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 תוכן עניינים כללי של מסמכי המכרז

        ( לוח זמנים הליכי המכרז1) 

        

     )הזמנה להציע הצעות(; ( מסמך א'              תנאי המכרז2) 

 

 :נספחים למסמך א'

 עמד משפטי הצהרה בדבר מ  - '1נספח א

 תצהיר לעניין שמירה על דיני העבודה   - '2נספח א

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים   - '3נספח א

 הצעת המציע    -' 4נספח א

 הצהרת מציע )כולל אישור זכויות חתימה(  -' 5נספח א

 עמידה בתנאי הסף ניסיון המציע להוכחתהצגת  - '6נספח א                                        

 נספח ביצוע מדידה באזור חוף נתניה  – '7נספח א                                        

 

      ;הסכם  ההתקשרות              ( מסמך ב'3) 

 

 נספחים למסמך ב':

 כתב הצהרה והתחייבות על העדר ניגוד עניינים    -'1נספח ב

 על שמירת סודיותכתב הצהרה והתחייבות     -'2נספח ב

  נוסח אישור הביטוחים   -'3נספח ב

 

  ;מפרט השירותים              ( מסמך ג'3)
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 לו"ז הליכי המכרז

 

 . 20.4.21 -מועד פרסום המכרז: יום ה .1

 .12:00שעה עד ה 11.5.21-עד ליום המועד הגשת שאלות הבהרה:  .2

 .12:00שעה עד ה 9.6.21-עד ליום המועד אחרון להגשת הצעות:  .3

 תוקף ההצעה: עד שישה חודשים ממועד הגשת ההצעות, עם אופציה להארכה לעוד שלושה חודשים נוספים. .4

ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הזכייה לרבות  (7) שבעהחתימת ההסכם ע"י הזוכה: בתוך  .5

  אישור הביטוחים.עברת השלמת כל התנאים המתלים, לרבות ה

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 האחרון להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה.  

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

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

 ככל שיהיה.

 

http://www.mccp.co.il/
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 מסמך א'

 תנאי המכרז

 
 

 מבוא ומידע כללי .1

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

במכרז, להציע הצעות "( מזמינה בזאת מציעים העונים לתנאי הסף המפורטים המזמין"

ו/או  "המדידות"ו/או " השירותים)להלן: " ומיפוי אווירי קרקעיתמדידה  יילמתן שירות

ובהסכם המצורף כמסמך "מפרט השירותים"  –ג'  פורט במסמך( בהתאם למ"העבודות"

 האווירי יבוצעו באמצעות כלי טיס בלתי מאויש. מיפוי יובהר, כי שירותיי ה  ב'.

 המכרז מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והפניה במסגרתו מופנית לשני המינים. 1.2

 

 מכרז מותנה .2

אישור ור תקציבי )להלן: "התקשרות עם מציע הזוכה במכרז מותנה בקבלת איש 2.1

"(. היה ולא יינתן האישור התקציבי, תהא רשאית החברה, לפי שיקול דעתה התקציב

הבלעדי, לבטל את המכרז או לבצע חלק משלבי המכרז, לדחות מעת לעת את מועד חתימת 

הבלעדי של החברה, ולמי מהמציעים, לרבות ההסכם עם, הכל בהתאם לשיקול דעתה 

 תהיה כל טענה בקשר לכך. המציע הזוכה לא 

כי המציעים לא יהיו זכאים בשום מקרה, לכל פיצוי, שיפוי או תשלום, מכל מין  יובהר, 2.2

וסוג שהם בגין דחיית מועדים וכן לא יהיו זכאים בשום מקרה, לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או 

  תשלום, מכל מין וסוג שהם בגין ביטול המכרז.

 

 ההתקשרות  תקופת .3

 12 הסכם ההתקשרות ולתקופה שלה מיום החתימה על א המכרז הינהתקשרות נשו 3.1

 "(.תקופת ההתקשרותחודשים )להלן: "

המזמין יהא רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי ובכפוף אישור ועדת המכרזים להאריך את  3.2

 תקופות התקשרות נוספות.   4-תקופת ההתקשות ב

 

 במכרז להשתתפות מוקדמים תנאים .4

)הן הדרישות המנהליות  מצטבר באופן להלן המפורטות הסף דרישות לבכ לעמוד המציע על

 : להשתתף במכרז זכאי שיהיה מנת על והן המקצועיות(

 

 תנאי סף מנהליים:

המציע הינו תאגיד הרשום כחברה או שותפות רשומה במשרדי רשם  .4.1

 בישראל.  החברות/רשם השותפויות

 המציע הינו בעל תעודת עוסק מורשה. .4.2
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ורים והתצהירים הדרושים בהתאם לחוק עסקאות בעל כל האישהמציע הינו  .4.3

 . 1976 –גופים ציבוריים, התשל"ו 

 ושילם כדין על המציע להצהיר כי העסיקם -זרים עובדים העסיק שהמציע ככל .4.4

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

 -ים כדין( התשל"ות עובדים זרנימום והעסקתשלום, תשלום חובות מס, שכר מי

1976. 

 מס חוק י"חדש( ועפ הכנסה )נוסח מס פקודת י"עפ חשבונות פנקסי מנהל המציע .4.5

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

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

 מוסף. ערך מס חוק

 

 סף מקצועיים  איתנ

במתן ( שנים לפחות שלוש) 3בעלת וותק מקצועי של חברה על המציע להיות  .4.6

  .קרקעיות שירותיי מדידות

  ' ולצרפו להצעתו. 6מלא את נספח אלצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע ל

פרויקטים  3שנים שקדמו למועד הגשת ההצעות, לפחות  3-המציע ביצע במהלך ה .4.7

ס"מ בגודל שטח  2-4ה שנעה בין ומיפוי תלת ממדי, ברזולוצישל צילום אווירי 

 .ק"מ אורך, שנערכו באמצעות כלי טיס בלתי מאויש 1קמ"ר ו/או  1של לפחות 

 ' ולצרפו להצעתו.  6לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את נספח א    

ו במציע, אשר ל 1עובד אורגנימודד מוסמך שהינו  תולהציג בהצעעל המציע  .4.8

בעל ניסיון הינו במועד הגשת ההצעות למכרז, ו בתוקף רישיון של מודד מוסמך

  .מקצועי של לפחות שלוש שנים בעבודות מיפוי ומדידה

 ן המודד אשר עובדשיורישל לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע לצרף העתק 

  המודד המוצג., וכן קורות חיים של בחברתו

יש במסגרת ' ולהג7ה בהתאם לדרישות נספח אעל המציע לבצע מדידה בחוף נתני .4.9

' 7והכל בהתאם לדרישות נספח א, המדידה האמורהתוצרי הצעתו למכרז את 

 .  1בהמצ"

מציע שתוצרי המדידה שהגיש יעמדו בכל הקריטריונים לבדיקת התוצרים 

 מד בתנאי סף זה. ', יוגדר כמציע אשר עו7המפורטים בנספח א

 

 הסף בתנאי עמידתו הוכחת לצורך ,עתולהצ לצרף המציע שעל מסמכים .5

 תעודה המעידה על היות המשתתף עוסק מורשה כדין. .5.1

תעודת רישום תאגיד )חברה, עמותה, אגודה שיתופית או שותפות רשומה( ונסח  .5.2

רשות  של האינטרנט אתר דרך להפקה הניתן החברות רשם של חברה עדכני

                                                           
במסגרת ההצעה הנדרשים בהתאם לנספח זה ' והגשת התוצרים 7יובהר, כי ביצוע המדידה בהתאם לנספח א 1

    .המקצועייםים לבחינת העמידה של המציע בתנאי הסף הכרחי םתנאים למכרז הינ
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 התאגידים.

יע העסיק עובדים זרים כדין ושילם ' לפיו המצ4תצהיר בנוסח המצורף כנספח א .5.3

כר מינימום לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, להם ש

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

לצורך הוכחה בדבר  נוסף כל מסמךו הנספחים המצורפים למסמכי המכרז כל .5.4

לרבות הגשת תוצרי המדידה הנדרשים לפי  ,הסף של המציע בתנאי עמידתו

 לתנאי הסף.  4.9סעיף דרישות 

 

 תוקף ההצעה .6

 .בתוקף לשישה חודשיםהצעת המציע תהיה  .6.1

בעוד שלושה חודשים המזמין יהיה רשאי לדרוש את הארכת תוקף ההצעה  .6.2

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

 ין. בהתאם לדרישת המזמ

המזמין אינו אחראי לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו למשתתפים במכרז בעל פה,  .6.3

זאת כי רק שינויים, תשובות ואיננו מחויב בהם. למען הסר ספק, מובהר ב

"( שנמסרו בכתב על ידי המזמין, יחייבו את המזמין, הבהרותותיקונים )להלן: "

ות ובין מסמכי המכרז כאשר בכל מקרה של סתירה, בין האמור במסמכי ההבהר

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

 הבהרה המאוחרת יותר.עצמם, יגבר האמור ב ההבהרות ובין

 

 משא ומתן .7

משא ומתן עם המתמודדים המכרז  המזמין שומר לעצמו את הזכות לנהל .7.1

ף לכל וכה, בכפשהצעותיהם נמצאו מתאימו, לרבות טרם ההכרזה על המציע הזו

 דין. 

 

 אופן קביעת הזוכה  .8

 בדיקת עמידה בתנאי סף -שלב ראשון  ✓

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 מחיר. 

 

 מחיר(  %100מחיר ההצעה )בדיקת  -שלב שני ✓

בחן באופן כזה שהצעת מציון ההצעה המשוקלל והוא י 100%ציון המחיר מהווה 

המחיר הנמוכה ביותר שתוגש תקבל את הניקוד המקסימאלי ושאר הצעות המחיר 

 ינוקדו ביחס אליה.

הליך בחירת הזוכה יעשה בכפוף לכל זכות של המזמין על פי מסמכי המכרז ו/או  .8.1

 דין. על פי כל 
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של המזמין רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא, לפי שיקול דעתו, בלתי סבירה ב .8.2

תנאיה או בשל חוסר התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת המזמין מונע הערכת 

 ההצעה כדבעי. מחירים בלתי סבירים עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

כל שינוי או תוספת  אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או .8.3

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

בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת 

 ההצעה וההחלטה בעניין זה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

זוכה, בין אם משיקולים תקציביים המזמין שומר לעצמו את הזכות שלא לבחור  .8.4

 פוף לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. פעוליים ו/או מכל שיקול אחר, והכל בכו/או ת

המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע, אשר יתגלה כי כלל בהצעתו  .8.5

 מידע שאינו אמת ו/או מטעה.

תף שהצעתו המזמין יהיה רשאי שלא למסור את העבודות נשוא מכרז זה למשת .8.6

פי שיקול דעתו ות שיערוך, ועל היא הטובה ביותר, וזאת אם יתברר לו, על פי בדיק

המקצועי, כי לגופים ציבוריים אחרים יש ניסיון רע עם המשתתף ובמקרה 

שהמשתתף הנו תאגיד, לרבות עם היחידים והגופים השולטים בו והפועלים 

  מטעמו.

על מציע שיש לו ניסיון  עדי, שלא להכריזהמזמין יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבל .8.7

 עבר רע איתו בהתקשרויות דומות, כמציע זוכה במכרז זה. 

המציעים מתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם  .8.8

המזמין ו/או עם מי מטעמו שיבצעו את הבדיקות המצוינות לעיל. המזמין יהא 

באופן מלא עם  אינו משתף פעולהרשאי שלא לבחור הצעה אם לדעתו המציע 

 המזמין ו/או עם מי מטעמו.

המזמין, ו/או מי מטעמו, אינו מתחייב לברר פרטים אודות המשתתף והוא רשאי  .8.9

 לעשות כן, במידה שיראה לנחוץ, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות  יםעמהמצהמזמין יהא רשאי לדרוש  .8.10

אחר פתיחת ההצעות, וזאת על מנת לבחון האם יקול דעתו, גם לנוספות על פי ש

ההצעות של המציעים סבירות ומשקפות את כל כלל השירותים הנדרשים במסגרת 

 את מלוא המידעלמזמין יהיה חייב לתת המציע  ביצוע העבודות נשוא המכרז.

 להנחת דעתו של המזמין, וכתנאי לבחינת ההצעה במכרז. ככל שהמציע לא יעשה

  ין זכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לפסול את הצעתו. כן, שמורה למזמ

המזמין יהא רשאי לפסול לחלוטין על פי שיקול דעתו הבלעדי הצעתו של מציע  .8.11

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

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

 לשביעות רצון המזמין. 

י שיקול דעתו הבלעדי, את הפרטים הבאים לגבי המזמין יהיה רשאי לבדוק, לפ .8.12

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

 ממצאי הבדיקות הללו במסגרת שיקול דעתו לגבי קביעת הזוכה במכרז. 

 לנהל מו"מ עם המציע הזוכה. עצמו את הזכותהמזמין שומר ל .8.13
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 חייבות כלשהי של המזמין לביצוע ההתקשרות.אין לראות בהזמנה זו משום הת .8.14

המזמין רשאי לבטל את המכרז, ולמציע לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  .8.15

 מן המזמין ו/או מי מטעמו בגן כך.

כרז, יחולו על המציע ולא כל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהגשת ההצעה למ .8.16

 יוחזרו לו בשום מקרה.  

 
 

 שני  כשיר .9

 "(.כשיר שנילזכייה )להלן: "שני רשאי להודיע על מציע נוסף ככשיר  מזמיןה .9.1

הזוכה  במקרה בו יתברר כי הכשיר השנירשאי להתקשר בהסכם עם  יהיה מזמיןה .9.2

חו, לרבות ולא איננו עומד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז, נספחיו וההסכם מכו

 רק דרישות הביטוח. 

חודשים ממועד ההודעה על המציע  12למשך הצעת הכשיר השני תהיה בתוקף  .9.3

 הזוכה במכרז. 

אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות המזמין לפעול בכל דרך חוקית אחרת במקרה  .9.4

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

  .הבלעדי

 

 הודעה על הזכייה וההתקשרות .10

 ועדת המכרזים של המזמין.הצעות המציעים תובאנה בפני  .10.1

 .הזוכה במכרז תימסר לו על כך הודעה בדוא"לעם קביעת  .10.2

צרף באחריות המציע למציע שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בדוא"ל.   .10.3

   של הגורם המטפל במכרז עצמו. דוא"ללהצעתו כתובת 

זכייתו בהתחייבויותיו, יהא המזמין רשאי לבטל את  שהו לא יעמודהיה וזוכה כל .10.4

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 

זכויות בהתאם להודעה ותוך זמן שנקבע בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מ

 הצדדים על פי כל דין.

ימי עבודה מיום קבלת החלטה  7ויבים תוך ההסכם ייחתם בשינויים המח .10.5

ומסירתה אל המציע הזוכה, אם יהיו כאלה, כתוצאה מהחלטות של הגופים 

המוסמכים של המזמין ו/או כתוצאה משינויים שיהיו במסגרת ניהול משא ומתן 

 לזוכה.ככול שיתקיים כאמור לעיל בין המזמין 

ר אינה בגדר פרט חסוי וכי בכל מקרה, ידוע ומוסכם על המציעים כי הצעת המחי .10.6

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  .10.7

מעיניה ו/או וזרת של ועדת המכרזים כתוצאה מפגם ו/או חסר אחר שנסתר ח
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מהליך משפטי, למשתתפים ו/או לזוכים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה  כנגד 

המזמין והם יהיו מנועים מלטעון בעניין זה. כמו כן, ככל שהליכי המכרז יתעכבו 

 כתוצאה מהאמור יוארכו בהתאם מועדי תוקף ההצעה.  

 
 

   עניינים / סודיות / בעלות:וד ניג .11

ו/או מי ששולט במציע בניגוד עיניים, לרבות בשל עיסוקיהם לא ימצא מציע,  .11.1

האחרים ו/או התחייבויותיהם האחרות בין עם עסקיים ו/או אישיים שיש או היו 

לו ו/או למי מטעמו ביחס לחברה. על כל משתתף לפרט במסמך בכתב כל קשר 

ל עניינים, אשר יכלול את מהות הקשרים, מועדם, וכ כאמור המעלה חשד לניגוד

פרט נחוץ בקשר אליהם, ולהמציאו לא יאוחר מן המועד האחרון שנקבע להגשת 

בקשות הבהרה, לבחינת החברה. החברה תקבע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, האם 

 יש בקשר כאמור משום ניגוד עניינים המונע את השתתפות במכרז.

שהוא הזכויות האחרות מכל מין וסוג ויות היוצרים וכל זכויות הבעלות, זכ .11.2

במסמכי המכרז שייכות לחברה המציעים במכרז אינם רשאים לעשות במסמכי 

ביצוע ההתקשרות  כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעותיהם או לצורךהמכרז שימוש 

עם החברה. למען הסר ספק מובהר, כי מסמכים אלה הם רכושה של החברה גם 

או על ידי המציע, וכי החברה תוכל לעשות בהם כל שימוש, על פי לאחר שמול

משתתף נבחר לבצע את העבודות ובין אם שיקול דעתה הבלעדי, וזאת בין אם ה

 שר לכך.לאו, מבלי שלמשתתף תהא כל טענה או תביעה בק

כל מסמך שיכין המציע במסגרת מתן השירותים יהיה קניינו הבלעדי של המזמין  .11.3

ע או למי מטעמו כל טענה או תביעה בנוגע לכך. בנוסף, הזוכה או ולא תהיה למצי

 במידע  שיגיע לידיעתם במסגרת השירותים.מי מטעמו לא יעשו שימוש 

תקופת ההתקשרות, למעט הזוכה לא יעשה שימוש במידע שיגיע לידיעתו במהלך  .11.4

 לצורך מילוי תפקידו. 

 

 הבהרות ושינויים .12

מין וסוג  מכי המכרז שינויים ותיקונים, מכלהמזמין רשאי, בכל עת, להכניס במס .12.1

מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או  משתתפיםשהוא ו/או לשלוח ל

ו הבלעדי, בין הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז וזאת לפי שיקול דעת

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

ציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו צא המאם ימ .12.2

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

, לא יאוחר מהמועד האחרון Tamar@mccp.co.ilלמזמין באמצעות הדוא"ל 

 להגשת שאלות הבהרה.

לדוא"ל  בכתב בלבדמציע המבקש הבהרות בקשר למכרז זה, רשאי לפנות  .12.3

Tamar@mccp.co.il  השעה , עד 215.11. -עד ליום ה, פניות כאמור תתקבלנה

 "(. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה)להלן: " 12:00

mailto:Tamar@mccp.co.il
mailto:Tamar@mccp.co.il
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מזמין, תחת הרובריקה של ה פורסם באתר האינטרנטמענה לשאלות ההבהרה י .12.4

ימי עבודה. באחריות המציעים להתעדכן באתר האינטרנט של  3של המכרז, תוך 

יובהר, כי החברה בעדכונים, שינויים והבהרות למכרז, טרם הגשת הצעותיהם. 

 תשובות בכתב תחייבנה את המזמין.  רק

 קשרות.אין לראות בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי של המזמין לביצוע ההת .12.5

המזמין רשאי לבטל את המכרז וכל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהגשת  .12.6

 .יחולו על המציע ולא יוחזרו לו בשום מקרהההצעה למכרז, 

 עיון במסמכי המכרז .13

ניתן לעיין ולהוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של המזמין שכתובתו:  .13.1

co.ilwww.mccp. .  

 

 אופן הגשת ההצעות  .14

שתי מעטפות נפרדות סגורות עליהן שלושה עותקים, וביש להגיש את ההצעה ב .14.1

 (, כדלקמן: ללא שם ו/או סמל המציעשם המכרז ומספרו ) רקיהיה רשום 

 

 –' 4)בנספח א ההצעה הכספית המוצעת על ידי המציע -1מעטפה מספר  ✓

 , הכוללת עותק מקורי אחד.הצעת המציע(

 –' 4למעט נספח א כל יתר מסמכי המכרז הנדרשים, -2טפה מספר עמ ✓

 אשר תוגש בעותק מקורי אחד.  )ההצעה הכספית(, ציעהצעת המ

 

המציע מתבקש לעיין היטב בכל מסמכי המכרז. לאחר שעיין בכל מסמכי המכרז  .14.2

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

יות על פיו, מתבקש המציע להשלים את הצעתו ולהגיש את הצעתו  ההתחייבו

 . הסופית אשר תכלול את כל המידע הנדרש במסמכי המכרז

שהמציע בחן את מלוא הגשת הצעה על ידי המציע, תהווה ראיה חלוטה לכך,  .14.3

המציע יהיה מנוע מלטעון כל טענה בקשר עם הגשת . יובהר, כי מסמכי המכרז

 לא רק, בגין חוסר ידיעה, הבנה מוטעית, ספק, טעות וכיו"ב.הצעתו, לרבות, אך 

ימים טרם המועד האחרון להגשת  5בהר, כי באחריות המציע להתעדכן עד יו .14.4

ההצעה בנוסח הסופי המעודכן והמחייב של המכרז שיפורסם באתר האינטרנט של 

 המזמין. 

 ת ברחוב, בכתובמשרדי המזמיןב את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים המצויה .14.5

 . (1, קומה 7א' נתניה )מעלית מספר 4הצורן 

 . 12:00שעה , עד ה216.9. -ה חרון להגשת הצעות הינו ביוםהמועד הא .14.6

את מועד ההגעה למשרד לצורך הגשת ההצעות באמצעות הטלפון עם יש לתאם  .14.7

, או באמצעות הדוא"ל 6שלוחה  09-7794333עו"ד תמר אלמיו לג'לם, בטלפון 

 Tamar@mccp.co.il .  הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא

 .תובא לדיון ותפסל על הסף

http://www.mccp.co.il/
mailto:Tamar@mccp.co.il
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 בברכה,                                                                              

 החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ                                                             
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 '1נספח א

 הצהרה בדבר מעמד משפטי

 על המציע לציין במדויק את מעמדו המשפטי, ולמלא את הפרטים בטבלאות שלהלן:

 א. מעמד משפטי 

חברה 
 בע"מ

אגודה 
 שיתופית

שותפות 
 רשומה

שותפות 
לא 

 רשומה

משתתף 
פרטי 

 במכרז
 -טבלה
  ב' וג'

טבלה ב' 
 וג'

טבלה 
 ב',ג', ד

טבלה 
 ד' -ב' ו

 טבלה
 ד' -ב' ו

 

 ב. פרטים כללים

 ש לצרף תדפיס מרשם החברות.ישם משתתף במכרז:____________  *

  כתובת

טלפון+ נייד+ 
 פקס

 

 

 ג. שמות בעלי זכות החתימה )חברה בע"מ /אגודה שיתופית/שותפות רשומה(

שם 
 פרטי

מס'   משפחהשם 
תעודת 

 זהות

דוגמת      
 חתימה

    

    

    

 ד. שמות השותפים )שותפות רשומה או משתתף במכרז פרטי(

שם 
 פרטי

מס'   שם משפחה
תעודת 

 זהות

דוגמת      
 חתימה

    

    

    

אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי הפרטים שמסרנו על מעמדנו המשפטי 
 מדויקים ועדכניים.בטופס זה 

 

  __________             __________   __________            _____________ 

 שם משפחה                          תאריך                             חתימה                שם פרטי
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 '2נספח א

 תצהיר לעניין שמירה על דיני העבודה

’ ם _____ מסית חתימה מטע\ת ת"ז מס______ מורשה\נושא____ אני הח"מ
"(.לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את המציע"-זיהוי/ח.פ._________)להלן

ה \ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר\האמת וכי אהיה צפוי
                  -ת בזאת ובכתב כדלקמן\ומתחייב

כויותיהם נהליו מקיימים את חובותיהם בדבר שמירת זהמציע בעלי השליטה בו ומ
ה כהגדרתם להלן, ההסכמים הקיבוציים וצווי של עובדי החברה לפי דיני העבוד

 ההרחבה החלים על החברה, ככל שחלים הסכמים או צווים כאמור.

המציע בעלי השליטה בו ומנהליו מתחייבים כי ימשיכו לשמור על זכויות עובדי 
 נשוא מכרז זה.לעיל במהלך כל תקופת ההתקשרות  1בסעיף  החברה המופרטות

המציע בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו להגשת ההצעה 
במכרז זה, בשל הפרת דיני העבודה כהגדרתם להלן, ולא נקנסו בשנה שקדמה 

,  לחוק העבירות המינהליות 5להגשת ההצעה במכרז זה ע"י מפקח שמונה לפי סעיף 
פרת דיני העבודה. וכן לא הורשעו בעבירה , ביותר משני קנסות בשל ה1985-התשמ"ו

ולחילופין חלפה שנה ממועד ההרשעה או אם  1987-לפי חוק שכר המינימום התשמ"ז
 שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרון. 3כי חלפו  -הורשעו פעמיים או יותר

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

המציע, בעלי השליטה בו ומנהליו מצהירים כי הם מקיימים ומתחייבים כי ימשיכו 
 .לקיים את כל הוראות הדין בעניין עובדים זרים

נחשבים לקנסות –אך במועדים שונים  -הידוע לי כי מספר קנסות בגין אותה עביר
 ונים.       ש

 -לעניין תצהיר זה

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

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

_________________                                                 ______________ 

 שם המצהיר +חתימה                                                                       תאריך

 

 אימות חתימה

 

י הח"מ  עו"ד______________ מאשר בזאת  כי אנ
החברה___________________ רשומה  בישראל עפ"י דין וכי ה"ה 

 ________________________ מוסמך להצהיר ולהתחייב בשם החברה הנ"ל.

 

דש______ בשנת_______ הופיע בפניי כי ביום_____ בחו ה\כמו כן אני מאשר
המוכר לי אישית,  \זהות______________’ במשרדי ב_____________ ה"ה מס

ולאחר שהזהרתיו כי 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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 '3נספח א

עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות תצהיר לעניין חוק 
 1976-מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו

 

אני מר_____________, ת"ז _____________, המציע במכרז זה )להלן: 
ב לחוק 2( מצהיר בזאת כי המציע ו/או בעל זיקה למציע )כמשמעו בסעיף "המציע"

( לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי 1976 ציבוריים, התשל"ו  עסקאות גופים
ו/או לפי חוק עובדים זרים )איסור  1987 -עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז

-ואם הורשעו ביותר מ  1991 העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 
 ה האחרונה.עבירות הרי כי במועד ההצעה חלפו שנתיים ממועד ההרשע 2

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 

__________________________                __________________ 

 תאריך                                                שם המצהיר+ חתימה

  

 אימות

 

ביום אני הח"מ , עו"ד  ________________,  מ"ר __________ מאשר בזאת כי 
_______ פגשתי את מר ______________  נושא ת"ז  ____________, ולאחר 
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם 

 כנו ואמיתתו.לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תו

 

 

________________________                ____________________ 

 תאריך                                                חתימת עו"ד + חותמת 

 

 

 לתאגיד -אישור עורך דין 

 

אני , הח"מ_____________, עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה 
, ת"ז ___________, המורשה בחתימתו לחייב את חברת ______________

_________ )להלן: "המציע"( בהתאם להוראות _______________ המציע ב__
 תקנון המציעה ובהתאם לכל דין.

 

____________________                                            __________ 

 חותמתחתימה +                               תאריך                                 
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 '4נספח א

 הצעת המציע

 לכבוד 

 החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ

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

 מספר  ילמכרז פומבהאמור בהם, ומתכבדים להגיש לכם בזאת את הצעתנו הכספית 

 . ומיפוי אווירי לשירותיי מדידה קרקעית 2/21

י אנו מקיימים אחר כל התנאים כנדרש בתנאי המכרז, ובזאת אנו מצהירים על כ .2

 מצורפים האישורים והאסמכתאות על כך. 

הכרוכות במתן כלל  כל העלויות בלי יוצא מן הכלל,הצעת המחיר שלנו כוללת את  .3

  ז, נספחיו, צורפותיו וההסכם מכוחו.השירותים המפורטים במסמכי המכר

בלבד, ללא תוספת, להלן  בהתאם לטבלה המפורטתהמציע יגיש את הצעת המחיר  .4

שינויים או מחיקות. על המציע למלא את המחיר עבור כל אחד מהשירותים 

המפורטים בטבלה. ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעת מחיר שהוגשה במתכונת 

או שלא ו/ , כולל הכנת תוספות או מחיקות בטבלההלןשונה מהטבלה המפורטת ל

 עבור על אחד מהרכיבים.  מולאו בה המחירים

רכיבים תביא לפסילת " או סימון "קו" או "איקס" עבור אחד ה0הצעת מחיר בגובה " .5

 .ההצעה על הסף

 השטח שנמדד בפועל. גודל מובהר, כי התשלום עבור המדידה והמיפוי יהיה לפי  .6

 

 

סוג  
 בודההמדידה/הע

 יחידות
/תמחור
 גריד

מרווח בין  /תוצרים
 נקודות

משקל  )בש"ח( ליחידהמחיר 
בהצעה 

% 
1.1 

RTK/Total 
Station 

 10%  מטר גריד  25 קמ"ר

 7%  מטר גריד 20 קמ"ר 1.2

של  מיפוי מפורט קמ"ר 1.3
 תשתיות

 7% 

2.1 

מדידה 
 פוטוגרמטרית

 ס"מ + 5שריג עד  קמ"ר
 עיבוד

 30% 

 10-50שריג של כ  קמ"ר 2.2
 ס"מ + עיבוד

 15% 

 10%  אורתופוטו בלבד קמ"ר 2.3

יום  צוות מדידה בשטח 3.1
 עבודה

בהתאם לדרישת 
 המזמין

 7% 

שעת  עבודה משרדית 3.2
 עבודה

ד ואוטוק GISעבודת 
 משרדית 

 7% 

איחוד מדידות  4.1
 יבשתיות וימיות

ואוטוקד  GISקובץ  קמ"ר
 של מדידה משולבת

 7% 
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 ות:ימחת .7
 

 החתימה:___________________    ת"ז:______________שם המציע/מורשה 
 

 ____________________  חותמת תאגיד:_____________________:חתימה
 

 שם המציע/מורשה החתימה:___________________    ת"ז:______________
 

 _____תאגיד:____________________________________  חותמת :חתימה
 

 

 אימות חתימות

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

 
 המציע ____________, החתום לעיל, רשום כדין בישראל וכי ה"ה __________ 

 
 ____________ אשר חתמו בפניי מטעם המציע על הצעה זו, מוסמכים לעשות -ו
 

 . כן ולחייב את המציע בחתימותיהם
 
 
 

__________________________                __________________ 
 תאריך                                                      חתימת עו"ד + חותמת 
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 '5נספח א

 הצהרת המציע

 

 תאריך __________         לכבוד 

 יכון בע"מהחברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים הת

 א.ג.נ.,

 נוסח הצהרת המציע

 :פרטי המכרז

  .ומיפוי אווירי מכרז פומבי לשירותיי מדידה קרקעיתשם המכרז:  .1

 2/21מספר המכרז: 

ויודעים את אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז 

, מציעים בזה לבצע את העבודות כל הפרטים הנוגעים לביצוע העבודות והאפשרויות לביצוען

ננקב על ידינו כשכר ההסכם וכן, מצהירים ומתחייבים בהתאם לאמור במכרז זה ולפי המחיר ש

 בזה כדלקמן:

והגשנו  מסמך ב' ומסמך ג', ונספחיו, אנו מצהירים בזה, כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז .2

 .את הצעתנו בהתאם

ות כאלו רז ולא נציג תביעות או דרישות, לרבאנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכ  .3

 המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור.

יה לנו כל ולא תה הננו מצהירים כי ידועה לנו כל האינפורמציה המצורפת למסמכי המכרז,  .4

  ח.טענה כלפי המזמין בגין מידע זה גם אם אין הוא תואם את המצב הקיים בשט

הננו מצהירים כי ידוע לנו כי ביצוע העבודות נשוא המכרז הינו כפוף להוראות המכרז ונספחיו,  .5

 והוראות כל דין. 

אנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה  .6

תאם , בהעל כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתקשרות

 לתנאים המפורטים במכרז ובהסכם ונספחיהם.

 אנו מצהירים בזה, כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. .7

, הן מבחינת מימונן נשוא המכרז הננו בעל הידע, הניסיון והכישורים הדרושים לביצוע העבודות .8

ות כוח האדם )והתקשרות לרב והן מבחינת הדרישות המקצועיות, בהתאם לכל מסמכי המכרז,

 נשוא המכרז. עם יועצים כקבלני משנה( והציוד הדרושים על מנת לבצע את העבודות

הננו מסוגלים מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות המכרז,  .9

 לרבות עמידה בלוח הזמנים שנקבע לביצוע העבודות.

כלי טיס בלתי מאויש ותים נשוא המכרז באמצעות השיראנו מצהירים ומתחייבים לספק את  .10

בהתאם לכל דרישות רשות התעופה האזרחית והוראות החוק בנדון. כמו כן,  )רחפן ו/או מטוס(

אנו מתחייבים להחזיק בידינו לאורך כל תקופת ההתקשרות את כל הרישיונות, ו/או ההיתרים 

 הוראות החוק בנדון. ית וו/או האישורים הנדרשים על ידי רשות התעופה האזרח
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 אנו מצהירים כי נספק את השירותים נשוא המכרז רק עם תוכנות מקוריות וחוקיות.  .11

ביכולתנו לעמוד בכל התנאים הנדרשים עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך ביצוע אנו מצהירים כי  .12

 .נשוא המכרז העבודות

יהיה בעל רישיון מודד מוסמך המודד המוסמך שיועסק בחברתנו, כעובד שכיר, אנו מצהירים כי  .13

וכן יהיה בעל הניסיון המקצועי הדרוש בהתאם לתנאי  לאורך כל תקופת ההתקשרותבתוקף 

  הסף שמכרז. 

הננו מצהירים כי ידוע לנו כי התקשרות על פי מכרז זה כפופה לקיומם של תקציבים והרשאה  .14

 תקציבית מטעם המדינה. 

הווה מחיר העבודות, הינו כמפורט בהצעתנו והוא מ שכר ההסכם המבוקש על ידינו עבור ביצוע .15

כרוכות ו/או סופי, מוחלט וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג ה

 הקשורות ו/או הנובעות בביצוע העבודות, על פי מסמכי המכרז.

ת לאחר ', ניתנת בזא4אנו מצהירים כי בזה, כי הצעת המחיר המוצעת על ידינו, בנספח א .16

רותים הנדרשים שקראנו היטב את כל מסמכי המכרז ונספחיו, והיא מתייחסת לכל סוגי השי

 ורף כמסמך ב' והוראות מסמך ג'. במכרז זה בהתאם להוראות ההסכם המצ

 הננו מצהירים כי ידוע לנו שלשכר זה לא תתוסף כל הצמדה למדד. .17

לים במסמכי המכרז ללא כל אנו מקבלים על עצמנו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלו .18

 הסתייגות שהיא.

ו אלו הננו מצהירים כי ככל שנעסיק קבלני המשנה ו/או יועצים  מטעמנו בביצוע העבודות, יהי .19

קבלני משנה בעלי יכולת נאותה ובעלי רישום וסיווג קבלני מתאים כדי לבצע את העבודות 

 בהתאם לכל מסמכי המכרז. 

אין בכך כדי לפטור אותנו  ינו קבלני משנה בביצוע העבודות,ידוע לנו, כי ככל שיועסקו על יד .20

 .מאחריות לקיום כל ההתחייבויות על פי מסמכי המכרז, במלואן ובמועדן

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה כאמור במסמכי  .21

  המכרז.

ום קבלת ההסכם על בודה מי( ימי ע7) שבעהאם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים, כי בתוך  .22

נספחיו, נמציא למזמין את ההסכם על כל שינוייו ככול שיהיו ועל נספחיו כשהם חתומים על 

לרבות כל המסמכים אותם אנו נדרשים להמציא על פי מסמכי המכרז, כגון אישור על ידינו, 

 עריכת ביטוחים.

היא בגדר המטרות והסמכויות  ככל שהצעה זו מוגשת על ידי תאגיד, אנו מצהירים, כי הצעתנו  .23

וגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מ

 אין כל מניעה על פי כל דין ו/או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. זו, וכי

 

____________________   __________________________ 

 עחתימה וחותמת המצי      תאריך
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 ניסיון המציע לתנאי הסף - '6אנספח 

 . לתנאי הסף, לפיו:4.6פירוט הניסיון המקצועי בהתאם לסעיף  .1

( שנים לפחות במתן שירותיי שלוש) 3חברה בעלת וותק מקצועי של על המציע להיות "

 מדידות קרקעיות".

השנים בהן ניתנו  המדידות הקרקעיות שניתנו תיאור ופירוט שירותיי 
 )יש לצייןהשירותים 
חלה וסיום תאריך הת

 במתן השירותים( 

פרטי הלקוח עבורו ניתנו 
השירותים + פרטי טלפון של 

 איש הקשר מטעם הלקוח 
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 . לתנאי הסף, לפיו:4.7פירוט הניסיון המקצועי בהתאם לסעיף  .2

  רויקטים של צילוםפ 3שנים שקדמו למועד הגשת ההצעות, לפחות  3-המציע ביצע במהלך ה"

 קמ"ר  1ס"מ בגודל שטח של לפחות  2-4אווירי ומיפוי תלת ממדי, ברזולוציה שנעה בין 

 ."ק"מ אורך, שנערכו באמצעות כלי טיס בלתי מאויש 1ו/או 

 

 

 

 

הפרויקטים למיפוי )לרבות התייחסות תיאור ופירוט 
 לאזור המיפוי, לרזולוציה ולגודל השטח(

בוצעו השנים בהן 
ם למיפוי הפרויקטי

ציין תאריך )יש ל
התחלה וסיום במתן 

 השירותים( 

פרטי הלקוח עבורו ניתנו 
השירותים + פרטי טלפון של 

 איש הקשר מטעם הלקוח 
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 נספח ביצוע מדידה באזור חוף נתניה – '7נספח א

, ולהגיש במסגרת רחפן עותאמצבשלהלן, וזאת  1באיור המוצג בשטח על המציע לבצע מדידה 

יובהר כי יש  "( בהתאם לנספח זה.התוצרים להגשההצעתו למכרז את תוצרי המדידה )להלן: "

אין לבצע מדידה לפני יובהר כי ) 2.6.21 -לבין ה 19.5.21 -לבצע את המדידה בתאריכים שבין ה

 (. 2.6.21 -ולא לאחר יום ה 19.5.21 -יום ה

 

 תוקואורדינטו המדידהתיחום שטח  1איור 
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 התוצרים להגשה:

 תוצרי המדידה בשטח הנדרשים להגשה במסגרת ההצעה הינם כדלקמן: 

 בפורמט ראסטרי. וטואורתופ .1

 .xyz, txtכקובץ  DTM-ו DSMקבצי  .2

דוח מדידה יכלול גם תיאור שיטת עבודה, טבלת נקודות עיגון ובקרה, אישור וחתימת  .3

 מודד מוסמך.

 במסגרת ההצעה למכרז. צרים יש להגיש על גבי דיסק או קיהתואת 

 

 :אופן בחינת תוצרי המדידה

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

 מקצועית של תוצרי המדידה שיוגשו במסגרת ההצעות למכרז באופן הבא:

ו על ידי שה מול מספר נקודות יחוס/בקרה שימדדהחברה תבצע בדיקה מקצועית של מדידה שהוג

  החברה בסמוך לביצוע מדידות על ידי המציעים.

 : הקריטריונים לבדיקת התוצרים

  .בדיקת תקינות עיגון גיאוגרפי של האורתופוטו .1

באזורים שאינם  DSMבדגש על ניקוי ואינטרפולציה של  DTM-ו DSMבדיקת קבצי  .2

 מבנים וכדומה.שטח טבעי, למשל הורדת סככות, 

נקודות ביקורת( בשלושת  10-ידי החברה )כ-בדיקת סטיות בנקודות בקרה שימדדו על .3

 בשתי נקודות בודדות(. מס" 15-ס"מ סטייה בממוצע ולא יותר מ 5 -)עד + XYZהצירים 

 ד מוסמך.דוח מתאר שיטת עבודה וכן דוח שיכלול אישור/חתימת מוד .4
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 מסמך ב

 ם המציעהסכם התקשרות ע

 

 החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ 

 לשירותיי מדידה קרקעית ומיפוי אווירי 2/21מכרז פומבי מס'  

 

 2021שנערך ונחתום ב________ ביום _____ חודש ______ שנת 

 

   ב י ן 

 החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ         

 514971126ח.פ.    

 4216102נתניה  ,6273ת.ד.   4מרח' צורן     

 09-7794343פקס:   09-7794333טל:    

 (ו/או "חברת המצוק החופי" החברה""ו/או  "המזמין")שתקרא להלן:    

 מצד אחד           

 

 ______________________________               ל ב י ן 

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

 מרחוב: _______________________                    

 טל:__________   פקס:____________                                         

 ע"י מורשי החתימה:    

 _____________________________ ת.ז. ______                                          

 ___________________ ת.ז. ________________                                          

 ("נותן השירותים)שייקרא להלן: "                                         

 מצד שני

 ווירי )להלן: לשירותיי מדידה קרקעית ומיפוי א 2/21ונותן השירותים השתתף במכרז פומבי :       הואיל

 "( והצעתו נבחרה כהצעה הזוכה במכרז; המכרז"                   

 

 ם היכולת והאמצעימיומנות, מכשור, הוא בעל הידע, הניסיון, ה מצהיר, כי נותן השירותיםו        והואיל

 ועל פי  וצורפותיוההסכם, נספחיו המכרז, פי הוראות ל לביצוע כל התחייבויותיו עהדרושים                    

 ;לוח הזמנים                   

 

 מצהיר כי אינו מנוע, בין מכוח דין ובין מכל סיבה אחרת, מלחתום על הסכם   נותן השירותיםוהואיל        ו



24 
 

  ומלקיים את התחייבויותיו על פיו;זה                      

 מיום  כה במכרז בישיבת ועדת מכרזיםוועדת המכרזים של החברה אישרה את הזווהואיל         

                     ;____________ 

 כקבלן עצמאי באמצעות עובדיוספק את השירותים י נותן השירותיםוהצדדים הסכימו לכך ש         והואיל

 סמכיו ו/או קבלני משנה מטעמו שאושרו על ידי המזמין, וזאת בהתאם להוראות המכרז, על מ                    

 השונים המצורפים להסכם ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו;ונספחיו                     

 

 לכן הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא .3

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מן ההסכם. .1.1

 הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1.2

 ד ולא ישמשו לפרשנותו.כותרות הסעיפים בהסכם נועדו לנוחיות בלב .1.3

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

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

לו זכאי המזמין ע"פ המכרז והאמור בהסכם זה לא ייחשב בבחינת הקלה או ויתור  סעד

 שהי מהוראות המכרז. על הוראה כל

במקרה של סתירה בין האמור במכרז לבין האמור בהסכם זה, תחולנה הוראות ההסכם  .1.5

 אלא אם נאמר במפורש אחרת. 

במסמכי המכרז, יהיה  לבין האמור נותן השירותיםבמקרה של סתירה בין האמור בהצעת  .1.6

חרת. כמו כן, מחויב להוראה המחמירה מבניהן, אלא אם יקבע המזמין א נותן השירותים

הי, תבוכר הפרשנות המיטיבה עם המזמין. ככל שתיתכנה פרשנויות שונות להוראה כלש

כל סתירה כאמור תובא לידיעת המזמין והוא זה שיכריע בלעדית איזו היא הפרשנות 

 ר, כי המזמין יפעיל הוראה זו בסבירות ובהגינות.  המחייבת. יובה

כן הסכם זה, תגברנה הוראות הסכם זה במקרה של סתירה בין תוכן הנספחים ותו .1.7

 הנספחים יפורשו בהתאם. ו

כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד אף בלשון רבים במשמע וכן להיפך, וכל האמור בהסכם  .1.8

 במשמע וכן להיפך.  הבמין זכר אף במין נקב

לא יהיה תוקף לכל שינוי או תיקון להסכם זה או לחלק ממנו, אלא אם נעשה השינוי או  .1.9

 ן בכתב ונחתם ע"י כל אחד ממורשי החתימה של הצדדים להסכם.התיקו

 למניין לוח השנה הגרגוריאני.  –"חודש"  -בהסכם זה, "שנה" ו .1.10
 

 נספחים .4

 הנספחים להסכם זה הינם כמפורט להלן:               

 נוסח התחייבות לשמירה על סודיות; -         ' 1נספח ב

 היעדר ניגוד עניינים;נוסח התחייבות ל-'          2נספח ב
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 נספח אישור ביטוחים;-          '3נספח ב

 

בכל מקום בו צוין בהסכם זה כי מסמך מסוים מהווה נספח להסכם, אף אם לא צורף אליו 

בפועל, יהווה המסמך הנ"ל נספח להסכם, אף אם לא צורף להסכם בפועל ולא נכלל 

 ברשימת הנספחים לעיל. 

 תנאים מתלים .5

ומותנה בקבלת ן השירותים בין שבאופן חלקי ובין שבאופן מלא תלויה עם נות התקשרות . 3.1

 "(. אישור התקציבאישור תקציבי )להלן: "

היה ולא יינתן אישור התקציב כאמור יהא רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל  . 3.2

עתו הכל בהתאם לשיקול דאת ההסכם או לבצע חלק מהשירותים המוגדרים בהסכם, 

 ר לכך. ין ולנותן השירותים לא תהיה כל טענה בקשהבלעדי של המזמ

יובהר, כי נותן השירותים לא יהיה זכאי בשום מקרה, לכל פיצוי, שיפוי או תשלום, מכל  . 3.3

מין וסוג שהם בגין דחיית מועדים או ביטול ההסכם וכן לא יהיה זכאי בשום מקרה, לכל 

 מכל מין וסוג שהם בגין ביטול המכרז. פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום, 

 סעיף זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה.       

  ההסכם מהות  .6
 
" השירותיםהסכם זה הינו לאספקת שירותיי מדידה קרקעית ומיפוי אווירי )להלן: "  .4.1

במפרט השירותים המצורף להסכם  בהרחבה "( והכל בהתאם למפורטהעבודותו/או "

יובהר כי שירותיי המיפוי האווירי ייעשו באמצעות והמחייב להסכם זה. זה כמסמך ג', 

 כלי טיס בלתי מאויש )רחפן ו/או מטוס(. 

 

 היקף ההסכם .7
 
 12ולתקופה של בין הצדדים הינו ממועד החתימה על ההסכם התקשרות סכם הה  .5.1

 "(.ההתקשרותתקופת חודשים )להלן: "

של  אישור ועדת המכרזיםלובכפוף המזמין יהא רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי  .5.2

 תקופות התקשרות נוספות.  4-שות בלהאריך את תקופת ההתק המזמין 

המזמין יודיע לנותן השירותים כחודש ימים לפני תום תקופת ההתקשרות, האם הסכם   .5.3

ההתקשרות בין בצדדים יוארך בתקופת התקשרות נוספת. ללא הודעה כאמור, יראו 

 צדדים כבטל. את הסכם ההתקשרות בין ה

על אף האמור לעיל, יהא רשאי המזמין, באופן חד צדדי ועל פי שיקול דעתו הבלעדי   .5.4

ל סיבה שהיא, להביא הסכם זה לסיומו באופן מיידי ו/או להקפיא את ההתקשרות ומכ

לתקופה מסוימת, וזאת מבלי שתהייה לנותן השירותים כל טענה ו/או דרישה כלפי 

 ות הסכם זה.המזמין, והכל בכפוף להורא
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הודעה על הפסקת ההתקשרות תיעשה בכתב. תוקף ההודעה יהיה מיידי, או במועד   .5.5

 בע מפורשות בהודעה. אחר אם נק

, לא יהא זכאי עם תום תוקפו של הסכם זה או עם סיומו ו/או הקפאתו מסיבה כלשהי .5.6

או נותן השירותים לפיצוי, שיפוי או תשלום אחר כלשהו בקשר עם כל עניין הקשור ו/

 הנובע מהסכם זה ו/או מהפסקתו.

ההתקשרות, מכל סיבה עם הפסקת ההתקשרות ו/או מתן השירותים ו/או הקפאת  .5.7

את כל החומר הרלוונטי המצוי בידיו לידי המזמין נותן השירותים  וימסור שהיא , יציג

  ו/או כל מסמך הקשור בשירותים נשוא ההסכם.

ינו בהתאם לצרכי המזמין, והמזמין לא יובהר, כי היקף השירותים נשוא הסכם זה ה  .5.8

נת השירותים על ידי המזמין הינה ייב למינימום הזמנות עבודה ו/או בכלל, והזממתח

בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין ותהא בהתאם לצרכיו של המזמין כפי שהם 

 יהיו מעת לעת ובהתאם לאישור תקציבי מתאים.  

לרבות ים, על כל הכרוך בכך והנובע מכך הוראות ההסכם חלות על מתן השירות  .5.9

ונות ועל כל דבר אחר, בין הקבוע המצאת כוח האדם, החומרים, הכלים, הציוד, המכ

 ובין ארעי הנחוץ לשם ביצועם. 

ידוע לנותן השירותים כי המזמין מסר ו/או ימסור ו/או רשאי למסור  לנותני שירותים  .5.10

שוא הסכם זה בכל צורה ואופן שיראו אחרים ו/או לגורמים שונים חלק מהשירותים נ

 גורמים.  לו על פי הוראות כל הסכם שיחתם בין המזמין לאותם

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל את השירותים או כל חלק בהם בעצמו ו/או  .5.11

באמצעות יועצים אחרים ו/או גורמים אחרים העובדים/קשורים עמו ו/או שיעבדו עמו 

 בעתיד. 

ישה מצד נותן השירותים כלפי המזמין בקשר עם, כל תביעה ו/או דרהמזמין לא יכיר ב .5.12

 וצעות על ידי המזמין ו/או עבורו על ידי נותניאו עבור, עבודות אחרות כנ"ל המב

 שירותים אחרים ו/או ספקים אלא אם נקבע אחרת במפורש בהסכם. 

לו למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי שום דבר מהאמור לעיל לא יתפרש כאי .5.13

ו/או  הוא בא לגרוע מכל הוראה בהסכם זה אשר לפיה רשאי המזמין למסור לאחר

של כל חלק מהעבודות המהוות את נשוא הסכם זה ומזכותו של לאחרים את ביצועו 

 המזמין להקטין ו/או להגדיל את היקף העבודות נשוא הסכם זה. 

 
 נותן השירותים הצהרות .6

מומחיות בתחום השירותים נשוא ידע מקצועי וצהיר בזה כי הנו בעל נותן השירותים מ .6.1

המאפשרים לו לספק את  ויש בידו את כל הכלים והמכשור המתאים ההתקשרות,

השירותים בעצמו ובאמצעות עובדים המועסקים במשרדו ואשר תחום מומחיותם הינו 

 בתחום השירותים. 

בות אלו שנמסרו נותן השירותים מצהיר כי הבין את מלוא צרכי המזמין ודרישותיו, לר  .6.2

צמאי ובעיני בעל מקצוע את כל היבטי לו במסגרת מסמכי המכרז, בחן באופן ע

השירותים והתחייבויותיו על פי ההסכם, מסמכי המכרז, מסמך ג' להסכם ההתקשרות 
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ושאר הוראות הדין המתייחסות להענקת השירותים וכן ההשלכות הנובעות מיישומן 

בקשר עם השירותים, הפעילות הכרוכה במתן השירותים, היקפם הצפוי ורמת 

יר כי הוא חותם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את מסמכי המכרז השירותים, ומצה

 על כל נספחיהם. 

נותן השירותים מצהיר כי הינו בעל כל האישורים, התקנים, ההיתרים והרישיונות   .6.3

הנדרשים לשם ביצוע השירותים, לרבות ולא רק רישיונות, אישורים והיתרים להפעלת 

בין אם נדרשו בהתאם לתנאי המכרז ובין אם  ,(רחפן ו/או מטוסכלי טיס בלתי מאויש )

, וכי הוא מתחייב כי כל האישורים האמורים ימשיכו להיות בתוקף בכל זמן נתון לאו

 במהלך תקופת ההסכם ו/או מתן השירותים. 

כלי טיס המכרז באמצעות נותן השירותים מצהיר ומתחייב לספק את השירותים נשוא   .6.4

התאם לכל דרישות רשות התעופה האזרחית והוראות ב( ו/או מטוס   רחפןבלתי מאויש )

 החוק בנדון. 

נותן השירותים מצהיר ומתחייב כי ישתף פעולה עם המזמין בכל הקשור למילוי   .6.5

התחייבויותיו על פי הוראות הסכם זה ויעמוד לרשות המזמין באופן שוטף וברמת 

 זמינות גבוהה, וזאת בהתאם לצרכי המזמין. 

ייב לפעול בכל הקשור בביצוע הסכם זה, אם בעצמו, אם ע"י מי נותן השירותים מתח  .6.6

ובדיו במומחיות ובמקצועיות הגבוהות ביותר. נותן השירותים מתחייב כי הכלים, מע

הידע, כ"א והאמצעים ימשיכו להיות ברשותו עד למילוי מלא של כל התחייבויותיו על 

 פי המכרז והסכם זה. 

, המזמיןהמלא של  ואת השירותים לשביעות רצונ נותן השירותים מתחייב בזאת לספק  .6.7

במומחיות ובמקצועיות הדרושים ועל פי סטנדרטים מקצועיים גבוהים. נותן השירותים 

, וכן לספק את השירותים נשוא ההסכם מתחייב לעשות את כל הדרוש למתן השירותים

 בתום לב, בנאמנות ובהקפדה. 

על ידי שיוגדרו לוחות זמנים סבירים נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים ב .6.8

 .המזמין

ותן השירותים מתחייב לספק את השירותים נשוא ההסכם באמצעות כלים ומכשור נ .6.9

מקצועי אשר עומדים בתקנים בינלאומיים, ולעדכן את הציוד שלו מעת לעת בהתאם 

לטכנולוגיות ולצרכים המקצועיים של השירותים, וזאת על מנת לספק את השירותים 

 וא ההסכם באופן מקצועי ומדויק. נש

 המזמין , עובדיהמזמיןם מתחייב לנהוג ביושר ובנאמנות כלפי נותן השירותי .6.10

הטוב, ו , לשממזמין, ולא לעשות כל מעשה או פעולה העלולים להזיק לווהקשורים עמ

 .וולתפקוד

נותן השירותים מתחייב בזאת, כי השירותים וכל מסמך ו/או פעולה שיבוצעו על  .6.11

במסגרתם יהיו בהתאם לחוקים ולתקנות הרלוונטיים החלים בישראל ובהתאם  ידו

 לדרישות ולקריטריונים של הרשויות הרלוונטיות. 

נותן השירותים מתחייב לבצע התאמות, שינויים ושיפורים במתן השירותים לפי  .6.12
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שות המזמין וכמפורט בהסכם זה, בכפוף לאמור למהות השירותים ולתנאים דרי

 נויים במסמכי המכרז, בהצעת נותן השירותים ובהסכם זה. לעריכת שי

נותן השירותים מתחייב למסור בכל עת שיידרש לכך, דיווח שוטף בכתב ובע"פ  .6.13

מידע או מסמך למזמין ולנציגיו בכל הקשור לביצוע העבודה ולמסור למזמין כל נתון, 

 המצוי בידו והקשור לביצוע הסכם זה. 

יב כי אין מניעה חוקית, חוזית או אחרת, לרבות נותן השירותים מצהיר ומתחי .6.14

בהסכם זה ולמתן בהתאם למסמכי ההתאגדות של נותן השירותים, להתקשרותו 

 השירותים על ידו.

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

 תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 

 לוחות זמנים .7

מתחייב לאשר בכתב את הזמנת העבודה הכתובה שתישלח אליו ותן השירותים נ  .7.1

 ימי עבודה מיום שליחתה.  3מהמזמין תוך 

ימי  7 -נותן השירותים מתחייב לצאת לשטח ולבצע את המדידות בשטח לא יאוחר מ  .7.2

עבודה מיום קבלת הזמנת העבודה הכתובה על ידי המזמין ולסיים את ביצוע העבודה 

ודה האמורים. יובהר, כי ימי העבודה כאמור בסעיף זה לא ימי העב 7גרת בשטח במס

 ימנו ימים בהם תנאי מזג האוויר אינם מאפשרים עבודה בשטח. 

, והכל נותן השירותים מתחייב להעביר למזמין את התוצרים של המדידות בשטח  .7.3

צוע ימי עבודה מיום סיום בי 7מפרט השירותים, וזאת תוך  –כמפורט במסמך ג' 

 שטח. המדידות ב

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

 תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

 

 הוראות ושינויים .8

נותן השירותים לא יהיה רשאי להכניס כל שינוי בשירותים הנדרשים בהזמנת העבודה,   .8.1

ים שינויים שלא נדרשו אלא לאחר אישור מפורש בכתב של המזמין. הכניס נותן השירות

בשירותים, יהא רשאי המזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדי, שלא לשלם לו בגין שינויים 

 אלה. 

ת על כל שינוי בשירותים, כולם או מקצתם, ונותן השירותים המזמין יהא רשאי להורו  .8.2

 יהיה מחויב לבצע את השינוי כאמור. 

  

 התמורה הכספית .9

תן השירותים למזמין ולמילוי כל התחייבויותיו על פי בתמורה לשירותים שיעניק נו  .9.1

הזמנת ההסכם, ובכפוף לקבלת הזמנת עבודה חתומה על ידי המזמין )להלן: "



29 
 

בל נותן השירותים תמורה בהתאם להזמנת העבודה של המזמין ובהתאם "( יקהעבודה

 '. 4לתעריפים המוגדרים בהצעת המחיר שצרף המציע להצעתו במכרז כנספח א

ר קבלת התוצרים בהתאם להזמנת העבודה ואישור נציג המזמין לתוצרים לאח  .9.2

בונית על המבוקשים, יגיש נותן השירותים למזמין חשבונית כדין. לאחר אישור החש

 יום.  60ידי נציג המזמין, תשולם לנותן השירותים התמורה הכספית בתנאי שוטף + 

לתשלום המגיע לנותן  מוסכם בין הצדדים כי שום תשלום אחר או נוסף, פרט  .9.3

השירותים בהתאם להזמנת העבודה של המזמין, לא ישולם על ידי המזמין לנותן 

אחר פקיעת הקשר על פי הסכם זה, לא השירותים, לא במהלך מתן השירותים ולא ל

עבור מתן השירותים ולא בקשר איתם ו/או כל הנובע מהם, לא לנותן השירותים ולא 

 , אלא בהתאם להסכם שיחתם מראש. לכל אדם או גוף אחר מטעמו

במכרז כוללים כיסוי  ' להצעת המציע4יובהר בזאת, כי התעריפים המפורטים בנספח א  .9.4

מלא של כל הוצאה מכל מין וסוג שהוא אשר תוצא על ידי נותן השירותים לצורך מילוי 

התחייבויותיו בהתאם להסכם זה, לרבות ולא רק עלויות כוח אדם וכל הציוד הנדרש 

צורך מתן השירותים, נסיעות, הוצאות נלוות, הוצאות מחשוב, הוצאות משרד, וכן ל

 אגרות והיטלים הכרוכים במתן השירותים, ככל שישנם, למעט מע"מ. עלויות מיסים, 

 

 סודיות ובעלות במידע ובתוצרי השירותים  .10

מוחלטת ושלא להעביר גמורה ונותן השירותים מתחייב בזה לשמור בסודיות  .10.1

ו/או חומרים , בין במישרין ובין בעקיפין, כל מידע ו/או נתונים ו/או מסמכים לאחרים

שהגיעו לידיו או שקיבלם מהמזמין ו/או מאחרים ו/או קבצים ו/או כל מידע אחר, 

  "(.המידעלהלן: " מישרין ו/או בעקיפין עם הסכם זה )בהקשורים 

וכנו עבור המזמין או ו חוות דעת ו/או נספחים שההמידע וכל מסמך ו/או דו"ח ו/א .10.2

נמסרו לנותן השירותים על ידי המזמין, ואשר יצברו אצל נותן השירותים בקשר עם 

"( יהיו רכושו הבלעדי תוצרי השירותים" מתן השירותים על פי הסכם זה )לעיל ולהלן:

של המזמין והוא יהיה זכאי לדרוש כי יועמדו לרשותו וימסרו לחזקתו בכל עת עם 

פיכך, המזמין יהיה הבעלים היחיד של זכויות הקניין והזכות דרישה ראשונה. ל

המוסרית במידע ו/או במסמכים כאמור, והוא יהא רשאי לעשות בהם ובכל חלק מהם 

ו הבלעדי, לרבות שינוי, תיקון והוספה. נותן השירותים מוותר כל שימוש לפי שיקול דעת

קשר עם הזכויות המוסריות בזאת על זכותו ולא יגיש כל תביעה ולא יפתח בכל הליך ב

 במסמכים ובמידע. 

מובהר בזאת כי נותן השירותים ו/או מי מטעמו  לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש  .10.3

לו את הסכמת המזמין בכתב ומראש ובהתאם בכל מידע ו/או חומר כאמור אלא אם קיב

 לתנאי ההסכמה. 

 ו ו/או לעובדיו ו/אונותן השירותים מצהיר בזאת כי ידוע לו שהמידע אשר יגיע לידי .10.4

למי מטעמו תוך כדי ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה ו/או בקשר עמו הינם רכוש 

ר לו ו/או למי מטעמו המזמין וכי הוא מתחייב להחזיר כל מסמך ו//או כל מידע שנמס
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 בקשר עם הסכם זה מיד בתום הטיפול בו לצורך הסכם זה. 

בזה נותן השירותים, כי מיד עם מתן מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב  .10.5

ו/או מתן השירותים ו/או הקפאת ההתקשרות, מכל  ההודעה על סיום ההתקשרות 

דע ואת כל המסמכים כאמור למזמין את כל המינותן השירותים יעביר סיבה שהיא, 

לעיל, ויעמיד לרשות המזמין כל סיוע, ככל שיידרש כדי שיוכל להשתמש במידע או 

 תים באופן עצמאי. בתוצרי השירו

נותן השירותים מתחייב בזה שלא להעביר כל חומר ו/או מידע שהגיע לידיו תוך  .10.6

גורם, לרבות גורמים כדי עבודתו עבור המזמין ו/או כתוצר עבודתו על פי הסכם זה, לכל 

הקשורים למזמין , ואף לא להפיצם לנותני שירותים אחרים או ליועצים של המזמין, 

 מין או על פי הנחיותיו בכתב.אלא באמצעות המז

כמו כן, מוסכם כי מחלוקת כספית ככל שתהיה בין נותן השירותים לבין המזמין  .10.7

ו כל מידע למזמין ו/או למי לא תהווה עילה לעיכוב בהעברת תוצרים ו/או מסמכים ו/א

 מטעמו. 

נותן השירותים מתחייב להחזיק את המידע ואת תוצרי השירותים במקום מתאים  .10.8

 ולעשות את כל הנדרש כדי שהמידע והחומר לא יגיעו לידי מי שלא הוסמך לכך. ושמור,

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

 תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 

 איסור לניגוד עניינים .11

פעילות  לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כלנותן השירותים מתחייב בזאת כי  .11.1

אחרת ו/או התחייבות אחרת שלו ו/או של מי מעובדיו לבין התחייבויותיו וזכויותיו על 

 פי הסכם זה. 

את הכללים והמגבלות בדבר איסור נותן השירותים מתחייב בזאת כי הוא מכיר  .11.2

ניגוד עניינים ומצהיר כי לא מתקיים, במעמד חתימת ההסכם, כל ניגוד עניינים בין כל 

ו/או התחייבות אחרת שלו ו/או של מי מעובדיו לבין התחייבויותיו  פעילות אחרת

 וזכויותיו על פי ההסכם. 

ניגוד עניינים בין מילוי נותן השירותים מתחייב בזאת להימנע מכל פעולה שיש בה  .11.3

תפקידיו על פי הסכם זה לבין מילוי תפקיד ו/או התחייבות אחרת של נותן השירותים 

 .ין ו/או בעקיפיןו/או של עובדיו , במישר

ככל שבמהלך תקופת ההסכם יתברר כי יש חשש לניגוד עניינים כאמור מתחייב  .11.4

ר המזמין יחליט כיצד נותן השירותים לעדכן ללא דיחוי את המזמין. במקרה כאמו

לנהוג. ככל שיוחלט על הפסקת ההתקשרות עקב חשש לניגוד עניינים, תופסק 

טענה ו/או דרישה ו/או תביעה עקב כך.  ההתקשרות ולנותן השירותים לא תהיה כל

בוטל ההסכם כאמור, ישלם המזמין לנותן השירותים את התמורה היחסית של 

תאם לעבודה אותה ביצע נותן השירותים התשלומים המגיעים לנותן השירותים בה

 בפועל. 
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כל עוד נותן השירותים מצהיר כי הובהר לו וכי ידוע לו , בטרם נחתם הסכם זה, כי  .11.5

לא יהא רשאי להשתתף במישרין ו/או בעקיפין בעצמו ו/או כשותף ם זה בתוקף, הסכ

ודד בקשר בכל דרך אחרת, עם כל גוף אשר ישתתף ו/או יתמו/או ו/או כנותן שירותים 

עם מכרזים עתידיים של המזמין, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא בתנאי שתוגש 

תוב של המזמין שיינתן על פי שיקול בקשה מתאימה ויתקבל בגינה, אישור מראש וכ

  דעתו הבלעדי.

נותן השירותים מתחייב בזאת לא לספק לכל צד שלישי, לרבות נותני שירותים  .11.6

ם הניתנים המזמין או למישהו מטעמם, כל שירות או מידע בקשר לשירותיאחרים של 

ו/או בקשר לכל שירות אחר בקשר לכל פעולה אחרת הנוגעת  במסגרת הסכם זה,

ישרין ו/או בעקיפין לשירותים נשוא ההסכם, בין שהשירות הוא בתמורה ובין שלא במ

מתוקף הסכם זה ועל בתמורה, פרט לשירותים מטעם המזמין החלים עליו מפורשות 

    פיו, אלא אם כן ניתנה הסכמה של המזמין מראש ובכתב. 

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

 תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 

 קיזוז וניכוי .12

המזמין יהיה רשאי לנכות ולקזז מכל סכום או פיצוי שיגיע לנותן השירותים לפי  .12.1

הסכם זה ו/או לפי כל דין. כמו כן, יהיה רשאי המזמין לנכות מכל סכום שיגיע לנותן 

או על פי הוראות ההסכם. השירותים, כל סכום שיהיה חייב בניכויו על פי כל דין ו/

נן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב מובהר בזאת, כי הוראות סעיף זה אי

 האמור בכל דרך אחרת. 

 

  הסבת ההסכם או המחאתו .13

, אסורות בשעבוד חלקןזכויותיו של נותן השירותים לפי ההסכם או מכוחו, כולן או  .13.1

 כלשהו. 

זכויותיו על לאחר את ו/או להעביר להמחות אינו רשאי להסב ו/או  נותן השירותים .13.2

, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב. את החובות הנובעים ממנואו ו/ההסכם פי 

, ביצוע השירותים נשוא ההסכםרשאי למסור לאחר את  נותן השירותיםכמו כן, אין 

, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב. המזמין יהא רשאי לסרב םאו מקצת םכול

לי לנמק את החלטתו, או להסכים מתו כאמור מכל סיבה שהיא ומבליתן את הסכ

בתנאים שימצא לנכון. כל הסבה ו/או המחאה שתבוצע שלא על פי האמור לעיל לא 

  .תחייב את המזמין

בביצוע במתן השירותים או  אחרנותן שירותים נתן המזמין את הסכמתו להעסקת  .13.3

נותן השירותים טרת את , אין ההסכמה האמורה פושירותיםחלק כלשהו של ה

שא באחריות מלאה יי נותן השירותיםתו ומהתחייבויותיו על פי ההסכם ומאחריו

 אחר.נותן שירותים אותו לכל מעשה ו/או מחדל של 
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המזמין יהא רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו המוחלט להעביר את זכויותיו ו/או  .13.4

זכויות והחובות כאמור, חובותיו על פי הסכם זה לאחר ובלבד שמי שהועברו לו ה

 על פי הסכם זה. נותן השירותיםבכל התחייבויות המזמין כלפי שא יי

כל מסירה או העברה שיתיימר נותן השירותים לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא  .13.5

 בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף. 

יו סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנא

 ההסכם.תהווה הפרה יסודית של 

 
 

 אי תחולת יחסי עובד מעביד .14

מתן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האדם הדרוש ל נותן השירותים .14.1

לצורך מתן מתחייב להעסיק  נותן השירותים. מכרז וההסכם מכוחונשוא ה השירותים

או /עובדים מקצועיים, מנוסים ובעלי כל ההכשרות ו/או ההשכלה והשירותים 

ברמה מקצועית  מתן שירותיםהאישורים הנדרשים, ככל שנדרש, להרישיונות ו/או 

 באיכות הגבוהה ביותר. ו

נותן השירותים מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין נותן  .14.2

מעביד בכל הנוגע למתן  - השירותים ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לבין המזמין יחסי עובד

 זה.  למזמין בהתאם להסכם השירותים

למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה  .14.3

אינם יוצרים יחסי עובד ומעביד, אלא יחסים בין מזמין לקבלן עצמאי המספק למזמין 

 שירותים על בסיס קבלני ומקבל תמורת השירותים כמתחייב ממעמד זה. 

יר כי הוא מבצע אותם ותים נשוא ההסכם מצהנותן השירותים המבצע את השיר .14.4

כקבלן עצמאי לצורך ביצוע השירותים,  והוא בלבד יהיה אחראי לכל אובדן, פיצוי, 

תשלום או נזק מכל סיבה שהיא שיגרמו לו, לעובדיו, סוכניו ו/או כל צד שלישי בעקבות 

 ביצוע השירותים והמזמין לא יישא בכל תשלום בגין הנ"ל. 

המוטלת עליו לפי כל דין ו/או הסכם ו/או נוהג יישא בכל האחריות  םנותן השירותי .14.5

לתשלום שכרם ו/או תקבוליהם של עובדיו ושל כל תשלום נוסף שיש לשלם לפי כל דין 

ו/או הסכם ו/או נוהג בקשר עם העסקתם על ידו )לרבות הפרשות לגמל, פיצויי פיטורים, 

, שכר ותקבול חייב לשאת בכל תשלוםהבראה, ביטוח לאומי, מס הכנסה וכו'( והוא מת

  ין.יכאמור במועדים הקבועים לכך בדין, בהסכם או בנוהג, לפי הענ

, לרבות כל אחד מעובדיו, אינם זכאים להטבות ו/או נותן השירותיםמובהר כי  .14.6

 נותן השירותיםתשלומים כלשהם, מלבד התמורה כהגדרתה בהסכם זה, המשולמת ל

 כם זה וההוראות שניתנו על פיו.הס מתן השירותים על פיעבור 

עוד מובהר כי לא תהיינה לנותן השירותים ולמי מטעמו במתן השירותים נשוא  .14.7

ההסכם זכויות של עובדים אצל המזמין והם לא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או הטבות 

 כלשהן בקשר לביצוע הסכם זה ו/או ביטולו ו/או סיומו ו/או הפסקתו מכל סיבה שהיא. 
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את התמורה בהתאם לקבוע בהסכם זה בלבד  לנותן השירותיםשלם ן יהמזמי .14.8

ו/או למי מטעמו ו/או  לנותן השירותיםולמען הסר ספק, מוסכם בין הצדדים, כי 

המועסק על ידו, ובכלל זה עובדיו, לא יהיו כל זכויות לפיצויים, פנסיה, תגמולים וזכויות 

 המזמין. בדיאחרות כלשהן המוענקות או שתוענקנה מעת לעת לעו

מובהר בזאת, כי נותן השירותים יהיה אחראי לבדו לכל תביעה של מי מטעמו  .14.9

 הנוגעת ליחסי העבודה שבינו ובינם או להעסקתם במתן השירותים. 

מתחייב בזאת כי לא יטען ולא יעלה טענות בפורום ובמועד כלשהם  נותן השירותים .14.10

 ין.מזמשיהא בהם כדי לשנות את מעמדו כקבלן עצמאי כלפי ה

 נותן השירותיםעל פי הסכם זה,  נותן השירותיםלי לגרוע מאיזו מהתחייבויות מב .14.11

מתחייב לשפות ולפצות את המזמין בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו למזמין, 

ל הטענה כי לדירקטורים ונושאי משרה במזמין, עקב תביעה ו/או דרישה המתבססת ע

שררו  נותן השירותיםמזמין לבין מי מעובדי ן הבי ו/או נותן השירותיםבין המזמין לבין 

 ימים מדרישתו הראשונה של המזמין לעשות כן.  7מעביד, וזאת בתוך  –יחסי עובד 

מוסכם בין הצדדים, כי במידה והמזמין יתבע על ידי עובד נותן השירותים או מי  .14.12

, צוימטעמו בכל עילה שהיא הקשורה להסכם זה, ישלם נותן השירותים כל תשלום, פי

הוצאה, שכר טרחה או תשלום אחר הנדרשים או הכרוכים  בתביעה ובצורך להתגונן 

 בפניה, וישפה את המזמין בגין כל סכום או תשלום שיישא בו.

מוסכם בין הצדדים, שאם ייקבע, כי למרות כוונת הצדדים המפורשת כפי שבאה  .14.13

מי מטעם נותן  המזמין וביןלידי ביטוי בהסכם זה התקיימו יחסי עובד ומעביד בין 

בתשלום כלשהו, ישפה נותן השירותים את המזמין  השירותים, ובשל כך יחויב המזמין

 על כל חבות שיישא בה כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד, ככל שיהיו. 

מצהיר כי יישא באחריות בהתאם להוראות כל דין בכל מקרה של  נותן השירותים .14.14

שיגרמו לעובדיו ו/או לקבלני המשנה מטעמו של או נזק אחר פציעה, פגיעה, נכות, מוות 

 מתן השירותים על פי הסכם זה. תוך כדי  נותן השירותים

, לרבות תשלום לעובדיו, מתן השירותיםבקשר ל נותן השירותיםכל הוצאותיו של  .14.15

 נותן השירותיםתשלומי מיסים וכל הוצאה אחרת בקשר לביצוע השירותים יחולו על 

 .ועליו בלבד

ל סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו סעיף זה ע

 תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 

  נותן השירותים אחריות .15

כלפי המזמין לטיב השירותים שסופקו ו/או יסופקו אחראי נותן השירותים יהיה  .15.1

 ו/או צריכים להיות מסופקים על ידו. 

שהוכנו על ידי נותן השירותים או וצרים ו/או תאין באישור המזמין של המסמכים  .15.2

ת נותן השירותים של פעולות שביצע ו/או במתן הנחיות לנותן השירותים, כדי לשחרר א
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 ו/או על פי כל דין.  מאחריותו המלאה על פי הסכם זה

נותן השירותים יישא באחריות בלעדית ומלאה לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה  .15.3

הם, שייגרמו למזמין ו/או למי מטעמו ו/או לרכוש ו/או לכל ו/או תקלה מכל מין וסוג ש

צד שלישי אחר, בקשר עם הפרת איזה מהתחייבויות נותן השירותים ו/או מי מטעמו 

בות בקשר עם כל נזק ו/או אובדן ו/או ליקוי ו/או תקלה מכל מין וסוג על פי ההסכם, לר

קצועי, שלא בהתאם בשל מתן שירותים באופן רשלני ו/או שאינו מ שהם שנגרמו

להוראות כל דין ו/או בניגוד לכל דרישה ו/או הבהרה ו/או גילוי דעת של רשות מוסמכת 

 ובין שלא. בקשר עם האמור, בין שנותן השירותים היה מודע להם

נותן השירותים יפצה ו/או ישפה את המזמין, מיד עם דרישתו הראשונה בגין כל  .15.4

אה מכל מין וסוג שהם, שייגרמו למזמין ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או תשלום ו/או הוצ

לפי העניין, בקשר עם כל מי מטעמו, לרבות צד שלישי, שאותו יידרש המזמין לשאת, 

השירותים ו/או של כל מי מטעמו, בקשר עם האמור בסעיף  מעשה ו/או מחדל של נותן

היה מנוע ומושתק לעיל, ונותן השירותים מוותר בזאת באופן סופי ובלתי חוזר וכן י 15.3

 מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג בקשר לכך. 

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

 תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 ביטוח .16

ותן של נותן השירותים בהתאם להוראות חוזה זה ועל פי כל דין, יערוך נ מבלי לגרוע מאחריותו

 רכושופי החוזה, ביטוחים לכיסוי  עלהשירותים, על חשבונו, למשך כל תקופת ביצוע התחייבויותיו 

 '. 3בלהסכם זה כנספח  הנלווהקיום הביטוחים  יאחריותו בהתאם לאישורו

 

 אתחתימה על חוזה זה ה ממועד יאוחר שלא, במועד מזמיןלנותן השירותים ימציא  .16.1

על ידי חברת ביטוח המורשית לפעול בישראל. םוחת ואהאמור כשה הביטוחאישור 

  

 וואי המצאת העבודההמצאת אישור חתום כאמור, תהווה תנאי מוקדם להתחלת 

   במועד תיחשב להפרה יסודית של החוזה.

 

או /ו גוףמכל אחריות לאובדן או נזק  האו מי מטעמ/ו מזמיןפוטר את ה השירותים נותן .16.2

ים להיות מבוטחים לפי האמור בסעיף זה ובכלל או חבות המבוטחים או אמור/ו רכוש

  זה הפטור ניתן גם לגבי סכומי ההשתתפות העצמית.

 

ביטוח באישורי ה המפורטיםנותן השירותים מתחייב להחזיק בתוקף את הביטוחים  .16.3

. בכל האמור לביטוח אחריות מקצועית מזמיןבמשך כל תקופת ההתקשרות עם ה

וח זה בתוקף כל עוד קיימת לו אחריתו על פי דין.מתחייב נותן השירותים להחזיק ביט

  

 

 AVIATION) הטייס לכלי" הסיכונים"כל  ביטוח לערוך שלא רשאי השירותים נותן .16.4

HULL )   מאחריות לכל נזק  וומנהלי ועובדי, מזמיןהאולם נותן השירותים פוטר  את
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וסה אלמלא אשר נגרם לו ו/או לרכושו ואשר מכוסה על פי ביטוחים אלה או שהיה מכ

  דמי השתתפות עצמית או הפרת תנאי הביטוח על ידו.

 

 את לםלשנותן השירותים מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח,  .16.5

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

  את פוליסות הביטוח בעת הצורך. 

 

 בדבר סעיף ויכללו מזמיןה לביטוחי וקודמים ראשוניים יהיו יםהשירות נותן ביטוחי .16.6

 ומנהלי, ועובדי, המזמין כלפיתחלוף /לשיבוב זכות על השירותים נותן מבטחי וויתור

  .ו של המזמיןמטעמ הבא וכל

 

מראש ובכתב על דרישת תשלום פרמיות ו/או דמי   מוותרים ומבטחיו השירותים נותן .16.7

 בגין ביטוחי נותן השירותים.  מזמיןהשתתפות עצמית  מה

 

הם  הביטוח אישוריב גבולות האחריות הנזכריםו תנאיו, הביטוחיהכיסוי  היקף .16.8

ן השירותים להעריך את סיכוניו ולעדכן את ביטוחיו בהתאם.מזעריים בלבד ועל נות

   

 

 ביטוח לפוליסותמאחריות  וו/או מי מטעמ מזמיןנותן השירותים פוטר בזאת את ה .16.9

 .ערך אשר תמספקו בלתי

 

  סיום הסכם .17

המזמין בלבד, יהא רשאי להביא הסכם זה לסיומו, באופן חד צדדי, בכל מקרה בו  .17.1

הפר נותן השירותים את ההסכם, הפרה שאיננה יסודית, ובלבד שניתנה לנותן 

ימי עבודה, ונותן השירותים לא תיקן את ההפרה,  10השירותים הודעה מוקדמת של 

 תוך התקופה האמורה. 

 

זמין בלבד, יהא רשאי להביא הסכם זה לסיומו, באופן חד צדדי, בכל מקרה בו המ .17.2

הפר נותן השירותים את ההסכם הפרה יסודית, ובלבד שניתנה לנותן השירותים 

ימי עבודה, ונותן השירותים לא תיקן את ההפרה תוך התקופה  3הודעה מוקדמת של 

 האמורה. 

 
 

חוק החוזים )תרופות בשל הפרת כאמור ב -לצרכי הסכם זה "הפרה יסודית" .17.3

והוראותיו של חוק זה יחולו על הפרת הסכם זה בנוסף  1971 –הסכם(, התשל"א 

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

 הבאים הינו הפרה יסודית של ההסכם:

כם שמצוין בהם כי הם ירותים הפר הוראה מהוראות הסעיפים בהסנותן הש א.             

 עיקריים ויסודיים בהסכם.
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הוחל בהליכים משפטיים כנגד נותן השירותים שיש בהם נגיעה לכינוס    ב.           

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

 באופן אחר.

יחשב כהפרתו רק אם או אי קיום הוראה מהוראות הסכם זה לא איחור    ג.            

נגרם על ידי כוח עליון שלנותן השירותים לא הייתה השליטה עליו, וללא 

אשמת נותן השירותים ובתנאי שנותן השירותים ינקוט בכל צעד סביר כדי 

למנוע אי קיום הוראות ההסכם וכן יודיע למזמין מיד על קרות האירוע של 

 ון.  כוח עלי

 

י, באופן חד צדדי, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי ומכל המזמין בלבד, ורק הוא, יהא רשא .17.4

ימי עבודה ו/או  14סיבה שהיא, להביא הסכם זה לסיומו, בהתראה מראש ובכתב של 

להקפיא את ההתקשרות לתקופה מסוימת, וזאת מבלי שתהיה לנותן השירותים כל 

 המזמין, והכל בכפוף להוראות הסכם זה.טענה ו/או דרישה כלפי 

 

השירותים מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי ביטול ההסכם ו/או  . נותן17.5

הפסקת ההתקשרות ו/או אי הארכת תקופת ההתקשרות לתקופת התקשרות נוספת, 

הנה זכות המוקנית למזמין, וכי בקרות איזה מהמקרים האמורים הוא מוותר בזאת 

 ל כך.בלתי חוזר כי יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה בשבאופן 

 

עם תום  תוקפו של הסכם זה או עם סיומו ו/או הקפאתו מסיבה כלשהי, לא יהיה  .17.6

נותן השירותים זכאי לפיצוי, שיפוי או תשלום אחר כלשהו בקשר עם כל עניין הקשור 

ו/או הנובע מהסכם זה ו/או מהפסקתו, וזאת למעט יתרת התמורה המגיעה לו בגין 

 ההתקשרות.  ועד תוםשירותים שניתנו על ידו בפועל עד למ

 

. יובהר, כי ביטול הסכם עם נותן השירותים בגין הפרת התחייבויותיו על פי ההסכם 17.7

לא יגרע מכל זכות אחרת העומדת למזמין בהתאם להוראות הסכם זה ו/או בהתאם 

 להוראות כל דין.  

 

 
 שונות  .18

הייחודית מוסכם בזה במפורש, כי לבית המשפט המוסמך בתל אביב סמכות השיפוט  .18.1

לדון בכל המחלוקות ו/או הסכסוכים שנתגלו בין הצדדים, בקשר עם הסכם זה, 

 פרשנותו, ביצועו, הפרתו וסיומו.

 

הסכמה של צד לסטות מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו  .18.2

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

רה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ההסכם במק

 ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי הסכם זה.
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ויתור של ושום ויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינתן, לא יחשבו כ .18.3

קצתן בכל עת כולן או מצד על זכות מזכויותיו והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו, 

 שימצא לנכון.

כל תיקון או תוספת להסכם זה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים, שאם לא  .18.4

 כן, לא יהא להם כל תוקף.

כל תכתובת שתישלח לפי הפרטים המופיעים  :כתובות הצדדים ומשלוח הודעות .18.5

 ות מתאריךשע 72בראשית החוזה, תיחשב כאילו נתקבלה על ידי הצד השני בתום 

אם  –אם נשלחה בדואר רשום, ובתום יום עסקים אחד מתאריך האישור  –המשלוח 

נשלחה בפקסימיליה. לכל צד שמורה הזכות, בהודעה שתימסר לפי הוראות סעיף זה, 

ימים ראשון עד חמישי  –" יום עסקיםלשנות את כתובתו שבחוזה זה. בסעיף זה "

 יקוק. בשבוע, זולת ימי מנוחה, פגרה או שבתון על פי ח

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

  

 המזמין  נותן השירותים
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 1נספח ב

 התחייבות בלתי חוזרת לשמירת סודיות 

 

 לכבוד

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

 א 4רח' הצורן 

 נתניה

 הנדון: התחייבות לשמירת סודיות ואי הוצאת מידע מהחברה

 

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

מדידה קרקעית שירותיי ל 2/21מכם במסגרת מכרז פומבי מעוניינת להתקשר ע

 "(;המכרז)להלן: " ומיפוי אווירי

 

 הואיל

 מדידה המכרז לספק שירותיי זכה במסגרת  ________________ השירותיםנותן ו

 קרקעית ומיפוי אווירי. 

 הנני מתחייב כדלקמן:

 והואיל

לא להעביר לאחר כל מידע שהגיע אליי מהחברה ו/או בקשר אליה שאינו מצוי בידיעת כלל  .1

הציבור, בין בעל פה ובין בכתב, בין ישיר ובין עקיף, השייך לחברה ו/או הנודע לחברה ו/או 

נים, מסמכים, לפעילויותיה בכל צורה ואופן, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתו

, דו"חות, תוכניות, שרטוטים, קבצי מיפוי דיגיטלים בפורמטים שונים, תשריטים, תוכנות

 "(.המידעדיאגרמות, טבלאות, נתון עיוני, מדעי, מעשי, נתונים כספיים )להלן: "

נשוא המכרז או לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא מתן השירותים הנני מתחייב כי במשך תקופת  .2

וציא מחזקתי את המידע ו/או כל חומר כתוב ו/או גוף, לא אפרסם וכן לא א אגלה לכל אדם

  אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כלשהוא.

לא להעתיק ו/או לא להרשות לאחרים ו/או לא לאפשר לאחרים לקבל ו/או לראות מידע או  .3

 מתן השירותיםת אלא לצורך חלק ממנו, שכפול, העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחר

 א המכרז בלבד. נשו

כל העברת מידע שקשור בתכולת העבודה הנדרשת לגורם חיצוני תיעשה רק לאחר אישור בכתב  .4

  של הגורם המוסמך בחברה.

לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי  .5

 אחר.

 במתן השירותיםורק לאותם אנשים או גורמים העוסקים בפועל להגביל את הגישה למידע אך  .6

  נשוא המכרז.

 להודיע בכל מקרה של אובדן מידע כלשהו. .7

נשוא המכרז ו/או למידע עפ"י מתן השירותים לא לפרסם בכל צורה שהיא כל נתון הנוגע ל .8

  הוראות בלבד.

ו קבלני משנה מטעמו רשאי לגלות את המידע לעובדיו ו/א השירותיםנותן יובהר בזאת, כי  .9

נשוא המכרז בלבד וכן בהתאם להנחיות החברה בכפוף לחתימת  מתן השירותיםלצורך 
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 .העובדים/קבלני המשנה על התחייבויות הסודיות

ות מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מידע סודי לא יכלול מידע שהינו נחלת הכלל או שהפך להי .10

מידע שחובה לגלותו על פי כל דין או צו של רשות נחלת הכלל ללא הפרת חובת הסודיות ו/או 

סודי ו/או מידע שהתקבל בידי מוסמכת ו/או מידע שפותח באופן עצמאי ללא תלות במידע ה

 מצד ג' כדין ללא הפרת חובת סודיות. נותן השירותים

ו מי מטעמי חובה זו של שמירת סודיות להביא לידיעת עובדי ו/או קבלני המשנה מטעמי ו/א .11

 עונש על אי מילוי החובה.ואת ה

להיות אחראי כלפי החברה על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר  .12

נותן יגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם 

 האמור ובין אם יהיה אחראי ביחד עם אחרים.יהיה אחראי לבדי בגין כל  השירותים

להחזיר לידי החברה מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ או תשריט או תוכנה  .13

או שקיבלתי מכל  מתן השירותיםשקיבלתי מכם או השייך לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב 

הנני מתחייב לא לשמור אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבורכם. כמו כן, 

 ל חומר כאמור או של מידע.אצלי עותק כל שהוא ש

בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם  .14

  , תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.

ומסירתו לאחר  מתן השירותיםהנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך  .15

 .1981 -וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1997 –ווים עבירה על פי חוק עונשין, התשל"ז מה

 חתימה:____________________   ______________:נותן השירותיםשם 

  _______________חותמת:______   תאריך:___________________
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 2נספח ב

 התחייבות להיעדר ניגוד עניינים

 

 

 יום ____ בחודש _____ בשנת _________שנערכה ונחתמה ב______ ב

 על ידי:

 הזוכה:________________________.

 מרח' ______________________.

  טל:___________.  פקס:_______________

 (;"השירותיםנותן ו/או " "הזוכה)להלן : "

 

נותן עם התקשרה (  "המזמין"והחברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ )להלן:  הואיל
 )להלן: מדידה קרקעית ומיפוי אווירילשירותיי  2/21לאחר שזכה במכרז פומבי  השירותים

 "(;המכרז"

 ;םולאחריהמתן השירותים והנני עשוי להימצא במצב של ניגוד עניינים במסגרת  והואיל

 

 לפיכך הנני מתחייב כלפי המזמין כדלקמן:

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

 נשוא המכרז. מתן השירותים

הנני מצהיר ומתחייב שלא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום שירותי הייעוץ  .2
מתן במהלך תקופת המכרז, למעט מטעם המזמין, נשוא  מתן השירותיםוהביקורת בתחום 

 בין הצדדים,  אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של המזמין. השירותים

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

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

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

 ולראיה באתי על החתום:

 :_____________חתימה   :___________________נותן השירותים
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 '3נספח ב

 

 כיסויים              
 סוג הביטוח

 
חלוקה לפי גבולות 
אחריות או סכומי 

 ביטוח

מספר 
הפוליס

 ה

נוסח 
ומהדור

ת 
הפוליס

 ה

תאריך 
 תחילה

גבול האחריות/ סכום  תאריך סיום
 ביטוח

כיסויים נוספים 
בתוקף וביטול 

 ים חריג
יש לציין קוד כיסוי 

 בהתאם לנספח ד'

 מטבע סכום

אחריות 
 מקצועית

, 326, 325, 303 ש"ח 5,000,000    
304 ,309 ,328 ,
329 (6 

 חודשים(
, 315, 307, 321 ש"ח 5,000,000     צד ג'

328 ,302 ,304 
307 ,309 ,322 

,329 
אחריות 
 מעבידים

    18,000,000 
למקרה 

 ולתקופה

  302, 328, 319 ש"ח

 

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
038 

 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *
משלוח הודעה למבקש לאחר  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 האישור בדבר השינוי או הביטול.
 

 חתימת האישור
 המבטח:

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

 

 

 

 

 

תאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYYהאישור)

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

 הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מעמד מבקש האישור* *אופי העסקה המבוטח מבקש האישור*

שם: 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. 514971126ח.פ.  

 מען:  1604מען: קרית השרון נתניה ת.ד. 
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 נספח ב3'

 
Enclosure -  Service Provider certificate 
 
Date:_____________ 
 

Messrs.    
The mediterranean coastal cliffs 
preservation goverment compamy ltd 
Tzoran 4 st.  
Netanya 
Israel 
(Hereinafter: “The Company”)  
 
  

 

 
          
 
     CERTIFICATE OF INSURANCE 
 
We the undersigned __________ Inasurance Co. Ltd. hereby confirm that we have effected 
the following insurances for the period from ___________ until ____________ in the name 
of ___________Ltd. (Hereinafter: "The service provider” or "the insured) in connection with 
the servise provider commitment to provide aerial photography and mapping services to tha 
company and subject to the following: 
 
 
 
1. Hull All Risk Insurance – Policy no. _______________ 

To cover aircrafts owned, operated, leased or used by or on behalf of the insured 
which the insured is responsible as per schedule against all risks of physical loss or 
damage, to the insured aircrafts.  
 
We hereby confirm that the policy includes a waiver of the right of subrogation 
against the company and anyone on their behalf, except towards any person who 
caused the damage maliciously.  
 
 

 
2. Aviation Legal Liability insurance Policy no. _______________ 

Covering the service provider legal liability in respect of physical loss or damage to 
property and/or bodily injury occurring to Any third party. The limits of liability under 
the policy are  $  1,000,000 per occurrence and in the aggregate for the insurance 
period. This insurance is subject to no exclusion regarding fire, explosion, accidental 
contamination, and subrogation claims from the National Insurance Institute (NII).  
The policy is extended to include the company as additional insured in respect of 
theirs liability for negligent acts and/or omissions of the service provider and its 
Personnel, and subject to cross liability clause.  
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3.      General for all policies: 
 
3.1 We hereby confirm that the service provider shall be solely responsible for the 

payment of the premiums for the policies, and for compliance with policy conditions, 
and bear the deductibles in case of claims.. 

 
3.2.  All the above policies contain a specific provision whereby they are primary to any 

insurance issued by The Company and/or on  their behalf and we waive all rights to 
demand or claim participation of The Company insurance policies. . 

 
3.3.  All of the above policies include a waiver of the right of subrogation against The 

Company and anyone on their behalf, except towards any person who caused the 
damage maliciously.  

 
3.4  The above policies include a provision whereby they shall not be reduced in scope nor 

cancelled without a prior written notification of 60 days to be sent to The Company by 
registered mail. 

 
3.5 The Company right for indemnification from all of the above policies will not be 

effected by the service provider not fulfilling the terms and/or provisions of the policy, 
whether or not done in good faith. 

 
Subject to the terms and conditions of the original policies inasmuch as not specifically 
altered by this certificate. 
 
 
________________ 
Insurance Company 
 
 
_________________ 
 Signed By 
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 מסמך ג'

 השירותיםמפרט 

 ומיפוי אווירי )יבשתית( קרקעיתלמדידה  

 

 רקע: 

"( המזמין" ו/או  "החברההחברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ )להלן: "

ו/או  "העבודות"ו/או  "השירותים)להלן: " ומיפוי אווירי מעוניינת לקבל שירותיי מדידה קרקעית

 זה., והכל כפי שיפורט בהרחבה במסמך "(המדידות"

 הנחיות כלליות לביצוע המיפוי והמדידה: .1

  יבוצע בקואורדינטות של רשת ישראל החדשה.המיפוי  •

המדידות והמיפוי יתבצעו על ידי מודד מוסמך בעל רישיון בתוקף בהתאם לתקנות  •

 העדכניות ביותר במדינת ישראל.  2016–המדידות )מדידות ומיפוי(, התשע״ו

כלי טיס בלתי מאויש שיון להטסת יבעלת ר הידי חבר-פוטוגרמטריות יבוצעו עלמדידות  •

תוצרי . תעופה האזרחיתהבהתאם לנהלים של רשות הפעלתם תהיה ו (ו/או מטוס חפןר)

  .בעל רישיון בתוקף ידי מודד מוסמך-יאושרו עלהפוטוגרמטריות  ותמדידה

תיעשה בהתאם לכל ו/או מטוס(  רחפן) כלי הטיס הבלתי מאויש יובהר ויודגש כי הפעלת •

נותן השירותים בנדון. כמו כן, על  הדרישות של רשות התעופה האזרחית והוראות החוק

להיות מצויד בכל הרישיונות, ו/או ההיתרים, ו/או האישורים הנדרשים על ידי רשות 

 התעופה האזרחית והוראות החוק בנדון. 

מול כל ו/או המטוס( הרחפן י מאויש )הכלי טיס הבלתבאחריות המציע לתאם את טיסות  •

ר כל טיסה את כל האישורים וההיתרים הרשויות והגורמים הרלוונטיים ולקבל עבו

במסגרת  כלי הטיס הבלתי מאוישהנדרשים לקיומה, וזאת ככל שנדרש הדבר לצורך הפעלת 

 . השירותים נשוא המכרזמתן 

    ון בתוקף.כל תוצרי המדידה ייחתמו על ידי מודד מוסמך בעל רישי •

קואורדינטות של ברשת   DWG  +SHPכל קבצי המדידה יימסרו על גבי קבצים בפורמט  •

  (.Raw Data( וכן מידע גולמי )Israel_TM_Gridישראל החדשה )

כל תוצרי המיפוי יוגשו בהתאם למפרט המיפוי הלאומי העדכני כפי שמופיע באתר  •

 מסירת התוצרים למזמין.האינטרנט של המרכז למיפוי ישראל בעת 

בחתימת מודד מוסמך  ות"( המאשר את דיוק העבודהמסמךלעבודות יצורף מסמך )להלן: " •

המדידה, ו/או  פרטי הטיסהבעל רישיון בתוקף. המסמך יפרט את סוג המדידה שבוצעה,  

כל מידע נוסף . כמו כן, המסמך יכלול הצילום והמדידה מועדי הצילום והמדידה, מפרט

עבור הוספת המידע  עלות תוספתללא המיפוי ו/או  אודות המדידה המזמין דרושיש

   .מזמיןבהתאם לדרישת ה

 תקנה מתייחסת לרישיונות/לתקנות העדכניות במדינת ישראל בלבד.ו כל דרישה לרישיון א •
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לבצע בדיקה מקדימה נותן השירותים דרש לבצע מדידה בשטח מצונזר, על  מזמיןבמידה וה •

פירוט מדויק של השטח המצונזר, בטרם תתבצע מסור למזמין הביטחון במפ"י ולמול קצין 

קבל הנחיות ירת הפרטים המדויקים למזמין בנושא, נותן השירותים י. לאחר מסהעבודה

בשטח בפועל המדידה ביצוע על אופן ביצוע המיפוי בשטח המדובר לפני  מזמין מפורטות מה

  זה.

האישורים הנדרשים המעידים על תקינות מכשירי המדידה ספק את כל נותן השירותים י •

  למיפוי ישראל )מפ"י(. , בהתאם לתקנות המרכזוו/או צילום שברשות

 תחום ומועדי המיפוי .2

מטר )מים רדודים(  -1.5( ועד לעומק של 0תחום המיפוי היבשתי הוא מעומק אפס ) •

ון ארצי במזרח או + מטר מעל קו אפס איז3במערב ועד לבסיס המצוק או עד לגובה 

 מטר מקו החוף. 100לכל היותר במרחק של 

השירותים, כולל גם מדידות באזורים שונים מובהר כי תחום המיפוי, במסגרת מתן  

 רץ שאינם בהכרח לאורך החוף ו/או באזור המצוק החופי. בא

חלק ממועדי המיפוי היבשתיים יתואמו עם חברת המיפוי של המדידה הימית על מנת  •

לבצע מדידה באותם התאריכים של ביצוע המיפוי הימי. חובת התיאום של מועדי 

 .סגרת מכרז זהירותים במנותן השהמדידות תהיה על 

 המיפוישיטות  .3

תוצרים את המדידה הבאים וכן הי ישירותאת להיות בעל יכולת לספק ל נותן השירותים ע •

 )תוצרי המדידה(. 4המפורטים בסעיף 

 (.1.1-1.3, 4)סעיף  Total Stationו/או  GPS-RTKמיפוי טופוגרפי בעזרת מכשיר  •

בכפוף להצגת אישורים  (מטוסו/או  רחפןמאויש ) אמצעות כלי טיס בלתימיפוי פוטוגרמטרי ב •

 (. 2.1-2.4, 4והוכחת יכולת )סעיף 

 :תוצרי מדידהטבלת  .4

 פורמט נתונים תוצר סוג המדידה/העבודה  

1.1 

RTK/Total Station 

 shp/cad נקודות מדידה

 shp/cad קווי קונטור 1.2

 shp/cad אובייקטים אחרים 1.3

2.1 

 מדידה פוטוגרמטרית

 ראסטר אורתופוטו

2.2 DEM ו-DSM ראסטר 

 מודל תצוגה מודל תלת מימדי 2.3
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2.4 Raw data תמונות Tiff, jpeg 

 Shp, dwg ואוטוקד GIS מפה 3.1

 
( תכלול סימון 3.1, 4מפת מדידה בהתאם לסוג המדידה )יבשתית בלבד או משולבת עם ימית, סעיף 

 של שכבות המידע הבאות:

 הארצי.קו אפס האיזון  •

 (. 2008-מטר )קו החוף לפי חוק תשס"ח 0.75+קו גובה  •

 קו בסיס וגג המצוק. •

 מטר. 10-20קו החוף )בין חול יבש לרטוב(. סימון קו כל  •

 מטר. 0.5קווי עומק וגובה ברווחים אנכיים של  •

 מבנים ימיים •

   תשתיות •

  מתקנים ומבנים חופיים •

  אזורים סלעיים בקרקעית הים וסביבת החוף •

 

 וד נתוני המדידה היבשתית והימית  איח .5

המדידה )ימית ויבשתית(  חלק ממדידות יבוצעו במקביל למדידות ימיות )בתימטריות(. כל תוצרי

יעובדו וימוזגו ליצירת מפה משולבת אחת המכילה את כל הנתונים בצורה רציפה. תאום ביצוע 

השירותים המספק את השירותים באחריות נותן יהיה וכל הטיפול בנושא מדידות ואיחוד הנתונים 

 נשוא מכרז זה. 

 

 


