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 תוכן עניינים כללי של מסמכי המכרז

 

 הליכי המכרזלזמנים הלוח ( 1)

        

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

 :נספחים למסמך א'

 י;משפטה ומעמדעל  המשתתףת הצהר - 1'נספח א

 ;תצהיר לעניין שמירה על דיני העבודה - 2'נספח א

 ;1976-, תשל"ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים - 3'נספח א

 ;(המחירהמציע )כתב הצעת הצעת הצהרת ו - 4'נספח א

 

 ;ההתקשרות הסכם - מסמך ב'( 3)

 נספחים למסמך ב':

 ;שמירת סודיותכתב התחייבות על  - 1'נספח ב

 ;עדר ניגוד ענייניםיכתב הצהרה והתחייבות על ה - 2'פח בסנ

 ;פוליסת ביטוח לאחריות מקצועית - 3'נספח ב

 .פוליסת ביטוח לחבות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים - 4'נספח ב
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 הליכי המכרזל זמניםהח לו

 

 .12:00שעה עד ה  5.2017. -עד ליום ה: הגשת שאלות הבהרהאחרון למועד  .1

 .12:00שעה עד ה 01.6.2 -עד ליום ה: צעותן להגשת המועד אחרו .2

חודשים ( 3)חודשים ממועד הגשת ההצעות, עם אופציה להארכה לעוד שלושה ( 6): עד שישה תוקף ההצעה .3

 נוספים.

( ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הזכייה, לרבות השלמת כל 10: בתוך עשרה )חתימת ההסכם על ידי הזוכה .4

 מסמכי המכרז.אישור ביטוח כנדרש ב התנאים המתלים ומסירת

 

: החברה רשאית לשנות כל אחד מהתאריכים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד הבהרה

 האחרון להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. 

הודעה בדבר דחייה של אחד או יותר מהמועדים כאמור, ככל שתהייה כזו, תפורסם באתר 

באחריות כל מציע להתעדכן בכל שינוי במועד כלשהו,  - mccp.co.ilwww.האינטרנט של החברה 

 .ככל שיהיה
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 תנאי המכרז )הזמנה להציע הצעות( -מסמך א' 

 מבוא ומידע כללי .1

לשון יחיד  .המכרז וההסכם למכרז מנוסחים בלשון יחיד זכר מטעמי נוחות בלבד .1.1

 - וכל מקום בו המוזכר הוא בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה ,לרביםמתייחסת גם 

 לפי נסיבות העניין.

"( מעוניינת החברההחברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ )להלן: " .1.2

לקבל הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי ייעוץ ופיקוח בתחום 

ה, והכל כמפורט בהרחבה במסמכי והלים על ידם שונים המנהבטיחות בפרויקטי

 המכרז. 

 (12עשר )-שנייםהינה ל"( הזוכה)לעיל ולהלן: "תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה  .1.3

תקופות התקשרות  (4ארבע )חודשים עם אופציה להארכה בתנאים זהים, בעד 

 נוספות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 

 מכרז מותנה .2

 ויה ומותנה בקבלת אישור תקציבי.הזוכה במכרז תל התקשרות עם מציע .2.1

תהא רשאית החברה, לפי שיקול דעתה היה ולא יינתן האישור התקציבי כאמור,  .2.2

לא תהיה כל  ,זוכהולמי מהמציעים, לרבות ה ,הבלעדי, לבטל ו/או לדחות את המכרז

 טענה בקשר לכך. תביעה ו/או דרישה ו/או 

בשום מקרה, לכל פיצוי, שיפוי או תשלום, מכל  ,המציעים לא יהיו זכאים ,כי יובהר .2.3

 בגין דחיית מועדים ו/או ביטול המכרז. ,מין וסוג שהם

 

 השירותים הנדרשים במכרז הם כדלקמן: .3

או /בעבודות ימיות והקשורים שירותי ייעוץ ופיקוח בתחום הבטיחות בפרויקטים  .3.1

 חופיות. 

 חוזים. ו/או הכנת נספחי בטיחות למכרזים .3.2

הכוללים הנחיות והוראות בטיחות  ,לתכנון )היתרים ותכניות(י בטיחות הכנת נספח .3.3

 ונספחי מיפוי )שרטוטים(. 

 בטיחות מטעם החברה.ויועץ כממונה  , כאמור לעיל,פיקוח בשטח של פרויקטים .3.4

 ותהקשור - מול רשויות מוסמכות, יועצים, קבלנים וכוחות ביטחון -תיאום פעולות  .3.5

 . םהפרויקטי בכל שלבי ,לתכניות הבטיחות

והפרויקטים ה, בדיקה, בקרה ועדכון שוטף של ניהול סיכונים של החברה ערכה .3.6

-( חברות הממשלתיותוהנחיות של רשות לבכפוף לנוהלי החברה השונים של החברה )

  ומתן המלצות על הפחתת סיכונים ועל פעילות חירום.
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 במכרז להשתתפות מוקדמים תנאים .4

 באופן להלן המפורטות הסף דרישות כלת ההצעה למכרז, בלעמוד, במועד הגש המציע על

 להשתתף במכרז: זכאי שיהיה מנת על, מצטבר

 

 תנאי סף מנהליים:

המציע הינו בעל כל האישורים והתצהירים הדרושים בהתאם לחוק עסקאות גופים  .4.1

 .1976-תשל"וציבוריים, 

 שכר ושילם יןדכ על המציע להצהיר כי העסיקם - זרים עובדים העסיק שהמציע ככל .4.2

 .1976-תשל"ו ,ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי מינימום

ערך  מס חוק על פיו [חדש נוסח]הכנסה  מס פקודת על פי חשבונות פנקסי מנהל המציע .4.3

 הכנסותיו על שומה לפקיד לדווח מלנהלם, נוהג פטור שהוא או, 1975-"ותשל ,מוסף

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

 

 תנאי סף מקצועיים:

בטיחות כהגדרתו בתקנות נציג המציע, הינו ממונה  - או במקרה של תאגיד ,המציע .4.4

ובעל תעודת הסמכה  ,1996-ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על בטיחות(, תשנ"ו

 של ממונה בטיחות בעבודה ממשרד הכלכלה.

 .הכלכלה ש להציג תעודת הסמכה ממשרדלצורך הוכחת תנאי סף זה, י

 ותשנים במתן שירותי ממונה בטיחות, לרב (3שלוש )למציע ניסיון שלא יפחת מ .4.5

 נספחי נהלי בטיחות בעבודה.  תבכתיב

לצורך הוכחת תנאי סף זה, יש לפרט את ניסיונו של המציע כממונה בטיחות, לקוחות 

 עבורם הכין נהלי בטיחות ושימש כממונה בטיחות.

( 5ציע סיפק שירותים כממונה בטיחות בתחום העבודה בלפחות חמישה )מה .4.6

( פרויקטים בתחום התשתיות 2י )פרויקטים בתחום התשתיות, מתוכם לפחות שנ

 ( השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות.5הימיות, במהלך חמש )

לצורך הוכחת תנאי סף זה, יש לפרט את שמות הפרויקטים, שם הלקוח, השנים 

יע ליווה את הפרויקטים, ופרטי איש קשר מולו עבד המציע כממונה בהם המצ

 בטיחות

פרויקטים בתחום  (5חמישה )בלפחות יועץ ניהול סיכונים המציע סיפק שירותים כ .4.7

 שנים שקדמו למועד הגשת ההצעות.( ה5חמש )התשתיות, במהלך 

ם לצורך הוכחת תנאי סף זה, יש לפרט את שמות הפרויקטים, שם הלקוח, השני

פרטי איש קשר מולו עבד המציע כממונה ובהם המציע ליווה את הפרויקטים, 

 בטיחות

 

 להצעתו לצרף המציע שעל מסמכים .5

 תעודה עוסק מורשה כדין. .5.1

 .תאגידיםה שםרופק מאתר מ עדכני תאגידנסח  -במקרה של תאגיד  .5.2
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 מטעם משרד הכלכלה. ,תעודת הסמכה של ממונה בטיחות בעבודה .5.3

 ממשרד הכלכלה. ,חות בעבודה בתוקףינה בטאישור כשירות כממו .5.4

 .4'בנוסח המצורף כנספח א ,)כתב הצעת המחיר( מציעוהצעת הת הצהר .5.5

 .2'בנוסח המצורף כנספח אלעניין שמירה על דיני העבודה, תצהיר  .5.6

 כל הנספחים המצורפים למסמכי המכרז. .5.7

 הוראות כלליות .6

הנוגע לסיכונים,  על המציע לבחון להנחת דעתו את מסמכי המכרז וההסכם בכל .6.1

ת מתן השירותים על פי המכרז, נספחיו מסגרלמחויבויות ולאחריות הנדרשים ממנו ב

 פותיו. ווצר

החברה תהא רשאית לבדוק, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את הפרטים הבאים לגבי  .6.2

ולהביא את  - המציע: ניסיונו, אמינותו וכישוריו לספק את השירותים נשוא המכרז

 לגבי קביעת הזוכה במכרז. הבלעדי הללו במסגרת שיקול דעתה ממצאי הבדיקות 

החברה תהא רשאית לדרוש מהמציע מסמכים נוספים ו/או פרטים נוספים ו/או  .6.3

הבהרות נוספות ו/או השלמות ו/או כל הוכחה אחרת שתיראה לה לנכון, על פי שיקול 

לוא המידע ולשביעות רצונה המלא, והמציע יהיה חייב לתת לה את מ הבלעדי דעתה

וכתנאי לבחינת ההצעה במכרז. ככל שמציע לא יעשה כן,  להנחת דעתה של החברה,

 על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול את הצעתו. , אך לא חייבת,חברהרשאית 

המציעים מתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם החברה  .6.4

 המצוינות לעיל. ו/או הדרישות ת הבדיקו, לרבות ביחס לקיום מטעמה כל מיו/או 

מנימוקים שירשמו, להורות אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החברה רשאית,  .6.5

על תיקון של פגם שנפל בהצעה או להימנע מלהורות על כך, וזאת אם מצאה כי אין 

בכך כדי לפגוע בשוויון בין המציעים ו/או אם מצאה כי החלטה זו משרתת באופן 

 זה. טובת הציבור ואת תכליתו של מכרזהמרבי את 

 

 אופן הגשת ההצעות  .7

 למכרז הצעותהיוגשו נוכח פרוץ נגיף הקורונה והגבלות משרד הבריאות המתעדכנות  .7.1

, 1.6.20 -עד ליום ה , וזאתmccp.co.il-1-michraz@20באמצעות דוא"ל שכתובתו 

ו/או תוגש לאחר מועד  ל פרט למייל זההצעה אשר תוגש לכל דוא" .12:00עד השעה 

 תיפסל.  -זה

 באופן הבא:, ובשני מיילים נפרדיםההצעה תוגש לדוא"ל שלעיל  .7.2

יכיל את  -מסמכי ההצעה"  1/20בי שכותרתו תהיה "מכרז פומ -1מייל מספר     ✓

הצהרת והצעת המציע )כתב הצעת  -4נספח א' למעטכל מסמכי ההצעה, 

 . המחיר(

)כתב  4את נספח א'יכיל  –תהיה "הצעת המחיר" שכותרתו  – 2ספר ל ממיי    ✓

 . בלבדהצעת המחיר(, 

ודגש כי אין להגיש הצעה לתעריף שעתי העולה על התעריף השעתי הקבוע י

mailto:michraz-1-20@mccp.co.il
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 .2בתעריפי חשכ"ל ליועץ מספר 

ימים טרם המועד האחרון להגשת ההצעה  5יובהר כי באחריות המציעים להתעדכן עד  .7.3

 7.1בנוסח הסופי, המעודכן והמחייב של המכרז, לרבות אמצעי הגשתו בהתאם לסעיף 

 שלעיל, שיפורסם באתר האינטרנט של החברה. 

המציע מתבקש לעיין היטב בכל מסמכי המכרז. לאחר שעיין בכל מסמכי המכרז  .7.4

להשפיע על הצעתו במכרז זה ומילוי אשר יכול וקיבל את כל המידע הדרוש לו ו

 ההתחייבויות על פיו, מתבקש המציע להשלים את הצעתו ולהגיש את הצעתו הסופית

 אשר תכלול את כל המידע הנדרש במסמכי המכרז.  -

 תוקף ההצעה .8

חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות ( 6)בתוקף לשישה הצעת המציע תהיה  .8.1

  במכרז.

חודשים ( 3)בעוד שלושה רכת תוקף ההצעה ית לדרוש את האהחברה תהיה רשא .8.2

, בהודעה בכתב למציע, והמציע יהיה חייב להאריך את תוקף ההצעה בהתאם נוספים

 לדרישת החברה. 

פה, -החברה אינה אחראית לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו למשתתפים במכרז בעל .8.3

ת ותיקונים שינויים, תשובוהר בזאת כי רק ואיננה מחויבת בהם. למען הסר ספק, מוב

כאשר בכל  - "( שנמסרו בכתב על ידי החברה, יחייבו את החברההבהרות)להלן: "

מקרה של סתירה, בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים, יגבר 

האמור במסמכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם, יגבר 

 רת יותר.ר בהבהרה המאוחהאמו

 

 תהליך בחירת הזוכה  .9

 ן:קמהליך הבחירה יעשה בשלושה שלבים, כדל .9.1

 בדיקת עמידה בתנאי סף - שלב ראשון .9.1.1

תתקבלנה עד למועד האחרון להגשת ההצעות ביחס שבשלב זה ייבדקו כל ההצעות 

לעמידתן בתנאי הסף. רק הצעות שעמדו בכל תנאי הסף, יעברו לבדיקה של השלב 

 השני. 

 (60%) ת איכות ההצעהדיקב - שלב שני .9.1.2

 בשלב זה ייבחנו הצעות המציעים על פי הקריטריונים הבאים:

 מקסימלי ניקוד אופן הניקוד קריטריון

בעבודה כממונה ניסיון 

בטיחות  ו/או כיועץ

בפרויקטים בסביבה 

 הימית. 

כל פרויקט נוסף 

מעבר לתנאי הסף 

יזכה את המציע 

, נקודות (5חמש )ב

 עד לניקוד מקסימלי.

 

25 
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ניסיון כממונה בטיחות 

בפרויקטים בתחום 

התשתיות הלאומיות 

בהיקפים כספיים 

 משמעותיים

כל פרויקט שליווה 

המציע כממונה 

בטיחות שעלותו 

 עשריםהכוללת מעל 

 מיליון שקלים

יזכה  ₪( 20,000,000)

 (2שתי )את המציע ב

 , עד לניקודנקודות

 מקסימלי

10 

המלצות ממקבלי 

לספק  שירות דומה )יש

פרטי התקשרות של 

 ממליצים( (2שני )

  - מקצועיות

 ודות;נק (4) ארבעעד 

  -זמינות המציע 

 ודות;נק (2שתי )עד 

  -רמת השירות 

 ודות;נק (2) שתי עד

 -אמינות המציע 

 ודות.נק( 2) שתיעד 

 

10 

ניסיון כיועץ לניהול 

 הסיכונים

כל פרויקט נוסף  

מעבר לתנאי הסף 

יזכה את המציע 

( נקודות, 5) בחמש

 מקסימלי עד לניקוד

15 

 נקודות 60  סך הכל:

 

 ( 40%בדיקת מחיר ההצעה ) - שלב שלישי .9.1.3

ההצעה הזולה  .4'בנוסח המצורף בנספח א, בשלב זה ייבדקו הצעות המחיר שהוגשו

לפי  -נוקדו באופן יחסי אליה ההצעות יביותר תקבל את מלוא ניקוד המחיר, ושאר 

 הנוסחה הבאה:

המחיר המוצע בהצעה הזולה ביותר

המחיר המוצע בהצעה הנבחנת
 𝐗 40 

 

 קביעת ניקוד כולל -שלב רביעי  .9.1.4

בשלב זה יסוכם )מתמטית( ניקוד האיכות וניקוד המחיר לקביעת ניקוד כולל 

 עבור כל אחת מההצעות.

 

תיקבע כהצעה  -ובעלת הניקוד הכולל הגבוה ביותר הצעת המציע שנמצאה כשרה  .9.2
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 ר כהצעה הזוכה בהליך, בכפוף להוראות שלהלן.המיטבית ותיבח

הליך בחירת הזוכה יעשה בכפוף לכל זכות של החברה על פי מסמכי המכרז ו/או על  .9.3

 פי כל דין. 

, של החברה הבלעדי החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא, לפי שיקול דעתה .9.4

שלדעת סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר התייחסות לתנאי המכרז באופן -תיבל

סבירים עלולים לגרום לפסילת -בלתיהחברה מונע הערכת ההצעה כדבעי. מחירים 

 ההצעה.

או תוספת ו/השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי -הגשת הצעת מחיר ו/או אי-אי .9.5

או תוספת ו/או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי ו/שייעשו במסמכי המכרז 

או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ו/לוואי מכתב בין באו /בגוף המסמכים ו

 הבלעדי של החברה. הההחלטה בעניין זה נתונה לשיקול דעת. ההצעה

לא לבחור זוכה, בין אם משיקולים תקציביים ו/או רשאית, אך לא חייבת, החברה  .9.6

 תפעוליים ו/או מכל שיקול אחר, והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. 

לפסול על הסף מציע, אשר , לפי שיקול דעתה הבלעדי, לא חייבת רשאית, אךהחברה  .9.7

 יתגלה כי כלל בהצעתו מידע שאינו אמת ו/או מטעה.

שלא למסור את העבודות נשוא מכרז זה  , אך לא חייבת,שאיתהחברה תהיה ר .9.8

על פי בדיקות ) וזאת אם יתברר לה -נקבעה כהצעה מיטבית למשתתף שהצעתו 

לחברה ו/או לגופים ציבוריים אחרים יש  ,כי( בלעדיעתה השתערוך, ועל פי שיקול ד

היחידים לרבות עם  - נו תאגידיובמקרה שהמשתתף ה)רע עם המשתתף קודם ניסיון 

 . (והגופים השולטים בו והפועלים מטעמו

 

 שני  כשיר .10

 "(.כשיר שניהחברה רשאית להודיע על מציע נוסף ככשיר לזכייה )להלן: " .10.1

חודשים ממועד ההכרזה על  (12עשר )-שנייםזמן של  פרק תוך ,החברה תהא רשאית .10.2

זוכה איננו מסוגל ה ,השני במקרה בו יתברר כי כשירהזוכה, להתקשר בהסכם עם ה

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

 על פי תנאי המכרז ו/או ההסכם. ,אינה עומדת בדרישות החברה

רה לפעול בכל דרך חוקית אחרת במקרה זה, די לפגוע בזכות החבר לעיל כאין באמו .10.3

לפרסם מכרז חדש, הכל לפי שיקול דעתה  -לעיל מבלי לגרוע מכלליות האמור ו -לרבות 

 הבלעדי. 

 

 הודעה על הזכייה וההתקשרות .11

 הצעות המציעים תובאנה בפני ועדת המכרזים של החברה. .11.1

 . (דוא"לאלקטרוני )דואר ל כך הודעה בכתב בעם קביעת הזוכה במכרז תימסר לו ע .11.2

באחריות המציע לצרף מציע שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בדואר בדוא"ל.  .11.3

 להצעתו כתובת דוא"ל של הגורם המטפל במכרז מטעמו.



 וניהול סיכונים בתחום הבטיחות ופיקוח לשירותיי ייעוץ 01/2020מכרז פומבי מספר 

 

10 
 

היה וזוכה כלשהו לא יעמוד בהתחייבויותיו, תהא רשאית החברה לבטל את זכייתו  .11.4

בהודעה, וזאת לאחר  ריך שתקבע על ידי החברהבמכרז בהודעה בכתב, החל בתא

שניתנה למציע הודעה כתובה בה נדרש לתקן את המעוות תוך זמן סביר שיוגדר 

בהודעה, והמציע לא תיקן את המעוות בהתאם להודעה ותוך זמן שנקבע בהודעה. אין 

 בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.

ככל שהחלטת החברה תשתנה כתוצאה מבדיקה  ,ימובהר בזאת כלמען הסר ספק,  .11.5

כתוצאה חוזרת של ועדת המכרזים כתוצאה מפגם ו/או חסר אחר שנסתר מעיניה ו/או 

ו או/ דרישהתביעה ו/או לא תהיה כל )ובכלל זה הזוכה( מהליך משפטי, למשתתפים 

כן, והם יהיו מנועים מלטעון בעניין זה. כמו , ו/או כל מי מטעמה כנגד החברהטענה 

  ככל שהליכי המכרז יתעכבו כתוצאה מהאמור יוארך בהתאם תוקף ההצעה.

 

 ניגוד עניינים / סודיות / בעלות: .12

בניגוד עיניים, לרבות בשל עיסוק אחר ו/או  ,לא ימצא מציע, ו/או מי ששולט במציע .12.1

 ,ו/או למי מטעמו ,שיש או היו לו, בין עם עסקיים ו/או אישיים ,התחייבות אחרת

המעלה חשד לניגוד  ,רה. על כל מציע לפרט במסמך בכתב כל קשר כאמורביחס לחב

 - אשר יכלול את מהות הקשרים, מועדם וכל פרט נחוץ בקשר אליהם - עניינים

ולהמציאו לא יאוחר מהמועד האחרון שנקבע להגשת בקשות הבהרה, לבחינת 

משום ניגוד החברה. החברה תקבע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, האם יש בקשר כאמור 

 במכרז.המציע עניינים המונע את השתתפות 

זכויות הבעלות, זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא במסמכי  .12.2

המכרז שייכות לחברה. המציעים במכרז אינם רשאים לעשות במסמכי המכרז שימוש 

ה. למען כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעותיהם או לצורך ביצוע ההתקשרות עם החבר

מסמכים אלה הם רכושה של החברה גם לאחר שמולאו על ידי  ,הסר ספק מובהר כי

המציע, והחברה תוכל לעשות בהם כל שימוש, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת בין 

אם המשתתף נבחר לבצע את העבודות ובין אם לאו, מבלי שלמשתתף תהא כל טענה 

 או תביעה בקשר לכך.

 

 ושינוייםהבהרות  .13

בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, אך לא חייבת, ברה רשאית, חה .13.1

מכל מין וסוג שהוא ו/או לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז מסמך הבהרות ו/או מידע 

וזאת לפי  -נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז 

רשויות המוסמכות ובין ישת הפי דר ן עלשיקול דעתה הבלעדי, בין ביוזמתה, בי

 בתשובה לשאלות המציעים.

התאמות ו/או יהיה לו -אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי .13.2

 ספק כלשהו בקשר למובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו, עליו להודיע על כך לחברה

לא יאוחר מהמועד האחרון  - tamar@mccp.co.ilבאמצעות דוא"ל  בכתב בלבד, -

 להגשת שאלות הבהרה.

mailto:tamar@mccp.co.il
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במידת הצורך, מענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר האינטרנט של החברה.  .13.3

באחריות המציעים להתעדכן באתר האינטרנט של החברה בעדכונים, שינויים 

נפרד -בלתי. מסמכי התשובות יהוו חלק טרם הגשת הצעותיהםוהבהרות למכרז, 

 .םועל כל מציע לצרף את מסמכי התשובות להצעה ולחתום עליה ,ממסמכי המכרז

עם  (ו"משא ומתן )מלנהל מרשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החברה  .13.4

 הזוכה. 

 אין לראות בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי של החברה לביצוע ההתקשרות. .13.5

וכל  - לבטל את המכרז דעתה הבלעדי,, אך לא חייבת, לפי שיקול רשאיתהחברה  .13.6

ההצעה למכרז יחולו על המציע ולא יוחזרו ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהגשת 

 לו בשום מקרה.

 

 

 / הורדת מסמכי המכרז רכישת מסמכי המכרז .14

 -ללא כל עלות כספית  -סגור לעריכה  PDFהוריד, כקובץ את מסמכי המכרז ניתן ל .14.1

 (.www.mccp.co.ilמאתר האינטרנט של החברה )

, 09-7794333: פוןניתן לפנות בטלהורדת מסמכי המכרז בקשר לטכניים לבירורים  .14.2

 .amar@mccp.co.ilT, ובדוא"ל 34שלוחה מספר 

 

 הגשת הצעות  .15

   . שלעיל ,"אופן הגשת ההצעות"  7בהתאם לאמור בסעיף להגיש את ההצעות יש  .15.1

 .כאמור לעיל ב"לוח הזמנים להליכי המכרז"המועד האחרון להגשת הצעות הינו  .15.2

 .פסל על הסףיהמועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון ותהצעה שתגיע לאחר 

 

 

 

 בברכה,

 ברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מחה

  

mailto:Tamar@mccp.co.il
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 1'נספח א

 הצהרת המשתתף על מעמדו המשפטי

לציין במדויק את מעמדו המשפטי ולמלא את הפרטים  01/2020' מכרז פומבי מסעל המשתתף ב

 לן:בטבלאות שלה

 מעמד משפטי .א

 

 לייםם כלפרטי .ב

 חברה בע"מ  עמותה  אגודה שיתופית   שותפות

 רשומה

  יחיד 

)יש למלא 

 ג'(-וב'  טבלאות

ולצרף דו"ח 

מרשם  עדכני

 החברות

)יש למלא 

 ג'(-וטבלאות ב' 

ולצרף דו"ח 

מרשם  עדכני

 העמותות

-ו)יש למלא טבלאות ב' 

 (ג'

מרשם  עדכני ולצרף דו"ח

 האגודות השיתופיות

)יש למלא 

-וג' , טבלאות ב'

 ד'(

ולצרף דו"ח 

מרשם  עדכני

 השותפויות

)יש למלא טבלה 

 ב'( 

 שם המשתתף במכרז

 ]יש לצרף תדפיס מהרשם הרלוונטי[

 

 

  חברה, שותפות וכדומה / ת.ז -מספר תאגיד 

 

  מספר עוסק מורשה

 

  כתובת

 

  טלפון

 

  פקס
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 (וכדומה/ שותפות  חברה בע"משמות בעלי זכות החתימה ) .ג

 

 

 

 

 

 שמות השותפים )שותפות רשומה( .ד

 

 

 

 

 

 הפרטים שמסרנו בטופס זה מדויקים ועדכניים. ,, החתומים מטה, מאשרים בזאת כיאנו

 

 חתימה   תאריך  שם משפחה שם פרטי

 (לתאגיד בלבד)ד/רו"ח עו"אישור 

___________, עו"ד /רו"ח, מאמת/ת בזאת את חתימות מורשי _אני הח"מ, ____________

 ,ומאשר/ת כי ________________________________ ]התאגיד המציע[תימה של הח

 לכל דבר ועניין. התאגיד המציעחתימתם מחייבת את 

 חתימה וחותמת        תאריך

  דואר אלקטרוני

 

  ותפקידשם איש קשר 

 

  טלפון נייד איש קשר

 

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות 

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות 
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 2'נספח א

 תצהיר לעניין שמירה על דיני העבודה 

ח"מ _________________, _________________, ת.ז. _________________, הו אנ
, _________________________מורשי חתימה מטעם ______________________ _____

 נושהוזהר לאחר "(המציע": להלן) ______________________________ .פ.ח/זיהוי 'מס
, כן עשהנ לא אם בחוק הקבועים העונשים לכלים צפוי הנהי וכי האמת את לומר נועלי כי כחוק

 :כדלקמן תבובכ בזאת יםומתחייב יםמצהיר

 של זכויותיהם שמירת בדבר חובותיהם את מקיימים ומנהליו בו השליטה בעלי ,המציע .1
 ההרחבה וצווי הקיבוציים ההסכמים, להלן כהגדרתם העבודה דיני לפי החברה עובדי

 .כאמור צווים או הסכמים שחלים ככל, החברה על החלים
 החברה עובדי זכויות על לשמור ימשיכו כי מתחייבים ומנהליו בו השליטה בעלי ,המציע .2

 .זה מכרז נשוא ההתקשרות תקופת כל במהלך לעיל רטותוהמפ
 ההצעה להגשת שקדמו השנים( 3) בשלוש הורשעו לא ומנהליו בו השליטה בעלי ,המציע .3

 להגשת שקדמה בשנה נקנסו ולא, להלן כהגדרתם העבודה דיני הפרת בשל, זה במכרז
, 1985-ו"תשמ, המינהליות העבירות לחוק 5 סעיף לפי שמונה מפקח י"ע זה במכרז ההצעה

 שכר חוק לפי בעבירה הורשעו לא וכן. העבודה דיני הפרת בשל קנסות משני ביותר
 או פעמיים הורשעו אם או ההרשעה ממועד שנה חלפה ולחלופין ,1987-ז"שמ, תהמינימום

 .האחרון ההרשעה ממועד לפחות שנים( 3שלוש ) חלפו כי - יותר
( 3) בשלוש זרים עובדים העסקת של בעבירה הורשע לא ומנהליו בו השליטה בעלי ,המציע .4

 . זה במכרז ההצעה להגשת שקדמו השנים
 לקיים ימשיכו כי ומתחייבים מקיימים הם כי מצהירים ומנהליו בו השליטה בעלי, המציע .5

 .זרים עובדים בעניין הדין הוראות כל את
 . שונים לקנסות נחשבים - שונים במועדים אך - עבירה אותה בגין קנסות מספר כילנו  ידוע .6
  

 - זה תצהיר לעניין

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

 

 .אנחנו מצהירים כי זהו שמנו, זו חתימתנו ותוכן תצהיר זה אמת

 

_____________________    _____________________ 

 שם מלא + חתימה      תאריך  

 עו"ד לתאגיד אימות

אני הח"מ ___________________________, עו"ד )מ.ר. _____________( מאשר כי 
______________, ________________ הופיעו בפני ה"ה ___________ביום _______

________, ________________________-________________, ו_______ת.ז. ____
המורשים בחתימתם לחייב את תאגיד ____________________, ____ת.ז. __

בהתאם להוראות , 01/2020 מכרז פומבי מס'____________ המציע ב______________
יהיו מת וכי ר את האלאחר שהזהרתיהם כי עליהם להצהיתקנון התאגיד ובהתאם לכל דין; ו

צפויים לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשו כן, אישרו בפני את תוכן תצהירם לעיל בחתמם 
 עליו בפני.

 שם מלא + חתימה      תאריך  
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 3'נספח א

 1976-תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

______, _________________, ת.ז. ___________אנו הח"מ _________________, 
 לעונשים צפויים נהיה האמת וכי את עלינו להצהיר כי זהרנו_________________, לאחר שהו

 כדלקמן: בזאת מצהירים כן, נעשה לא באם בחוק הקבועים

_________________________ -כ______________________ ]תפקיד[, -משמשים כ . אנחנו1
 שם המציע[.__________________________ ]-]תפקיד[, ב

 .01/2020מכרז פומבי המציע, במסגרת הצעת המשתתף ב מטעם זה תצהיר מוסמכים לתת . אנחנו2

 :להלן האמורים מבין הרלבנטי הסעיף את לסמן יש. 3

 ;***עבירות משתי ביותר **הורשעו לא אליו *זיקה בעל או המציע/החבר במציע 

האחרון  במועד עבירות***, אך משתי ביותר **הורשעו אליו *זיקה בעל או ר במציעהמציע/החב 
 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה חלפה למכרז ההצעות להגשת

 .1976-ציבוריים, תשל"ו גופים עסקאות ב )א( לחוק2בסעיף  כהגדרתו - זיקה" "בעל* 

 .31.10.02יום  לאחר שנעברה בעבירה חלוט דין בפסק הורשע -** "הורשע" 

 )איסור עובדים זרים חוק לפי , או עבירה1987-מינימום, תשמ"ז שכר חוק לפי עבירה" - *** "עבירה
 כהגדרתו שירות לקבלת עסקאות . ולעניין1991-הוגנים(, תשנ"א תנאים והבטחת כדין שלא העסקה

 החיקוקים הוראות על , גם עבירה2011-דיני העבודה, תשע"ב של האכיפה להגברת לחוק 2 בסעיף
 .חוק לאותו בתוספת השלישית המנויות

 :להלן האמורים מבין הרלוונטי הסעיף את לסמן יש. 4

חוק )להלן: " 1998-מוגבלות, תשנ"ח עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות -א'  חלופה 
 "( אינן חלות על המציע.שוויון זכויות

 .מקיים אותן והוא המציע על חלות זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות -ב'  חלופה 

 :להלן המשנה הרלוונטיות בחלופות ולסמן להמשיך יש - לעיל  4ב' בסעיף החלופה את שסימן למציע. 5

 .עובדים 100-מ פחות מעסיק המציע -( 1חלופה )

 הרווחה העבודה למנכ"ל משרד לפנות מתחייב לפחות, והוא עובדים 100 מעסיק ציעהמ -( 2חלופה )
 - הצורך זכויות, ובמידת שוויון לחוק 9 לפי סעיף חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים והשירותים

 העבודה למנכ"ל משרד לפנות בעבר התחייב שהמציע במקרה .ליישומן בקשר הנחיות קבלת לשם
 הוא התקשרות שלגביה עמו לעיל, ונעשתה (2חלופה ) הוראות לפי החברתיים השירותיםהרווחה ו

 חובותיו ליישום הנחיות קיבל ואם ,ממנו כנדרש פנה כי מצהיר הוא -( 2חלופה ) באותה כאמור התחייב
 .פעל ליישומן גם זכויות, הוא ויוןשו לחוק 9 סעיף לפי

למנכ"ל  המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה -יל לע 5( בסעיף 2. למציע שסימן את החלופה )6
החברה ( ימים ממועד התקשרותו עם 30משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך שלושים )

 )ככל שתהיה התקשרות כאמור(. הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ

 אמת. כי זהו שמנו, זו חתימתנו ותוכן תצהיר זה . אנחנו מצהירים7

 

_________________ 

 )חתימת המצהיר/ים(
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 אימות עו"ד לתאגיד

 

אני הח"מ ___________________________, עו"ד )מ.ר. _____________( מאשר כי 

___________, ___________________ הופיעו בפני ה"ה ___________ביום ______

___________, _____________________-________, ו__________________ת.ז. 

ת.ז. _________________________, המורשים בחתימתם לחייב את תאגיד 

, בהתאם להוראות תקנון 01/2020מכרז פומבי _________________________ המציע ב

להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים התאגיד ובהתאם לכל דין; ולאחר שהזהרתיהם כי עליהם 

ליו אם לא יעשו כן, אישרו בפני את תוכן תצהירם לעיל בחתמם עלעונשים הקבועים בחוק ב

 בפני.

 

 

 שם מלא + חתימה      תאריך  
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 4'נספח א

 הצהרת והצעת המציע )כתב הצעת המחיר(

 

 לכבוד

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

 

כל  בין שצורפו ובין שלא צורפו, ולאחר שהבנו את לאחר שקראנו בעיון ובחנו את כל מסמכי המכרז,

 האמור במסמכים הנ"ל. להלן הצעתנו:

 כללי

אנחנו מצהירים בזאת כי, כל הפרטים המופיעים במסמכי המכרז ידועים לנו ואנו מקבלים  .1

 אותם במלואם ללא סייג.

פים ומצור - אנו מקיימים אחר כל התנאים כנדרש בתנאי המכרז ,כיבזאת אנו מצהירים  .2

 .האישורים והאסמכתאות על כךכל את בז

הצעה זו מוצעת לאחר שבדקנו את כל התנאים הכרוכים במתן השירותים ומצאנו אותם  .3

עם  מתאימים וראויים, ואנו מוותרים בזאת על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בקשר

 התאמה אחרת.-הבנה, פגם או אי-אי

ר ע את השירותים ברמה ובטיב הגבוהים ביותאנחנו מצהירים כי, אם הצעתנו תזכה, נבצ .4

 על פי כל ההוראות וההנחיות לביצוע השירותים ולשביעות הרצון המלאה של המזמינה.

ם וברשותנו אנחנו מצהירים כי, אנו בעלי ניסיון, ידע ומומחיות בביצוע השירותים הנדרשי .5

 ידע ואמצעים וטובין כנדרש בהתאם לכל דרישות המכרז.

כיביה וחלקיה תעמוד בתוקפה ותחייבנו החל ממועד מסירתה, כל פרטיה, מרהצעה זו, על  .6

אלא אם תימסר לי הודעה בדבר לעניין זה,  לוח הזמנים להליכי המכרזמועד הקבוע בועד ל

 הארכת תקופת ההצעה כאמור.

זמינה רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר או להחליט ידוע לנו כי, המ .7

 צעה שהיא, והכל במטרה להבטיח את מירב היתרונות לה.שלא לבחור כל ה

ידוע לנו כי, אין בחתימה על הסכם עמנו כדי להקנות לנו בלעדיות כלשהי באספקת  .8

ה הבלעדי, להתקשר השירותים. כן ידוע לנו כי המזמינה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעת

הסכם ההתקשרות  עם ספקים אחרים לביצוע השירותים, גם במהלך תקופת תוקפו של

 מושא ההליך.

ידוע לנו כי, בחירת ההצעה הזוכה טעונה החלטה בכתב של המזמינה ו/או מי מטעמה, וכל  .9

עוד לא נמסרה לנו הודעה בדבר החלטה כאמור לא מוטלת על המזמינה כל מחויבות 

 כלפינו.

ת ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומד-חוזרת ובלתי-הצעתנו זו היא בלתי .10

 בתוקפה ומחייבת אותנו כאמור לעיל. 
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 : להלן הצעתנו הכספית .11

הצעת המחיר השעתית המוצעת על ידנו מתייחסת לכל סוגי השירותים הנדרשים  .א

 במכרז זה ובהוראות ההסכם המצורף כמסמך ב'. 

 :2תעריף חשכ"ל ליועץ מסוג שאינה עולה על  - להלן הצעת המחיר השעתית .ב

תעריף 

 שעתי 

_______________________________ ₪ _____ 

 _________במילים:_______________________

 

  חתימה

התמורה הנ"ל כוללת את כל המסים, אגרות והיטלים הכרוכים במתן השירותים,  .ג

 ככל שישנם, למעט מע"מ.

והיא עומדת  - ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון-חוזרת ובלתי-הצעה זו הינה בלתי .ד

 אותי כאמור לעיל. בתוקפה ומחייבת 

 אנחנו מצהירים כי זהו שמנו, זו חתימתנו ותוכן תצהיר זה אמת. .12
 

 שמות ומספרי הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע: 

__________________________________________________________________ 

 ___________כתובת: _________________________________________________

 טלפון: _____________________________________________________________

 _________________תאריך: ___________________ חתימה מלאה: _____________

 אימות עו"ד לתאגיד
 

אני הח"מ ___________________________, עו"ד )מ.ר. _____________( מאשר כי 

______, ___________________________ הופיעו בפני ה"ה __________ביום _____

_________________, _________________-_________, ו__________ת.ז. ____

___________________, המורשים בחתימתם לחייב את תאגיד __ת.ז. ______

ראות , בהתאם להו01/2020מכרז פומבי ____________ המציע ב________________

התאגיד ובהתאם לכל דין; ולאחר שהזהרתיהם כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו תקנון 

חוק באם לא יעשו כן, אישרו בפני את תוכן תצהירם לעיל בחתמם צפויים לעונשים הקבועים ב

 עליו בפני.

 
 חתימה + חותמת        תאריך  
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 'מסמך ב

 בטיחותהסכם התקשרות לשירותי ייעוץ ופיקוח בתחום ה

 2020שנערך ונחתום ב________ ביום _____ חודש ______ שנת 

   :בין

  הים התיכון בע"מהחברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף     

 514971126ח.פ.    

 4216102, , נתניה6273ת.ד.  א,4מרח' צורן    

 09-7794343פקס: , 09-7794333: פוןטל   

 ("החברה")שתקרא להלן:    

 מצד אחד          

 ________________________________________  ן ילב

 __________________עוסק מורשה __ 'ת.ז./ ח.פ./מס   

 ______________________________מרחוב: ____    

 _________פקס:______ ___________:_____פוןטל    

 מורשי החתימה: על ידי   

 ________________________________________ ת.ז. _____    

 ___________________________ ת.ז. __________________   

 "(היועץ)שייקרא להלן: ו/או "    

לשירותי ייעוץ ופיקוח בתחום הבטיחות )להלן:  01/2020והיועץ השתתף במכרז פומבי  והואיל

 "( והצעתו נבחרה כהצעה הזוכה במכרז;המכרז"

הדרושים למתן  וח האדםהוא בעל הידע, הניסיון, המיומנות, היכולת וכ ,כי והיועץ מצהיר  והואיל

 פותיו;וראות המכרז, ההסכם, נספחיו וצרהשירותים על פי הו

זה  אינו מנוע, בין מכוח דין ובין מכל סיבה אחרת, מלחתום על הסכם ,והיועץ מצהיר כי  והואיל

 ומלקיים את התחייבויותיו על פיו;
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 בין הצדדים כדלקמן: לכן הוסכם והותנה

 מבוא .1

 נפרד מההסכם.-בלתיהמבוא להסכם זה מהווה חלק  .1.1

 .מההסכםנפרד -בלתיהנספחים להסכם זה מהווים חלק  .1.2

 ת בלבד ולא ישמשו לפרשנותו.וכותרות הסעיפים בהסכם נועדו לנוח .1.3

הוראות המכרז שלא הובאו או שלא יושמו בהסכם זה תחולנה על הסכם זה, ככל שהן  .1.4

נויים המחויבים. אין בהוראות הסכם זה כדי לגרוע מהוראות המכרז ומכל ישימות ובשי

והאמור בהסכם זה לא ייחשב בבחינת הקלה או  ,המכרז על פילו זכאית החברה  סעד

 ויתור על הוראה כלשהי מהוראות המכרז. 

 -ם במקרה של סתירה בין האמור במכרז לבין האמור בהסכם זה, תחולנה הוראות ההסכ .1.5

 אמר במפורש אחרת. אלא אם נ

 - רנה הוראות הסכם זהבמקרה של סתירה בין תוכן הנספחים ותוכן הסכם זה, תגב .1.6

 . להוראות ההסכם והנספחים יפורשו בהתאם

כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד אף בלשון רבים במשמע וכן להיפך, וכל האמור בהסכם  .1.7

 במשמע וכן להיפך.  הבמין זכר אף במין נקב

או חלק ממנו, אלא אם נעשה השינוי  , כולולכל שינוי או תיקון להסכם זהלא יהיה תוקף  .1.8

 כל אחד ממורשי החתימה של הצדדים להסכם. על ידיאו התיקון בכתב ונחתם 

 

 נספחים .2

 הנספחים להסכם זה הינם כמפורט להלן: .2.1

 ;כתב התחייבות על שמירת סודיות  - 1'נספח ב

 ;ר ניגוד ענייניםעדיכתב הצהרה והתחייבות על ה  - 2'נספח ב

ביטוח אחריות ו חבות מעבידים, אישור ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  - 3'נספח ב

 ;מקצועית

יהווה המסמך הנ"ל  - מסמך מסוים מהווה נספח להסכם ,בכל מקום בו צוין בהסכם זה כי .2.2

 - מסמך מסוים להסכם צורףבכל מקום בו  .אף אם לא צורף אליו בפועל, נספח להסכם

 א נכלל ברשימת הנספחים לעיל. אם לאף , המסמך הנ"ל נספח להסכםיהווה 

 

 השירותים .3

 

שירותי ייעוץ ופיקוח בתחום הבטיחות בפרויקטים הקשורים בעבודות ימיות  3.1

 ו/או חופיות. 

 הכנת נספחי בטיחות למכרזים ו/או חוזים. 3.2
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הכנת נספחי בטיחות לתכנון )היתרים ותכניות(, הכוללים הנחיות והוראות  3.3

 בטיחות ונספחי מיפוי )שרטוטים(. 

 פיקוח בשטח של פרויקטים, כאמור לעיל, כממונה בטיחות מטעם החברה. 3.4

 - מול רשויות מוסמכות, יועצים, קבלנים וכוחות ביטחון -תיאום פעולות  3.5

 לבי הפרויקטים. בכל ש ,לתכניות הבטיחות ותהקשור

 

 לוח זמנים למתן השירותים .4

"השירותים" לעיל, כמפורט בסעיף , ת נספחי הבטיחותהיועץ מתחייב לספק לחברה א .4.1

ימי עבודה מיום הוצאת ההזמנה הכתובה לכך  (14עשר )-ארבעהבתוך פרק זמן של עד 

 מהחברה.

ההתראה ליציאה לעבודה מאחר ואופי הפרויקטים של החברה תלוי במזג האוויר, זמן  .4.2

 גבוהה ולספק את בשטח עלול להיות קצר. משכך, על היועץ להתחייב לרמת זמינות

( ימים 7"השירותים" לעיל, בהתראה של שבעה )כמפורט בסעיף שירותי ה"פיקוח בשטח", 

 . עבודה

ם בהם זמניהעל מוקדם ככל הניתן החברה תעשה כל מאמץ להודיע ליועץ  ,כי יובהר .4.3

 . שירותים המפורטים בסעיף זה לעילה יידרשו

 

 היקף ההתקשרות  .5

 

-שנייםיום החתימה על הסכם ההתקשרות ולתקופה של התקשרות נשוא המכרז הינה מ .5.1

 "(.תקופת ההתקשרותחודשים )להלן: " (12עשר )

על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף אישור ועדת  , אך לא חייבת,החברה תהא רשאית .5.2

 תקופות התקשרות נוספות. (4עד ארבע )ות ברלהאריך את תקופת ההתקש ,המכרזים

למינימום היקף שעות עבודה ו/או בכלל, והיקף שעות החברה לא מתחייבת , יובהר כי .5.3

  העבודה יהיה בהתאם לצרכי החברה והפרויקטים אותם היא מקדמת מעת לעת.

 

 הצהרות היועץ .6

נו בעל ההכשרה המקצועית, הידע והמומחיות בתחום השירותים יה ,היועץ מצהיר בזה כי .6.1

מצעות עובדים נשוא ההתקשרות, המאפשרים לו לספק את השירותים בעצמו ובא

 ואשר תחום מומחיותם הינו בתחום השירותים.  על ידיוהמועסקים 

רצונה המלא של החברה, במומחיות היועץ מתחייב בזאת לספק את השירותים לשביעות  .6.2

 ובמקצועיות הדרושים ועל פי סטנדרטים מקצועיים גבוהים ובכפוף לכל דין. 

, עובדיה והקשורים עמה, ולא לעשות היועץ מתחייב לנהוג ביושר ובנאמנות כלפי החברה .6.3

 כל מעשה או פעולה העלולים להזיק לה, לשמה הטוב ולתפקודה.
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אין מניעה חוקית, חוזית או אחרת, לרבות בהתאם למסמכי  ,ומתחייב כיהיועץ מצהיר  .6.4

 ו. יההתאגדות שלו, להתקשרותו בהסכם זה ולמתן השירותים על יד

 

 התמורה הכספית .7

 - 4'מצוין בנספח אכשוא הסכם זה, יהיה זכאי היועץ לשכר שעתי )עבור מתן השירותים נ .7.1

 כולל מע"מ.לא ₪ ___ _________( בסך __הצעת המחיר

 בחודש בכל חודש, עבור כל השעות אותן ביצע 5-היועץ יגיש חשבונית מפורטת עד ליום ה .7.2

תו החולף. לאחר אישור החשבונית על ידי נציג החברה, תשולם ליועץ התמורה בגין או

 ".45+  שוטף"החודש במועד 

עץ כל לעיל, לא תשולם ליו זהפורט בסעיף מה, למעט התעריף השעתי ,מובהר בזה כי .7.3

לרבות ולא  - תמורה נוספת, מכל מין וסוג לצורך מילוי התחייבויותיו בהתאם להסכם זה

מסים, שכר עובדים, הוצאות נלוות, הוצאות משרד, הוצאות נסיעה, זמני נסיעה,  :רק

 .וכדומהויות חניה על

 

 סודיות ובעלות במידע ובתוצרי השירותים  .8

בעקיפין,  ולא להעביר לאחרים, בין במישרין ובין ,מוחלטתהיועץ מתחייב לשמור בסודיות  .8.1

כל מידע ו/או נתונים ו/או מסמכים שהגיעו לידיו או שקיבלם מהחברה ו/או מאחרים 

 "(.המידע: "מישרין ו/או בעקיפין עם הסכם זה )להלןבהקשורים 

החברה או נמסרו המידע וכל מסמך ו/או דו"ח ו/או חוות דעת ו/או נספחים שהוכנו עבור  .8.2

ליועץ על ידי החברה, ואשר יצברו אצל היועץ בקשר עם מתן השירותים על פי הסכם זה 

תהיה זכאית  חברהוה, "( יהיו רכושה הבלעדי של החברהתוצרי השירותים)לעיל ולהלן: "

 דו לרשותה וימסרו לחזקתה בכל עת עם דרישה ראשונה. לדרוש כי יועמ

מיד עם מתן ההודעה על סיום  ,מתחייב בזה היועץ כי ,עילמבלי לגרוע מכלליות האמור ל .8.3

כאמור לעיל, ויעמיד תוצרי השירותים והמידע ההתקשרות הוא יעביר לחברה את כל 

תוצרי השירותים ומידע וכל להשתמש בתכדי ש ,לרשות החברה כל סיוע, ככל שיידרש

 באופן עצמאי. 

מידע שהגיע לידיו תוך כדי עבודתו עבור היועץ מתחייב בזה שלא להעביר כל חומר ו/או  .8.4

החברה ו/או כתוצר עבודתו על פי הסכם זה, לכל גורם, לרבות גורמים הקשורים לחברה, 

ל ואף לא להפיצם ליועצים אחרים או ליועצים של החברה, אלא באמצעות ההחברה או ע

 בכתב. החברה פי הנחיות

 מקרים הבאים:ההתחייבויות המפורטות לעיל לא תחולנה בכל אחד מה .8.5

המידע היה ידוע ליועץ לפני קבלתו מהחברה על פי הסכם זה ו/או הסכם אחר שבין  .8.5.1

 היועץ לבין החברה, מבלי שהופרה התחייבות לסודיות של גורם כלשהו. 
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ת הסכם זה או הסכם אחר שבין היועץ המידע נמצא בידיעת הציבור, שלא עקב הפר .8.5.2

 לבין החברה.

הפרת הסכם זה או הסכם אחר שבין שלא עקב  ,המידע הגיע ליועץ מגורם שלישי .8.5.3

היועץ לבין החברה, והיועץ אינו כפוף להתחייבויות לשמירה על סודיות כלפי אותו 

 גורם שלישי. 

ושמור, ולעשות את  תוצרי השירותים במקום מתאיםוהמידע היועץ מתחייב להחזיק את  .8.6

 כל הנדרש כדי שלא יגיעו לידי מי שלא הוסמך לכך.

והפרתו ו/או הפרת תנאי  -הינו מעיקרי ההסכם  ,על סעיפי המשנה שבו ,סעיף זה

 .מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם

 

 איסור ניגוד עניינים .9

רת ו/או התחייבות לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אח ,היועץ מתחייב בזאת כי .9.1

 אחרת שלו ו/או של מי מעובדיו לבין התחייבויותיו וזכויותיו על פי הסכם זה. 

היועץ מתחייב בזאת להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידיו על פי  .9.2

של היועץ ו/או של עובדיו, במישרין  הסכם זה לבין מילוי תפקיד ו/או התחייבות אחרת

ין, והוא מתחייב בזאת להודיע לחברה על כל חשש לקיום ניגוד עניינים בין ו/או בעקיפ

התחייבויותיו ו/או התחייבויות מי מעובדיו על פי הסכם זה לבין פעילות אחרת שלו ו/או 

 של עובדיו.

לא יהא רשאי להשתתף  ,כיהובהר לו וידוע לו , בטרם נחתם הסכם זה ,היועץ מצהיר כי .9.3

בעצמו ו/או כשותף ו/או כנותן שירותים בכל דרך אחרת, עם כל גוף במישרין ו/או בעקיפין 

אשר ישתתף ו/או יתמודד בקשר עם מכרזים עתידיים של החברה, בין בתמורה ובין שלא 

של  -ובכתב מראש  -בתמורה, אלא בתנאי שתוגש בקשה מתאימה ויתקבל בגינה אישור 

 .של החברה הבלעדיעל פי שיקול דעתה )אם וככל שיינתן( שיינתן  ,ההחבר

- תחולה לעיל, בדבר איסור השתתפות בקשר עם מכרזים עתידיים של החברה, הוראה .9.4

או חברה אחרת שמי ו/אם -ו/או חברת יועץגם על חברות הקשורות ב - בנוסף על היועץ

 (.1968-ניירות ערך, תשכ"חמבעלי העניין ביועץ פועל בה )כהגדרתם בחוק 

כל צד שלישי, לרבות נותני שירותים אחרים של החברה היועץ מתחייב בזאת לא לספק ל .9.5

או למישהו מטעמם, כל שירות או מידע בקשר לשירותי הייעוץ ו/או בקשר לכל שירות 

אחר בקשר לכל פעולה אחרת הנוגעת במישרין ו/או בעקיפין לשירותים נשוא ההסכם, בין 

רה החלים עליו ות הוא בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים מטעם החבשהשיר

של  -ובכתב מראש  -מפורשות מתוקף הסכם זה ועל פיו, אלא אם כן ניתנה הסכמה 

 . החברה

והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו  -הינו מעיקרי ההסכם  ,על סעיפי המשנה שבו ,סעיף זה

 תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
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 הסבת ההסכם או המחאתו .10

 ,ממנואו כל חלק  , כולוחר את ההסכםהיועץ אינו רשאי להסב ו/או להמחות לא .10.1

וכן אין הוא רשאי להעביר, להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על פי ההסכם, 

מראש ובכתב. כמו כן, אין היועץ רשאי למסור לאחר את ביצוע  -אלא בהסכמת החברה 

מראש ובכתב.  -הסכם, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת החברה השירותים נשוא ה

ומבלי לפי שיקול דעתה הבלעדי,  ה תהא רשאית לסרב ליתן את הסכמתה כאמורהחבר

לנמק את החלטתה, או להסכים בתנאים שימצא לנכון. כל הסבה ו/או המחאה שתבוצע 

 שלא על פי האמור לעיל לא תחייב את החברה.

נתנה החברה את הסכמתה להעסקת יועץ אחר במתן השירותים או חלק כלשהו  .10.2

מאחריותו לפי הסכם זה אין ההסכמה האמורה פוטרת את היועץ של השירותים, 

 והיועץ יישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של אותו יועץ אחר. ו,ומהתחייבויותי

והפרתו ו/או הפרת תנאי  -הינו מעיקרי ההסכם  ,על סעיפי המשנה שבו ,סעיף זה

 מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 

 מעביד-דתחולת יחסי עוב-אי .11

היועץ מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האדם הדרוש למתן השירותים נשוא  .11.1

המכרז וההסכם מכוחו. היועץ מתחייב להעסיק לצורך מתן השירותים עובדים מקצועיים, 

ההכשרות ו/או ההשכלה ו/או הרישיונות ו/או האישורים הנדרשים, ככל מנוסים ובעלי כל 

 ה מקצועית ובאיכות הגבוהה ביותר. למתן שירותים ברמ ים,שנדרש

ואין  ,מזמין -היחסים בין הצדדים להסכם זה הם יחסי קבלן עצמאי  ,מובהר כי .11.2

עובדי היועץ ו/או מעביד בין החברה לבין היועץ ו/או בין החברה לבין -ולא יהיו יחסי עובד

 מי מטעמו. 

ו נוהג לתשלום היועץ יישא בכל האחריות המוטלת עליו לפי כל דין ו/או הסכם ו/א .11.3

כל תשלום נוסף שיש לשלם לפי כל דין ו/או  תשלוםשכרם ו/או תקבוליהם של עובדיו ול

ו )לרבות הפרשות לגמל, פיצוי יעל ידשל עובדי היועץ הסכם ו/או נוהג בקשר עם העסקתם 

פיטורים, הבראה, ביטוח לאומי, מס הכנסה וכו'( והוא מתחייב לשאת בכל תשלום, שכר 

 ניין.ר במועדים הקבועים לכך בדין, בהסכם או בנוהג, לפי העותקבול כאמו

זכאי להטבות ו/או תשלומים  והיועץ, לרבות כל אחד מעובדיו, אינ ,מובהר כי .11.4

כלשהם, מלבד התמורה כהגדרתה בהסכם זה, המשולמת ליועץ עבור מתן השירותים על 

 פי הסכם זה וההוראות שניתנו על פיו.

למען הסר . רה בהתאם לקבוע בהסכם זה בלבדהחברה תשלם ליועץ את התמו .11.5

, ובכלל זה ל ידיועליועץ ו/או למי מטעמו ו/או המועסק  ,ספק, מוסכם בין הצדדים כי

עובדיו, לא יהיו כל זכויות לפיצויים, פנסיה, תגמולים וזכויות אחרות כלשהן המוענקות 

 או שתוענקנה מעת לעת לעובדי החברה.

טען ולא יעלה טענות בפורום ובמועד כלשהם שיהא לא י ,היועץ מתחייב בזאת כי .11.6

 בהם כדי לשנות את מעמדו כקבלן עצמאי כלפי החברה.
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וע מאיזו מהתחייבויות היועץ על פי הסכם זה, היועץ מתחייב לשפות מבלי לגר .11.7

נושאי או /דירקטורים וו/או  ולפצות את החברה בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לחברה

בין החברה לבין היועץ ו/או בין  לפיהו/או טענה יעה ו/או דרישה משרה בחברה, עקב תב

ימים  (7שבעה )וזאת בתוך  - מעביד-בדהחברה לבין מי מעובדי היועץ שררו יחסי עו

 מדרישתה הראשונה של החברה לעשות כן. 

והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו  -הינו מעיקרי ההסכם  ,על סעיפי המשנה שבו ,סעיף זה

 רה יסודית של ההסכם.תהווה הפ

 

 אחריות  .12

היועץ יהיה אחראי כלפי החברה לטיב השירותים שסופקו ו/או יסופקו ו/או  .12.1

. מבלי לגרוע מאחריותו על פי דין, יהיה היועץ אחראי על ידיוצריכים להיות מסופקים 

 על ידיוהמועסקים מעקב מעשה ו/או מחדל שלו ו/או של מי לכל אדם לכל נזק שייגרם 

 עלים עבורו בקשר למתן השירותים על פי הסכם זה. ו/או הפו

אין באישור החברה של המסמכים שהוכנו על ידי היועץ כדי לשחרר אותו  .12.2

 מאחריותו המלאה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. 

מבלי לגרוע מהתחייבות ואחריות היועץ על פי הסכם זה ו/או על פיו, הוראות  .12.3

נספח ו 3'נספח ב -הביטוח  ינן בהתאם להוראות נספחהצדדים היהביטוח אשר יחולו על 

  הסכם זה.מנפרד -בלתי המהווים חלק - 4'ב

והפרתו ו/או הפרת תנאי  -הינו מעיקרי ההסכם  ,על סעיפי המשנה שבו ,סעיף זה

 מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 

 ביטוח .13

כל דין, יערוך  להוראות הסכם זה ועל פימבלי לגרוע מאחריותו של היועץ בהתאם  .13.1

היועץ, על חשבונו, למשך כל תקופת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, ביטוחים לכיסוי 

אישור ביטוח אחריות כלפי צד אחריותו בהתאם לאישור קיום הביטוחים )להלן: "

 .3'להסכם זה כנספח ב ההנלוו ,"(ביטוח אחריות מקצועיתו חבות מעבידים ,שלישי

את אישור  ,במועד שלא יאוחר ממועד החתימה על הסכם זה היועץ ימציא לחברה, .13.2

 חתום על ידי חברת ביטוח המורשית לפעול בישראל. ואהביטוח האמור כשה

במועד  והמצאת-ואי -המצאת אישור חתום כאמור תהווה תנאי מוקדם להתחלת העבודה 

   תיחשב להפרה יסודית של החוזה.

או חבות ו/או נזק ו/אחריות לאובדן  היועץ פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מכל .13.3

ובכלל זה הפטור ניתן , או אמורים להיות מבוטחים לפי האמור בסעיף זהו/המבוטחים 

  י סכומי ההשתתפות העצמית.גם לגב
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במשך כל תקופת  לעילהיועץ מתחייב להחזיק בתוקף את הביטוחים המפורטים  .13.4

  ההתקשרות עם ההחברה.

מתחייב היועץ להחזיק פוליסת ביטוח  ,ועיתבכל האמור לביטוח אחריות מקצ .13.5

אחריות מקצועית לכיסוי מעשיו ו/או מחדליו למשך תקופה רציפה כל עוד אחריותו 

   ימת.מתקי

היועץ מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח, לשלם את דמי  .13.6

לממש את  כדי ,הביטוח במועדם, ולעשות כל פעולה, אם יידרש לעשותה על ידי החברה

  פוליסות הביטוח בעת הצורך. 

ביטוחי היועץ יהיו ראשוניים וקודמים לביטוחי החברה ויכללו סעיף בדבר ויתור  .13.7

 מבטחי היועץ על זכות לשיבוב/תחלוף כלפי החברה, עובדיה, מנהליה וכל הבא מטעמה.

על דרישת תשלום פרמיות ו/או דמי  -מראש ובכתב  -היועץ ומבטחיו מוותרים  .13.8

 מהחברה בגין ביטוחי היועץ.  פות עצמיתהשתת

היקף הכיסוי הביטוחי, תנאיו וגבולות האחריות הנזכרים באישור הביטוח הם  .13.9

   ועל היועץ להעריך את סיכוניו ולעדכן את ביטוחיו בהתאם. ,יים בלבדמזער

-בלתיהיועץ פוטר בזאת את החברה ו/או מי מטעמה מאחריות לפוליסות ביטוח  .13.10

 מספקות אשר ערך.

והפרתו ו/או הפרת תנאי  -הינו מעיקרי ההסכם  ,על סעיפי המשנה שבו ,סעיף זה

 ההסכם.מתנאיו תהווה הפרה יסודית של 

 

 שונות  .14

סמכות שיפוט ייחודית  ל אביבבתהמוסמך  פטהמשת לבי ,מוסכם בזה במפורש כי .14.1

ותו, ו בין הצדדים, בקשר עם הסכם זה, פרשנעתגלילדון בכל המחלוקות ו/או הסכסוכים ש

 ביצועו, הפרתו וסיומו.

הסכמה של צד לסטות מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו  .14.2

ממנה גזירה שווה למקרה אחר. לא השתמש מי מהצדדים בזכויות שניתנו לו על פי ההסכם 

ואין ללמוד  -במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר 

 לפי הסכם זה.תור כלשהו על זכויות וחובות מהתנהגות זו וי

של  יתורוכושום ויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינתן, לא יחשבו  .14.3

בכל עת  ,והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו, כולן או מקצתן - צד על זכות מזכויותיו

 שימצא לנכון.

שאם  - י שני הצדדיםכל תיקון או תוספת להסכם זה ייערכו בכתב וייחתמו על יד .14.4

 לא כן, לא יהא להם כל תוקף.

תיחשב  - עיללנמען המצוין ל -כל הודעה שנמסרה ביד על ידי צד למשנהו  .14.5

 כמתקבלת בעת מסירתה.
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ותוך ציון הנמען המצוין  לעילכל הודעה על ידי צד למשנהו שתשלח בפקס המצוין  .14.6

הודעה נשלחה ביום עסקים אם ה ,שלחהיחשב כמתקבלת על ידי הצד השני בעת הית - עילל

והכל  - תיחשב כמתקבלת ביום העסקים העוקב -ואם לא  ;ובשעות העסקים המקובלות

 שלח בדואר רשום.ישבמקביל ת ,הודעהה בתנאי שברשות השולח אישור בכתב על קבלת

 עילכל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום, על פי הכתובת המצוינת ל .14.7

שבעים חשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני תוך ית - לעילוין ותוך ציון הנמען המצ

 שעות ממועד הישלחה מבית דואר בישראל. (72ושתיים )

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

__________________________   ________________________ 

 החברה       היועץ

 

 אישור עו"ד

ש כיועץ המשפטי של היועץ מאשר בזאת כי _________________ המשמ אני הח"מ, עו"ד 

___ _____________ ת.ז. ___________-_________ ו______________________ ת.ז. __

אשר חתמו על הסכם זה בפני, בשם היועץ הינם מוסמכים לחתום מטעמו וכי נתקבלה החלטה כדין 

את הנ"ל לחתום על יך מכי ההתאגדות שלו להתקשר בהסכם זה ולהסמעל ידי היועץ בהתאם למס

  ההסכם ונספחיו.

 _____________________ 

 , עו"ד  
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 1'נספח ב

 כתב התחייבות לשמירת סודיות

ח"מ _________________________, __________________________, הו אנ .1
מורשי חתימה מטעם ת.ז. ____________________, _____________________ 

 _________________ .פ.ח/זיהוי 'מס __________________________________
החברה הממשלתית להגנות מצוקי , מתחייבת בזאת בשם המציע כלפי "(המציע": להלן)

 "( כדלקמן:המזמינה)להלן: " חוף הים התיכון בע"מ

___________________________________________ ]תפקיד[, -משמשים כ אנחנו .2
___________________________________ ]תפקיד[, __________________-וכ
 __________ ]שם המציע[.________________-ב

 .המציע מטעם זה תצהיר מוסמכים לתת אנחנו .3

 להעניק ולא, שהיא דרך בכל להעביר ולא, בסוד לשמוראנחנו מצהירים ומתחייבים  .4
, להשתמש או, יקלהעת, לגלות, לפרסם, למסור, להודיע ולא, בתמורה שלא או בתמורה

 להביא או"( ההסכם)להלן: " הבטיחותשירותי ייעוץ ופיקוח בתחום ל להסכם בקשר שלא
 נשוא אשר נומטעמ מי או/ו נועובדי, המטעמ ומי העובדי המזמינה, למעט, אדם כל לידיעת

 אחר חומר וכל מסמך, נתון, מידע ,ידיעה כל, הסכםה ביצוע לצורך להם דרוש זה סעיף
 במדיה או/ו חזותי באופן או/ו פה בעל או/ו בכתב, נוידי על המועסקים אל או/ו נואלי שיגיע

 ביצוע מתוקף או, ההסכם ביצוע במהלך, בחלקם או במלואם, אחרת דרך בכל או/ו מגנטית
 המידע: "להלן) ולאחריה תחילתה לפני, ההסכם תקופת במהלך זאת וכל, ההסכם

 ;("הסודי

 לכך אקבל אם אלא, הסודי המידע של תיעוד נומטעמ מי ברשות או נוברשות לשמור שלא .5
 קבלת עם מיד או, ההסכם תקופת בתום, למזמינה ולהחזיר, בכתב המזמינה אישור את

 על שהתקבל הסודי המידע של תיעוד כל, המוקדם לפני, כן לעשות המזמינה מאת דרישה
 ;ידי על המועסקים ידי על או דיי

 לשמור. ההסכם בביצוע נומטעמ למועסקים ורק אך הסודי למידע הגישה את להגביל .6
 מניעת לשם הנדרשים הסבירים הזהירות אמצעי בכל ולנקוט הסודי המידע את בהקפדה

 בביצוע מטעמי המועסקים כל כי ולוודא אחראי להיות. אחר לידי הגעתו או/ו אובדנו
 שלא או בתמורה יעניקו ולא, שהיא דרך בכל עבירוי ולא, סודיות על ישמרו ההסכם
, הסכםה לביצוע בקשר שלא, ישתמשו או יעתיקו, יגלו, יפרסמו, ימסרו, יודיעו, בתמורה

 נומטעמ מי או/ו נועובדי, ומטעמ ומי ועובדי, המזמינה למעט, אדם כל לידיעת יביאו או
, ממנו חלק או כולו הסודי המידע את, הסכםה ביצוע לצורך להם דרוש זה סעיף נשוא אשר
 ;אליהם שיגיע ככל

 או להסכם הקשורים המזמינה לנתונישלא לפרסם בכל צורה שהיא כל מידע הנוגע  .7
 ;המזמינה של האחרים םניינילע

 בביצוע נומטעמ מהמועסקים אחד כל לידיעת זה התחייבות כתב של תוכנו את להביא .8
 ;הסכםה

 כתב הוראות לפי לפעול אישית יתחייבו הסכםה בביצוע נומטעמ המועסקים שכל לדאוג .9
 ;עליו חתימה באמצעות זה בותיתחיה

 אחד כל ידי על זה התחייבות בכתב האמורות ההתחייבויות מלוא לביצוע םאחראי היהנ .10
. שילוחית אחריות לגבי הדין הוראות לפי, הסכםה בביצוע נומטעמ מהמועסקים
 הגבלה כל ללא, ולאחריה הסכםה תקופת במהלך בתוקף ויהיו יחולו כאמור נוהתחייבויותי

 .בזמן
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 :למידע ביחס יחולו לא כאמור ההתחייבויות .11

 כל מהפרת כתוצאה שלא, הכלל לנחלת כלשהו בזמן יהפוך אשר או הכלל נחלת שהוא .א
 ;המזמינה כלפי אנו מחויבים בה אשר התחייבות

 ובלבד, מוסמכת רשות או שיפוטית רשות של לצו או/ו לדין בהתאם תידרש שמסירתו .ב
 להתגונן ול אאפשר, המידע למסירת הדרישה רבדב מידי באופן המזמינה את שאעדכן

 .האפשר כמידת בכךו ל ואסייע כנגדה

 חנוואנ, 1981-תשמ"א, הפרטיות הגנת חוק הוראותנו ל ידועות, לעיל מהאמור לגרוע בלימ .12
, ההסכם ביצוע כדי תוך נואלי שיגיעו ובמידע בנתונים שימוש לעשות או למסור שלא יםמתחייב

 .ל"הנ קהחו להוראות בהתאם אלא

 הסכםה ביצוע לצורך בו להשתמש הזכות למעט, הסודי במידע זכות כלנו ל תהיה לא כי נול ידוע .13
 יועבר שבהם האמצעים יתר או/ו המגנטית המדיה או/ו המסמכים כל וכי, לעיל כמפורט
 .בלבד המזמינה בבעלות ועניין צורך ולכל עת בכל ויהיו םה הסודי המידע נולרשות

, זה התחייבות כתב להוראות בניגוד, בו שימוש או הסודי המידע של גילוי או וםפרס כילנו  ידוע .14
 או/ו פלילית אחריות העלי להטיל או/ו, נזקים הל ולהסב המזמינה של הטוב הבשמ לפגוע עלול

 נעשה כי נול שהתגלה לאחר מיד, בכתב למזמינה להודיע יםמתחייב חנואנ לפיכך. אזרחית
 מהו לרבות, זה התחייבות כתב להוראות בניגוד סודי מידע נחשף כי או/ו הסודי במידע שימוש
 .החשיפה ומועד הסודי למידע שנחשפו הגורמים או הגורם זהות, שנחשף הסודי המידע

 במישרין בין, הל שייגרמו הוצאה או נזק כל בגין המזמינה את לפצות יםמתחייב חנואנ כן כמו .15
 כאמורנו מהתחייבויותי התחייבות הפרת עקב, דין עורכי טרחת שכר זה ובכלל, בעקיפין ובין

 .זה התחייבות בכתב

 .אנחנו מצהירים כי זהו שמנו, זו חתימתנו ותוכן תצהיר זה אמת .16
 

_________________ 

 )חתימת המצהיר/ים(

 עו"ד לתאגיד אימות

אני הח"מ ___________________________, עו"ד )מ.ר. _____________( מאשר כי 

_________ הופיעו בפני ה"ה ________________, ת.ז. _______________, ביום ____

המורשים בחתימתם ______________________, ת.ז. _____________________, -ו

 01/2020מכרז פומבי מס' _ המציע בלחייב את תאגיד ________________________

שהזהרתיהם כי עליהם להצהיר את לאחר בהתאם להוראות תקנון התאגיד ובהתאם לכל דין; ו

האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשו כן, אישרו בפני את תוכן תצהירם 

 לעיל בחתמם עליו בפני.

 

_____________________    _____________________ 

 שם מלא + חתימה      תאריך  
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 2'נספח ב

 יניםתצהיר והתחייבות על היעדר ניגוד עני

 
ח"מ _________________, _________________, ת.ז. _________________, הו אנ

 מורשי חתימה מטעם ____________________________________________________ 

האמת  את להצהיר נועלי כינו שהוזהרלאחר , "(המציע": להלן) ____________ .פ.ח/זיהוי 'מס

 :כדלקמן בזאת יםמצהיר ן,כ עשהנ לא באם בחוק קבועיםהם לעונשייים צפו היהנ וכי

______________________ -______________________ ]תפקיד[, וכ-משמשים כ . אנחנו1

 __________________________ ]שם המציע[.-]תפקיד[, ב

 המציע. מטעם זה תצהיר מוסמכים לתת . אנחנו2

השירותים,  מתן תקופת במהלךהקשורים אלינו ים או לגורמ נול יהיה שלא יםמתחייבחנו אנ. 3

אנחנו איננו מתן השירותים, וכי  בתחום עניין בעלי עם גורמים שהוא וסוג מין מכל עניינים ניגוד

על  נוו/או טענה מצד שלישי כלשהו, בקשר עם מילוי התחייבויותיו/או דרישה לכל תביעה  צפויים

 הסכם. הפי 

החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים ה בניגוד עניינים עם י לא נהי. אנחנו מתחייבים כ4

"( ולא נעבוד במישרין ו/או בעקיפין בשום גוף שלמזמינה יש בעלות המזמינה)להלן: " התיכון בע"מ

 ( שנים לאחר סיום הפרויקט.3מלאה או חלקית בו במהלך תקופת ההתקשרות ולמשך שלוש )

הקשור אלינו או מי  נוו/או מחדל אשר עלולים להעמיד אות מנע מכל פעולהנכי  יםמתחייב חנואנ. 5

קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר, אם העבודה  - במצב של ניגוד עניינים כאמור לעיל, לרבות

 במצב של חשש לניגוד עניינים. ותנוכאמור עלולה להעמיד א

ים עלולאנחנו  שבשלהם במצ או נתון כל על מידי באופן מזמינהל ודיענכי  ביםמתחיינחנו א. 6

  האמורים. המצב או הנתון נול היוודע עם מיד עניינים ניגוד של להימצא במצב

שלא  מתן השירותיםבמסגרת  נומנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידינכי  יםמתחייבחנו אנ. 7

לקדם  כאמור, ובכלל זה להימנע מכל שימוש במידע באופן שיש בו כדי ינולמטרת ביצוע התחייבויות

 ו/או ענייני צד שלישי. נוו/או מי מטעמ נואת עניינ

 גורם כל עם להתקשר נושל כוונה כל על מזמינהל מראש דווחכי נ יםומתחייב יםמצהירחנו אנ. 8

להוראות  בהתאם לפעולו אלו, בסעיפים ינולהתחייבויות העלול להביא להתקשרות שתהא בניגוד

 אחרות הוראות לתת או כאמור התקשרות נול רלאש רשאית לא המזמינהעניין. מזמינה בה

 .זה בהקשר אלו, להוראות בהתאם פעלנ כיים מתחייב, ואנחנו עניינים ניגוד עדריה שיבטיחו

 המזמינהמכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של  תביעה ו/או דרישה ו/או טענהכל  נולא תהיינה ל. 9

 בקשר עם מניעת ניגוד עניינים.

 מהווה הפרה יסודית של ההסכם. המזמינההפרת התחייבות זו כלפי  כינו ברור ל. 10
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מובהר בזאת שלעניין זה "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של חשש . 11

 לניגוד עניינים או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים. 

 . אנחנו מצהירים כי זהו שמנו, זו חתימתנו ותוכן תצהירי אמת.12

 

 תימת המצהיר/ים()ח

 

 עו"ד לתאגיד אימות

 

אני הח"מ ___________________________, עו"ד )מ.ר. _____________( מאשר כי 

ביום _____________ הופיעו בפני ה"ה ________________, ת.ז. _______________, 

המורשים בחתימתם ______________________, ת.ז. _____________________, -ו

, 01/2020 מכרז פומבי מס'_ המציע ביב את תאגיד ________________________לחי

לאחר שהזהרתיהם כי עליהם להצהיר את בהתאם להוראות תקנון התאגיד ובהתאם לכל דין; ו

האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשו כן, אישרו בפני את תוכן תצהירם 

 לעיל בחתמם עליו בפני.

 

_____________________    _____________________ 

 שם מלא + חתימה      תאריך  
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  3'נספח ב

 ביטוח אחריות מקצועיתו חבות מעבידים, אישור ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף* 

הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. בתוקף יסת ביטוחפולאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליחד עם זאת, 

 ם מבקש האישור.מיטיב ע
 *האישור מבקש מעמד *העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור*

שם: החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים 
 התיכון בע"מ

  שם: 

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ.  514971126ת.ז./ח.פ. 

 מען:  1604מען: קרית השרון נתניה ת.ד. 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

 סכומיאחריות או  גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

 נוספים כיסויים גבול האחריות/ סכום ביטוח תאריך סיום תחילהתאריך 
 ביטולו בתוקף

  חריגים
 בהתאם כיסוי קוד לציין יש

 'ד לנספח

 מטבע סכום

 332, 328, 325, 304 ש"ח 6,000,000     אחריות מקצועית
, 301(, חודשים 12)

303 ,326 

 328, 315, 318, 302 ש"ח 6,000,000     חבות כלפי צד שלישי

 328, 319 ש"ח 18,000,000     חבות מעבידים

 )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'(*:השירותים  פירוט
047 

 ביטול/שינוי הפוליסה *
בדבר השינוי או  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 הביטול.

 חתימת האישור
 המבטח:


