביום ____________       והואיל

 מתן השירותיםהניסיון, היכולת והאמצעים הדרושים ל ,והמציע מצהיר כי יש לו הידע       והואיל

 ;מכרז והסכם זההנשוא                   

  כל סיבה אחרת, מלחתום על הסכם זהוהמציע מצהיר כי אינו מנוע, בין מכוח דין ובין מ       והואיל

 התחייבויותיו על פיו;ומלקיים את                   

 

 לכן הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
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 מבוא וכותרות  .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 1.1

 הנספחים להסכם זה המובאים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד הימנו:  1.2

 

 ;פוליסת ביטוח אחריות מקצועית    1נספח 

 ;פוליסת ביטוח כלפי צד שלישי 2נספח 

 ;אחריות מעבדים פוליסת  3נספח 

 הצהרה לעניין העסקת עובדים;      4נספח 

 התחייבות להעדר ניגוד עניינים;      5נספח 

 נספח שמירה על סודיות;      6נספח 

 

 תקופת ההסכם .2

חודשים החל מיום החתימה על הסכם  12-הנה לנשוא הסכם זה תקופת ההתקשרות  2.1

 "(.תקופת ההתקשרות הראשונהההתקשרות עם המציע )לעיל ולהלן: "

 ,אישור ועדת המכרזיםכפוף לוב רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי יההמזמין יה 2.2

חודשים כל אחת  12בנות תקופות נוספות  4בעוד את תקופת ההתקשרות  להאריך

 "(. תקופת הארכה)להלן: "

יחולו כל הוראות ההסכם על הצדדים  –לעיל  2.2כקבוע בסעיף  ארכהבתקופה ה 2.3

 בשינויים המחויבים.

מובהר בזאת כי המזמין יהיה רשאי לסיים את תוקף ההסכם, מבלי שיידרש לנמק  2.4

. ימים מראש ובכתב שתינתן למציע 30ל את הסיבות לביטול ההסכם, בהודעה ש

ימים ממתן הודעה כאמור, והמזמין  30במקרה כזה יבוא ההסכם לסיומו בתום 

המזמין לא יהיה חייב בכל עבור השעות שביצע בפועל. את התמורה  למציעישלם 

 פיצוי או תשלום שהוא, עבור או בקשר עם או בשל ביטול ההסכם כאמור בסעיף זה.  

בוטל ההסכם או הגיע לידי סיום, יהיה המזמין רשאי להשתמש בכל מסמך, מידע  2.5

מתן מטעמו עבור המזמין, במסגרת  מי ו/או המציעאו חוות דעת שהוכנו על ידי 

 הסכם זה.  השירותים על פי

 השירותים .3

   חוות דעת מקצועיות בנושאי קידום תכנון, תהליכים סטטוטוריים ותכנון ייעוץ והכנת  .3.1

 סביבתי מעת לעת בפרויקטים אותם מבצע המזמין ו/או מי מטעמו.

 לגביי סוגיות הנוגעות בקידום תכנון וביצוע פרויקטים של המזמין.. ייעוץ שוטף 3.2

    ליווי ובקרה של מסמכים ותכניות שמקדם המזמין.  . 3.3

 . בקרה על תהליכי התכנון בפרויקטים הנדסיים של המזמין.3.4
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 ההתקשרותהיקף  .4

שעות בחודש )ובהתאם עד  50עד בהיקף משוער של  תהיה עם המציעההתקשרות  4.1

 שעות בשנה(.  600

ו/או היקפי עבודה בכל חודש למינימום  מתחייב אינו המזמיןמובהר בזאת כי  4.2

 פי על ההתקשרות את להרחיב או לצמצם האופציה את לעצמו שומר הואובכלל, 

 ובהתאם לצרכי המזמין, ובכפוף למגבלות תקציביות של המזמין.  דעתו שיקול

 

  המציעוהתחייבויות הצהרות  .5

 יתןהינם בעלי ידע מקצועי, ניסיון ויכולת ל מצהיר כי הוא ו/או מי מטעמו המציע 5.1

 נשוא ההסכם.  שירותיםאת ה

בהתאם להוראות המכרז השירותים שיינתנו על ידי המציע יהיו מתחייב כי  המציע 5.2

מעולה ולשביעות מקצועי, באופן יעיל, והם יינתנו על ידו ו/או מי מטעמו , יוונספח

  .רצונו של המזמין

, לרבות השתתפות מתן השירותיםמתחייב למלא אחר הנחיות המזמין ב המציע 5.3

 כל שיידרש. כבישיבות עבודה 

 סעיף משנה זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה.                        

 

 התמורה .6

את  למציעעפ"י הסכם זה ישלם המזמין  המציעבתמורה למילוי התחייבויותיו של  6.1

לאחר % ____ הנחה מחיר שעתי ) בתוספת מע"מ₪ תמורה שעתית בסך _______ 

החזר הוצאות נסיעה ישולם בהתאם לכתוב בנספח . (2מתעריף חשכ"ל ליועץ מסוג 

 להצעת המציע.  1-למסמך א' 4

מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה המפורטת לעיל הנה התמורה המלאה המגיעה  6.2

יהא זכאי לכל  לא המציעבגין קיום מלוא התחייבויותיו נשוא ההסכם.  למציע

שבנספח  מעבר לתמורה שנקבעה בהצעת המחיר מתן השירותיםתמורה נוספת בגין 

  להצעת המציע.  1-למסמך א' 4

יום ממועד אישור  30יבוצע במועד שוטף + על פי המתווה המצוין לעיל, תשלום ה 6.3

על המציע להגיש יחד עם החשבון לתשלום פירוט מלא של  .החשבון ע"י המזמין

 הנעשה בשעות העבודה בגינם מבוקש התשלום.

מוסכם בין הצדדים כי שום תשלום אחר או נוסף פרט לאמור בסעיף זה, לא ישולם  6.4

ולא לאחר פקיעת ההתקשרות על פי  ביצוע העבודותעל ידי המזמין, לא במהלך 

 למציע, לא םו/או כל הנובע מה םולא בקשר אית מתן השירותיםהסכם זה, לא עבור 

 .ו/או מי מטעמו
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 אי תחולת יחסי עובד מעביד .7

ו/או  המציעמצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין  המציע 7.1

מתן השירותים מעביד בכל הנוגע לעובדיו ו/או מי מטעמו לבין המזמין יחסי עובד 

 בהתאם להסכם זה.

, והוא בלבד יהיה מתן השירותיםהינו קבלן עצמאי לצורך  המציעעוד מוצהר, כי  7.2

ו/או  כל סיבה שהיא שיגרמו לו, לעובדיואחראי לכל אבדן, פיצוי, תשלום או נזק מ

 בגין הנ"ל.שא בכל תשלום יוהמזמין לא ימתן השירותים כל צד שלישי בעקבות 

 למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בין הצדדים: 7.3

אינם יוצרים יחסי עובד ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו  המציען שהיחסים בי 7.3.1

ומעביד, אלא יחסים בין מזמין לקבלן עצמאי המספק למזמין שירותים 

 כמתחייב ממעמד זה.מתן השירותים על בסיס קבלני ומקבל תמורת 

נשוא מתן השירותים בבדיו ו/או מי מטעמו ו/או עו למציעלא תהיינה  7.3.2

זכויות של עובדים אצל המזמין ו/או המדינה והם לא יהיו הסכם זה, 

זכאים לכל פיצוי ו/או הטבות כלשהן בקשר לביצוע הסכם זה ו/או ביטולו 

 ו/או סיומו ו/או הפסקתו מכל סיבה שהיא.

 י מטעמו,ו/או מ יהיה אחראי לבדו לכל תביעה של עובד מעובדיו המציע 7.3.3

 ביצוע העבודות. הנוגעת ליחסי העבודה שבינו ובינם או להעסקתם ב

במידה והמזמין, המדינה, הממשלה או עובדיהם או שליחיהם יתבעו על  7.3.4

בכל עילה שהיא הקשורה להסכם זה,  ,או מי מטעמוו/ המציעידי עובד 

כל תשלום, פיצוי, הוצאה, שכר טרחה או תשלום אחר  המציעישלם 

או הכרוכים בתביעה ובצורך להתגונן בפניה, וישפה אותם בגין הנדרשים 

 כל סכום או תשלום שנשאו בו.

אם ייקבע, כי למרות כוונת הצדדים המפורשת כפי שבאה לידי ביטוי  7.3.5

ו/או מי מבין עובדיו התקיימו יחסי עובד ומעביד בין המזמין  ,בהסכם זה

את  המציע, ובשל כך יחויב המזמין בתשלום כלשהו, ישפה ו/או מי מטעמו

ישא בה כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד, ככל יהמזמין על כל חבות ש

 שיהיו.

 סעיף זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה.             

 

 שמירת מידע ומסמכים .8

מצהיר בזה כי ידוע לו שמידע ומסמכים אשר נמסרו לו ו/או אשר הגיעו  המציע 8.1

זה ו/או  הסכםלפי  מתן השירותיםלידיו ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו תוך כדי 

וכי הוא ו/או מי מטעמו מתחייבים לשמור על כל  מזמיןבקשר עמו הינם רכוש ה

 פי הסכם זה. עם סיום ההתקשרות על  מזמיןמידע ומסמך כאמור ולהשיבו ל

המזמין יהיה רשאי לעשות בכל חומר כאמור כל שימוש שיימצא לנכון, תוך כדי  8.2
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ולאחריה, לרבות פרסומו, או העברתו לאחר, בתמורה או ללא  התקשרותתקופת ה

 תמורה.

על הסכם זה מהווה אישור לכל שימוש שיעשה המזמין בחומר  המציעחתימת  8.3

 כאמור.

לא יהיה רשאי לעכבו  המציעו רכושו של המזמין ומודגש בזה כי החומר כאמור הינ 8.4

 תחת ידיו אף במידה ויגיעו לו, לטענתו, תשלומים מאת המזמין. 

מודגש בזה כי כל התוצרים שיתקבלו במסגרת ההתקשרות בין הצדדים הינם  8.5

קניינו הבלעדי של המזמין, והוא יהא רשאי לעשות כל שימוש על פי שיקול דעתו 

ים שיתקבל לידיו, וזאת מבלי שיצטרך לקבל כל רשות או הבלעדי במידע ובתוצר

 הסכמה מצד המציע. 

מוסכם ומוצהר בזאת במפורש, שכל הזכויות מביצוע העבודות, לרבות כל סקר,  8.6

או כל מסמך אחר,  , חוות דעתמדידה, מפה, שירטוט, מוצר, יצירה, תכנית, מפרט

שיטות בדיקה, מתודולוגיה, מודל, ידע פטנט, המצאה, סימני מסחר, סודות 

מתן השירותים מקצועיים, סודות מסחריים ואחרים וכל קניין רוחני הקשור עם 

ו/או מי  המציעבין עם רשומים ובין אם לא, לרבות שינויים בהם שיבוצעו על ידי 

היו ויישארו בכל עת קניינו הבלעדי והמלא מטעמו, כתוצאה מביצוע העבודות, י

ו/או מי מטעמו כל זכות שהיא,  למציעשל המזמין ואין בהסכם זה כדי להעניק 

ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין בכל הקשור לביצוע 

 העבודות ולתוצריהן.

יוצרים משום הפרה של פטנט או זכויות  מתן השירותיםמצהיר כי אין ב המציע 8.7

המוקנות למזמין כאמור בסעיף וכי הוא רשאי להקנות למזמין את כל הזכויות 

8.6. 

 .סעיף זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה

 

 ניגוד עניינים .9

ישיר מצהיר בזה כי אין במועד חתימת הסכם זה כל חשש לניגוד עניינים  המציע 9.1

 ו/או מי מטעמו. למציענשוא הסכם זה ביחס  מתן השירותיםביחס עם ו/או עקיף 

מתחייב להביא לידיעת המזמין כל מידע העשוי להיות רלוונטי לקביעת  המציע 9.2

 . המזמין לצורך בדיקת ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים

בכל פעולותיו  לו אחריותו לפעול בתום לב כלפי המזמין מצהיר כי ידועה המציע 9.3

בקשר עם הסכם זה, וכי כל המלצה וכל ייעוץ יינתנו אך ורק משיקולי טובת 

 המזמין ולא מתוך שיקולי רווח או שיקולים אחרים. 

בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים האם בעניין פלוני יש משום חשש לניגוד  9.4

 . מזמיןיינים תכריע דעת הענ

 .התחייבות להעדר ניגוד עניינים מתחייב למלא תצהיר המציע 9.5
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 .סעיף זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה

 

 אחריות  .10

 ו, מיד עם דרישתוו/או לשפות וומתחייב לפצות מזמיןאחראי כלפי היהא  המציע 10.1

ו/או לעובדי המזמין  מזמיןהראשונה, בגין כל נזק ו/או אבדן ו/או הפסד שייגרמו ל

 המציע של וו/או לכל צד שלישי כתוצאה ממעשה ו/או מחדל בביצוע התחייבויותי

ו/או  וועל ידי כל מי שנתון למרות ו, על ידי עובדיהמציעאו בקשר אליהן על ידי 

 .מוסמך משפט בית של דין לפסק בהתאם המציעשל  וו/או מטעמ ופועל בשמ

 

 ואם, השירותים מתן עם בקשר שיגרמו לנזקים שלישי צד כלפי אחראי המציע 10.2

 הנזקים בגין כלשהו סכום שלישי לצד לשלם משפט בית ידי על יחויב המזמין

 סכום כל על המזמין שיפויאו /ו בפיצויהמציע  חייב יהיה, להם אחראי המציעש

  .משפטיות הוצאות זה ובכלל לו שיגרמו ההוצאות כל לרבות, בו יחויב שהוא

 

 כנגדו הוגשה אשר תביעה כל על, סביר זמן תוך, מציעל להודיע מתחייב המזמין 10.3

  .מפניה להתגונן לו ולאפשר

 

 ביטוח .11
 

ערוך יבהתאם להוראות חוזה זה ועל פי כל דין, המציע מבלי לגרוע מאחריות של  11.1

, ביטוחים סכם זהפי ה על השירותים מתן, למשך כל תקופת ו, על חשבונהמציע

אישור ביטוח אחריות בהתאם לאישורי קיום הביטוחים )להלן: " ולכיסוי אחריות

( הנלווים כלפי צד שלישי וחבות מעבידים" ואישור "ביטוח אחריות מקצועית"

 . 1-3ה כנספחים להסכם ז

 אתזה  הסכםחתימה על ה ממועד יאוחר שלא, במועד למזמיןמציא י המציע 11.2

על ידי חברת ביטוח המורשית לפעול  מיםחתו םהאמורים כשה הביטוח יאישור

 בישראל.

ואי  העבודהחתום כאמור, תהווה תנאי מוקדם להתחלת  יםהמצאת אישור 11.3

   .הסכםבמועד תיחשב להפרה יסודית של ה םהמצאת

מכל אחריות לאובדן או נזק או חבות  ואו מי מטעמ/ו מזמיןפוטר את ה המציע 11.4

המבוטחים או אמורים להיות מבוטחים לפי האמור בסעיף זה ובכלל זה הפטור 

 ניתן גם לגבי סכומי ההשתתפות העצמית.

באישורי הביטוח במשך  המפורטיםמתחייב להחזיק בתוקף את הביטוחים  המציע 11.5

  .המזמיןכל תקופת ההתקשרות עם 

 דמי את לשלםמתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח,  המציע 11.6

כדי לממש  מזמין, ולעשות כל פעולה, אם יידרש לעשותה על ידי הבמועדם הביטוח

  את פוליסות הביטוח בעת הצורך. 
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 וויתור בדבר סעיף ויכללו המזמין לביטוחי וקודמים ראשוניים יהיו המציע ביטוחי 11.7

 וכל מנהליו, עובדיו, המזמין כלפיתחלוף /לשיבוב זכות על השירותים נותן מבטחי

  .מטעמו הבא

מראש ובכתב על דרישת תשלום פרמיות ו/או דמי  מוותרים ומבטחיו המציע 11.8

 . המציעבגין ביטוחי  מזמיןהשתתפות עצמית מה

הם  הביטוח אישוריגבולות האחריות הנזכרים בו תנאיו, הביטוחיהכיסוי  היקף 11.9

 וולעדכן את ביטוחי יוהשירותים להעריך את סיכונ נותןמזעריים בלבד ועל 

 בהתאם. 

"אי  הצהרת על לחתום הוא מתחייב, מעבידים חבות ביטוח עורך לא השירותים ונותן במידה

  .4 כנספח להסכם המצורף לנוסח בהתאם" עובדים העסקת

 

 הפרות וסעדים .12

הסכם זה הפרה לא יסודית ולא תיקן את ההפרה בתקופת הארכה  המציעהפר  12.1

שתינתן לו על ידי נציגי המזמין בכתב או הפר הסכם זה הפרה יסודית, רשאי יהיה 

לכל אדם או גוף אחר, וזאת מתן השירותים מזמין לבטל הסכם זה, ולמסור את ה

 בנוסף לזכויותיו על פי על דין ועל פי ההוראות האחרות בהסכם זה.

כאמור בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת  -לצרכי הסכם זה "הפרה יסודית"  12.2

בנוסף  והוראותיו של חוק זה יחולו על הפרת הסכם זה 1970 –חוזה(, התשל"א 

לכל סעד אחר הקבוע בהסכם דנן. בנוסף לכך, מוסכם כי כל אחד מן המעשים 

 הבאים הינו הפרה יסודית של ההסכם:

הפר הוראה מהוראות הסעיפים שמצוין בהם כי הם עיקריים  המציע 12.2.1

 ויסודיים בהסכם.

שיש בהם נגיעה לכינוס נכסים,  המציעהוחל בהליכים משפטיים כנגד  12.2.2

הסדר עם או לטובת נושים, פירוק מסוג כלשהו ו/או חיסול עסקים באופן 

 אחר. 

 

 כללי .13

המזמין ללא  יאו נציג ים, שליחניםכסוכ םעצמ ולא יציג ו/או מי מטעמו המציע  13.1

 אישור המזמין לכך מראש ובכתב.

לא יעשה שימוש בתוארו או בתפקידו במזמין, שלא במסגרת פעילותו על  המציע 13.2

 פי הסכם זה.

לא יהא רשאי להעביר איזו מזכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או   המציע 13.3

 מקצתן, לכל צד שלישי שהוא.
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מבלי לגרוע מזכויות המזמין בהתאם להסכם זה ולהוראות כל דין, יהיה המזמין  13.4

על פי הסכם זה ו/או מכל מקור אחר, אם וככל  למציעסכום שיגיע  רשאי לקזז כל

 שיהיה. 

אם מי מהצדדים לא יממש איזו מזכויותיו לפי הסכם זה, לא ייחשב הדבר  13.5

 על זכויותיו אלו, ולא יצור כלפיו השתק או מניעות. ולוויתור

מוסכם בזאת כי סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל הנוגע להסכם זה תהיה  13.6

 לבית המשפט המוסמך בתל אביב.

כל הודעה אשר על אחד הצדדים להסכם לשלוח לצד השני תשלח לפי המענים  13.7

 הבאים:

 

 – המזמין

 "מבע התיכון הים חוף מצוקי להגנות הממשלתית החברה

 , נתניה  4' צורן מרח

 . 09-7994343פקס:      09-7794333טלפון:                                                

  המציע                                               

         ___________________________________ 

         ___________________________________  

                ___________________________________ 

         ___________________________________  

         

כל מכתב או הודעה, אשר נשלחו לפי המענים הנ"ל, יחשבו כאילו נתקבלו על ידי  13.8

 שעות מתאריך המשלוח, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר. 72הנמען תוך 

כל הודעה אשר שוגרה במכשיר הפקסימיליה ו/או בדוא"ל ו/או נמסרה ביד תחשב  13.9

שעות, אם שוגרה במהלך יום העסקים הרגיל,  24ילו הגיעה לתעודתה בתוך כא

 ונתקבל אישור מכשיר הפקסימיליה להעברתה התקינה בשלמותה. 

 –ולראיה באו הצדדים על החתום  -

 

 

_______________________                                         ______________________ 

 )חותמת + חתימה( המציע                     המזמין          
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 ב'למסמך  1נספח 
 פוליסת ביטוח אחריות מקצועית

 

 לכבוד:

 החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ

 , נתניהא4רחוב צורן 

 ;המזמין"()להלן:" 

 

 אישור על קיום ביטוחהנדון: 

 ערכנואנו הח"מ ___________ חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת כי 

"( פוליסת ביטוח על שמה לצורך המבוטחת" )להלן: ___ח.פ. ____ ל____________________

 ( כדלקמן :"שירותיםה)להלן: "וסביבתי  תכנון סטטוטוריתחום ב ליווי וייעוץמתן שירותיי 

 

_____________ לתקופה מ _________ עד פוליסת ביטוח אחריות מקצועית שמספרה_

________ 

 

המקצועית של המבוטחת בגין כל נזק לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף  ההכיסוי: ביטוח אחריות

משפטי כלשהו,   עקב הפר חובה מקצועית או טעות שמקורם ברשלנות, טעות, מחדל או השמטה, 

 למקרה וסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.₪  3,000,000בגבול אחריות בסך 

 

 הרחבות :

וחית של המבוטחת עקב הפר חובה מקצועית הנובעת הביטוח הורחב לכסות את אחריותה השיל    -

או גוף הפועל מטעמה ו/או בשירותו ו/או כנציגו בפרויקט  ממעשיו ו/או מחדליו של כל אדם

 עבור המבוטחת. הבגין פעילות

 7( לתקופה של Run Off) פעילתו הפסקת לאחר המבוטחת אחריות את לכסות מורחב הביטוח   -

  למקרה וסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.₪  3,000,000 שנים בגבולות אחריות בסך

 

 :הביטוח אינו כולל כל מגבלה בדבר

 אובדן מסמכים אמצעי מידע אחרים. אובדן השימוש בהם ו/או עיכובם עקב מקרה ביטוח. -
 או מרמה של המועסקים על ידי המבוטחת./ומעשה אי יושר  -
 . השמצה או הרע לשוןהוצאת דיבה או שם רע,  -
 .פליליים בהליכים הגנה הוצאות     -

 

 ".2011היקף הכיסוי בפוליסה הידועה בשם "שפי ב.ר.  היקף הכיסוי:

 

 הפוליסה כפופה לתנאים הבאים :

 בשם המבוטחת כמבוטח נוסף בכפיפה לסעיף אחריות צולבת. תהחברה נכלל .1
 .claims madeהביטוח יהיה על בסיס  .2
 בלתי מוגבל. –רטרואקטיבי  תאריך .3
יטוח כולל תנאי מפורש לפיו אנו מתחייבים להודיע לחברה בכל מקרה בו פוליסה זו הב .4

 12 - בתמתבטלת, לפני תום התקופה כאמור, ובמקרה שלא תחודש, תיקבע תקופת גילוי 
 חודשים ממועד הביטול או אי החידוש כאמור.
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 בשיעור ולא מראש קבוע בסכום לתובע ולא ביטוח למקרה תחושב העצמית השתתפות .5
 .הביטוח מתגמולי

הפוליסה כוללת תנאי מפורש לפיו היא קודמת לכל ביטוח אחר שנערך על ידי החברה וכי  .6
 המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי החברה.

הפוליסה כוללת תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על זכותו לשיבוב כלפי החברה ו/או מי  . 6

 ויתור זה לא יחול במקרה של פעולה מתוך כוונת זדון. מטעמם, אך מובהר כי

.   הביטוח לא יבוטל והיקף הכיסוי בו לא יצומצם במשך תקופת הביטוח אלא אם תימסר לחברה 7

 יום מראש. 60ההודעה על כך בדואר רשום, לפחות 

בלעדי בתשלום דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית במקרה של  באופןישא ת.  המבוטחת 8

 תביעה וכן בעמידה התנאי הפוליסה. 

הננו מאשרים בזאת כי אי קיום ו/או הפרה של החובות המוטלות על המבוטחת לרבות אך לא    9

מוגבל אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסה, לא תפגע 

  לקבלת פיצוי על פי הפוליסה . חברהויות הבזכ

בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסה המקורית עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור 

 לעיל.

 

__________________________________ 

 חתימה וחותמת המבטח

___________________________________ 

 שם החותם ותפקידו

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 ב'למסמך  2נספח 
 פוליסת חבות כלפי צד שלישי

 

 לכבוד:

 החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ

 , נתניהא4רחוב צורן 

 ;המזמין"()להלן:" 

 קיום ביטוחים  אישור

 

אנו הח"מ ___________ חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת כי ערכנו 

"( פוליסת ביטוח על שמה לצורך המבוטחת" )להלן: ___ח.פ. ____ ל____________________

 ( כדלקמן :"שירותיםה)להלן: "וסביבתי  תכנון סטטוטוריתחום ב ליווי וייעוץמתן שירותיי 

  

חבות כלפי צד שלישי שמספרה____________ לתקופה מ ___________עד  פוליסת

  __________ 

  ו/או מי מטעמה על פי כל דין עקב: המבוטחתביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין חבות 

  .שכלי או נפשי, גופני ליקוי או פגיעה, מחלה, מוות, גופני היזק. א

  .שלישי צד לרכוש אובדןאו /ו היזק. ב

  .לתקופהלמקרה תובע וסה"כ  ₪ 4,000,000סך בבגבולות אחריות 

 כל מגבלה לגבי חבות עקב:  כוללתלא  הפוליסה

 אש, התפוצצות. -

 בהלה, פרעות, שביתות והשבתות. -

 .בו פעלה שהמבוטחת רכוש -

 תחלוף מצד הביטוח הלאומי.   תביעות -
 כל של מחדליה או מעשיה בגין המבוטחת של השילוחית אחריותו את מכסה הביטוח פוליסת

  .מטעמה הפועל בהתנדבות או בשכר אדם

)להבדיל מפגיעה גופנית  personal injuryמורחבת לכסות חבות בגין פגיעה אישית,  הפוליסה

ותוצאותיה( הנגרמת לצד שלישי כלשהו תוך כדי או עקב פעילותה של המבוטחת מבלי לגרוע 

, הרע לשון(, בפרטיות פגיעה)כולל  הפרט לתחוםבשל חדירה  מכלליות האמור, לרבות חבות

  .הסודיות חובת של לב בתום הפרה של חבות וכן, אדם העלבת

 

או למחדלי /ולמעשי  ההמבוטח את החברה, בגין אחריות בשםרחב לכלול הוהביטוח 

    מיהמבוטחת ו/או 

ייחשב הביטוח כאילו נערך עבור כל אחד מיחידי  ומטעמה, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפי  

  המבוטחת בנפרד.
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 ב'למסמך  3נספח 
 אחריות מעבידיםפוליסת 

 

 לכבוד:

 החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ

 , נתניהא4רחוב צורן 

 ;המזמין"()להלן:" 

   

 קיום ביטוחים  אישור

 

אנו הח"מ ___________ חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת כי ערכנו 

"( פוליסת ביטוח על שמה המבוטחת" )להלן:_______ ח.פ. ____ ל____________________

( כדלקמן "שירותיםה)להלן: "וסביבתי  תכנון סטטוטוריתחום ב ליווי וייעוץלצורך מתן שירותיי 

: 

  

__________עד  מ לתקופה___________  שמספרה מעבידים אחריות ביטוח פוליסת

__________ 

  

. ביטוח אחריות מעבידים בגין חבות המבוטחת ו/או מי מהפועלים מטעמה כלפי עובדיה ו/או 1

מועסקיה עקב היזק גופני, נפשי, שכלי או מוות כתוצאה מתאונה ו/או מחלה תוך כדי או עקב 

 למקרה ולתקופה. ₪  18,000,000-לתובע ו₪  6,000,000יות בסך עבודתם, בגבול אחר

 מחלהאו /ו עבודה תאונת קרות ולעניין היה נוסף כמבוטח החברה את לכלול הורחב הביטוח. 2

 של המועסקיםאו /ו מהעובדים מי של כמעביד כלשהו מבחן"י עפ תיחשב כלשהיא מקצועית

  .המבוטחת

כלי רכב )למעט נזק ב שימוש, בים עבודה, עבודה שעות בדבר מגבלה כל כולל אינו הביטוח. 3

, תביעות ותאו השבת ותגוף המכוסה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים(, פרעות שבית

 תחלוף מצד הביטוח הלאומי.

 הביטוחי מהכיסוי בהיקפו נופל אינו בפוליסות הביטוחי הכיסוי כי בזאת מאשרים הננו. 4

 "מ.בע לביטוח חברה כלל של 2013 ביט בפוליסות המוקנה

 לכל קודמות הן לפיו מפורש תנאי כוללות דלעיל הביטוח פוליסות כי, בזאת מאשרים הננו. 5

 ביטוחי שיתוף בדבר טענה או דרישה כל על מוותרים אנו וכי החברה ידי על שנערך אחר ביטוח

 .החברה

. הננו מאשרים בזאת, כי הביטוחים דלעיל כוללים תנאי מפורש לפיו אנו מוותרים על זכותנו 6

 לשיבוב כלפי החברה או כלפי כל הבא מטעמה ו/או במקומה. 

 יצומצם לא, יבוטל לא הביטוח לפיו מפורש תנאי כוללים דלעיל הביטוחים כי מאשרים הננו. 7

, רשום בדואר, כך על הודעה לחברה תימסר אם אלא הביטוח תקופת במשך לרעה ישונה ולא

 .מראש יום 60 לפחות

יום לפני מועד חידוש הביטוחים דלעיל, אם  30. אנו מתחייבים להודיע לכם בדואר רשום, 8

 במועד זה לא הוסכם על חידושם.  
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. ידוע לנו כי המבוטחת אחראית בלעדית לתשלום מלוא הפרמיות, לתשלום סכומי 9

 .   ההשתתפות העצמית ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטחת על פי הפוליסות כאמור

 יגרע לא, מטעמה מי ידי עלאו /ו המבוטחת ידי על הפוליסות תנאי של לב בתום קיום אי. 10

  .הפוליסות פי על פיצויאו /ו שיפוי לקבלת החברה מזכויות

 האמור פי על במפורש שונו שלא כמה עד המקוריות הפוליסות של ולהסתייגויות לתנאים בכפוף

 .לעיל

 

_________________ 

 המבטח וחותמת חתימה

_________________ 

 ותפקידו החותם שם
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 ב'למסמך  4נספח 
 הצהרה לעניין העסקת עובדים     

 

 לכבוד 

 "( החברההחברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ )להלן: "

 א 4רחוב צורן 

 נתניה 

 

 הצהרה לעניין העסקת עובדים הנדון:   

 

 –בתחום תכנון סטטוטורי וסביבהייעוץ ליווי ולשירותיי  6/19לעניין הסכם במסגרת מכרז פומבי 

 עובדים בין במישרין ו/או בעקיפין במסגרת העבודה כאמור. ריני להצהיר בזאת כי אינני מעסיקה

להודיע לחברה על כך מבעוד  עובדים הנני מתחייבכי אם ו/או כאשר אעסיק  כמו כן הנני מתחייב

מועד, ואערוך פוליסת חבות מעבידים בהתאם לדרישות הביטוחיות וגבולות האחריות שיוצגו על 

 ידי החברה.

 חברה מכל חבות כלפי מי מעובדי בהווה ו/או בעתיד.את ה בכל מקרה הנני פוטר

למען הסר ספק הנני להצהיר כי לא קיימת מערכת יחסי עובד / מעביד ביני ו/או מי מטעמי לבין 

 החברה. 

 

         ___________      ____________                 ____________ 

 תאריך                                             חתימה          שם המצהיר                       
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 ב'למסמך  5נספח 
 התחייבות להעדר ניגוד עניינים

 

 

 שנערכה ונחתמה ב______ ביום ____ בחודש _____ בשנת _________

 על ידי:

 :________________________.המציע

 ______________________.' מרח

  _______________:פקס  ___________.:טל

 "(;המציע)להלן : "

 

(  מקבל את "המזמין"הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ )להלן:  והחברה הואיל
 ;עילהשירותים כהגדרתם ל

 והנני מועסק בקשר למתן השירותים; והואיל

 במצב של ניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים ולאחריו;והנני עשוי להימצא  והואיל

 

 לפיכך הנני מתחייב כלפי המזמין כדלקמן:

הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי, במהלך תקופת מתן השירותים,  ניגוד עניינים מכל  .1
 מין וסוג שהוא, ו/או קשרים עסקיים או קשרים אחרים עם גורמים בקשר למתן השירותים.

הנני מצהיר ומתחייב שלא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום שירותי הייעוץ נשוא  .2
מתן השירותים, למעט מטעם המזמין, במהלך תקופת מתן השירותים בין הצדדים,  אלא 

 אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של המזמין.

בשלם אני, עלול להימצא הנני מתחייב להודיע למזמין באופן מיידי, על כל נתון או מצב ש .3
 במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים. 

הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למזמין על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם כאמור  .4
להלן, בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראותיה בעניין.  2-3בסעיף 

שלא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד  המזמין רשאי
 עניינים, והנני מתחייב כי  אפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.

 ולראיה באתי על החתום:

 המציע

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 הסודיות על שמירה– למסמך ב' 6 נספח

מהזמנה/חוזה מס' ______ בין " החברה הממשלתית נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד  .1
"( לבין המזמיןלהגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ" )להלן: "

 "(.המציעמספר ח.פ. ______________ )להלן: " _______________________

מצהיר בזאת כי ידוע לו, כי כל מידע ומסמכים אשר יגיעו לידיו במסגרת עבודתו,  המציע .2
מתחייב שלא להוציא מסמך המציע ואין לפרסמם. מבלי לגרוע מן האמור, הנם סודיים 

או כל חומר כתוב ממוחשב כלשהו מתחומי המזמין ללא אישור מראש ובכתב של נציג 
 המזמין ו/או הוראות הדין החלים עליו מכוח החוק.

ייב מתחייב כי לא יוציא כל ציוד עם זיכרון לא נדיף מאתר המזמין, וכן הוא מתחהמציע  .3
לדווח על כל הוצאה של חומר שכזה אשר הובאה לידיעתו על ידי מי מחברי ו/או העובדים 

 עמו ו/או הממונים עליו.

מתחייב לשמור על סודיות המידע והמסמכים הכרוכים במתן השירותים שהגיעו  המציע .4
לשמור בסוד ולא להעתיק, להודיע,  המציעאו יגיעו לידיו ו/או למי מטעמו. כן מתחייב 

למסור או להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע או שהגיעה אליו ו/או למי מטעמו עקב 
ביצוע השירותים תוך תקופת ביצוע השירותים, לפני תחילתם או לאחר מכן למעט 

 הוראות הדין החלים עליו מכוח החוק. 

מתחייב להשיב למזמין כל חומר אשר הוצא ממנו באישור על ידו עם תום  המציע .5
 וש בו, ומתחייב לא ליצור עותקים ממנו ולשמור על סודיותו המלאה.השימ

מתחייב שלא להשתמש בכל קובץ ו/או מכשור חיצוני באתרי המזמין ללא אישור  המציע .6
מראש ובכתב של נציגי המזמין, לרבות שימוש בדיסקטים חיצוניים, תוכנות לא 

 מאושרות וחומרות לא מאושרות. 

 ובת שמירת הסודיות גם לאחר תום תקופת מתן השירותים.מתחייב לשמור על ח המציע .7

 מתחייב לשמור על היבטי "צנעת הפרט" הקשורים למזמין ולעובדיו.  המציע .8

 הצהרה

אני הח"מ מצהיר, כי קראתי את האמור בנספח זה, הבנתי את תכנו, ואני מתחייב לקיים את 

בידי ו/או אשר תגענה לידי ו/או לעובדי ההוראות הכלולות בו. ידוע לי שכל הידיעות אשר יהיו 

ו/או למי מטעמי תוך כדי ביצוע התחייבויותיי לפי חוזה זה ו/או בקשר עמו הינן סודיות ואני 

מתחייב לשמור על כל ידיעה כאמור בסוד ולהביא הוראות אלו לידיעת עובדי המועסקים על ידי 

 עמו.בין במישרין ובין בעקיפין לשם ביצוע החוזה ו/או בקשר 

 

 : _________________המציע )חתימה+ חותמת(תאריך:______________         חתימת 

 

 

 
 


