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 תוכן עניינים כללי של מסמכי המכרז 

 

         ( לו"ז הליכי המכרז 1) 

        

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

  

      : 1 -  למסמך א'נספחים 

     הצהרה בדבר מעמד משפטי  - 1נספח 

 תצהיר לעניין שמירה על דיני העבודה   - 2 נספח

 תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים   - 3 נספח

 הצגת ניסיון המציע לשלב ניקוד האיכות  – 4נספח 

 הצעת המציע  – 5נספח 

 בתנאי הסףהצגת ניסיון המציע להוכחת עמידה  – 6נספח 

      

    הצהרת המציע               2-( מסמך א'3)

 

      ;מציעחוזה ההתקשרות עם ה              ( מסמך ב'4)

 

 נספחים למסמך ב':

 קיום ביטוחים   נוסח אישור - '1נספח 

 התחייבות להעדר ניגוד עניינים  - '2נספח 

 שמירה על סודיות התחייבות ל –' 3נספח 
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 לו"ז הליכי המכרז 

 

 . 26.7.21- מועד פרסום המכרז: יום ה  .1

 .12:00שעה עד ה,   9.8.21  -העד יום  הגשת שאלות הבהרה:אחרון למועד  .2

 . 12:00השעה  עד ,24.8.21 -ה יוםעד ל הגשת ההצעות:אחרון למועד  .3

 ה חודשים. ארבע חודשים עם אופציה להארכה לעוד  ארבעה תוקף ההצעה: עד .4

, לרבות השלמת  ממועד קבלת הודעת הזכייה  עבודהימי    (7)  שבעה: תוך  המציעחתימת החוזה ע"י   .5

    .כל התנאים המתלים ומסירת אישורי הביטוח כנדרש במסמכי המכרז
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 תנאי המכרז 

 החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ 

 6/21מכרז פומבי מס'  

 וק החופיוניטור המצ GISבתחומי וליווי לשירותיי ייעוץ 

 

 מבוא  .1

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

במטרה להוות זרוע ביצוע   5053מכוח החלטת ממשלה    2013( הוקמה בשלהי  "המזמין"

של המדינה לטפל בבעיות התמוטטות מצוקי חוף הים התיכון, בעיה אקוטית המהווה 

ומי  ממשית  סכנה  מהמקומות  תרבות בחלק  ונכסי  רכוש  אדם,  בבני  לפגיעה  ידית 

 כדוגמת אתרי עתיקות חשובים. 

 GIS  וליווי בתחומי ייעוץ    לשירותיליתן בידה הצעות  החברה מזמינה בזאת מציעים   .1.2

   . החופי ניטור המצוקו

בלשון זכר הכוונה הוא  המוזכר  הבקשה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות, וכל מקום בו   .1.3

 נקבה.לשון גם ל

 

 מותנה  רזמכ .2

)להלן:   .2.1 ומותנה בקבלת אישור תקציבי  התקשרות עם המציע הזוכה במכרז תלויה 

 "(.  התקציב אישור "

דעתו   .2.2 שיקול  לפי  המזמין,  רשאי  יהא  כאמור,  התקציבי  האישור  יינתן  ולא  היה 

מציע  הבלעדי, לבטל את המכרז, לדחות מעת לעת את מועד חתימת ההסכם עם ה

דעתה לשיקול  בהתאם  הכל  מהזוכה,  ולמי  המזמין  של  הבלעדי  לרבות  ו  מציעים, 

 המציע הזוכה לא תהיה כל טענה בקשר לכך.   

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

יהיו   וכן לא  מועדים במכרז  ו/או דחיית  היעדר אישור תקציבי  בגין  וסוג שהם  מין 

או שיפוי ו/או תשלום, מכל מין וסוג שהם בגין ביטול  זכאים בשום מקרה, לכל פיצוי ו/

 המכרז.  

 

 הנדרשים השירותים  .3

וייעוץ שוטף   (1) לניטור אחר קצב נסיגת המצוק החופי, בחינה, ליווי  בנושאים הקשורים 

וניתוח  עתידיות   מעקב  מגמות  בשטח,  שנתיות    הממצאים  רב  עבודה  תוכניות  ובניית 

 לניטור.  

 הארצי למצוק החופי.  אוגרפי וסטטוטורי של הניטורניהול וריכוז מאגרי מידע גי  (2)

יתוח של דוחות שנתיים בנושאי ניטור ודוחות מעקב של המצוק הכנה, כתיבה, עריכה ונ  (3)

 החופי והצגתם בפני גופים שונים.   



5 

 

ביצוע מטלות הקשורות בניטור שוטף לצרכי קידום היתרי בנייה, תכנון ומעקב שוטף  (4)

 אחר פרויקטים בביצוע.  

 

    ההתקשרות תתקופ .4

חודשים החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם   12- תקופת ההתקשרות הנה ל .4.1

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

   "(.תקופת ההתקשרות הראשונהולהלן: "

חודשים    12תקופות נוספות בנות    4-באופציה להאריך את ההתקשרות  ה  שמורהלמזמין   .4.2

"(. מובהר בזאת, כי מחירי המציע יחולו ללא כל שינוי  תקופת הארכה"-כל אחת )להלן

 . ללא הצמדה למדד  אף בתקופת הארכה

 היקף ההתקשרות  .5

כי   5.1 בזאת  בכלל  מינימאלישעות    להיקף  מתחייב  אינו  המזמיןמובהר  והשירותים  ,  ו/או 

 נת עבודה מראש ובכתב. שייקבעו מעת לעת ובכפוף להזמ, ייקבעו בהתאם לצרכי החברה

 

 מסמכי ההצעה למכרז  .6

זה,  .6.1 למכרז  המצורפים  המסמכים  כל  את  היתר(  )בין  יכללו  המציע  הצעת  מסמכי 

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

 . זכויות החתימה התקפות של המציע

 

 להלן: להצעתו גם את כל המסמכים המפורטים  המציע יצרף   .6.2

 . רעוסק פטו אישור או מאת רשויות מס ערך מוסף תעודת עוסק מורשה .6.2.1

ספרים .6.2.2 ניהול  על  כדין  מס  אישורים  גופים  וניכוי  עסקאות  לחוק  בהתאם   ,

והעסקת   מינימום  ושכר  חובות מס  ניהול חשבונות, תשלום  )אכיפת  ציבוריים 

 שהינם בתוקף במועד הקובע.  1976 –התשל"ו  עובדים זרים כדין(, 

 ה, קורות חיים וכל מסמך הנדרש בתנאי הסף. השכל דותתעו .6.2.3

 . המציעכל מסמכי הצעת המציע יהוו חלק בלתי נפרד מהחוזה שייחתם בין המזמין לבין    .6.3

 

 עיון במסמכי המכרז  .7

ל   .7.1 לניתן  ו/או  המכרז  הוריד  במסמכי  שכתובתו: עיין  החברה  של  האינטרנט  באתר 

mccp.co.ilwww. . 

 אופן הגשת ההצעות  .8

http://www.mccp.co.il/
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לאחר שעיין בכל מסמכי המכרז וקיבל   המציע מתבקש לעיין היטב בכל מסמכי המכרז.  .8.1

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

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

   .המכרז במסמכי

א מסמכי  הגשת הצעה על ידי המציע, תהווה ראיה חלוטה לכך, שהמציע בחן את מלו  .8.2

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

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

   עות וכיו"ב.חוסר ידיעה, הבנה מוטעית, ספק, ט

 

 תוקף ההצעה .9

 יום.  120-להצעת המציע תהיה בתוקף    .9.1

בהודעה    ימים נוספים  120הארכת תוקף ההצעה בעוד  המזמין יהיה רשאי לדרוש את    .9.2

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

יקונים, מכל מין וסוג שהוא, המזמין רשאי, בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ות  .9.3

מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות   למציעיםו/או לשלוח  

לאלו הכלולים במסמכי המכרז, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי, בין ביוזמתו, בין על פי  

   ין בתשובה לשאלות המציעים.דרישת הרשויות המוסמכות וב

למשתתפים במכרז בעל פה ו/או על   ו שיינתנירוש ו/או הסבר המזמין אינו אחראי לכל פ   .9.4

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

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

ו ההבהרות  במסמכי  האמור  בין  סתירה,  של  מקרה  בכל  המכרז כאשר  מסמכי  בין 

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

 ובין עצמם, יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר. 

 

 הצעה כספית    .10

ייעוץ    .10.1 לשעת  גבי הטופס המצ"ב בש"ח ללא מע"מ,    על המציע להגיש הצעת מחיר  על 

 .  כשהוא מלא על פי הנדרש 1א'למסמך   5כנספח 

הנקובות תהיינה התמורה הסופית והן יכללו את כל ההוצאות הישירות ת המחיר והצע   .10.2

ע המכרז  בור והעקיפות  נשוא  השירותים  פרטמתן  שיבוצעו    ,  נסיעות  עבור  לתשלום 

אלה  נסיעות  בגין  שהתשלום  במכרז,  השירותים  מתן  לצורך  עבודה  פגישות  במסגרת 

 מע"מ.  ₪ ברוטו לקילומטר בתוספת  1.4יהיה בסך של 

   אופן ביצוע התשלום .11

מיום אישור    יום  45במועד שוטף +  ותמורה תשולם לאחר אישור חשבונית על ידי נציג המזמין  

    החשבונית.
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 דרישות סף .12

על המציע לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים להלן במצטבר. הצעה שלא תעמוד בתנאי    .12.1

 הסף המפורטים להלן תיפסל על הסף.  

 תנאי סף מנהליים   .12.1.1

 . 1עוסק פטור אישור או   תעודת עוסק מורשה  תהצג .12.1.1.1

  הצגת אישורים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול    12.1.1.2

התשל"ו   מס(  חובות  ותשלום  מס   1976חשבונות  ניכוי    )אישור 

   .ואישור על ניהול פנקס חשבונות(

אם המציע הינו תאגיד, אישור על היותו רשום במרשם המתנהל   .12.1.1.3

דים מסוגו ואישור עו"ד/רו"ח על היות התאגיד  תאגי  לגבייעל פי דין  

קיים ועל היות החותמים בשמו על מסמכי המכרז רשאים לחייב את  

 התאגיד בחתימתם. 

התאגידים.   .12.1.1.4 לרשם  חובות  העדר  אישור  חברה,  הינו  המציע  אם 

רשם  של  עדכני  חברה  נסח  להצעתו  המציע  יצרף  כך  לצורך 

 של רשם התאגידים.  התאגידים הניתן להפקה באתר האינטרנט 

 תנאי סף מקצועיים  .12.1.2

 הבאים:  המצטבריםאים כל התנעל  רשאים להשתתף במכרז רק מציעים העונים                 

 

מטעמו למציע   .12.1.2.1 לעובד  המכרז  2ו/או  נשוא  השירותים  את  ניסיון  ,  שיספק 

 .  GIS-שנים במתן שירותיי ייעוץ בתחומי ניטור ו 5-שלא יפחת מ

  את באופן מפורט למלא המציעעל סף זה  תנאיב העמידה  לצורך הוכחת 

 . ולצרף להצעתו 1-למסמך א' 6נספח 

 

תואר שני    שיספק את השירותים נשוא המכרז  3מטעמו   ו/או לעובדמציע  ל .12.1.2.2

הבאים:  מהתחומים  גיאואינפורמציה,    באחד  גיאודזיה,  גיאוגרפיה, 

   קרטוגרפיה. 

הוכחת ב  לצורך  זה    תנאיהעמידה  המציע סף  את  על  תעודות    לצרף 

 .  תההשכלה הרלוונטיו

 

 
₪, המציע מתחייב להסדיר את מעמדו    100,000במידה והיקפי ההעסקה יעלו על סכום בסך של    –לעניין עוסק פטור    1

   המשפטי כעוסק מורשה.
 לרבות קבלן משנה מטעם המציע.  -עובד  2
 לרבות קבלן משנה מטעם המציע.   -עובד  3
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מבלי  לגרוע  מכלליות האמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו     .12.2

הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים, לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע חסר 

המציע, ו/א של  ויכולתו  לניסיונו  הקשור  בכל  דקלרטיביים,  אישורים  ו/או  המלצות  ו 

 ת לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף שפורטו לעיל. וזא

כמו כן, שומר לעצמו המזמין את הזכות לדרוש מידע נוסף אודות ניסיונו של המציע     .12.3

לביצוע התחייבויותיו על פי המכרז, והמזמין יהיה רשאי )אך לא חייב( לערוך בדיקות 

ם בכלל תעשנה, תכללנה הן  משלו בדבר ניסיונו של המציע. תוצאות הבדיקות הנ"ל, א

 המציע סף והן במסגרת שיקולי המזמין לבחירת  לצורך קביעת עמידת המציע בתנאי ה

  במכרז.

מהרשימה הנ"ל או ללקוחות אחרים על בסיס מידע לממליצים  המזמין רשאי לפנות     .12.4

של  השביעות  ממידת  להתרשם  מנת  על  מבדיקתה  או  ההצעה  מן  העולה  או  קיים 

 . ים שסופקו ע"י המציעהלקוחות מהשירות 

 

 ניגוד עניינים / סודיות / בעלות: .13

, במהלך תקופת ההתקשרות  ו/או מי מטעמו  שאין ולא יהיה לו,  יצהיר ויתחייב  המציע      .13.1

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

לא ייעץ ולא  מי מטעמו    אוו/  המציעמכל מין וסוג שהוא. מבלי לגרוע מכלליות האמור,  

עבודת   גורם אשר  כל  במהלך תקופת ההתקשרות, מטעם  עם המזמין    המציעיפעל, 

  עשויה להיות רלוונטית עבורו.

מטעמו    המציע     .13.2 מי  הת ו/או  על  לחתום  סודיות  יידרש  לשמירת  בחוזה חייבות 

ים  ולהתחייב כי כל הדיונים בהם ייטול חלק וכן כל הממצאים והנתונ ההתקשרות,  

התקשרות ולאחריה, הנוגעים לשירות שיינתן על ידו, יישמרו בסוד לאורך תקופת ה 

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

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

 כל דין. 

במסגרת מתן השירותים יהיה קניינו הבלעדי  ו  י מטעמו/או מכל מסמך שיכין המציע       .13.3

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

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

במהלמטעמו  מי  ו/או    המציע     .13.4 לידיעתו  שיגיע  במידע  שימוש  יעשה  תקופת לא  ך 

 ידו. ההתקשרות, למעט לצורך מילוי תפק 

 

 תנאים כלליים  .14

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

הארגונית   יכולתו  מהימנותו,  ניסיונו,  המציע,  של  ובכישוריו  באיכותו  היתר,  בין 
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לגביו וכד', וכן כל שיקול ח האדם העומד לרשותו, המלצות וחוות דעת  ווהפיננסית, כ

בע על ידי ועדת המכרזים של המזמין, וכן א המזמין לנכון כפי שייקנוסף אותו ימצ

ישמור לעצמו חופש פעולה מלא בהתאם למדיניות המזמין וטובתו. המזמין רשאי שלא 

 להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה. 

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

ל ידו כאמור או שלא להתחשב בנתון שנמסר  או מסמך שנדרש עלא מסר לעיונו אישור  

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

 רצון המזמין. 

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

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

ההוצ     .14.5 ולא כל  המציע  על  יחולו  למכרז,  ההצעה  בהגשת  הכרוכות  וסוג  מין  מכל  אות 

 יוחזרו לו בשום מקרה. 

 

 הזוכה  הליך בחירת  .15

 הליך הבחירה יעשה בארבעה שלבים, כדלהלן:  .15.1

 בדיקת עמידה בתנאי סף  -שלב ראשון  ✓

      בשלב זה ייבדקו כל ההצעות אשר תתקבלנה עד למועד האחרון להגשת ההצעות,                

     בתנאי הסף הנדרשים כאמור  ואשר עמד  ותביחס לעמידתן בתנאי הסף. רק הצע               

  .איכות ההצעותלשלב הבא של בדיקת  יעברו לעיל                 

 

  ותאיכות ההצעבדיקת   -שלב שני  ✓

במכרז על    על פי קריטריונים של איכות שיוגדרו  המציעים  בדקו הצעותייבשלב זה  

הכולל לבחינת ההצעות במכרז.  הסופי  ציון  המ  70%אשר מהווה    " Q"ידי המקדם  

ולצרפו    1-למסמך א'  4נספח    את  באופן מפורט  מלאלהאיכות על המציע    לצורך בחינת

 להצעתו. 

האיכות   מקדם  ניקוד  ל  "Q"לאחר  הציונים  המכריובאו  וועדת  ולאחר  אישור  זים 

, מבין  שקיבלו את הניקוד הגבוה ביותר  שלושת ההצעות   אישור וועדת המכרזים יעברו 

 לשלב בדיקת הצעות המחיר.  כל ההצעות, 

 

הגבוה משאר    או יותר הצעות עם ניקוד איכות זההו/   שלושהיהיו  במידה ו :  הבהרה

   . המחיר הצעותדיקת הן יעלו לשלב ב גם ,  ההצעות

יתקבלו  מא:  וגלד) מ   ארבעהצעות, מתוכן    8אם  הנמוך  ניקוד  עם  ועוד  ,  50-הצעות 

הצעות המחיר    דיקתיעברו לשלב ב  80,  80,  90,  95הצעות עם הציונים הבאים:    ארבע

ניקוד  את הת שקיבלו  ההצעו  שתיוגם  ,  90,  95ההצעות שקיבלו את ציוני הניקוד  תי  ש

80). 

 להלן הקריטריונים לבדיקת האיכות: 
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 בדיקת מחיר ההצעה   -לישישלב ש ✓

)הצעת    1- למסמך א'  5  נספחבמצורף  הצעות המחיר שהוגשו בנוסח ה בשלב זה ייבדקו  

 . "P", כאשר הצעת המחיר מסומנת על ידי המקדם המציע( למסמכי המכרז

 מהציון הסופי הכולל לבחינת ההצעות במכרז.   30%הצעת המחיר מהווה  

מבין ההצעות שעברו את שלב בדיקת האיכות  הצעת המחיר הנמוכה ביותר שתוגש  

לפי    –  אליה  ייחס אופן  צעות המחיר ינוקדו בתקבל את הניקוד המקסימאלי ושאר ה

 הנוסחה הבאה: 

                                                 100  X  המחיר המוצע בהצעה הזולה ביותר  = p   

 המחיר המוצע בהצעה הנבחנת                                                               

 

 משקל הניקוד  אופן הניקוד ריון יטקר

מקצועי בתחומי    וותק  ייעוץ  שירותיי  במתן 

ו שבסעיף     GIS  -ניטור  הסף  לתנאי  מעבר 

12.1.2.1 

המציע   סיפק  שבה  שנה  ו/או  כל 

מטעמו   ייעוץ  העובד  שירותיי 

מעבר לתנאי    GIS-בתחומי ניטור ו

שבסעיף   את    12.1.2.1הסף  יזכה 

ב ובמקסימום    5  -המציע  נקודות 

 נק'.    20עד 

   .נק' 20

כל לקוח לו סיפק המציע שירותים    עם מפות ומדידות עבודה ניסיון המציע ב 

יזכה  תוך שימוש במפות ומדידות,  

נק', ובמקסימום    10  -את המציע ב

 נק'.    30עד 

 נק'.   30

בסביבה   שירותים  במתן  המציע  ניסיון 

 הימית ו/או החופית 

ו/או   הימית  בסביבה  פרויקט  כל 

א  יזכה  החופית  המציע  ליווה  ותו 

נק', ובמקסימום    10  -את המציע ב

 נק'.    20עד 

 נק'.   20

הקשורות   מתודולוגיות  בהכנת  ניסיון 

לנושאי מיפוי בתימטרי, מיפוי פוטוגרמטרי  

 ומדידות גיאודטיות 

הפרמטרים   לפי  יינתן  הניקוד 

 הבאים: 

 נק';  5 –התרשמות נמוכה 

 נק';   10 – התרשמות בינונית 

 נק'.    20 –הה התרשמות גבו

 נק'.   20

התרשמות כללית מרצינות המציע   התרשמות כללית מהמציע 

ההצעה,   הגשת  לאופן  ביחס 

ומהוותק  ניסיון  מההתרשמות  

של   העובד  המציע  המקצועי  ו/או 

מטעמו   שירותיי  המוצע  בתחום 

 נק'.   10סה"כ עד   –המכרז 

 נק'.   10

 נק'.   100  סה"כ 
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 ותשקלול התוצא   –רביעי שלב  ✓

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

 .  (P x 0.3) + (Q x 0.7)= כולל הציון הסופי המההצעות כאשר 

 

 תיקבע כהצעה  –הצעת המציע שנמצאה כשרה ובעלת הציון הכולל הגבוה ביותר . 15.2

 , בכפוף להוראות שלהלן. המיטבית ותיבחר כהצעה הזוכה בהליך           

     יעשה בכפוף לכל זכות של המזמין על פי מסמכי המכרז ו/או   ההליך בחירת הזוכ. 15.3

 על פי כל דין.            

המזמין רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא, לפי שיקול דעתו, בלתי סבירה בשל . 15.4

זמין מונע הערכת  בשל חוסר התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת המתנאיה או 

 רים עלולים לגרום לפסילת ההצעה. ההצעה כדבעי. מחירים בלתי סבי

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת .  15.5

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

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

 ההחלטה בעניין זה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין. ההצעה ו

    , בין אם משיקולים תקציביים ההמזמין שומר לעצמו את הזכות שלא לבחור זוכ . 15.6

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

 המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע, אשר יתגלה כי כלל בהצעתו  .  15.7

 מידע שאינו אמת ו/או מטעה.          

 יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, שלא להכריז על מציע שיש לו ניסיון  המזמין .  15.8

 עבר רע איתו בהתקשרויות דומות, כמציע זוכה במכרז זה.          

המזמין יהיה רשאי שלא למסור את העבודות נשוא מכרז זה למשתתף שהצעתו  .  15.9

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

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

   לטים בו והפועלים מטעמו.שהמשתתף הנו תאגיד, לרבות עם היחידים והגופים השו 

עם .  15.10 מלא  באופן  פעולה  ולשתף  לסייע  הצעותיהם  בהגשת  מתחייבים  המציעים 

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

עם   באופן מלא  פעולה  אינו משתף  המציע  לדעתו  הצעה אם  לבחור  רשאי שלא 

 המזמין ו/או עם מי מטעמו. 

 המזמין, ו/או מי מטעמו, אינו מתחייב לברר פרטים אודות המשתתף והוא רשאי  . 15.11

 קול דעתו הבלעדי.לעשות כן, במידה שיראה לנחוץ, לפי שי            

המזמין יהא רשאי לדרוש מהמצעים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות  .15.12

גם לאחר פתיחת ההצעות, פי שיקול דעתו,  על  ולא רק, להזמין    נוספות  לרבות 

אישיים, לראיונות  של  אותם  ההצעות  האם  לבחון  מנת  על  המציעים    וזאת 

 מסגרת המכרז.משקפות את כל כלל השירותים הנדרשים ב

 

 כשיר שני  .16

 "(. כשיר שניהחברה רשאית להודיע על מציע נוסף ככשיר לזכייה )להלן: " .16.1
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בו יתברר כי הזוכה  החברה תהא רשאית להתקשר בהסכם עם המציע השני במקרה   .16.2

ולא רק  איננו מסוגל או איננו מתכוון לעמ  וד בתנאי המכרז ו/או ההסכם, לרבות 

 דרישות הביטוח. 

בתוקף   .16.3 תהיה  השני  הכשיר  הזוכה    12הצעת  המציע  על  ההודעה  ממועד  חודשים 

 במכרז. 

אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות המזמין לפעול בכל דרך חוקית אחרת במקרה זה,   .16.4

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

 הבלעדי.  

 

 הודעה על הזכייה וההתקשרות .17

 המציעים תובאנה בפני ועדת המכרזים של המזמין. הצעות     .17.1

 באמצעות הדוא"ל.  על כך הודעה בכתב  ובמכרז תימסר ל הזוכה  עם קביעת המציע    .17.2

באחריות המציע   באמצעות הדוא"ל.  עה מציע שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הוד .17.3

 . כתובת דוא"ל של הגורם המטפל במכרז עצמו לצרף להצעתו 

היה וזוכה כלשהו לא יעמוד בהתחייבויותיו, יהא המזמין רשאי לבטל את זכייתו במכרז    .17.4

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

נדרש   בה  הודעה  בהתאםלמציע  המעוות  את  תיקן  לא  והמציע  המעוות,  את   לתקן 

להודעה ותוך זמן שנקבע בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל 

 דין. 

מ   7תוך    החוזה ייחתם בשינויים המחויבים  .17.5 , אם ההודעה על הזכייהמועד  ימי עבודה 

המזמי של  המוסמכים  הגופים  של  מהחלטות  כתוצאה  כאלה,  כתוצאה יהיו  ו/או  ן 

שי ככול  ומתן  משא  ניהול  במסגרת  שיהיו  המזמין  משינויים  בין  לעיל  כאמור  תקיים 

 . למציע

וכי    .17.6 חסוי  פרט  בגדר  אינה  המחיר  הצעת  כי  המציעים  על  ומוסכם  ידוע  מקרה  בכל 

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

 ינה מחויבת לקבלה.  תשקול את עמדת המציע אך א

מבדיקה     .17.7 כתוצאה  תשתנה  המזמין  שהחלטת  ככל  כי  ספק,  הסר  למען  בזאת  מובהר 

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

ענה ו/או דרישה  כנגד המזמין והם יהיו  משפטי, למשתתפים ו/או לזוכים לא תהיה כל ט

 זה.  מנועים מלטעון בעניין 

 

  ובקשה להבהרות הגשת הצעות .18

בטרם הגשת ההצעות יש להוריד את מסמכי המכרז, בנוסחם הסופי, מאתר האינטרנט   .18.1

 של החברה ולהגישם.  
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את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המצויה במשרדי החברה, בכתובת ברחוב צורן    .18.2

 (.  1, קומה 7א' נתניה )מעלית מספר  4

   .12:00עד השעה  ,8.2124.  -הביום הינו המועד האחרון להגשת הצעות  .18.3

יש לתאם את מועד ההגעה למשרד לצורך הגשת ההצעות באמצעות הטלפון עם הגב' עו"ד  .18.4

הצעה שתגיע .  Tamar@mccp.co.ilאו בדוא"ל     7794333-09לג'לם בטלפון    - תמר אלמיו

 הסף.   ת לא תובא לדיון ותפסל על המועד האחרון להגשת ההצעו לאחר

-עו"ד תמר אלמיול  בכתב בלבד מציע המבקש הבהרות בקשר למכרז זה, רשאי לפנות   .18.5

בדוא"ל:ג'לםל  ,Tamar@mccp.co.il  ,  תתקבלנה כאמור  הפניות  ליום  עד   ,8.219.  -עד 

ההבהרה  12:00שעה  ה לשאלות  מענה  החברה אב   יפורסם,,  של  האינטרנט  תר 

  רק תשובות בכתב תחייבנה את החברה.כי יובהר,  .   www.mccp.co.il בכתובת

 שינויים,  בעדכונים  החברה   של   האינטרנט   באתר  להתעדכן  המציעים  באחריות .18.6

ועד האחרון  ימים טרם המ  5וכן להתעדכן עד    ,הצעותיהםטרם הגשת  ,  למכרז  והבהרות

דכן והמחייב של המכרז שיפורסם באתר האינטרנט והסופי המעלהגשת ההצעה בנוסח  

 של החברה.  

 

 בברכה,

  החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ                                                         

mailto:Tamar@mccp.co.il
mailto:Tamar@mccp.co.il
http://www.mccp.co.il/
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 1- למסמך א'  1נספח       
 

 מעמד משפטי בדברהצהרה 
 

 מציע לציין במדויק את מעמדו המשפטי, בפרקים שלהלן: ה על
 
 . פרטים כללים א

 . ___________________________________________שם: 

 . __________________________________________: כתובת
 

 .טלפון: ___________________________________________
 

 . _______________: ____________עוסק מורשה מספר החברה/
 
 

 . שמות בעלי זכות החתימה ב
 

תעודת    שם משפחה  שם פרטי  מס' 
 זהות 

דוגמת       
 חתימה 

    

    

    
 

 אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי הפרטים שמסרנו

 על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכניים. 

 

 

 

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

 תצהיר לעניין שמירה על דיני העבודה     

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

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

                
זכויותיהם של עובדי החברה  יימים את חובותיהם בדבר שמירת  המציע בעלי השליטה בו ומנהליו מק 

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

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

 ת נשוא מכרז זה.לעיל במהלך כל תקופת ההתקשרו  1בסעיף 
 

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

ל הפרת דיני  , ביותר משני קנסות בש1985-מ"ו לחוק העבירות המינהליות , התש  5שמונה לפי סעיף  
ולחילופין חלפה שנה ממועד    1987-העבודה. וכן לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר המינימום התשמ"ז

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

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

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

 הוראות הדין בעניין עובדים זרים.
 
 נחשבים לקנסות שונים.        – אך במועדים שונים  - וע לי כי מספר קנסות בגין אותה עבירהדי

                                                                                              
 - לעניין תצהיר זה

 
בית הדין- "דיני העבודה" ,  1969-לעבודה, התשכ"ט  החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק 

                                  אשר שר התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם.                                                                               
 

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

 
 _________________                                                 ______________ 

 שם המצהיר +חתימה                                                                        תאריך
 

 
 אימות חתימה 

 
 ___________________  הראני הח"מ  עו"ד______________ מאשר בזאת  כי החב

 

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

 

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

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

  תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתתו.
 

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

שלום חובות  ריים )אכיפת ניהול חשבונות, ת לעניין חוק עסקאות גופים ציבותצהיר  

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

 

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

למציע זיקה  בעל  ו/או  המציע  כי  בזאת  בסעיף    מצהיר  ע2)כמשמעו  לחוק  גופים  ב  סקאות 

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

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

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

 ממועד ההרשעה האחרונה.שנתיים 

 

 

 זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. שמי זהו 

 

 __________________________                __________________ 

 תאריך                                                שם המצהיר+ חתימה

  

 אימות

 

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

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

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

 ואישר את תוכנו ואמיתתו.

 

 

                 __________________ __________________________ 

 חתימת עו"ד + חותמת                                      תאריך           

 

 לתאגיד  -אישור עורך דין 

 

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

את   לחייב  בחתימתו  המורשה   ,___________ המציע  ת"ז   _______________ חברת 

 ציע"( בהתאם להוראות תקנון המציעה ובהתאם לכל דין. ב___________ )להלן: "המ

 

                        ____________________                                            __________ 

  תאריך                                                          חתימה + חותמת
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 לשלב ניקוד האיכות(יע ניסיון המצ)  1-למסמך א' 4נספח 
 
 

לתנאי הסף שבסעיף    מעבר GIS-במתן שירותיי ייעוץ בתחומי ניטור ו. פירוט וותק מקצועי 1
12.1.2.1 : 

 

 

 GIS  -השירותים שניתנו בתחומי ניטור ו  תיאור ופירוט
 ( 1 –למסמך א'  6למפורט בנספח  מעבר)

ניתנו   בהן  השנים 
 השירותים  

ניתנו  עבורו  הלקוח  פרטי 
ם + פרטי טלפון של השירותי

 ם הלקוח  איש הקשר מטע
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 :פות ומדידותעם מבעבודה . ניסיון המציע 2
 

 

 

. ניסיון המציע במתן שירותים בסביבה הימית ו/או החופית: 3  

ניתנו    ון בעבודה עם מפות ומדידותהניסי תיאור ופירוט בהן  השנים 
 השירותים  

ניתנו  עבורו  הלקוח  פרטי 
של   השירותים + פרטי טלפון

 איש הקשר מטעם הלקוח  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

   

   

   

ופירוט ו/או   תיאור  הימית  בסביבה  שניתנו  השירותים 
 החופית 

ניתנו   בהן  השנים 
 השירותים  

ניתנו  עבורו  הלקוח  פרטי 
השירותים + פרטי טלפון של 

 הלקוח  איש הקשר מטעם 
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ניסיון בהכנת מתודולוגיות הקשורות לנושאי מיפוי  בתימטרי, מיפוי פוטוגרמטרי ומדידות  . 4
 גיאודטיות: 

 

 
 
 

 

מתודולוגיות הקשורות  הניסיון בהכנת  תיאור ופירוט
לנושאי מיפוי  בתימטרי, מיפוי פוטוגרמטרי ומדידות  

 גיאודטיות
  

ניתנו  שה בהן  נים 
 השירותים  

ניתנו  עבורו  הלקוח  פרטי 
השירותים + פרטי טלפון של 

 איש הקשר מטעם הלקוח  
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 1-למסמך א' 5נספח 
 

 הצעת המציע 
 
 

 _______________ לכבוד: ____________

ש .1 ה  תיוהבנ   תיקראלאחר  מסמכי  בכל  האמור  את  לכל  מסכי   יאנ   וונספחי   מכרזהיטב  ם 

לשירותיי   6/21מכרז פומבי  ל  הכספית  יהצעת להגיש לכם בזאת את    , ומתכבדבהםהאמור  

 וניטור המצוק החופי.  GISייעוץ וליווי בתחומי 

אנו מצהירים על כי אנו מקיימים אחר כל התנאים כנדרש בתנאי המכרז ונספחיו,   .2

 והחוזה המצורף כמסמך ב'.  

ידינ .3 אנו את כל מסמכי המכרז  ו ניתנת בזאת לאחר שקרהצעת המחיר המוצעת על 

ונספחיו, והיא מתייחסת לכל סוגי השירותים הנדרשים במכרז ובהתאם להוראות  

 החוזה המצורף כמסמך ב'. 

נספחיו וההסכם  , שירותיי הייעוץ הנדרשים במסמכי המכרזמתן עבור הצעת המחיר  .4

 תהא כדלקמן:

 )בש"ח( לשעת ייעוץ תעריף  השירותים

 ____________________ ₪  ייעוץ  תיישירו

 לתמורה יתווסף מע"מ כחוק.  .5

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

 ₪ ברוטו לקילומטר בתוספת מע"מ.    1.4המכרז יהיה בסך  

בסעיף   .7 המצוינים  התעריפים  כי  מצהירים  כל    4אנו  את  בתוכם  כוללים  ההוצאות  לעיל 

)פרט להחזר  הי נשוא המכרז, נספחיו וההסכם  שירות והעקיפות הנלוות למתן השירותים 

לעיל(, וכי מדובר בתמורה סופית ולא תהיה לי כל דרישה    6הוצאות נסיעה כאמור בסעיף  

 לתמורה נוספת.  

 

 המציע  חתימת  

   

 חתימה וחותמת המציע  שם מלא של החותם בשם המציע תאריך 
 

 אישור

  ביום   כי  בזאת  מאשר__________    רישיון  מספר,  ד"עו____________,  מ "הח  יאנ

  שמספרו .  ז.ת  באמצעות  עצמו  זיהה  אשר'_____________  גב/ מר  בפני  הופיע_____________  

  לעונשים  צפוי  יהיה  וכי האמת  את  לומר שהזהרתיו ולאחר,  אישית לי המוכר_______________/  

 עליה.  וחתם הצהרתו נכונות את  בפני אישר ,כן יעשה   לא אם בחוק  הקבועים

 

 ___________                          _________________________               _______________ 

 חתימה                              דין עורך רישיון ומספר חותמת                 תאריך       
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 ף י הסלתנאניסיון המציע  1-למסמך א' 6נספח 
 , לפיו:המקצועי לתנאי הסף 12.1.2.1פירוט הניסיון המקצועי בהתאם לסעיף  .1

 5- ניסיון שלא יפחת מ, שיספק את השירותים נשוא המכרז 4ו/או לעובד מטעמו למציע "

 ". GIS-שנים במתן שירותיי ייעוץ בתחומי ניטור ו 

 

 
 לרבות קבלן משנה מטעם המציע.  -עובד  4

ני  GIS -השירותים שניתנו בתחומי ניטור ו יאור ופירוטת בהן  תנו  השנים 
   השירותים

ניתנו  עבורו  הלקוח  פרטי 
השירותים + פרטי טלפון של 

 איש הקשר מטעם הלקוח  
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 המציע  הצהרת- 2-מסמך א'
 

 תאריך __________  
 לכבוד 

 החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ
 

 א.ג.נ.,

 נוסח הצהרת המציע 
 :פרטי המכרז

 וניטור המצוק החופי  GISוליווי בתחומי לשירותיי ייעוץ   6/21פומבי מכרז  המכרז: םש
    החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ                     

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

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

  יבהתאם, כי אנ  יאת הצעת   תיאמור במסמכי המכרז והגשאת כל ה  תי, כי הבנאתמצהיר בז  יאנ .1
ת על  לרבות כאלו המבוססוציג תביעות או דרישות,  אם לכל האמור במסמכי המכרז ולא  מסכי

 מראש על טענות כאמור. מוותר י אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנ 

כל טענה    יולא תהיה לכל האינפורמציה המצורפת למסמכי המכרז,    יל  הידועכי    מצהיר  יהננ  .2
 אם אין הוא תואם את המצב הקיים בשטח.  כלפי המזמין בגין מידע זה גם

זו עונה על כל    ידרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתהנבכל התנאים    עומד  ינ א  כי  מצהיר  יהננ  .3
על עצמנו לבצע את ההתקשרות, בהתאם לתנאים    מקבל  ישות שבמסמכי המכרז וכי אנ הדרי

   המפורטים במכרז ובחוזה ונספחיהם.

כ .4 בזאת  השירותים במסגרת המכרז  הנני מצהיר  למתן  מלאה  נושא באחריות  אני  ככל  וכי  י 
יהיו אלה עובדים  קבלני משנה מטעמי,  עובדים מטעמי, לרבות  השירותים יסופקו באמצעותש

דרי בכל  עומדים  מתן  אשר  תקופת  כל  לאורך  המכרז  של  הסף  תנאי  נשוא  שות  השירותים 
   .המכרז

 כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.את, בז מצהיר יאנ .5

בחינת  מימונן והן מ, הן מבחינת  מתן השירותיםהננו בעל הידע, הניסיון והכישורים הדרושים ל .6
 . בהתאם לכל מסמכי המכרזהדרישות המקצועיות, 

 .מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות המכרז מסוגל יהננ  .7

כי התקשרות על פי מכרז זה כפופה לקיומם של תקציבים והרשאה    ידוע ליכי    מצהירי  הננ  .8
 תקציבית מטעם המדינה.  

והוא מהווה מחיר    יבהצעת   , הינו כמפורט מתן השירותיםעבור    על ידי שכר החוזה המבוקש   .9
סופי, מוחלט וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות ו/או  

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

 שלשכר זה לא תתוסף כל הצמדה למדד. ימצהיר כי ידוע לי הננ  .10

את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז ללא כל הסתייגות    ימקבל על עצמ  יאנ .11
 שהיא. 

במסמכי    יהצעת .12 כאמור  תקפה  ותהא  לשינוי  או  לביטול  ניתנת  ואינה  חוזרת  בלתי  היא  זו 
 המכרז.

ככל שהצעה זו מוגשת על ידי תאגיד, אנו מצהירים, כי הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות   .13
בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה    במסמכי התאגיד  הקבועות

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

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

_ ___________________    __________________________ 
 וחותמת המציע  חתימה      ך תארי
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 ב מסמך 

 חוזה התקשרות עם המציע
 

 2021שנערך ונחתום ב________ ביום _____ חודש ______ שנת 

 

   ב י ן 

 החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ       

 514971126ח.פ.     

 , נתניה  8392ת.ד.    4מרח' צורן  

 09-7794343פקס:    09-7794333טל:     

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

 מצד אחד            

 

 

 _____________________________   ל ב י ן  

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

 _ _ מרחוב: _____________________                      

 טל:__________   פקס:___________                                                       

 ע"י מורשי החתימה:                 

 

 ___________________ ת.ז. ________________                                    

 ___________________ ת.ז. ________________                                    

 "(היועץ)שייקרא להלן: "                                                       

 

 מצד שני 

 

וניטור   GISוליווי בתחומי  לשירותיי ייעוץ    6/21והמזמין הזמין הצעות במסגרת מכרז פומבי מספר    :      הואיל

 ;"(המכרז" :)להלן המצוק החופי

 זכתה; והצעתוהשתתף   היועץו        והואיל

 ;וועדת המכרזים של החברה אישרה את ההתקשרות ביום ____________        לוהואי

 מתן השירותים הניסיון, היכולת והאמצעים הדרושים ל  ,מצהיר כי יש לו הידע  היועץו        והואיל

 ;מכרז והסכם זהה נשוא                    

   סיבה אחרת, מלחתום על הסכם זה  כלמצהיר כי אינו מנוע, בין מכוח דין ובין מ  היועץו        והואיל

 ומלקיים את התחייבויותיו על פיו;                    

 

 לכן הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
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 מבוא .1
 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מן ההסכם.   1.1

 הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.   1.2

 בד ולא ישמשו לפרשנותו.  כותרות הסעיפים בהסכם נועדו לנוחיות בל  1.3

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

לגרוע   כדי  זה  הסכם  בהוראות  אין  המחויבים.  ובשינויים  ישימות  שהן  ככל  

זה  מהוראות המכרז ומכל סעד לו זכאי המזמין על פי המכרז והאמור בהסכם  

 ראה כלשהי מהוראות המכרז. לא ייחשב בבחינת הקלה או ויתור על הו

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

 ההסכם אלא אם נאמר במפורש אחרת.  

במקרה של סתירה בין תוכן הנספחים ותוכן הסכם זה, תגברנה הוראות הסכם   1.6

 זה והנספחים יפורשו בהתאם.

ן האמור במסמכי המכרז, יהיה  לביהיועץ  קרה של סתירה בין האמור בהצעת  במ 1.7

 מחויב להוראה המחמירה מבניהן, אלא אם יקבע המזמין אחרת.  היועץ

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

 האמור בהסכם במין זכר אף במין נקבה במשמע וכן להיפך. 

נו, אלא אם נעשה  לכל שינוי או תיקון להסכם זה או לחלק ממלא יהיה תוקף    1.9

השינוי או התיקון בכתב ונחתם על ידי כל אחד ממורשי החתימה של הצדדים  

 להסכם.  

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

 

 נספחים .2

 הינם כמפורט להלן: נספחים להסכם זה ה 2.1

 ביטוחים;  קיוםאישור בדבר      1נספח 

 ינים;להעדר ניגוד עני התחייבות   2נספח 

 ;התחייבות לשמירה על סודיות   3נספח 

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

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

 לעיל.  

 

 תנאים מתלים .3
חלקי ובין שבאופן מלא תלויה ומותנה  בקבלת אישור  בין שבאופן היועץ התקשרות עם   .3.1

 "(.  תקציבהאישור תקציבי )להלן: " 

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

לבטל את ההסכם או לבצע חלק מהשירותים המוגדרים בהסכם, הכל בהתאם לשיקול  

 יה כל טענה בקשר לכך.לא תה  יועץדעתו הבלעדי של המזמין ול
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או תשלום, מכל מין וסוג  לא יהיה זכאי בשום מקרה, לכל פיצוי, שיפוי  היועץיובהר, כי   .3.3

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

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

 .  הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה סעיף זה             

 

 ההסכםוהיקף  תקופת ההסכם .4

   12בין הצדדים הינו ממועד החתימה על ההסכם ולתקופה של  הסכם ההתקשרות   4.1

 "(.תקופת ההתקשרותחודשים )להלן: " 

בעוד  את תקופת ההתקשרות    להאריך  ,רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי  יההמזמין יה  4.2

   "(.תקופת הארכהכל אחת )להלן: " חודשים 12בנות תקופות נוספות  4

רשאי המזמין, באופן חד צדדי ועל פי שיקול דעתו הבלעדי    על אף האמור לעיל, יהא 4.3

את   להקפיא  ו/או  מיידי  באופן  לסיומו  זה  הסכם  להביא  שהיא,  סיבה  ומכל 

, וזאת מבלי  ו/או שלא להאריך את תקופת ההתקשרות  ההתקשרות לתקופה מסוימת

 הסכם זה.כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמין, והכל בכפוף להוראות ץ יועשתהייה ל

הודעה על הפסקת ההתקשרות תיעשה בכתב. תוקף ההודעה יהיה מיידי, או במועד   4.4

   אחר אם נקבע מפורשות בהודעה. 

מצהיר   4.5 הפסקת  היועץ  ו/או  ההסכם  ביטול  כי  חוזר,  בלתי  באופן  בזאת  ומתחייב 

תקופ הארכת  אי  ו/או  הנה  ההתקשרות  נוספת,  התקשרות  לתקופת  ההתקשרות  ת 

למז המוקנית  האמורים  זכות  מהמקרים  איזה  בקרות  וכי  בזאת מין,  מוותר    הוא 

 באופן בלתי חוזר כי יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה בשל כך.

של הסכם זה או עם סיומו ו/או הקפאתו מסיבה כלשהי, לא יהא זכאי  עם תום תוקפו   4.6

או תשלום אחר כלשהו בקשר עם כל עניין הקשור ו/או הנובע  לפיצוי, שיפוי    היועץ

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

 שניתנו על ידו בפועל עד למועד תום ההתקשרות. 

ו הקפאת ההתקשרות, מכל סיבה  עם הפסקת ההתקשרות ו/או מתן השירותים ו/א  4.7

כל החומר הרלוונטי המצוי בידיו ו/או כל מסמך הקשור    את   היועץ וימסור  , יציג  שהיא

 רותים נשוא ההסכם.  בשי

היקף השירותים נשוא הסכם זה הינו בהתאם לצרכי המזמין, והמזמין לא מתחייב  4.8

בכלל, והשירותים ייקבעו ו/או למינימום הזמנות עבודה ו/או  להיקף שעות מינימאלי  

ובכ לעת  מעת  שייקבעו  המזמין,  לצרכי  ובכתב,  בהתאם  מראש  עבודה  להזמנת  פוף 

 ואישור תקציבי מתאים.    

לרבות    4.9 מכך  והנובע  בכך  הכרוך  כל  על  השירותים,  מתן  על  חלות  ההסכם  הוראות 

המצאת כוח האדם, החומרים, הכלים, הציוד, המכונות ועל כל דבר אחר, בין קבוע  

 ובין ארעי הנחוץ לשם ביצועם. 
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ור ו/או רשאי למסור לנותני שירותים אחרים ו/או  כי המזמין מסר ו/או ימס  יועץידוע ל  4.10

פי   על  לו  ואופן שיראו  צורה  זה בכל  נשוא הסכם  לגורמים שונים חלק מהשירותים 

 הוראות כל הסכם שיחתם בין המזמין לאותם גורמים.  

עבור, ו כלפי המזמין בקשר עם, א  היועץהמזמין לא יכיר בכל תביעה ו/או דרישה מצד  4.11

המבוצעות על ידי המזמין ו/או עבורו על ידי נותני שירותים   עבודות אחרות כנ"ל

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

למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי שום דבר מהאמור לעיל לא יתפרש כאילו   4.12

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

צועו של כל חלק מהעבודות המהוות את נשוא הסכם זה ומזכותו  לאחרים את בי

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

 

 השירותים הנדרשים  .5

החופי,   5.1 המצוק  נסיגת  קצב  אחר  לניטור  הקשורים  בנושאים  שוטף  וייעוץ  ליווי 

כניות עבודה רב  מגמות עתידיות ובניית תובחינה, מעקב וניתוח הממצאים בשטח,  

 שנתיות לניטור.  

 ניהול וריכוז מאגרי מידע גיאוגרפי וסטטוטורי של הניטור הארצי למצוק החופי.  5.2

ודוחות מעקב של   5.3 ניטור  בנושאי  דוחות שנתיים  וניתוח של  הכנה, כתיבה, עריכה 

 המצוק החופי והצגתם בפני גופים שונים.   

ב 5.4 הקשורות  מטלות  קידום  ביצוע  לצרכי  שוטף  ומעקב  ניטור  תכנון  בנייה,  היתרי 

 שוטף אחר פרויקטים בביצוע. 

 

  היועץ והתחייבויות הצהרות  .6

מתאים המאפשר לו לבצע את  המקצועי  ההיועץ מצהיר ומאשר כי הוא בעל הרקע    6.1

את   בידיו  יש  וכי  זה,  הסכם  והוראות  ההצעה  המכרז,  מסמכי  פי  על  העבודה 

ת המזמין במסמכי המכרז  האמצעים והידע למלא באופן מדויק ומלא את דרישו

 ובהסכם זה על כל נספחיו.  

מצהיר כי הבין את מלוא צרכי המזמין ודרישותיו, לרבות אלו שנמסרו לו  היועץ    6.2

היבטי במסג כל  את  מקצוע  בעל  ובעיני  עצמאי  באופן  בחן  המכרז,  מסמכי    רת 

הדין   הוראות  ושאר  המכרז,  מסמכי  ההסכם,  פי  על  והתחייבויותיו  השירותים 

עם  המתייח בקשר  מיישומן  הנובעות  ההשלכות  וכן  השירותים  להענקת  סות 

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

ומצהיר כי הוא חותם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את מסמכי המכרז על כל  

 נספחיהם.    

הקשור    היועץ  6.3 בכל  המזמין  עם  פעולה  ישתף  כי  ומתחייב  למילוי  מצהיר 

התחייבויותיו על פי הוראות הסכם זה ויעמוד לרשות המזמין באופן שוטף וברמת  
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 זמינות גבוהה, וזאת בהתאם לצרכי המזמין.  

השתתפות    היועץ 6.4 לרבות  השירותים,  במתן  המזמין  הנחיות  אחר  למלא  מתחייב 

 בישיבות עבודה ככל שיידרש.

אהיועץ    6.5 זה,  הסכם  בביצוע  הקשור  בכל  לפעול  מי  מתחייב  ע"י  אם  בעצמו,  ם 

קבלנימעובדיו לרבות  מטעמו,    ,  ביותר.  משנה  הגבוהות  ובמקצועיות  במומחיות 

עד למילוי    מתחייב כי הכלים, הידע, כ"א והאמצעים ימשיכו להיות ברשותוהיועץ  

, וכי הוא לוקח אחריות מלאה  המכרז והסכם זהמלא של כל התחייבויותיו על פי  

שירותיי ההסכם יינתנו באמצעות קבלני  על מתן השירותים נשוא ההסכם, גם אם  

 .  משנה מטעמו

ה 6.6 את  שיספק  ככל  כי  בזאת  מתחייב  מטעמו,  היועץ  עובדים  באמצעות  שירותים 

הסף    נאי יו אלה עובדים אשר עומדים בכל דרישות תבות קבלני משנה מטעמו, יהרל

 .הסכםשירותים נשוא השל המכרז לאורך כל תקופת מתן ה

בנאמנות,    היועץ  6.7 לב,  בתום  זה  נשוא הסכם  בזאת לספק את השירותים  מתחייב 

ביעות רצונו המלא של המזמין, תוך התחייבות לעשות את כל הדרוש  בהקפדה ולש

 למתן השירותים.

ובדי המזמין והקשורים עמו,  מתחייב לנהוג ביושר ובנאמנות כלפי המזמין, עהיועץ    6.8

 ולא לעשות כל מעשה או פעולה העלולים להזיק למזמין, לשמו הטוב, ולתפקודו.  

ו  היועץ  6.9 שינויים  התאמות,  לבצע  דרישות  מתחייב  לפי  שיפורים במתן השירותים 

ולתנאים   השירותים  למהות  בנוגע  לאמור  בכפוף  זה,  בהסכם  וכמפורט  המזמין 

 ובהסכם זה.  היועץכרז, בהצעת לעריכת שינויים במסמכי המ

למזמין    היועץ  6.10 ובע"פ  בכתב  שוטף  דיווח  לכך,  שיידרש  עת  בכל  למסור  מתחייב 

סור למזמין כל נתון, מידע או מסמך המצוי  ולנציגיו בכל הקשור לביצוע העבודה ולמ

 בידו והקשור לביצוע הסכם זה. 

שיבו  היועץ 6.11 פעולה  ו/או  מסמך  וכל  השירותים  כי  בזאת,  ידו  מתחייב  על  צעו 

במסגרתם יהיו בהתאם לחוקים ולתקנות הרלוונטיים החלים בישראל, ובהתאם  

 לדרישות ולקריטריונים של הרשויות הרלוונטיות.  

בהתאם    מצהיר  היועץ 6.12 לרבות  אחרת,  או  חוזית  חוקית,  מניעה  אין  כי  ומתחייב 

   , להתקשרותו בהסכם זה ולמתן השירותים על ידו.היועץלמסמכי ההתאגדות של  

 

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

    .  תהווה הפרה יסודית של ההסכם

 

 התמורה .7

ה 7.1 כל  מילוי  כתובה כנגד  עבודה  הזמנת  לקבלת  ובכפוף  היועץ  של  תחייבויותיו 

בהצעת  מהמזמין, יקבל היועץ את התמורה בהתאם לתעריפי השירותים המצוינים  
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 "(.  התמורהלמסמכי המכרז )להלן: "( ציע)הצעת המ 1-למסמך א'  5בנספח המחיר ש

גין  ב  יועץלהנה התמורה המלאה המגיעה    כאמור  מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה 7.2

יהא זכאי לכל תמורה נוספת בגין    לא היועץקיום מלוא התחייבויותיו נשוא ההסכם.  

  ות נסיע  עבור  לתשלום, פרט  מעבר לתמורה שנקבעה בהצעת המחיר  מתן השירותים

מתן    – לצורך  עבודה  פגישות  במסגרת  שיבוצעו  נסיעות  עבור  לתשלום  התעריף 

 לומטר בתוספת מע"מ.  ₪ ברוטו לקי  1.4השירותים נשוא המכרז יהיה בסך 

יום ממועד אישור    45יבוצע במועד שוטף +  על פי המתווה המצוין לעיל,  תשלום  ה 7.3

   .החשבון ע"י המזמין

נוסף פרט לאמור בסעיף זה, לא ישולם    מוסכם בין הצדדים כי שום תשלום אחר או 7.4

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

ו/או מי  יועץ , לא לםו/או כל הנובע מה  םולא בקשר אית מתן השירותים ה, לא עבור  ז

 . מטעמו

 

 היועץם מטעם צוות העובדי .8

,  מטעמו  נשוא הסכם זה באמצעות צוות עובדים  ייתן את השירותים  היועץבמידה ו 8.1

      הרי שהוא מתחייב כי צוות העובדים יהיה מיומן ומנוסה.

פי דרישת המזמין, ידאג  -מכל סיבה שהיא, לרבות על ו/או  במקרה של החלפת עובד   8.2

למחליף    רילהעבכי המחליף יעמוד בתנאי הסף שהוגדרו במכרז וכן ידאג הוא    היועץ

 . על אופן ביצוע העבודות מלאה מידע את כל ה

על 8.3 המועסק  עובד  עלהיועץידי  - פיטורי  נעשה  שהדבר  במקרה  לרבות  דרישת  - ,   פי 

צויים או תשלום אחר כלשהו ואין בהם כדי להטיל  בפי  היועץ המזמין, לא יזכו את  

 על המזמין חבות כלשהי. 

מתחייב למלא בכל עת אחר הוראות כל הדין בקשר להעסקת עובדים ו/או    היועץ 8.4

ועסקים, לרבות ביצוע כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים על ידי המעביד  מ

ת כי הפרת הוראות  וכל התשלומים שמעביד חייב בניכויים על פי החוק. מובהר בזא

תחשב כהפרת הוראות הסכם זה. אין באמור כדי    1987- חוק שכר מינימום התשמ"ז

מי מטעמו יחסי עובד  ו/או    עובדיו ו/או    יועץל לגרוע מן העובדה שאין בין המזמין  

 . להלן  9מעביד, כמפורט בסעיף 

 

 אי תחולת יחסי עובד מעביד  .9

ו/או עובדיו    היועץ ו כדי ליצור בין מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאי  היועץ 9.1

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

 להסכם זה. 
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כי   9.2 , והוא בלבד יהיה  מתן השירותיםהינו קבלן עצמאי לצורך    היועץעוד מוצהר, 

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

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

 למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בין הצדדים: 9.3

אינם יוצרים יחסי עובד  ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו    היועץן  סים בישהיח 9.3.1

ומעביד, אלא יחסים בין מזמין לקבלן עצמאי המספק למזמין שירותים על  

 כמתחייב ממעמד זה. מתן השירותים בל תמורת  בסיס קבלני ומק

נשוא הסכם  מתן השירותים  בו/או עובדיו ו/או מי מטעמו    יועץל לא תהיינה   9.3.2

של עובדים אצל המזמין ו/או המדינה והם לא יהיו זכאים לכל    זכויותזה,  

פיצוי ו/או הטבות כלשהן בקשר לביצוע הסכם זה ו/או ביטולו ו/או סיומו  

 בה שהיא.ו/או הפסקתו מכל סי

מעובדיו  היועץ 9.3.3 עובד  של  לכל תביעה  לבדו  מי מטעמו,   יהיה אחראי    ו/או 

 ביצוע העבודות.  הנוגעת ליחסי העבודה שבינו ובינם או להעסקתם ב

יתבעו על   9.3.4 במידה והמזמין, המדינה, הממשלה או עובדיהם או שליחיהם 

לם  בכל עילה שהיא הקשורה להסכם זה, יש  ,או מי מטעמוו/  היועץידי עובד  

כל תשלום, פיצוי, הוצאה, שכר טרחה או תשלום אחר הנדרשים או   היועץ

ין כל סכום או  הכרוכים בתביעה ובצורך להתגונן בפניה, וישפה אותם בג

 תשלום שנשאו בו. 

ביטוי   9.3.5 לידי  שבאה  כפי  המפורשת  הצדדים  כוונת  למרות  כי  ייקבע,  אם 

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

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

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

 שיהיו. 

 סעיף זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה.              

 

 שמירת מידע ומסמכים  .10

ומסמכים אשר נמסרו לו ו/או אשר הגיעו לידיו  מצהיר בזה כי ידוע לו שמידע    היועץ 10.1

בקשר    זה ו/או  הסכםלפי    מתן השירותיםו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו תוך כדי  

רכוש ה הינם  מידע    מזמיןעמו  כל  על  מי מטעמו מתחייבים לשמור  ו/או  הוא  וכי 

 עם סיום ההתקשרות על פי הסכם זה.   מזמיןומסמך כאמור ולהשיבו ל

יהיה רש 10.2 אי לעשות בכל חומר כאמור כל שימוש שיימצא לנכון, תוך כדי  המזמין 

, בתמורה או ללא  ולאחריה, לרבות פרסומו, או העברתו לאחר  התקשרותתקופת ה

 תמורה. 

בחומר    היועץ חתימת   10.3 המזמין  שיעשה  שימוש  לכל  אישור  מהווה  זה  הסכם  על 

 כאמור. 
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יהיה רשאי לעכבו    לא  היועץמודגש בזה כי החומר כאמור הינו רכושו של המזמין ו 10.4

תחת ידיו אף במידה ויגיעו לו, לטענתו, תשלומים מאת המזמין. זאת כל עוד עמד  

 התכנון הנדון שנחתם. המזמין בתנאי הסכם  

כל סקר,   10.5 לרבות  ומוצהר בזאת במפורש, שכל הזכויות מביצוע העבודות,  מוסכם 

אחר,   מסמך  כל  או  מפרט  תכנית,  יצירה,  מוצר,  שירטוט,  מפה,  שיטות  מדידה, 

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

עם   הקשור  רוחני  קניין  וכל  ואחרים  מסחריים  השירותים  סודות  עם  מתן  בין 

ו/או מי מטעמו,    היועץרשומים ובין אם לא, לרבות שינויים בהם שיבוצעו על ידי  

ת קניינו הבלעדי והמלא של המזמין  כתוצאה מביצוע העבודות, יהיו ויישארו בכל ע

ו/או מי מטעמו כל זכות שהיא, ולא תהא לו כל    ליועץואין בהסכם זה כדי להעניק  

 עקיפין בכל הקשור לביצוע העבודות ולתוצריהן. טענה ו/או תביעה במישרין ו/או ב

משום הפרה של פטנט או זכויות יוצרים וכי    מתן השירותיםמצהיר כי אין ב  היועץ 10.6

 . 10.5המוקנות למזמין כאמור בסעיף אי להקנות למזמין את כל הזכויות הוא רש

 .סעיף זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה

 

 ניגוד עניינים  .11

ישיר ו/או  כי אין במועד חתימת הסכם זה כל חשש לניגוד עניינים    מצהיר בזה   היועץ 11.1

 מו. ו/או מי מטע ליועץנשוא הסכם זה ביחס   מתן השירותיםביחס עם עקיף 

לקביעת    היועץ 11.2 רלוונטי  להיות  העשוי  מידע  כל  המזמין  לידיעת  להביא  מתחייב 

 המזמין לצורך בדיקת ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים. 

ידועה  היועץ 11.3 כי  המזמין  מצהיר  כלפי  לב  בתום  לפעול  אחריותו  פעולותיו    לו  בכל 

יקולי טובת המזמין  בקשר עם הסכם זה, וכי כל המלצה וכל ייעוץ יינתנו אך ורק מש

 ולא מתוך שיקולי רווח או שיקולים אחרים. 

בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים האם בעניין פלוני יש משום חשש לניגוד עניינים   11.4

 יע דעת החברה.  תכר

 .התחייבות להעדר ניגוד עניינים  מתחייב למלא תצהיר היועץ 11.5

 .סעיף זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה

 

   עץהיו אחריות .12

צריכים   .12.1 היו  ו/או  שסופקו  השירותים  לטיב  המזמין   כלפי  אחראי  יהיה  היועץ 

 להיות מסופקים על ידו. 

ידי   .12.2 על  שהוכנו  לתוצרים  ו/או  למסמכים   המזמין  באישור  של    היועץאין  או 

ל הנחיות  במתן  ו/או  שביצע  את  יועץהפעולות  לשחרר  כדי  מאחריותו    היועץ, 

 כל דין. המלאה על פי הסכם זה ו/או על פי 
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יישא באחריות בלעדית ומלאה לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או תקלה    היועץ .12.3

כל צד  לו/או  ו/או לרכוש    רמו למזמין ו/או למי מטעמושייג  שהם,מכל מין וסוג  

ו/או מי מטעמו על פי    היועץ   עם הפרת איזה מהתחייבויות   שלישי אחר, בקשר 

ו/או ליקוי ו/או תקלה מכל מין וסוג    ההסכם, לרבות בקשר עם כל נזק ו/או אובדן 

באופן רשלני ו/או שאינו מקצועי, שלא בהתאם להוראות    היועץשהם שנגרמו בשל  

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

 היה מודע להם ובין שלא.   עץהיובקשר עם האמור, בין ש 

הראשונה בגין כל נזק ו/או    מיד עם דרישתו  יפצה ו/או ישפה את המזמין,  היועץ .12.4

מי    ו/או לכל   מכל מין וסוג שהם, שייגרמו למזמין   אובדן ו/או תשלום ו/או הוצאה

לשאת, לפי העניין, בקשר    מטעמו, לרבות צד שלישי ו/או שאותו יידרש המזמין

כל   של  עם  מחדל  ו/או  בקש  היועץמעשה  מטעמו,  מי  כל  של  האמור  ו/או  עם  ר 

ו לעיל  12.3בסעיף   מנוע    היועץ,  יהיה  וכן  חוזר  ובלתי  סופי  באופן  בזאת  מוותר 

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

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

 תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

 

 הסבת ההסכם או המחאתו .13

 של היועץ לפי ההסכם או מכוחו, כולן או חלקן, אסורות בשעבוד כלשהו.     זכויותיו   .13.1

ההסכם  זכויותיו על פי  לאחר את    ו/או להעביררשאי להסב ו/או להמחות  אינו    היועץ .13.2

כמו כן, אין    ובכתב.  ם ממנו, אלא באישור מראש של המזמין את החובות הנובעיאו  ו/

ביצוע השירותים    היועץ כולם או מקצתם,  רשאי למסור לאחר את  נשוא ההסכם, 

  ויתן את הסכמת הא רשאי לסרב ל י   מזמיןהאלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב.  

החלטת  את  לנמק  ומבלי  שהיא  סיבה  מכל  שימצא  וכאמור  בתנאים  להסכים  או   ,

   . מזמיןלנכון. כל הסבה ו/או המחאה שתבוצע שלא על פי האמור לעיל לא תחייב את ה

הסכמתו   .13.3 את  המזמין  שירותיםעסקת  להנתן  או  ב  אחר   נותן  השירותים  חלק  מתן 

ה של  ההסכמ שירותיםכלשהו  אין  את    האמורה  ה,  מאחריותו  היועץ  פוטרת 

שא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל  יי   היועץומהתחייבויותיו על פי ההסכם ו

 אחר.נותן שירותים אותו  של 

יף זה תהא בטלה  לעשות בניגוד להוראות סע   היועץכל מסירה או העברה שיתיימר   .13.4

 ומבוטלת וחסרת כל תוקף. 

 כלשהו.   לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד  היועץזכויותיו של    .13.5

 

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

 מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

 

 ביטוח .14
 

התאם להוראות הסכם זה ועל פי כל דין, יערוך היועץ,  מבלי לגרוע מאחריותו של היועץ ב  .14.1
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לכיסוי  על   ביטוחים  זה,  הסכם  פי  על  התחייבויותיו  ביצוע  תקופת  כל  למשך  חשבונו, 

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

 '. 1 ספחלהסכם זה כנ ה "(, הנלווביטוח אחריות מקצועיתו חבות מעבידים שלישי,

לה .14.2 ימציא  אישורי  מזמיןיועץ  את  זה,  הסכם  על  החתימה  ממועד  יאוחר  שלא  במועד   ,

בישראל.  לפעול  המורשית  ביטוח  חברת  ידי  על  חתומים  כשהם  האמורים   הביטוח 

המצאתם -ואי  - ם כאמור, תהווה תנאי מוקדם להתחלת העבודה  מיהמצאת אישורים חתו

   במועד תיחשב להפרה יסודית של החוזה. 

את  ה .14.3 פוטר  מ  המזמיןיועץ  מטעמו/או  לאובדן    וי  אחריות  נזק  /ומכל  חבות  /ואו  או 

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

  גם לגבי סכומי ההשתתפות העצמית. 

המפורטים   .14.4 הביטוחים  את  בתוקף  להחזיק  מתחייב  תקופת    לעילהיועץ  כל  במשך 

  . המזמיןההתקשרות עם 

פוליסת ביטוח אחריות  בכל האמור   .14.5 לביטוח אחריות מקצועית, מתחייב היועץ להחזיק 

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

    .פי דין

היועץ מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח, לשלם את דמי הביטוח   .14.6

, כדי לממש את פוליסות  המזמיןות כל פעולה, אם יידרש לעשותה על ידי  במועדם, ולעש 

  הביטוח בעת הצורך.  

ויכללו סעיף בדבר ויתור מבטחי    המזמיןביטוחי היועץ יהיו ראשוניים וקודמים לביטוחי   .14.7

 ו. וכל הבא מטעמ   ו, מנהליו, עובדיהמזמיןעל זכות לשיבוב/תחלוף כלפי   היועץ

על דרישת תשלום פרמיות ו/או דמי השתתפות    -מראש ובכתב    -היועץ ומבטחיו מוותרים   .14.8

 בגין ביטוחי היועץ.   המזמיןעצמית מ

היקף הכיסוי הביטוחי, תנאיו וגבולות האחריות הנזכרים באישורי הביטוח הם מזעריים  .14.9

   , ועל היועץ להעריך את סיכוניו ולעדכן את ביטוחיו בהתאם.בלבד

מספקות  -מאחריות לפוליסות ביטוח בלתי  ומי מטעמ ו/או   המזמיןהיועץ פוטר בזאת את  .14.10

 אשר ערך.

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

 תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

  

 הפרות וסעדים .15

הסכם זה הפרה לא יסודית ולא תיקן את ההפרה בתקופת הארכה שתינתן לו   היועץ הפר   .15.1

ציגי המזמין בכתב או הפר הסכם זה הפרה יסודית, רשאי יהיה המזמין לבטל  על ידי נ

לכל אדם או גוף אחר, וזאת בנוסף לזכויותיו על פי  מתן השירותים  הסכם זה, ולמסור את  

 . על דין ועל פי ההוראות האחרות בהסכם זה
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יסודית"   .15.2 "הפרה  זה  הסכם  חוזה(,  -לצרכי  הפרת  בשל  )תרופות  החוזים  בחוק   כאמור 

והוראותיו של חוק זה יחולו על הפרת הסכם זה בנוסף לכל סעד אחר   1970  – התשל"א  

הקבוע בהסכם דנן. בנוסף לכך, מוסכם כי כל אחד מן המעשים הבאים הינו הפרה יסודית  

 של ההסכם: 

מהורא   היועץ .15.2.2 הוראה  ויסודיים  הפר  עיקריים  הם  כי  בהם  שמצוין  הסעיפים  ות 

 בהסכם.

שיש בהם נגיעה לכינוס נכסים, הסדר עם    היועץ כנגד  הוחל בהליכים משפטיים   .15.2.3

 או לטובת נושים, פירוק מסוג כלשהו ו/או חיסול עסקים באופן אחר.  

בגין הפרת התחייבויותיו על פי ההסכם לא יגרע מכל    היועץיובהר, כי ביטול הסכם עם   .15.3

 ן.  זכות אחרת העומדת למזמין בהתאם להוראות הסכם זה ו/או בהתאם להוראות כל די

  

 כללי  .16

נציג   ים, שליחניםכסוכ   םעצמ  ולא יציג  ו/או מי מטעמו  היועץ  .16.1 המזמין ללא אישור   יאו 

 המזמין לכך מראש ובכתב. 

לא יעשה שימוש בתוארו או בתפקידו במזמין, שלא במסגרת פעילותו על פי הסכם   היועץ .16.2

 זה.

י  זמין רשאמבלי לגרוע מזכויות המזמין בהתאם להסכם זה ולהוראות כל דין, יהיה המ .16.3

לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין. כמו כן, יהיה    יועץ לקזז מכל סכום או פיצוי שיגיע ללנכות ו

, כל סכום שיהיה חייב בניכויו על פי כל דין  יועץרשאי המזמין לנכות מכל סכום שיגיע ל 

ו/או על פי הוראות ההסכם. מובהר בזאת, כי הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של 

 .  החוב האמור בכל דרך אחרת ן לגבות אתהמזמי

על    ו לוויתוראם מי מהצדדים לא יממש איזו מזכויותיו לפי הסכם זה, לא ייחשב הדבר   .16.4

 זכויותיו אלו, ולא יצור כלפיו השתק או מניעות.

מוסכם בזאת כי סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל הנוגע להסכם זה תהיה לבית   .16.5

 המשפט המוסמך בתל אביב. 

כמה של צד לסטות מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו  הס .16.6

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

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

 הסכם זה.  י  ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפ

של    רכוויתואו הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינתן, לא יחשבו  שום וויתור,   .16.7

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

 שימצא לנכון.   

 כל הודעה אשר על אחד הצדדים להסכם לשלוח לצד השני תשלח לפי המענים הבאים: .16.8
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 –  המזמין 

 "מבע התיכון הים חוף מצוקי להגנות הממשלתית חברהה

 , נתניה   4' צורן מרח

 .  09-7994343פקס:      09-7794333טלפון:                                                

   היועץ                                               

          ___________________________________ 

          ___________________________________  

                ___________________________________ 

          ___________________________________  

          

ו על ידי הנמען  כל מכתב או הודעה, אשר נשלחו לפי המענים הנ"ל, יחשבו כאילו נתקבל .16.9

 ל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.שעות מתאריך המשלוח, כ 72תוך 

כל הודעה אשר שוגרה במכשיר הפקסימיליה ו/או בדוא"ל ו/או נמסרה ביד תחשב כאילו   .16.10

שעות, אם שוגרה במהלך יום העסקים הרגיל, ונתקבל אישור   24הגיעה לתעודתה בתוך  

 מותה.  מכשיר הפקסימיליה להעברתה התקינה בשל

 –ולראיה באו הצדדים על החתום  -

 

 

 ___ _______________________                                         ___________________ 

 )חותמת + חתימה( היועץ                       המזמין            
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 ב' למסמך  1נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כיסויים 

 הביטוח סוג 
 

  סכומיאחריות או  גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח

מספר  
פוליס ה

 ה

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

גבול האחריות/ סכום   תאריך סיום 
 ביטוח 

  כיסויים
  בתוקף נוספים
   חריגים וביטול

 כיסוי  קוד לציין יש
 ' ד  לנספח בהתאם

 מטבע  סכום 

,  325,  304 ש"ח  1,000,000     אחריות מקצועית 
328  ,332  (12  

(,  חודשים
301 ,303 ,326 

,  318,  302 ש"ח  1,000,000     שלישי  חבות כלפי צד
315 ,328 

 328, 319 ש"ח  1,000,000     חבות מעבידים 

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

ישנה   ל את כל תנאי הפוליסה , בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולבתוקף  פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח 
יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי  במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפולוחריגיה. יחד עם זאת,  

 באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 * האישור מבקש מעמד * העסקה  אופי מבוטח ה מבקש האישור* 
החברה הממשלתית להגנות מצוקי  שם:  

 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:   1604ה ת.ד. מען: קרית השרון נתני
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 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.  * באישור ביטוח כללי           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 השינוי או הביטול. 

 חתימת האישור 
 המבטח: 
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 ב' למסמך  2נספח 
 וד ענייניםהתחייבות להעדר ניג

 

 

 שנערכה ונחתמה ב______ ביום ____ בחודש _____ בשנת _________ 

 על ידי:

 :________________________ היועץ

 ______________________ ' מרח

  _______________ :פקס  ___________.:טל

 "(;היועץ)להלן : " 

 

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

 והנני מועסק בקשר למתן השירותים;  והואיל 

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

 

 לפיכך הנני מתחייב כלפי המזמין כדלקמן:

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

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

 ם,  אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של המזמין. הצדדי

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

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

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

 : ולראיה באתי על החתום

 היועץ

 ____________________________ 
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 ב' למסמך  3נספח 
 לשמירה על סודיותהתחייבות 

 לכבוד 

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

 א 4רחוב הצורן 

 נתניה 

 הנדון: התחייבות לשמירת סודיות ואי הוצאת מידע של המזמין 

 
 "(         המזמין לתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ )להלן: "הואיל     והחברה הממש

לשירותיי ייעוץ וליווי התחומי    6/21מעוניינת להתקשר עמכם במסגרת מכרז פומבי                 
GIS  (; המכרז)להלן: " וניטור המצוק החופי" 

 
ו שירותיי    היועץ  והואיל     לספק  המכרז  במסגרת  זכה  וליווי  י י______________  עוץ 

   וניטור המצוק החופי.    GISבתחומי 

                       

 :הנני מתחייב כדלקמן               

מצוי  לא   .1 שאינו  אליו  בקשר  ו/או  מהמזמין  אליי  שהגיע  מידע  כל  לאחר  להעביר 

ישיר ובין עקיף, השייך למזמין ו/או   בידיעת כלל הציבור, בין בעל פה ובין בכתב, בין

מכלליות  הנוגע   לגרוע  מבלי  אך  לרבות  ואופן,  צורה  בכל  לפעילויותיו  ו/או  אליו 

דו"חות, תוכניות, שרטוטים, קבצים,  האמור, נתונים, מסמכים, תשריטים, תוכנות,  

מדעי,   עיוני,  נתון  טבלאות,  דיאגרמות,  שונים,  בפורמטים  דיגיטלים  מיפוי  קבצי 

ידע ו/או מסמכים ו/או קבצים ו/או  מעשי, נתונים כספיים וגיבויים של נתונים ו/או מ 

 "(. המידעתיבות דוא"ל )להלן: "

לידיי במסגרת עבודתי, הנם סודיים  הנני מצהיר כי ידוע לי, כי כל המידע אשר יגיע   .2

ואין לפרסמם. מבלי לגרוע מן האמור, הנני מתחייב בזאת, שלא להוציא כל מסמך  

אם  ניתן אישור מראש ובכתב  ו/או כל נתון ו/או כל מידע אחר מאתר המזמין, אלא 

של נציג המזמין, וכן הנני מתחייב לדווח על כל הוצאה של חומר שכזה אשר הובאה  

 על ידי מי מחברי ו/או העובדים עמי ו/או הממונים עליי.   לידיעתי

במשך   .3 כי  מתחייב  השירותים  תקופת  הנני  ללא  מתן  מכן  לאחר  או  המכרז  נשוא 

ו/או לכל אדם  אגלה  לא  זמן  אוציא מחזקתי את    הגבלת  לא  וכן  לא אפרסם  גוף, 

עקיף,    המידע  ובין  ישיר  בין  דבר,  או  חפץ  כל  ו/או  אחר  כתוב  חומר  כל  לצד  ו/או 

 כלשהוא. 

ו/או לא להרשות לאחרים  הנני מתחייב לשמור בסוד ולא להודיע, למסור, להעתיק   .4

,  ו/או לא לאפשר לאחרים לקבל ו/או לראות מידע או חלק ממנו, שכפול, העתקה

וכל צורת העתקה אחרת אלא לצורך מתן השירותים נשוא המכרז    צילום, תדפיס 

 בלבד. 

קשור בתכולת העבודה הנדרשת לגורם חיצוני  מידע שהנני מתחייב כי כל העברת   .5

 בכתב של הגורם המוסמך מטעם המזמין.   תיעשה רק לאחר אישור

ות לשם מניעת  הנני מתחייב לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהיר  .6

 אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.
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וסקים  להגביל את הגישה למידע אך ורק לאותם אנשים או גורמים הע הנני מתחייב   .7

 נשוא המכרז.  במתן השירותיםבפועל 

 להודיע בכל מקרה של אובדן מידע כלשהו. הנני מתחייב   .8

נתון הנוגע להנני מתחייב ש .9 כל  צורה שהיא  בכל  נשוא    מתן השירותיםלא לפרסם 

   בלבד.המזמין המכרז ו/או למידע עפ"י הוראות 

מתן  מטעמו לצורך  למירשאי לגלות את המידע לעובדיו ו/או  היועץיובהר בזאת, כי  .10

המ  השירותים הנשוא  להנחיות  בהתאם  וכן  בלבד  לחתימת  ו  מזמיןכרז  בכפוף 

 .תחייבויות הסודיותהעל ה   מי מטעמוהעובדים/

ל, מידע סודי לא יכלול מידע שהינו נחלת הכלל או  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעי .11

שהפך להיות נחלת הכלל ללא הפרת חובת הסודיות ו/או מידע שחובה לגלותו על פי  

כל דין או צו של רשות מוסמכת ו/או מידע שפותח באופן עצמאי ללא תלות במידע  

   ' כדין ללא הפרת חובת סודיות.מצד ג היועץהסודי ו/או מידע שהתקבל בידי 

להביא לידיעת עובדי ו/או קבלני המשנה מטעמי ו/או מי מטעמי חובה  הנני מתחייב  .12

 זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה. 

על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה    מזמיןלהיות אחראי כלפי ההנני מתחייב   .13

לכ יגרמו  אשר  סוג,  מכל  תוצאה  כתוצא או  שהוא  כל  שלישי  לצד  או  מהפרת  ם  ה 

בגין כל האמור ובין אם יהיה    ויהיה אחראי לבד  היועץהתחייבותי זו, וזאת בין אם  

   אחראי ביחד עם אחרים.

כל מידע  מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או  מזמין  להחזיר לידי ה הנני מתחייב   .14

מאחר   ל  המזמין שקיבלתי  השייך  או   מזמין, או  לחזקתי  עקב    שהגיע  מתן  לידי 

  ן השירותים או חומר שהכנתי עבור יבלתי מכל אדם או גוף עקב מתאו שק   השירותים

הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או  . כמו כן,  המזמין

 של מידע. 

  ו/או הנמצא ברשות   מזמיןמקרה שאגלה מידע כאמור השייך ל  בכלהנני מתחייב כי   .15

  י אית כלפיות תביעה נפרדת ועצמזכ  מזמין , תהיה ל  ו ו/או הקשור לפעילויותי  המזמין 

 שלעיל.   בגין הפרת חובת הסודיות

 הנני מתחייב לשמור על היבטי "צנעת הפרט" הקשורים למזמין ולעובדיו.   .16

ומסירתו    מתן השירותיםהנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך   .17
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