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 תוכן עניינים כללי של מסמכי המכרז 

        ( לוח זמנים הליכי המכרז 1) 
        

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

 

 : נספחים למסמך א'

     הצהרה בדבר מעמד משפטי  -   1נספח א

 תצהיר לעניין שמירה על דיני העבודה    - 2נספח א

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים     - 3נספח א

 ההצעה הכספית    -4נספח א

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

 לשלב האיכות  ניסיון המציע   -6נספח א

 ניסיון המציע להוכחת העמידה בתנאי הסף   – 7נספח א

 

      ;הסכם  ההתקשרות               ( מסמך ב'3)

 נספחים למסמך ב':

 הזמנת עבודה נוסח     - 1נספח ב

       כתב הצהרה והתחייבות על שמירת סודיות  - 2נספח ב

 כתב הצהרה והתחייבות על העדר ניגוד עניינים   - 3נספח ב

 אישורי ביטוח     - 4נספח ב
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 לו"ז הליכי המכרז 

 14.7.22 -מיום ה: תאריך פרסום המכרז .1

 .  12:00שעה עד ה ,28.7.22-עד ליום ההגשת שאלות הבהרה: אחרון למועד  .2

   .12:00שעה ה  , עד8.8.22-עד ליום המועד אחרון להגשת הצעות:   .3

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

בתוך   .5 הזוכה:  ע"י  ההסכם  ) חתימת  לרבות    (10עשרה  הזכייה  הודעת  קבלת  ממועד  עסקים  ימי 

   ומסירת אישורי ביטוח כנדרש במסמכי המכרז. השלמת כל התנאים המתלים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

החברה רשאית לשנות כל אחד מהתאריכים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד   הבהרה:
 האחרון להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה.   

הודעה בדבר דחייה של אחד או יותר מן המועדים כאמור, ככל שתהייה כזו, תפורסם באתר 
באחריות כל מציע להתעדכן בכל שינוי במועד כלשהו, ככל   - ww.mccp.co.ilw האינטרנט של החברה 

 שיהיה. 

http://www.mccp.co.il/
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 מסמך א'

 תנאי המכרז 

 

 החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ 

 5/22מכרז פומבי מס'  

 ימיים סקרי שדה אקולוגים ועריכה של ביצוע ל

 

 מבוא ומידע כללי  .1

בו  המכרז   .1.1 מקום  וכל  בלבד,  נוחות  מטעמי  זכר  בלשון  מנוסחים  למכרז  וההסכם 

   לפי נסיבות העניין. המוזכר הוא בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה 

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

הצעות  ל אקולוגים  שירותיי  למתן  קבל  שדה  סקרי  של  ועריכה  והכל  ימייםביצוע   ,

  .כמפורט בהרחבה במסמכי המכרז

המציע .1.3 עם  ההתקשרות  ל  הזוכה   תקופת  להארכה   12- הינה  אופציה  עם  חודשים 

תקופות התקשרות נוספות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של    4בתנאים זהים, בעוד  

 החברה. 

 

 מכרז מותנה  .2

עם  התקשרו .2.1 הזוכ הת  )להלן:    המציע  תקציבי  אישור  בקבלת  ומותנה  תלויה  במכרז 

  ."(אישור התקציב "

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

הזוכ  לרבות המציע  ולמי מהמציעים,  את המכרז,  לדחות  ו/או  לבטל  לא   ההבלעדי, 

 תהיה כל טענה בקשר לכך.  

בשום מקרה, לכל פיצוי, שיפוי או תשלום, מכל מין    זכאי  ה יובהר, כי המציע לא יהי .2.3

   וסוג שהם בגין דחיית מועדים ו/או ביטול המכרז.

 
 השירותים   .3

איסוף מידע,  לצורך    GPSבאמצעות    אקולוגיים ימייםסקרי שדה  ועריכה של  ביצוע   .3.1

וניטור   כוללים  החברהפעולות  ור  אקולוגי עבמחקר  צלילות,  בין השאר  . השירותים 

דיגומים של סדימנט ושל בע"ח במצע הקשה בדיקות מעבדה,  ,  תיעוד, איסוף מידע

 . והרך

בסעיף   .3.2 לפעולות המנויות  כחלק משלים  לכך,  לעב  3.1בנוסף  הזוכה  ד  יידרש המציע 

ניתוח סטטיסטי של המידע שנאסף וכתיבת דוח  בסקרי שדה ולערוך  שנאספו  נתונים  

   .חברהת ה ותוצאות בהתאם לדריש 

ההתקשרות עם המציע הזוכה הינה בהסכם מסגרת, במסגרתו תוציא החברה מעת  .3.3
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 לעת בהתאם לצרכים המקצועיים שלה, הזמנות עבודה בכתב. 

 

 במכרז  להשתתפות מוקדמים תנאים .4

 באופן להלן  המפורטות הסף דרישות בכל, במועד הגשת ההצעה למכרז, לעמוד ע עהמצי  על

 להשתתף במכרז:  זכאי שיהיה מנת על מצטבר

 

 : תנאי סף מנהליים

עוסק    או ו/   המציע הוא שותפות רשומה בישראל כדין או תאגיד רשום בישראל כדין  .4.1

 . 1995מורשה לפי חוק ערך מוסף, התשל"ו  

המציע הינו בעל כל האישורים והתצהירים הדרושים בהתאם לחוק עסקאות גופים  .4.2

 . 1976 –ציבוריים, התשל"ו 

 שכר ושילם כדין על המציע להצהיר כי העסיקם  -זרים עובדים  העסיק שהמציע ככל .4.3

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

 . 1976  -ימום והעסקת עובדים זרים כדין( התשל"וחובות מס, שכר מינ

ערך  מס חוק י"חדש( ועפ  הכנסה )נוסח מס פקודת י"עפ חשבונות פנקסי מנהל המציע .4.4

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

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

 

 תנאי סף מקצועיים: 

הינו  )ככל שהינו עוסק מורשה( או נציג המציע שהינו נותן השירותים בפועל,    המציע .4.5

בעל תואר אקדמי המוכר על ידי המועצה הארצית להשכלה גבוהה, בתחומים הבאים:  

 .  ימית ו/או אקולוגיה ימית ביולוגיה

 המציע לצרף תעודת השכלה רלוונטית. תנאי סף זה, על ב  העמידה  לצורך הוכחת

הינו  )ככל שהינו עוסק מורשה( או נציג המציע שהינו נותן השירותים בפועל,  המציע   .4.6

 בעל רישיון צלילה בתוקף במועד הגשת ההצעות.  

הוכחת   בלצורך  צלילה העמידה  רישיון  לצרף  על המציע  זה,  סף  במועד    תנאי  תקף 

 .הגשת ההצעה למכרז

ה  ביצעהמציע   .4.7 ההצעות  5- במהלך  למועד הגשת  סקרי שדה    3  לפחות   שנים שקדמו 

אחד מהם ומטרים  - 5בעומק של עד בוצע מהם   אחדלפחות  , כאשר  ולוגיים ימייםאק

- בעל דיוק אופקי של כ  GPS  במכשיר, תוך שימוש  מטרים  -10עד  ל  בעומק של  בוצע  

   מ'. 1

לצרף להגיש וו  '7למלא את נספח אעל המציע    תנאי סף זה,העמידה ב  לצורך הוכחת

)לבחינת הקריטריון הראשון לשלב   סקרי השדה שביצעשלושת  חד מא  אתלהצעתו  

 .  האיכות(

 שנים שקדמו למועד הגשת ההצעות לפחות סקר שדה אקולוגי        5- .    המציע ביצע במהלך ה4.8

   .מיםדונ 20-בגודל שטח שלא יפחת מ ימי אחד          

  לצרף להצעתו להגיש וו  '7א  להוכחת העמידה בתנאי סף זה על המציע למלא את נספח          

  הסקר עצמו שביצע.את          
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    הינו )ככל שהינו עוסק מורשה( או נציג המציע שהינו נותן השירותים בפועל,  .   המציע 4.9

   .פעיל שנים כביולוג ימי 5בעל ניסיון של לפחות            

 בתנאי סף זה על המציע לצרף קורות חיים עם פירוט הניסיון שלו     להוכחת העמידה         

 כביולוג ימי.         

 

 הוראות כלליות  .5

מחויבויות  רמת  על המציע לבחון להנחת דעתו את מסמכי המכרז וההסכם בכל הנוגע ל .5.1

 המכרז, נספחיו וצורפותיו.  מתן השירותים על פי  ממנו במסגרת  תאחריות הנדרשהו

לגבי   .5.2 הבאים  הפרטים  את  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  לבדוק,  רשאית  תהא  החברה 

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

 ממצאי הבדיקות הללו במסגרת שיקול דעתה לגבי קביעת הזוכה במכרז.  

ו/או   .5.3 נוספים  פרטים  ו/או  נוספים  מסמכים  מהמציע  לדרוש  רשאית  תהא  החברה 

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

דעתה, ולשביעות רצונה המלא, והמציע יהיה חייב לתת לה את מלוא המידע להנחת  

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

 לחברה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול את הצעתו. 

מתחייב .5.4 הצע  המציע  ו/או    תובהגשת  החברה  עם  מלא  באופן  פעולה  ולשתף  לסייע 

החברה רשאית שלא לבחור  הממונים מטעמה שיבצעו את הבדיקות המצוינות לעיל.  

 הצעה אם לדעתה המציע לא משתף פעולה באופן מלא עם החברה ו/או מי מטעמה. 

או   .5.5 בהצעה  שנפל  פגם  של  תיקון  על  להורות  שירשמו,  מנימוקים  רשאית,  החברה 

הורות על כך, וזאת אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשוויון בין המציעים  להימנע מל

ו/או אם מצאה כי החלטה זו משרתת באופן המרבי את טובת הציבור ואת תכליתו  

 של מכרז זה. 

מבלי לגרוע מסמכותה על פי כל דין, החברה רשאית לדחות הצעה, על פי שיקול דעתה   .5.6

ההליך, אולם החברה רשאית גם למחול   הבלעדי אם ההצעה אינה תואמת את תנאי

 על פגמים טכניים שנפלו בתום לב בהצעות.  

של   .5.7 כלשהו  מינימום  ו/או למסירת  שירותים  של  כלשהו  להיקף  לא מחויבת  החברה 

, והזמנת השירותים על ידי החברה הינה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של  שירותים

ב שיהיו  כפי  החברה  של  לצרכיה  בהתאם  ותהא  לאישור  החברה  ובהתאם  לעת  עת 

   תקציבי מתאים.

החברה רשאית למסור לנותני שירותים אחרים ו/או לגורמים שונים חלק מהשירותים  .5.8

ואופן שיראו לה   בין החברה לאותם בהתאם להתקשרות  נשוא מכרז זה בכל צורה 

 גורמים.    

החברה רשאית לבצע בירור אודות ביצוע עבודות ומתן שירותים על ידי המציע בעבר,   .5.9

ובתוך כך רשאית היא לפנות מיוזמתה לכל גורם שימצא לנכון, בין אם הוא מצוין  

של   הצעתו  לפסול את  רשאית  והחברה  לאו,  ובין אם  שיגיש המציע  ניסיונו  בפירוט 

ות רצון מזמיני העבודה או שנתגלה כי מציע אשר יוברר כי לא ביצע שירותים לשביע 

היו פגמים מהותיים בעבודתו, לרבות אי עמידה בלוחות זמנים, מתן שירותים בניגוד  
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להסכמות וכיוצ''ב, והכל בשיקול דעתה המלא של החברה, זאת על אף המציע עמד 

הגבוה   המשוקלל  הציון  בעלת  תהא  שהצעתו  במידה  ואף  לעיל  כאמור  הסף  בתנאי 

כן ל   ביותר.  כי שמורה  ציון האיכות על סמך  חברה  מובהר בזאת  הזכות לקבוע את 

עם המציע, ללא כל בדיקה עם    הו/או של מי מבעלי התפקידים ב  הניסיון קודם של 

גורם חיצוני נוסף. במקרים אלה, תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה לפני מתן 

המ ועדת  של  דעתה  לשיקול  בכפוף  וזאת  הסופית  רואה  ההחלטה  החברה  כרזים. 

   בהגשת ההצעה על ידי המציע, הסכמה לפנייה מסוג זה לגורמים כאמור לעיל.

שיוו .5.10 של  בהצעה  י במקרה  לבחור  יותר, החברה רשאית  או  הצעות  בין שתי  בניקוד  ן 

נוסף   התמחרות  הליך  לקיים  ולחילופין  דעתה,  שיקול  פי  על  ביותר  לה  המתאימה 

(Best & Finalבין ) בתנאים ובאופן כפי שייקבע על ידי החברה.  ההצעות השוות , 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית, אך לא חייבת לדחות כל הצעה שאיננה  .5.11

שלמה, או ברורה, או שלא הוגשו כל המסמכים הנדרשים במסגרתה, או שאינה ערוכה  

    על פי מסמכי ההליך, וזאת על פי שיקול דעתה הסופי והבלעדי של החברה. 

 
 ן הגשת ההצעות אופ .6

ללא  שם המכרז ומספרו )רק  שתי מעטפות סגורות עליהן יהיה רשום  בההצעה תוגש   .6.1

 (:  שם ו/או סמל המציע

מספר   ✓ מכילה  1מעטפה  עותקים:  של  2מקור+  1)  שלושה  כל    עותקים( 

   )הצעת המחיר(. 4נספח א למעטמסמכי ההצעה 

 )הצעת המחיר(.     4: מכילה את נספח א 2מעטפה מספר  ✓

המכרז   .6.2 מסמכי  בכל  שעיין  לאחר  המכרז.  מסמכי  בכל  היטב  לעיין  מתבקש  המציע 

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

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

 מכי המכרז.  אשר תכלול את כל המידע הנדרש במס

להגיש לתיבת המכרזים המצויה במשרדי החברה, בכתובת ברחוב  .6.3 יש  את ההצעות 

  – , ו/או באמצעות תיבת הדוא"ל הייעודית  (1, קומה  7מספר    מעליתא' נתניה )4צורן  ה

 22@mccp.co.il-michraz5  . 

נפרדים  יובהר, כי ההגשה באמצעות תיבת הדוא"ל הייעודית,   תיעשה בשני מיילים 

 לעיל.   6.1בהתאם לאמור בסעיף   –)במקום שתי מעטפות סגורות( 

 . 12:00שעה עד ה ,8.8.22המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום  .6.4

לכתובת  פנייה  יש לתאם את מועד ההגעה למשרד לצורך הגשת ההצעות באמצעות   .6.5

להגשת  .  tamar@mccp.co.il  –מייל  איה האחרון  המועד  לאחר  שתגיע  הצעה 

 . ההצעות לא תובא לדיון ותפסל על הסף

 

 תוקף ההצעה .7

תהיה   .7.1 המציע  ההצעות  הצעת  להגשת  האחרון  מהמועד  חודשים  לשישה  בתוקף 

  במכרז.

mailto:michraz5-22@mccp.co.il
mailto:tamar@mccp.co.il
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,  בעוד שלושה חודשים נוספיםהחברה תהיה רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה   .7.2

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

 החברה.  

פה,   .7.3 ו/או הסבר שיינתנו למשתתפים במכרז בעל  פירוש  החברה אינה אחראית לכל 

זאת כי רק שינויים, תשובות ותיקונים  ואיננה מחויבת בהם. למען הסר ספק, מובהר ב

" בכל  הבהרות)להלן:  כאשר  החברה,  את  יחייבו  החברה,  ידי  על  בכתב  שנמסרו   )"

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

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

 הרה המאוחרת יותר.האמור בהב 

 
 תהליך בחירת הזוכה   .8

 שלבים, כדלהלן: לושה הליך הבחירה יעשה בש .8.1

 
 בדיקת עמידה בתנאי סף  -שלב ראשון .8.1.1

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

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

    (%06בדיקת איכות ההצעה  ) -שלב שני  .8.1.2

 בשלב זה ייבחנו הצעות המציעים על פי הקריטריונים הבאים:

משקל   הניקודאופן  קריטריון
 הניקוד 

הוכחת הניסיון  

המקצועי של המציע  

בביצוע סקרי שטח  

ימיים בהתאם  

לטבלה המצורפת  

    '.6אלנספח 

 

נדרש למלא  המציע  

' ולצרף  6את נספח א

את המסמכים  

 הנדרשים. 

אקולוגי  סקר שדה    החברה תבחן 

באמצעות  שבוצ  1אחד   ימי ע 

על  ויוגש  אשר יוצג    GPSמכשיר  

ותנקד  ידי   סקר את  המציע 

בהתאם ימי  ה אקולוגי  השדה  ה

בטבלה    לקריטריונים הקבועים 

   .'6בנספח אש

 

הקריטריונים   בכל  עמידה 

המפורטים בטבלה כאמור תזכה 

  סה"כ. נק' 50 עד -את המציע ב 

 

כי שיוגש   יובהר  השדה    סקר 

זה  קריטריון  עבור    לבחינת  יעיד 

החברה על הרמה והסטנדרט של  

בביצוע   המציע  עבודת  איכות 

50% 

 
ולהגיש במסגרת הצעתו את אחד    1 על המציע לצרף  זה של האיכות,  משלושת סקרי השדה  לצורך בחינת קריטריון 

 למסמכי המכרז.  4.7שהוצגו לתנאי הסף המקצועי שבסעיף 
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   שדה.  הסקרי 

ניסיון המציע בביצוע  

סקר שדה  

 גרנולומטרי 

ה במהלך  ביצע  שנים    5- המציע 

ההצעות   הגשת  למועד  שקדמו 

גרנולומטרי  שדה  סקר    לפחות 

הסדימנט) גרגר  גודל  (  אפיון 

יבשה ובקרקעית  בברצועת החוף  

   – מ' עומק 10עד הים 

   .סה"כ נק'  15עד 

 

בהתאם  יינתן  הניקוד 

בטבלה   הקבועים  לקריטריונים 

 '.  6שבנספח א 

15% 

מקצועי   וותק 

פעיל   ימי  כביולוג 

הסף   לתנאי  מעבר 

 4.9שבסעיף 

שנת וותק מקצועי של המציע    כל  

המציע   נציג  או  מורשה(  )עוסק 

בפועל,   השירותים  את  שנותן 

לתנאי   מעבר  פעיל  ימי  כביולוג 

שבסעיף   המקצועי    4.9הסף 

נקודות, ובסה"כ    5  -תזכה אותו ב

 נק'.   35

35%   

 100%  סה"כ 

 

   ( 0%4) בדיקת מחיר ההצעה -שלב שלישי .8.1.3

כאשר שלב זה מהווה  ',  4בשלב זה ייבדקו הצעות המחיר שהוגשו בנוסח המצורף בנספח א

הזוכה.    40% ההצעה  ושאר  ממשקל  המחיר,  ניקוד  מלוא  את  תקבל  ביותר  הזולה  ההצעה 

 לפי הנוסחה הבאה:   –ההצעות ינוקדו באופן יחסי אליה 

המחיר  המוצע  בהצעה  הזולה  ביותר 

המחיר  המוצע  בהצעה  הנבחנת 
 𝐗 𝟒𝟎 

 למתן שני סוגי שירותים:במסגרת שלב זה יידרש המציע להציע הצעה כספית ביחס 

ל  -"לייעוץ אקולוגיתעריף שעתי  "  זה מתייחס  ניתוח סטטיסטי של  תעריף  נתונים,  עיבוד 

 "ד.    חוווכתיבת  , פגישות ייעוץ שוטפותהמידע שנאסף, הכנת דו"ח תוצאות

אקולוגי    תעריף זה מתייחס לשירותי ביצוע סקר שדה  –"  שדה  ביצוע סקרי תעריף שעתי ל"

, צלילות, צילום, דיגומים של סדימנטים ושל בע"ח  GPSבאמצעות מכשיר  וגרנולומטרי    ימי

הקשה והרך. תעריף זה כולל את כל העלויות הקשורות במתן השירותים, לרבות כל    עבמצ

    ביצוע סקרי השדה.ציוד הנדרש לצורך 

משקל   תעריף שעתי  השירותיםסוג 
 הציון

 10%  לייעוץ אקולוגי תעריף שעתי 
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__  ₪ ______ 
 

אקולוגי   שדה וע סקר לביצתעריף שעתי 
 2וגרנולומטרי  ימי

 
  ₪ ________ 

 
 

30% 

 
 :קביעת ניקוד כולל –שלב רביעי . 8.1.4

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

   מההצעות. אחת 

  תיקבע כהצעה המיטבית   –הצעת המציע שנמצאה כשרה ובעלת הניקוד הכולל הגבוה ביותר    

 והחברה רשאית לבחור כהצעה הזוכה, בכפוף להוראות מסמכי המכרז שלהלן.   

הליך בחירת הזוכה יעשה בכפוף לכל זכות של החברה על פי מסמכי המכרז ו/או על   .8.2

 פי כל דין.  

החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא, לפי שיקול דעתה, בלתי סבירה בשל   .8.3

רז באופן שלדעת החברה מונע הערכת  תנאיה או בשל חוסר התייחסות לתנאי המכ

 ההצעה כדבעי. מחירים בלתי סבירים עלולים לגרום לפסילת ההצעה. 

וכי   .8.4 חסוי  פרט  בגדר  אינה  המחיר  הצעת  כי  המציעים  על  ומוסכם  ידוע  מקרה,  בכל 

אשר   החברה  של  המכרזים  ועדת  בידי  נתונה  כלשהו  פרט  חיסיון  בדבר  ההחלטה 

 תשקול את עמדת המציע אך אינה מחויבת לקבלה.  

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת  .8.5

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

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

 וההחלטה בעניין זה נתונה לשיקול הדעת הבלעדי של החברה.

או יועצים /החברה רשאית, אך לא חייבת, לערוך בדיקות בדבר ניסיונו של המציע ו .8.6

החברה  שיקולי  במסגרת  תכללנה  תעשנה,  בכלל  אם  הבדיקות,  תוצאות  מטעמו. 

 לבחירת הזוכה בהליך.  

על אף האמור, החברה לא מתחייבת לברר פרטים אודות מציע ורשאית לעשות כן,   .8.7

 במידה שיראה לנחוץ, לפי שיקול דעתה הבלעדי.  

אם משיקולים תקציביים  החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור זוכה, בין   .8.8

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

החברה רשאית שלא לבחור בהצעה כלשהי. החברה רשאית לדחות את כל או חלק   .8.9

 מההצעות.  

החברה לא חייבת לבחור את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, ורשאית לנהל   .8.10

להביא את   מנת  על  דעתה  שיקול  לפי  המציעים  מבין  יותר  או  עם אחד  מו"מ  הליך 

 הפתרון המיטבי למתן השירותים לפי צרכי החברה.  

החברה שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף מציע, אשר יתגלה כי כלל בהצעתו  .8.11

  מידע שאינו אמת ו/או מטעה.

 
 מובהר בזאת כי נקודת היציאה לעבודה בשטח תהיה כל פעם מהמרינה הקרובה לשטח הפעילות. * 2
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החברה תהיה רשאית שלא למסור את העבודות נשוא מכרז זה למשתתף שהצעתו היא  .8.12

ל יתברר  אם  וזאת  ביותר,  שההטובה  בדיקות  פי  על  דעתה  ת ,  שיקול  פי  ועל  ערוך, 

המקצועי, כי לחברה ו/או לגופים ציבוריים אחרים יש ניסיון רע עם המשתתף ובמקרה  

   יד, לרבות עם היחידים והגופים השולטים בו והפועלים מטעמו.שהמשתתף הנו תאג 

 
 שני   כשיר .9

 "(. כשיר שניהחברה רשאית להודיע על מציע נוסף ככשיר לזכייה )להלן: " .9.1

חודשים ממועד ההכרזה על המציע הזוכה,    12החברה תהא רשאית תוך פרק זמן של   .9.2

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

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

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

י לפגוע בזכות החברה לפעול בכל דרך חוקית אחרת במקרה זה, אין באמור לעיל כד .9.3

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

 הודעה על הזכייה וההתקשרות .10

 הצעות המציעים תובאנה בפני ועדת המכרזים של החברה. .10.1

 "ל.  עם קביעת הזוכה במכרז תימסר לו על כך הודעה בכתב בדוא .10.2

באחריות המציע לצרף להצעתו  מציע שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בדוא"ל.   .10.3

 כתובת דוא"ל של הגורם המטפל במכרז מטעמו.

היה וזוכה כלשהו לא יעמוד בהתחייבויותיו, תהא רשאית החברה לבטל את זכייתו   .10.4

ש בתאריך  החל  בכתב,  בהודעה  וזאת  יבמכרז  בהודעה,  החברה  ידי  על  לאחר קבע 

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

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

   בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.

מציע שזכייתו בוטלה כאמור, לא תהיה כל טענה כלפי החברה ובעצם הגשת הצעתו  .10.5

זכייתו   ביטול  ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם  כל טענה, תביעה  על  הוא מוותר 

 כאמור.  

החברה רשאית לנהל מו"מ עם המציע הזוכה לאחר הודעת החברה על הזכייה בהליך,   .10.6

 במידה וינוהל מו"מ כאמור.  והמציע יהא חייב לשתף פעולה עם החברה 

את   .10.7 לבטל  סיבה שהיא,  ומכל  דעתה  שיקול  לפי  הזכות,  את  לעצמה  שומרת  החברה 

ההזמנה לקבלת הצעות ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו כולו או מקצתו,  

הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה. אם תחליט החברה לבטל  

החוזה כולו או מקצתו ו/או לא לחתום על החוזה, לא את ההליך, או שלא לבצע את  

 תהיה למשתתפים כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כלפי החברה.   

כתוצאה מבדיקה   .10.8 ככל שהחלטת החברה תשתנה  כי  הסר ספק,  למען  בזאת  מובהר 

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

פטי, למשתתפים ו/או לזוכים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה  כנגד החברה והם  מש

יהיו מנועים מלטעון בעניין זה. כמו כן, ככל שהליכי המכרז יתעכבו כתוצאה מהאמור 
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 בהתאם תוקף ההצעה.  ך יואר

 
 ניגוד עניינים / סודיות / בעלות: .11

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

ו/או התחייבויותיהם האחרות בין עם עסקיים ו/או אישיים שיש או היו לו ו/או למי  

מטעמו ביחס לחברה. על כל מציע לפרט במסמך בכתב כל קשר כאמור המעלה חשד  

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

יאוח לא  לבחינת  ולהמציאו  הבהרה,  בקשות  להגשת  שנקבע  האחרון  המועד  מן  ר 

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

  השתתפות במכרז.העניינים המונע את  

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

ים במכרז אינם רשאים לעשות במסמכי המכרז שימוש  המכרז שייכות לחברה. המציע

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

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

  המציע, וכי החברה תוכל לעשות בהם כל שימוש, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת 

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

   טענה או תביעה בקשר לכך.

 

 הבהרות ושינויים .12

החברה רשאית, בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג  .12.1

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

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

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

אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו   .12.2

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

, לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת שאלות  amar@mccp.co.ilTבאמצעות הדוא"ל  

 הבהרה. 

תשובות תשלחנה בכתב, במידת הצורך, לכל המשתתפים במכרז. מסמכי התשובות  .12.3

על כל מציע לצרף את מסמכי התשובות להצעה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ו

 ולחתום עליהן. 

 אין לראות בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי של החברה לביצוע ההתקשרות.  .12.4

ההצעה החברה רשאית לבטל את המכרז וכל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהגשת   .12.5

 למכרז, יחולו על המציע ולא יוחזרו לו בשום מקרה.

ב  .12.6 הבהרות  המבקש  לפנות  מציע  רשאי  זה,  למכרז  בלבדקשר  לדוא"ל    בכתב 

amar@mccp.co.ilT  12:00שעה  עד ה   28.7.22  -ה  עד ליום,  פניות כאמור תתקבלנה ,

של  של החברה תחת הרובריקה  באתר האינטרנט  יפורסם  מענה לשאלות ההבהרה 

בעדכונים, המכרז.   החברה  של  האינטרנט  באתר  להתעדכן  המציעים  באחריות 

יובהר, רק תשובות בכתב תחייבנה    .טרם הגשת הצעותיהם,  שינויים והבהרות למכרז

mailto:Tamar@mccp.co.il
mailto:Tamar@mccp.co.il
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   את החברה.

 
 מסמכי המכרזוהורדת עיון  .13

שכתובתו  .13.1 החברה  של  האינטרנט  באתר  המכרז  במסמכי  לעיין   - ניתן 

 www.mccp.co.il    .ולהוריד את מסמכי המכרז מאתר החברה לצורך הגשת הצעה 

 
   דין החלה .14

הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת. ההצעות תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל  

והגשת  דין ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך  ייחשבו כמי שקיבלו  , והמציעים 

  - הצעות. כל עניין הנוגע להליך זה יידון אך ורק בבתי משפט המוסמכים של העיר תל אביב

    יפו.

 בברכה,                                                                                                               

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

 הצהרה בדבר מעמד משפטי 

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

 )יש להקיף בעיגול( א. מעמד משפטי 

 שותפות רשומה אגודה שיתופית  חברה בע"מ 

 טבלה ב',ג', ד טבלה ב' וג' ב' וג'  -טבלה

 ב. פרטים כללים 

 . התאגידיםש לצרף תדפיס מרשם ישם משתתף במכרז:____________  *

  כתובת 

  טלפון+ נייד+ פקס

 

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

שם 
 פרטי

מס' תעודת    שם משפחה 
 זהות

דוגמת       
 חתימה

    

    

    

 

 (ד. שמות השותפים )שותפות רשומה

שם 
 פרטי

דוגמת        ת"ז  שם משפחה 
 חתימה

    

    

    

 

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

        __________        __________    __________            _____________ 

 חתימה       שם משפחה                   תאריך                                  שם פרטי 
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 '  2נספח א

 תצהיר לעניין שמירה על דיני העבודה

ית חתימה מטעם _____ מס’  \ת ת"ז מס______ מורשה\____ נושאהח"מאני  
לומר  המציע"-זיהוי/ח.פ._________)להלן  עלי  כי  כחוק  שהוזהרתי  "(.לאחר 

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

ומנהל  בו  השליטה  בעלי  שמירת  המציע  בדבר  חובותיהם  את  מקיימים  יו 
ההסכמים   להלן,  כהגדרתם  העבודה  דיני  לפי  החברה  עובדי  של  זכויותיהם 
הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים על החברה, ככל שחלים הסכמים או צווים  

 כאמור. 

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

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

לחוק העבירות    5שקדמה להגשת ההצעה במכרז זה ע"י מפקח שמונה לפי סעיף  
, ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה. וכן לא  1985- תשמ"והמנהליות , ה

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

 ההרשעה האחרון. 

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

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

 נחשבים לקנסות שונים.        –אך במועדים שונים  -בגין אותה עבירה 

 - לעניין תצהיר זה

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

 ביצועם.                                                                                                                

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

 _________________                                                 ______________ 

 חתימה   שם המצהיר +                                                                       תאריך 

 חתימה  אימות

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

________________________ מוסמך להצהיר ולהתחייב בשם החברה  
 הנ"ל.

ה כי ביום_____ בחודש______ בשנת_______ הופיע  \כמו כן אני מאשר
  \_ ה"ה מס’ זהות______________בפניי במשרדי ב____________

המוכר לי אישית, 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.

 חתימה:__________________       תאריך: _________________ 
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 ' 3נספח א

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

 

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

( לא הורשעו בפסק דין חלוט  1976  סקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  לחוק ע
התשמ"ז  מינימום,  שכר  חוק  לפי  עבירות  משתי  חוק    1987  -ביותר  לפי  ו/או 

כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א   )איסור העסקה שלא  זרים    עובדים 
מ    1991 ביותר  הורשעו  שנתיים    2-ואם  חלפו  ההצעה  במועד  כי  הרי  עבירות 

   ממועד ההרשעה האחרונה.

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. 

 

 __________________________                __________________ 

 תאריך                                                שם המצהיר+ חתימה

  

 אימות

__________ מאשר בזאת כי  אני הח"מ , עו"ד  ________________,  מ"ר  
__ ______________ביום  מר  את  פגשתי  ת"ז   ___ _____  נושא    _______

____________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי  
ואישר את   על תצהירו  בפני  חתם  כן  יעשה  לא  באם  בחוק  לעונשים הקבועים 

 תוכנו ואמיתתו. 

 

 

 __________________________                __________________ 

 תאריך                                                חתימת עו"ד + חותמת 

 

 לתאגיד  -אישור עורך דין 

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

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

 

 ____________________                                            __________ 

 תאריך                                                          חתימה + חותמת      

 



 
 

17 
 

 '4נספח א                      

 הצעת המציע 

 לכבוד 

 החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ

לאחר שקראנו והבנו היטב את האמור בכל מסמכי המכרז, נספחיו ומסמכיו אנו מסכימים   .1

  5/22לכל האמור בהם, ומתכבדים להגיש לכם בזאת את הצעתנו הכספית למכרז פומבי  

   סקרי שדה אקולוגים ימיים.ועריכה של ביצוע  ל

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

 האישורים והאסמכתאות על כך. 

 על המציע להציע הצעתו הכספית ביחס לשני סוגי שירותים:  .3

תעריף זה מתייחס לעיבוד נתונים, ניתוח סטטיסטי של    -"תעריף שעתי לייעוץ אקולוגי"

   "ד.והמידע שנאסף, הכנת דו"ח תוצאות, פגישות ייעוץ שוטפות וכתיבת חו

  תעריף זה מתייחס לשירותי ביצוע סקר שדה אקולוגי   –  "תעריף שעתי לביצוע סקרי שדה"

, צלילות, צילום, דיגומים של סדימנטים ושל בע"ח  GPSבאמצעות מכשיר    וגרנולומטרי  ימי

הקשה והרך. תעריף זה כולל את כל העלויות הקשורות במתן השירותים, לרבות כל  במצע  

 ציוד הנדרש לצורך ביצוע סקרי השדה. 

משקל   תעריף שעתי  סוג השירותים
 הציון

  תעריף שעתי לייעוץ אקולוגי 
  ₪ ________ 

 

10% 

אקולוגי  שדה  סקר וע תעריף שעתי לביצ
 3וגרנולומטרי  ימי

 
  ₪ ________ 

 
 

30% 

 
כל   .4 את  כוללת  הנ"ל  השירותיםהתמורה  במתן  הקשורות  רק  לרבות  ,ההוצאות  לא  , אך 

זה,   מכרז  פי  על  השירותים  ומתן  השדה  סקרי  לביצוע  הנדרש  הציוד  המיסים, עלויות 

 למעט מע"מ. וזאת השירותים, ככל שישנם, מתן היטלים הכרוכים בהאגרות  ה

הצעה זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה   .5

 ומחייבת אותי כאמור לעיל.  

  

 
 מובהר בזאת כי נקודת היציאה לעבודה בשטח תהיה כל פעם מהמרינה הקרובה לשטח הפעילות.  3
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 '5נספח א                      

 הצהרת המציע 

תאריך          לכבוד 
  __________ 

 החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ

 א.ג.נ.,

 נוסח הצהרת המציע 

 :פרטי המכרז

 ימיים סקרי שדה אקולוגים ועריכה של לביצוע  שם המכרז: מכרז פומבי

 5/22מספר המכרז: 

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

בהתאם לאמור    רותיםישאת הספק  , מציעים בזה למתן השירותיםאת כל הפרטים הנוגעים ל 

 במכרז זה ולפי המחיר שננקב על ידינו כשכר ההסכם וכן, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: 

י המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, אנו מצהירים בזה, כי הבנו את כל האמור במסמכ .1

כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג תביעות או דרישות, לרבות כאלו  

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

הננו מצהירים כי ידועה לנו כל האינפורמציה המצורפת למסמכי המכרז, ולא תהיה לנו   .2

 טענה כלפי החברה בגין מידע זה גם אם אין הוא תואם את המצב הקיים בשטח. כל 

נשוא המכרז הינו כפוף להוראות המכרז   מתן השירותיםהננו מצהירים כי ידוע לנו כי   .3

 ונספחיו, והוראות כל דין.  

אנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו   .4

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

 בהתאם לתנאים המפורטים במכרז ובהסכם ונספחיהם.

 אנו מצהירים בזה, כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. .5

 . מתן השירותיםהדרושים ל וכ"א   הננו בעל הידע, הניסיון .6

ה שהיא, לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות הננו מסוגלים מכל בחינ  .7

 המכרז.

 . מתן השירותיםביכולתנו לעמוד בכל התנאים הנדרשים עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך  .8

של תקציבים  .9 לקיומם  כפופה  זה  פי מכרז  על  כי התקשרות  לנו  ידוע  כי  הננו מצהירים 

 והרשאה תקציבית מטעם המדינה.  

, הינו כמפורט בהצעתנו והוא מהווה מתן השירותיםהמבוקש על ידינו עבור    שכר ההסכם .10

וסוג   מין  מכל  כלליות,  ובין  מיוחדות  בין  ההוצאות  כל  את  וכולל  מוחלט  סופי,  מחיר 

 , על פי מסמכי המכרז. ממתן השירותיםהכרוכות ו/או הקשורות ו/או הנובעות 

 הצמדה למדד. הננו מצהירים כי ידוע לנו שלשכר זה לא תתוסף כל  .11
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אנו מקבלים על עצמנו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז ללא כל  .12

 הסתייגות שהיא. 

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה כאמור במסמכי   .13

 המכרז.

כם ( ימי עבודה מיום קבלת ההס 10אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים, כי בתוך עשרה ) .14

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

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

 כגון אישור על עריכת ביטוחים.

המטרות  .15 בגדר  היא  הצעתנו  כי  מצהירים,  אנו  תאגיד,  ידי  על  מוגשת  זו  שהצעה  ככל 

מכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם והס

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

 

 ____________________                 __________________  

 חתימה וחותמת המציע       תאריך 
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 נספח א6' 

 ניסיון מקצועי לשלב בדיקת האיכות 

 על המציע להציג סקר שדה  אקולוגי ימי ולפרט בהתאם לנדרש להלן4:

 : ימיאקולוגי תיאור כללי של סקר שדה   .1

 תאריך ביצוע הסקר:_______________ 

 )ניתן לצרף מפה עם סימון המיקום( העומקים בהם בוצע הסקר:__________________

 הלקוח עבורו בוצע הסקר ופרטי התקשרות של הלקוח:____________________ 

 תיאור כללי של הסקר שדה אקולוגי ימי:______________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 _______________________________ ____________________________ 

 ___________________________________________________________ 

כן/ לא )יש לסמן את התשובה המתאימה(.      האם הסקר אושר על ידי הלקוח עבורו הוכן הסקר?

 ככל שהסקר אושר יש לצרף אסמכתא לכך.  

 התרשמות כללית 

 נק'   10עד 

סדימנט או חי בביצוע דיגום 
 חי במצע הקשה 

 נק'  20-ככל שבוצע יזכה ב

)יש   הצבת ריבועי דיגום ואנליזות
 לצרף תמונה וגרף( 

 נק'.  20-ככל שבוצע יזכה ב

   

 

 

יבשה  בברצועת החוף גודל גרגר הסדימנט( נולומטרי )אפיון רעל המציע להציג סקר שדה ג. 2
)יש להגיש ולצרף להצעה את   ולפרט בהתאם לנדרש להלן מ' עומק 10עד ובקרקעית הים 

  :הסקר הגרנולומטרי שבוצע( 

 : הגרנולומטרי  שדהה סקר של כללי תיאור

 :_______________ הסקר ביצוע תאריך

 :__________________ הסקר בוצע בהם העומקים

 המיקום בו בוצע הסקר: __________________ 

 :____________________ הלקוח של התקשרות ופרטי  הסקר בוצע  עבורו הלקוח 

תיאור כללי של סקר השדה הגרנולומטרי:  
 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

ימה(.   כן/ לא )יש לסמן את התשובה המתא   האם הסקר אושר על ידי הלקוח עבורו הוכן הסקר? 

 ככל שהסקר אושר יש לצרף אסמכתא לכך.  

 
רף להצעתו את אחד משלושת הסקרים שבוצעו ואשר הוצגו לתנאי הסף המקצועי שבסעיף  על המציע להגיש ולצ  4

 למסמכי המכרז  4.7
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 התרשמות כללית 

 נק'  5עד 

ביצוע דיגום גרנולומטרי תוך שימוש במיפוי  
 GPSבאמצעות 

 נק'   10-ככל שבוצע יזכה ב

 )יש לצרף אסמכתא כתובה לביצוע הדיגום( 
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 נספח א7' 

 ניסיון להוכחת עמידה בתנאי הסף המקצועיים 

סקרי שדה   3שנים שקדמו למועד הגשת ההצעות לפחות    5-המציע ביצע במהלך ה".  1

אחד מהם ו מטרים    -5מהם בוצע בעומק של עד    אחד אקולוגיים ימיים, כאשר לפחות  

 1- בעל דיוק אופקי של כ   GPS  מטרים, תוך שימוש במכשיר  - 10בוצע בעומק של עד  ל  

 : ם(לתנאי סף מקצועיי 4.7)סעיף  "מ'

 

תיאור  

סקר 

השדה  

 שבוצע

בהן   השנים 

 בוצע הסקר 

עומקים  

בוצע   בהם 

 הסקר 

נעשה   האם 

שימוש  

  במכשיר

GPS   בעל

דיוק  

של   אופקי 

 מ'.  1-כ

 

בוצע   עבורו  הלקוח 

פרטי    + הסקר 

 התקשרות של הלקוח 
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      שנים שקדמו למועד הגשת ההצעות לפחות סקר שדה  5-המציע ביצע במהלך ה ".  2        

 לתנאי הסף     4.8)סעיף  "דונמים 20א יפחת משטח בגודל של שלימי אחד  אקולוגי             

 :המקצועיים(              

       

  

 תיאור סקר השדה שבוצע 

 

השטח    גודל 

בוצע  בו  

 הסקר 

בהן   השנים 

 בוצע הסקר 

בוצע   עבורו  הלקוח 

פרטי    + הסקר 

 התקשרות 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   



 
 

24 
 

 מסמך ב

 הסכם התקשרות  

 

 החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ 

 5/22מכרז פומבי מס'  

 

 2022שנערך ונחתום ב________ ביום _____ חודש ______ שנת 

   ב י ן 

 החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ          

 514971126ח.פ.    

 4206001, נתניה קריית השרון 16074ת.ד.   4מרח' צורן    

 09-7794343פקס:    09-7794333טל:    

 ( "החברה")שתקרא להלן:    

 מצד אחד            

 ______________________________   ל ב י ן  

 ת.ז. / ח.פ./מס עוסק מורשה ________________                                

 מרחוב: _______________________                     

 טל:__________   פקס:____________                                   

 ע"י מורשי החתימה:   

 .ז. ________________ ___________________ ת                                   

 ___________________ ת.ז. ________________                                    

 "(נותן השירותים)שייקרא להלן: ו/או "                                 

  ימייםקרי שדה אקולוגים  ועריכה של סביצוע  ל 5/22נותן השירותים השתתף במכרז פומבי ו             והואיל

   ;"( והצעתו נבחרה כהצעה הזוכה במכרזהמכרז)להלן: "

 הדרושים היכולתו  המיומנותהציוד, הוא בעל הידע, הניסיון,    מצהיר, כי ונותן השירותים           והואיל

 הסכם, נספחיו וצורפותיו; מכרז, ה פי הוראות הל  עלמתן השירותים 

מצהיר כי אינו מנוע, בין מכוח דין ובין מכל סיבה אחרת, מלחתום על  נותן השירותיםו והואיל          

 הסכם  זה ומלקיים את התחייבויותיו על פיו; 

 לכן הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
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 מבוא, הגדרות ונספחים: .1

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

 להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. הנספחים  .1.2

 כותרות הסעיפים בהסכם נועדו לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו.  .1.3

בהסכם זה ובנספחיו יהיה למונחים בצד ימין להלן, הפירוש המופיע לשמאלם, אלא אם  .1.4

 . כל מקום בו לא הוגדר מונח יהיה לו המשמעות בשאר תוכן הדברים והקשרם מחייב אחרת

 : מסמכי המכרז

 הסכם זה על כל נספחיו ומסמכי המכרז.          "ההסכם"

 החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ. " חברה"ה

    ימיים.סקרי שדה אקולוגים ועריכה של ביצוע  ל 5/22מכרז פומבי  " המכרז"

נותן "
 השירותים"

 עובדיו המספקים את השירותים נשוא ההסכם.   הזוכה במכרז, לרבות  

 

 

 הנספחים להסכם זה הינם כמפורט להלן:   נספחים .2

 ; הזמנת עבודהנוסח  - ' 1ב נספח 

 נוסח התחייבות לסודיות;  - '  2ב נספח 

 נוסח התחייבות להיעדר ניגוד עניינים;-'       3נספח ב 

 נספח אישור ביטוחים; - ' 4ב נספח 

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

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

 ברשימת הנספחים לעיל.  

 

 השירותים   .3

לצורך איסוף   GPS  כשיר באמצעות מ  אקולוגיים ימייםסקרי שדה  ביצוע ועריכה של   .3.1

וניטור   מחקר  עבור  מידע,  השאר החברהפעולות  אקולוגי  בין  כוללים  השירותים   .

ושל בע"ח במצע בדיקות מעבדה,  צלילות, תיעוד, איסוף מידע,   דיגומים של סדימנט 

 .הקשה והרך

לעבד   3.1בנוסף לכך, כחלק משלים לפעולות המנויות בסעיף   .3.2 נותן השירותים  יידרש 

ניתוח סטטיסטי של המידע שנאסף וכתיבת דוח רי שדה ולערוך  שנאספו בסקנתונים  

 . חברהת ה ותוצאות בהתאם לדריש 

ההתקשרות עם נותן השירותים הינה בהסכם מסגרת, במסגרתו תוציא החברה מעת  .3.3

  לעת בהתאם לצרכים המקצועיים שלה, הזמנות עבודה בכתב.
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למתן    הזמנות עבודהמינימאלי ו/או בכלל של  יובהר כי החברה לא מתחייבת להיקף   .3.4

, והזמנות עבודה יישלחו לנותן השירותים מעת לעת בהתאם לצרכי החברה שירותים

 .  מתאים ובהתאם לאישור תקציבי  ועל פי שיקול דעתה הבלעדי 

א ובלתי חוזר, וכן  מבלי לפגוע בכלליות האמור, נותן השירותים מוותר בזאת באופן מל .3.5

לרבות הסתמכותו על היקף שירותים ו/או היקף   -יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה

 שעות בכל הזמנת עבודה במשך כל תקופת ההתקשרות.  

הוראות ההסכם חלות על מתן השירותים, על כל הכרוך בכך והנובע מכך לרבות המצאת  .3.6

כוח האדם, החומרים, הכלים, הציוד, המכונות ועל כל דבר אחר, בין הקבוע ובין ארעי  

 הנחוץ לשם ביצועם.  

ה .3.7 כי  השירותים  לנותן  רשאיתו/או    המסר חברה  ידוע  ו/או  לנותני    למסור  תמסור 

אחרים ו/או לגורמים שונים חלק מהשירותים נשוא הסכם זה בכל צורה ואופן  שירותים  

  לאותם גורמים. החברה בין בהתאם להתקשרות השיראו ל 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבל את השירותים או כל חלק בהם בעצמה ו/או   .3.8

מה באמצעות יועצים אחרים ו/או גורמים אחרים העובדים/קשורים עמה ו/או שיעבדו ע

 בעתיד.  

בקשר עם,  חברהכיר בכל תביעה ו/או דרישה מצד נותן השירותים כלפי ה תלא  חברה ה .3.9

ה ידי  על  המבוצעות  כנ"ל  אחרות  עבודות  עבור,  עבור   חברהאו  נותני   הו/או  ידי  על 

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

שום דבר מהאמור לעיל לא יתפרש כאילו  למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי   .3.10

ו/או    ת החברההוא בא לגרוע מכל הוראה בהסכם זה אשר לפיה רשאי  למסור לאחר 

של   ה לאחרים את ביצועו של כל חלק מהעבודות המהוות את נשוא הסכם זה ומזכות

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

 

 ההתקשרות   תקופת .4

נ .4.1 ולתקופה של  התקשרות   12שוא המכרז הינה מיום החתימה על הסכם ההתקשרות 

 "(.תקופת ההתקשרותחודשים )להלן: " 

ובכפוף   .4.2 הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על  רשאית  תהא  המכרזים ל החברה  ועדת  אישור 

 תקופות התקשרות נוספות.  4-להאריך את תקופת ההתקשות ב

 

 ת נותן השירותיםהצהרו .5

 נותן שירותים מצהיר ומתחייב, באופן מלא ובלתי חוזר, כדלקמן:  

, המאפשרים לו לספק את השירותים, ההכשרה המקצועית והמיומנויות  ידעההנו בעל   .5.1

 במומחיות ובמקצועיות הדרושים ועל פי סטנדרטים מקצועיים גבוהים ובכפוף לכל דין. 

לו במסגרת מסמכי   .5.2 כי הבין את מלוא צרכי החברה ודרישותיה, לרבות אלו שנמסרו 

המכרז, בחן באופן עצמאי ובעיני בעל מקצוע את כל היבטי השירותים ואת אפשרות 
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פי ההסכם ולרבות לעניין זה. המידע המפורט הביצוע של כל אחת מהתחייבויותיו על  

וכן ההשלכות  במסמכי המכרז, ושאר הוראות הדין המתייחסות להענקת השירותים 

היקפם  השירותים,  במתן  הכרוכה  הפעילות  השירותים,  עם  בקשר  מיישומן  הנובעות 

 הצפוי ורמת השירותים. 

חתימה על ההסכם, כי כל המידע אותו מסר לחברה במסגרת הליך המכרז ו/או לקראת   .5.3

הינו מלא ונכון באופן הדרוש לביצוע מלוא התחייבויותיו של נותן השירותים וכי אין  

  במסירת המידע כאמור בכדי לגרוע מאחריותו על פי ההסכם.

לנהוג ביושר ובנאמנות כלפי החברה, עובדיה והקשורים עמה, ולא לעשות כל מעשה או  .5.4

 ולתפקודה. פעולה העלולים להזיק לה, לשמה הטוב,  

שלו,  .5.5 ההתאגדות  למסמכי  בהתאם  לרבות  אחרת,  או  חוזית  חוקית,  מניעה  אין  כי 

 להתקשרותו בהסכם זה ולמתן השירותים על ידו.  

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

 תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

 

 התמורה הכספית .6

בסך   השירותים נשוא הסכם זה, יהיה זכאי נותן השירותים לתעריף  השעתיעבור מתן   .6.1

לל עבור "שעת ייעוץ אקולוגי" ותעריף בסך _____ ₪ לא כו_______ ₪ לא כולל מע"מ  

" והכל כמפורט בנספח וגרנולומטרי   אקולוגי ימי  שדה  מע"מ עבור שירותיי "ביצוע סקר

  "(.שכר ההסכם)להלן: " ' למכרז4א

ור כל השעות אותן בכל חודש, עב   5  -מפורטת עד ליום ה  תי חשבוננותן השירותים יגיש   .6.2

החולף.    ביצע אישור  בחודש  ההלאחר  נציג  ידי  על  לחברהחשבונית  תשולם  נותן , 

 +. 30בגין אותו החודש במועד שוטף  התמורה השירותים 

כי   .6.3 בזה,  בסעיף  מובהר  המפורט  השעתי  התעריף  ישו     6.1למעט  לא  לנותן  לעיל,  לם 

מכל מין וסוג לצורך מילוי התחייבויותיו בהתאם להסכם השירותים כל תשלום נוסף,  

 . וכו'ציוד מקצועי  הוצאות נסיעה, אש"ל, מיסים,   -ולא רק   זה, לרבות

 

 סודיות ובעלות במידע  .7

נותן השירותים מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת ולא להעביר לאחרים, בין במישרין   .7.1

 בעקיפין, כל מידע ו/או נתונים ו/או מסמכים שהגיעו לידיו או שקיבלם מהחברה ובין  

 "(. המידע ו/או מאחרים הקשורים למישרין ו/או בעקיפין עם הסכם זה )להלן: "

המידע וכל מסמך ו/או דו"ח ו/או חוות דעת ו/או נספחים שהוכנו עבור החברה או נמסרו  .7.2

יצבר  ואשר  החברה,  ידי  על  השירותים  מתן  לנותן  עם  בקשר  השירותים  נותן  אצל  ו 

"( יהיו רכושה הבלעדי של תוצרי השירותיםהשירותים על פי הסכם זה )לעיל ולהלן: "

עם  עת  בכל  לחזקתה  וימסרו  לרשותה  יועמדו  כי  לדרוש  זכאית  תהיה  והיא  החברה 

 דרישה ראשונה.  
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מתן ההודעה   מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב בזה נותן השירותים, כי מיד עם .7.3

על סיום ההתקשרות הוא יעביר לחברה את כל המידע ואת כל המסמכים כאמור לעיל, 

ויעמיד לרשות החברה כל סיוע, ככל שיידרש כדי שיוכל להשתמש במידע או בתוצרי  

 השירותים באופן עצמאי.  

נותן השירותים מתחייב בזה שלא להעביר כל חומר ו/או מידע שהגיע לידיו תוך כדי   .7.4

דתו עבור החברה ו/או כתוצר עבודתו על פי הסכם זה, לכל גורם, לרבות גורמים עבו

אלא  החברה,  של  ליועצים  או  אחרים  ליועצים  להפיצם  לא  ואף  לחברה,  הקשורים 

 באמצעות ההחברה או על פי הנחיותיה בכתב. 

 ההתחייבויות המפורטות לעיל לא תחולנה בכל אחד מהמקרים הבאים: .7.5

המידע היה ידוע לנותן השירותים לפני קבלתו מהחברה על פי הסכם זה ו/או הסכם    .7.5.1

אחר שבין נותן השירותים לבין החברה, מבלי שהופרה התחייבות לסודיות של גורם  

 כלשהו.  

המידע נמצא בידיעת הציבור, שלא עקב הפרת הסכם זה או הסכם אחר שבין נותן    .7.5.2

 השירותים לבין החברה. 

נותן השירותים מגורם שלישי שלא עקב הפרת הסכם זה או הסכם  המידע הגיע ל  .7.5.3

כפוף להתחייבויות   ונותן השירותים אינו  לבין החברה,  נותן השירותים  אחר שבין 

 לשמירה על סודיות כלפי אותו גורם שלישי.  

מתאים  .7.6 במקום  השירותים  תוצרי  ואת  המידע  את  להחזיק  מתחייב  השירותים  נותן 

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

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

 תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

 

 איסור לניגוד עניינים  .8

נותן השירותים מתחייב בזאת כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת  .8.1

 ו/או התחייבות אחרת שלו לבין התחייבויותיו וזכויותיו על פי הסכם זה.  

מילוי   .8.2 בין  עניינים  ניגוד  בה  שיש  פעולה  מכל  להימנע  בזאת  מתחייב  השירותים  נותן 

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

ניגוד  והוא מתחייב בזאת להודיע לחברה על כל חשש לקיום  ו/או בעקיפין,  במישרין 

 עניינים בין התחייבויותיו על פי הסכם זה לבין פעילות אחרת שלו. 

לו .8.3 ידוע  וכי  לו  הובהר  כי  עוד    ,נותן השירותים מצהיר  כל  כי  זה,  בטרם נחתם הסכם 

ף, לא יהא רשאי להשתתף במישרין ו/או בעקיפין בעצמו ו/או כשותף הסכם זה בתוק

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

שתוגש  בתנאי  אלא  בתמורה,  שלא  ובין  בתמורה  בין  החברה,  של  עתידיים  מכרזים 

ינתן על פי שיקול בקשה מתאימה ויתקבל בגינה, אישור מראש וכתוב של החברה שי

 דעתה הבלעדי. 
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נותן השירותים מתחייב בזאת לא לספק לכל צד שלישי, לרבות נותני שירותים אחרים  .8.4

של החברה או למישהו מטעמם, כל שירות או מידע בקשר לשירותיי הייעוץ ו/או בקשר 

לכל שירות אחר בקשר לכל פעולה אחרת הנוגעת במישרין ו/או בעקיפין לשירותים נשוא 

ין שלא בתמורה, פרט לשירותים מטעם החברה ההסכם, בין שהשירות הוא בתמורה וב

החלים עליו מפורשות מתוקף הסכם זה ועל פיו, אלא אם כן ניתנה הסכמה של החברה 

 מראש ובכתב.  

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

 תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

 

 קיזוז וניכוי  .9

לפי הסכם   נותן השירותיםגיע לשי  לנכות ולקזז מכל סכום או פיצויחברה תהא רשאית  ה .9.1

כן   כמו  דין.  כל  לפי  ו/או  החברה  זה  רשאית  ל תהא  שיגיע  סכום  מכל  נותן  לנכות 

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

 

 הסבת ההסכם או המחאתו .10

אינו רשאי להסב ו/או להמחות לאחר את ההסכם או כל חלק  נותן השירותים   .10.1

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

רשאי למסור נותן השירותים  מראש ובכתב. כמו כן, אין    חברהההסכם, אלא בהסכמת ה

נשוא ההסכםלאחר את    חברהסכמת ה , אלא בהםאו מקצת  ם, כולביצוע השירותים 

כאמור מכל סיבה שהיא   הלסרב ליתן את הסכמת  תהא רשאית   חברהמראש ובכתב. ה

, או להסכים בתנאים שימצא לנכון. כל הסבה ו/או המחאה הומבלי לנמק את החלטת

 חברה. שתבוצע שלא על פי האמור לעיל לא תחייב את ה

מתן השירותים או  ב  נותן שירותים אחרלהעסקת    האת הסכמת  נה החברהנת .10.2

ה של  כלשהו  את  שירותיםחלק  פוטרת  האמורה  ההסכמה  אין  השירותים ,  נותן 

שא באחריות מלאה לכל יינותן השירותים  מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי ההסכם ו

 אחר. אותו נותן שירותים מעשה ו/או מחדל של 

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

 מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

 

 אי תחולת יחסי עובד מעביד  .11

לנותן השירותים   .11.1 כוח האדם הדרוש  הוא את  חשבונו  על  לספק  מתן  מתחייב 

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

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

ל שנדרש,  ככל  הנדרשים,  האישורים  ו/או  שירותיםהרישיונות  מקצועית   מתן  ברמה 

 באיכות הגבוהה ביותר.  ו
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מזמין ואין   - מובהר כי היחסים בין הצדדים להסכם זה הם יחסי קבלן עצמאי  .11.2

עובד   יחסי  יהיו  ה  -ולא  בין  בין הנותן השירותים  לבין    חברהמעביד  לבין    חברהו/או 

 ו/או מי מטעמו.  נותן השירותים  עובדי  

יישא בכל האחריות המוטלת עליו לפי כל דין ו/או הסכם ו/או  נותן השירותים   .11.3

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

פיצו  לגמל,  הפרשות  )לרבות  ידו  על  העסקתם  עם  בקשר  נוהג  ו/או  הסכם  ו/או  יי  דין 

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

 ין.ישכר ותקבול כאמור במועדים הקבועים לכך בדין, בהסכם או בנוהג, לפי הענ 

, לרבות כל אחד מעובדיו, אינם זכאים להטבות ו/או  נותן השירותיםמובהר כי   .11.4

 זה, המשולמת לנותן השירותיםתשלומים כלשהם, מלבד התמורה כהגדרתה בהסכם  

 הסכם זה וההוראות שניתנו על פיו. מתן השירותים על פיעבור 

את התמורה בהתאם לקבוע בהסכם זה בלבד  לנותן השירותים  שלם  חברה תה .11.5

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

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

 . חברהאחרות כלשהן המוענקות או שתוענקנה מעת לעת לעובדי ה

השירותים   .11.6 ובמועד  נותן  בפורום  טענות  יעלה  ולא  יטען  לא  כי  בזאת  מתחייב 

 . חברהכלשהם שיהא בהם כדי לשנות את מעמדו כקבלן עצמאי כלפי ה 

מהתחייבויות   .11.7 מאיזו  לגרוע  זה,  השירותים  נותן  מבלי  הסכם  פי  נותן  על 

, חברהבגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו ל  חברהמתחייב לשפות ולפצות את ה השירותים  

, עקב תביעה ו/או דרישה המתבססת על הטענה כי  חברהלדירקטורים ונושאי משרה ב

שררו  נותן השירותים  לבין מי מעובדי   חברהו/או בין ה נותן השירותים  לבין   חברהבין ה 

 לעשות כן.   חברההראשונה של הה ימים מדרישת  7מעביד, וזאת בתוך   –י עובד יחס

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

   מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 

 אחריות   .12

ע"פ דין לכל נזק לגופו ו/או לרכושו של  מלאה  נותן השירותים יישא באחריות   .12.1

כל אדם או תאגיד עקב מעשה ו/או מחדל רשלניים שלו ו/או של מי מן המועסקים על 

 ידו ו/או הפועלים מטעמו בקשר למתן השירותים על פי הסכם זה. 

מבלי לגרוע מהתחייבות ואחריות נותן השירותים על פי הסכם זה ו/או על פיו,   .12.2

יחולו על הצדדים הינן בהתאם להוראות נספח הביטוח המצורף הוראות הביטוח אשר  

 ' ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  3כנספח ב 

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

 מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 
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 :ביטוח .13

זה ועל פי    הסכםמבלי לגרוע מאחריותו של נותן השירותים בהתאם להוראות   .13.1

פי    עלכל דין, יערוך נותן השירותים, על חשבונו, למשך כל תקופת ביצוע התחייבויותיו  

" סכםה )להלן:  ביטוחים לכיסוי אחריותו בהתאם לאישורי קיום הביטוחים  אישור , 

מעבידים וחבות  שלישי  צד  כלפי  אחריות  וביטוח  מקצועית"  -"  אחריות  "( ביטוח 

 . 4ב  הנלווים להסכם זה כנספח

  הסכם חתימה על  ה  ממועד  יאוחר   שלא , במועד  לחברהנותן השירותים ימציא   .13.2

רת ביטוח המורשית לפעול על ידי חב  מיםחתו  םהאמורים כשה  הביטוח  יאישור  אתזה  

ואי    העבודהחתום כאמור, תהווה תנאי מוקדם להתחלת    יםהמצאת אישור  בישראל.

 הסכם. במועד תיחשב להפרה יסודית של ה םהמצאת

מכל אחריות לאובדן או נזק    האו מי מטעמ/ופוטר את החברה  נותן השירותים  .13.3

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

  פות העצמית. הפטור ניתן גם לגבי סכומי ההשתת

 

הביטוחים   .13.4 בתוקף את  באישורי    המפורטיםנותן השירותים מתחייב להחזיק 

  הביטוח במשך כל תקופת ההתקשרות עם ההחברה. 

  פוליסת   להחזיק  נותן השירותים  מתחייב  מקצועית  אחריות  לביטוח  האמור  בכל .13.5

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

 אחריותו מתקיימת על פי כל דין.  

הביטוח,   .13.6 פוליסות  דרישות  כל  את  בדייקנות  לקיים  מתחייב  השירותים  נותן 

, ולעשות כל פעולה, אם יידרש לעשותה על ידי החברה במועדם  הביטוח   דמי   את   לשלם

  .   כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת 

ביטוחי נותן השירותים יהיו ראשוניים וקודמים לביטוחי החברה ויכללו סעיף   .13.7

עובדיה,  החברה,  כלפי  לשיבוב/תחלוף  זכות  על  השירותים  נותן  מבטחי  וויתור  בדבר 

   מנהליה וכל הבא מטעמה.

פרמיות    מוותרים  ומבטחיו  השירותיםנותן   .13.8 תשלום  דרישת  על  ובכתב  מראש 

 ו/או דמי השתתפות עצמית  מהחברה בגין ביטוחי נותן השירותים.  

הם    הביטוח   אישורי גבולות האחריות הנזכרים בו   תנאיו,  הביטוחיהכיסוי    היקף .13.9

 אם.  מזעריים בלבד ועל נותן השירותים להעריך את סיכוניו ולעדכן את ביטוחיו בהת

  לפוליסות מאחריות    ה נותן השירותים פוטר בזאת את החברה ו/או מי מטעמ .13.10

 .ערך אשר מספקות  בלתי ביטוח

 

 סיום ההסכם  .14

נותן   .14.1 הפר  בו  מקרה  בכל  לסיומו  זה  הסכם  להביא  רשאית  תהא  החברה 
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השירותים את ההסכם, הפרה שאיננה יסודית, ובלבד שנתנה לנותן השירותים הודעה 

של   התקופה   14מוקדמת  תוך  ההפרה,  את  תיקן  לא  השירותים  ונותן  עבודה,  ימי 

 האמורה.  

החברה בלבד תהא רשאית להביא הסכם זה לסיומו בכל מקרה בו הפר נותן   .14.2

נותן השירותים הודעה מוקדמת השירותים את ההסכם הפרה יסודית, ובלבד שנתנה ל

 ימי עבודה, ונותן השירותים לא תיקן את ההפרה תוך התקופה האמורה.   3של 

כאמור בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת    - לצרכי הסכם זה "הפרה יסודית"   .14.3

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

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

 הפרה יסודית של ההסכם:

שמצוין בהם כי הם  בהסכם  הפר הוראה מהוראות הסעיפים  נותן השירותים   .14.3.1

 עיקריים ויסודיים בהסכם. 

שיש בהם נגיעה לכינוס נכסים,    נותן השירותים הוחל בהליכים משפטיים כנגד   .14.3.2

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

איחור או אי קיום הוראה מהוראות הסכם זה לא יחשב כהפרתו רק אם נגרם   .14.3.3

של  עליון  כוח  ידי  השירותיםעל  אשמת    נותן  וללא  עליו,  השליטה  הייתה  נותן  לא 

ש  השירותים קיום    השירותיםנותן  ובתנאי  אי  למנוע  כדי  סביר  צעד  בכל  ינקוט 

 מיד על קרות האירוע של כוח עליון.   חברההוראות ההסכם וכן יודיע ל 

 
 שונות  .15

כי   .15.1 במפורש,  בזה  ייחודית    בת"א המוסמך    לביהמ"שמוסכם  השיפוט  סמכות 

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

 פרשנותו, ביצועו, הפרתו וסיומו. 

הסכמה של צד לסטות מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא   .15.2

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

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

 ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי הסכם זה. 

  ר כוויתו שום ויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינתן, לא יחשבו   .15.3

ו, כולן או מקצתן בכל של צד על זכות מזכויותיו והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותי

 עת שימצא לנכון.

כל תיקון או תוספת להסכם זה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים, שאם  .15.4

 לא כן, לא יהא להם כל תוקף.

למשנהו   .15.5 צד  ידי  על  ביד  שנמסרה  הודעה  להלן    -כל  המצוין  תיחשב    -לנמען 

 כמתקבלת בעת מסירתה.

בפקס   .15.6 שתשלח  למשנהו  צד  ידי  על  הודעה  הנמען  כל  ציון  ותוך  להלן  המצוין 
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תחשב כמתקבלת על ידי הצד השני בעת הישלחה, אם ההודעה נשלחה   -המצוין להלן  

תיחשב כמתקבלת ביום העסקים   -ביום עסקים ובשעות העסקים המקובלות ואם לא  

תשלח  שבמקביל  קבלתה,  על  בכתב  אישור  השולח  שברשות  בתנאי  והכל  העוקב, 

 . ההודעה בדואר רשום

ודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום, על פי הכתובת המצוינת  כל ה .15.7

ימי    7תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני תוך    -להלן ותוך ציון הנמען המצוין להלן  

 ממועד הישלחה מבית דואר בישראל.  עבודה 

 

 : ולראיה באו הצדדים על החתום

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חברה ה  נותן השירותים
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 הזמנת עבודהנוסח   - 1נספח ב

 XXXXX :הזמנה מספר

  שם החברה : 

  לכבוד:

  פרטי התקשרות : 

  אשת קשר מהחברה 

  מסגרת התקשרות  

  תקופת ההתקשרות

  סעיף תקציבי 

 

    הזמנה עבודה עבור:

מחיר )ללא מע"מ(   סעיף
 בש"ח

 סה"כ  עם מע"מ

   

 :הערות

 תשלום : ______________ •

 יש לשלוח טופס הזמנה חתום על ידכם במיל חוזר  •

                                           שם:                                                                                     

                                  תפקיד בחברה:                                                                                                                      

   :תאריך                                                                                                                      

   חתימה:                                                                                                                      

 חותמת החברה:                                                                                                                     

 

 חותמת החברה + חתימה   מאושר : 
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 2נספח ב

 התחייבות בלתי חוזרת לשמירת סודיות 

 לכבוד 

 התיכון בע"מהחברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים 

 א  4רח' הצורן 

 נתניה 

 הנדון: התחייבות לשמירת סודיות ואי הוצאת מידע מהחברה

 

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

סקרי שדה  ועריכה של  ביצוע  ל  5/22במסגרת מכרז פומבי    עמכםמעוניינת להתקשר  

 "(;המכרז)להלן: "אקולוגיים ימיים 

 הואיל 

 המכרז. ___________ זכה במסגרת  נותן השירותים ו

 הנני מתחייב כדלקמן:

 והואיל 

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

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

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

תוכנות דו"חות,  תשריטים,  מיפוי  תכניות,  קבצי  שרטוטים,  שונים,    דיגיטליים,  בפורמטים 

 "(. 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

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

 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 השירותים ממנו, שכפול, העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת אלא לצורך  חלק  

 נשוא המכרז בלבד.  

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

 של הגורם המוסמך בחברה. 

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

 אחר.

  במתן השירותיםלהגביל את הגישה למידע אך ורק לאותם אנשים או גורמים העוסקים בפועל  .6

 נשוא המכרז. 

 להודיע בכל מקרה של אובדן מידע כלשהו.  .7

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

 הוראות בלבד. 

בזאת,   .9 ו/או קבלני משנה מטעמו  נותן השירותים  כי  יובהר  לעובדיו  לגלות את המידע  רשאי 

השירותיםלצורך   לחתימת    מתן  בכפוף  החברה  להנחיות  בהתאם  וכן  בלבד  המכרז  נשוא 

 . העובדים/קבלני המשנה על התחייבויות הסודיות

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

נחלת הכלל ללא הפרת חובת הסודיות ו/או מידע שחובה לגלותו על פי כל דין או צו של רשות  
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מוסמכת ו/או מידע שפותח באופן עצמאי ללא תלות במידע הסודי ו/או מידע שהתקבל בידי  

 מצד ג' כדין ללא הפרת חובת סודיות. נותן השירותים 

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

 ואת העונש על אי מילוי החובה.

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

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

 בגין כל האמור ובין אם יהיה אחראי ביחד עם אחרים.יהיה אחראי לבדי 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  כמו כן,  אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבורכם.  

 אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של מידע.

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. 

במי .15 ששימוש  לי  ידוע  כי  מצהיר  במהלך  הנני  לידי  שיגיע  השירותיםדע  לאחר    מתן  ומסירתו 

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

 חתימה:____________________    :______________ נותן השירותיםשם 

  חותמת:_____________________    תאריך:___________________ 
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 3נספח ב

 התחייבות להיעדר ניגוד עניינים 

 

 שנערכה ונחתמה ב______ ביום ____ בחודש _____ בשנת _________ 

 על ידי:

 הזוכה:________________________.

 מרח' ______________________. 

  טל:___________.  פקס:_______________ 

 (;"נותן השירותיםו/או " "הזוכה)להלן : " 

 

עם נותן  (  התקשרה  "חברה"ה והחברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ )להלן:   הואיל 
  )להלן: סקרי שדה אקולוגיים ימיים ועריכה של ביצוע  ל 5/22לאחר שזכה במכרז פומבי השירותים 

 "(; המכרז"

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

 

 כדלקמן: חברה לפיכך הנני מתחייב כלפי ה 

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

 נשוא המכרז.  מתן השירותים

הייעוץ   .2 שירותי  בתחום  שהוא  גורם  כל  מטעם  אפעל  או  אייצג  שלא  ומתחייב  מצהיר  הנני 
מתן  מהלך תקופת  , בחברהנשוא המכרז, למעט מטעם ה  מתן השירותיםוהביקורת בתחום  

 . חברהבין הצדדים,  אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של ה השירותים

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

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

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

     ולראיה באתי על החתום:

 :_____________ חתימה   :___________________ נותן השירותים
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     אישורי ביטוח  – 4נספח  ב
 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח 

 

  סכומיאחריות או  גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך   תאריך תחילה
 סיום

גבול האחריות/ סכום  
 ביטוח

 כיסויים
 נוספים
  בתוקף
 וביטול
   חריגים

  קוד לציין יש
  בהתאם כיסוי

 ' ד  לנספח

 מטבע  סכום 

, 325, 303 ש"ח    1,000,000     אחריות מקצועית
326 ,304 ,
309 ,328 ,
332 (12  

 חודשים( 

, 307, 321 ש"ח  1,000,000     צד ג'
315 ,328 ,
302 ,304 
307 ,309 ,
322  ,329 

  6,000,000     אחריות מעבידים
 לתובע 

18,000,000 

, 328, 319 ש"ח 
302   

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

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

 יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. בפול

 * האישור מבקש מעמד * העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור*

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

  שם:  

 נדל"ן ☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים ☐

 ______ אחר: ☐

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______ אחר: ☐

 

 ת.ז./ח.פ.  514971126ח.פ.  

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

למקרה 
 ותקופה

 

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

045 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה * 

 למבקשהודעה   משלוח  לאחר יום 60 ייכנס לתוקף אלא לאביטוח,   פוליסת שלביטול   או האישור מבקש לרעת שינוי
 בדבר השינוי או הביטול.  האישור

 

 חתימת האישור

 המבטח:

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

 

 

 

 

 


