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 ה וחותמת: ______________________חתימ

 

 2/17מכרז מס' 
  מסמך א'  

 ההזמנה להציע הצעות
 

 מ"בע מי בת ים תאגיד מים וביוב
 2/17מכרז מס' 

 
 כללי .1

 הצעות אתבז ן( מזמי"המזמיןו/או " "התאגיד")להלן: בע"מ  תאגיד מים וביוב ים-מי בת .1.1
שירותים מקצועיים בתחום אספקת אספקת עבור  ,שלהלןאשר עומדים בתנאי הסף  מגופים

וכן שירותים מקצועיים בתחומי אחזקת  ,בתאגיד קיימתה ואחזקת מערכת מידע גיאוגרפית
: להלן)המערכת, שרטוט, קליטת מידע הנדסי והפקת דוחות, תכניות, מפות וכיו"ב 

 במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות המצורף אליו.  כמפורט, הכל (״תיםהשירו״

 

 בכל מקום במסמכי המכרז בו מופיע לשון זכר, משמע גם לשון נקבה, ולהיפך. .1.2
 

 
 עיקרי ההתקשרות .2

  
הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק 

ת אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה התייחסות במקרים אשר בהם אין התייחסו
  אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת:

 

 מקצועיים שירותים לאספקת, מקצועית הכשרה בעל, מציע עם להתקשר מבקש התאגיד .2.1

 למלא CAD/GIS - ה בתחום שירות כלשכת יינתנו השירותים. GIS/CAD - ה מערכות בתחום

 בתחום Autodesk Map Guide מוצרי עם עובד התאגיד. לבצע יתבקש הזוכה אשר משימות

 .CAD -ה ובתחום GIS -ה

 

הזוכה במכרז יבצע את השירותים על פי הזמנות עבודה שיוציא התאגיד מעת לעת, בהתאם  .2.2
( לרבות ללוח הזמנים שיפורט בכל הזמנה, הכל בהתאם להוראות חוזה ההתקשרות )מסמך ג'

מובהר בזאת, מפרט השירותים )נספח ג' להסכם( ובהתאם להנחיות התאגיד ו/או מי מטעמו. 
וכי התאגיד יקפיד  ,כי על הזוכה לעמוד בלוחות הזמנים שיפורטו בהזמנות העבודה כאמור

הקפדה יתירה על עניין זה. אי עמידה בלוחות הזמנים תקנה לתאגיד את מלוא הסעדים על פי 
 י מסמכי המכרז.דין ועל פ

 

 והמתקנים , הרכביםהציודהחומרים, , האדם חוכ כל את, על חשבונו, לספק יידרש הזוכה .2.3
 שירותים. האספקת ל הדרושים

 

חודשים מיום חתימת ההסכם. לתאגיד זכות חד  12 -תהא ל ע"פ מכרז זה תקופת ההתקשרות .2.4
כל  חודשים 12 ות שלתקופות נוספ 4 -ך תקופת ההתקשרות בצדדית ובלעדית להאריך את מש

 .שנים 5 -ל אובלבד שסה"כ ההתקשרות תה אחת, 

 

לבטל את ההתקשרות עם הזוכה בכל עת במהלך  בזכות התאגידאין באמור לעיל כדי לפגוע  .2.5
 .הבלעדי, הכל כמפורט בחוזה ויום, לפי שיקול דעת 30תקופת ההתקשרות, בהודעה מראש בת 

 

"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות המצ"ב על תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ .2.6
 נספחיו והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
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 ה וחותמת: ______________________חתימ

בתמורה לקיום התחייבויותיו עפ"י מסמכי המכרז והסכם ההתקשרות, ישלם התאגיד לזוכה  .2.7
 .את התמורה על פי הצעתו במכרז

 
 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .3
 

התנאים המפורטים  בכללמכרז,  הצעותהגשת ל האחרוןרשאי להשתתף במכרז זה מי שעומד, במועד 
 להלן:

 
 : באחת משתי הסביבות GIS מערכות בתחום באספקת שירותים ניסיון קודם ומוכחבעל  .3.1

Autodesk Map-Guide  2גרסאות.x או/ו ומעלה ESRI ArcGIS  10גרסאות.x   בלבדומעלה ,
 300,000 לפחות של מצטבר פיכס , בהיקף2016-2013)שלושה( גופים לפחות, בין השנים  3עבור 

  .בכל אחת משנים אלו (מע״מ כולל לא) ₪
 

 או/ו מערכת אפיון/ניתוח: הבאים מהמרכיבים אחד לפחות - משמע "שירותים" זה סעיף לעניין

, כאמור, הגופים מן באחד לפחות כאשר, CAD/GIS נתוני וקליטת טיוב או/ו והתאמות פיתוח
 הנ״ל. המרכיבים כל את ביצע

 .(1מסמך א)חת עמידתו בתנאי סף זה ימלא המשתתף את פרטי ניסיונו במסגרת להוכ
 

  5.9בהתאם להנחיות סעיף  20,000₪יחד עם הצעתו, ערבות בנקאית, מקור בסך של המציא  .3.1

 .(3מסמך א)להלן ובנוסח  
 

 .5.9על המשתתף להגיש ערבות מקור כמפורט בסעיף                   
 

 להלן. 8.1רט בסעיף נכח במפגש ספקים כמפו .3.1

 
 

רשאית ועדת המכרזים, מטעם זה ם להשתתפות במכרז האמורים לעיל תנאיהלא קיים המציע את כל 
לבקש כי ישלים  ,בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין

 .שבהצעתוניינים ו/או הפרטים ו/או העו/או יתקן ו/או יבהיר ו/או ישמיט איזה מהמסמכים 
 
 

 ההצעה .4
 או "המשתתף"להלן: לעיל והמגיש יכונה , ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד .4.1

ז יהיו על שם המשתתף במכרז הנדרשים במכר , כאשר כל המסמכים והאישורים"המציע"
 בלבד.

 

וספת כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בדרך של ת .4.2
 בגוף המסמכים ובין באמצעות מכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים להביא לפסילת ההצעה

 ., ללא כל שינוי, תוספת או הסתייגותהתאגידובכל מקרה יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י 

 

טפסי הערכה המצורפים מסמכי המכרז על כל סעיפיהם, לרבות את על המשתתף למלא את  .4.3
 .1'במסמך בהצעת המחיר  , לרבותימולאו בעט בלבדכל מסמכי המכרז . למסמכי המכרז

 

הן אומדן בלבד ואין בהם כדי לחייב את המזמין. המציע  במסגרת המכרזכל הכמויות הנקובות  .4.4
ובהתאם למחירי בכל היקף, כפי שיידרש בפועל על ידי המזמין,  שירותיםמתחייב לבצע את ה

 .טופס הצעת המשתתףהיחידה הנקובים ב

 

, בין המיוחדות המשתתףכוללת את כל ההוצאות של  המשתתףמובהר ומודגש בזאת כי הצעת  .4.5
על פי תנאי המכרז, לרבות  בביצוע כלל הפעולותובין הרגילות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות 
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 השירותיםוכל יתר הדרוש לביצוע תשלומי חובה, , כלי רכב, ביטוחים חומרים, וח אדם, ציוד,כ
 .סמכי המכרזעל פי כל מ

 

 על מורשי החתימה של המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף, הסכם .4.6
 . וכן בשולי כל דף נספחיו, במקום המיועד לכךו, ההתקשרות

 
 

 מסמכי ההצעה .5
 

 : כל משתתף יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן
 

 ידו. -שנשלחו ע"י התאגיד(, כשהם חתומים על כל מסמכי המכרז, וההודעות למציעים )ככל .5.1

 לעיל.  3כל המסמכים הנדרשים בסעיף  .5.2

 :1976ל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  התשל"ו כ .5.3
 

מנהל את המשתתף  אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי .5.3.1
פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף,  פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי

הוא נוהג לדווח לפקיד וכי  (, או שהוא פטור מלנהלם"חוק מע"מ: ")להלן 1976התשל"ז 
 השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.

 .(2מסמך א)תצהיר בדבר "קיום דיני עבודה" בנוסח  .5.3.2

 ר משלטונות המס על היותו עוסק מורשה )במקרה שלאישותעודת עוסק מורשה או העתק  .5.4
 יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המשתתף -משתתף המדווח בתיק איחוד 

  נכלל בתיק המאוחד של העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור(.

 . אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף .5.5

 שתתף.העתק תעודת התאגדות של המ .5.6

בדבר רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של המשתתף תדפיס נתונים מעודכן מאת  .5.7
 .פרטי הרישום של התאגיד, מנהלי התאגיד והשעבודים הרובצים על נכסיו

אישור עו"ד או רו"ח המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי  .5.8
ומחייבות את המשתתף לכל דבר וענין וכי מורשי  המכרז הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף

דרש יהחתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר שי
  .או במסמך נפרד( (מסמך ב') לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל )בשולי טופס ההצהרה

חברת ביטוח ישראלית  ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי .5.9
 -שיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א יה רתאגידשב

 בתוקף עד ליום ו ₪ 20,000בסך של  ,התאגידלבקשת המשתתף במכרז, לפקודת  1981
 .בדיוק (3כמסמך א)  הצעתו במכרז לפי הנוסח המצ"בוזאת להבטחת   25/5/2017

 מובהר כי: 

לתקופה נוספת והמציע יאריך את תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות המכרזים עדת ו
הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת -תוקף הערבות עפ"י הדרישה. אי

 . הצעת המשתתף

עדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה עומדת בתנאי מכרז ו
 זה.

לפירעון, כולה או חלקה, להגיש את הערבות  יהיו רשאיות התאגידאו ועדת המכרזים ו/
 במקרים הבאים:

 
שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל אימת  כל .5.9.1

 דרך שהיא. 

 

 כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. .5.9.2
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 .זים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק. כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכר .5.9.3

 

כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות  .5.9.4
 במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות.

 
עקב מעשים כאמור  ולפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו ל התאגיד מבלי לגרוע מזכות והכל

 כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק ערב.לעיל. למען הסר ספק יודגש 
 

לאחר ההתקשרות עם הזוכה במכרז, בדואר רשום שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו משתתף 
 .(1במסמך א)לכתובת שיציין המציע 

 

 ביטוחים .5.10
 

 שיזכה הספק ידי על ביטוחים לקיום תאגידה לדרישות מופנית המציעים לב תשומת 5.10.1

 (."הוראות הביטוח" ו/או "ביטוחי הספקו/או " "הביטוח דרישות" :להלן) במכרז

בסעיף  המפורטים לתנאים בהתאם הביטוח בדרישות לעמוד יידרש הזוכה המציע 5.10.2

)להלן:  ובנספח ב' להסכם "(ההסכם)" למסמך ג'( "על ידי הספק ביטוח") 11

 .ביטוחי הספק"( אישור"

 הביטוח והוראות דרישות את מבטחיו לידיעת להביא מתחייב ההצעה מגיש 5.10.3

, במלואןהמכרז  השירותים לפי מסמכיהעבודות וואת מהות לעיל ולהלן  המפורטות

 הביטוחים כל את עבורו לערוך התחייבות ממבטחיו קיבל כי בזאת ומצהיר

 .ולהלן לעיל כמפורט הנדרשים

בידי  ולהפקיד המכרז במסמכי הנדרשים הביטוחים את לבצע מגיש ההצעה מתחייב 5.10.4

ביצוען של העבודות ומתן השירותים וכתנאי לא יאוחר ממועד תחילת  גידתאה

)בנוסחו המקורי( כשהוא חתום כדין ספק אישור ביטוחי האת נספח ב' , לתחילתם

  .על ידי המבטח

 בכפוף לדרישתכאמור, מתחייב הספק כי אישור עריכת הביטוחים המצאת בנוסף ל 5.10.5

 .הנדרשות ביטוחה פוליסותמ העתקיםלו  ימציאבכתב  התאגיד

כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת מובהר בזאת במפורש כי  5.10.6

פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה 

. מובהר, כי ככל שייערכו שינויים ו/או הסתייגויות הסתייגויות לדרישות הביטוח

תעלם מהן והנוסח המחייב הינו אגיד יהת( נספח ב') ביטוחי הספקביחס לאישור 

 .וההסכםהנוסח שצורף למסמכי המכרז 

אישור ביטוחי נספח ב' אי המצאת במקרה של למען הסר ספק מובהר בזה, כי  5.10.7

 (1)' בנספח  לרבות, ו המקורי(בנוסח) חתום כדין על ידי מבטחי המציע ,הספק

 סחו המקורי(,)בנו ספקהכדין על ידי  מה, חתופטור מנזקים - ספקהצהרת ה

 ביצוע העבודות ומתן השירותיםלמנוע ממנו את מועד תחילת  יהיה רשאי התאגיד

 מים כנדרש.החתווההצהרה בשל אי הצגת האישור 

אי במקרה של מובהר בזה, כי  לעיל, 5.10.7בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  5.10.8

 יהיהיל, לע 5.10.7כאמור בסעיף  י עריכת הביטוחים והצהרת הספקאישורהמצאת 
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ו/או לבטל את זכייתו של הספק  ההסכםלראות בספק כמי שהפר את רשאי  תאגידה

 .ההשתתפות ערבותאת  ולחלט במכרז

 ידי על ייחתמו הביטוח מסמכי כי דרישה אין ההצעות הגשת בשלב כי יודגש 5.10.9

 עם בדק כי המציע אישור המהווה, המציע של וחותמת בחתימה אלא המבטחים

 .הנדרשים הביטוחים והכיסויים התנאים, הנוסח לגבי הסתייגות להם ואין מבטחיו

 
 

, מטעם זה ועדת המכרזיםרשאית איזה מהמסמכים האמורים לעיל, להצעתו המשתתף א צירף ל
בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המשתתף או לחלופין; לבקש כי 

מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים איזה ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר יוסיף ו/או 
 הבלעדי.  ולהתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעת התאגידבה וכן רשאי 

 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות יהיה התאגיד רשאי לדרוש 

מצורף להצעתו כאמור מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש ב
והמציע מתחייב לשתף פעולה עם התאגיד ו/או מי מטעמו שיעסוק בהערכת ההצעות ולהמציא 

 ידם, כאמור.-כל מסמך שיידרש על
 
 

 הגשת ההצעהאופן ומועד  .6
במעטפה סגורה  במסירת אישיתיש להפקיד הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז,  .6.1

( בת 2)קומה  12הפלדה ברח' התאגיד תיבת המכרזים של , ב2/17 הנושאת ציון מכרז פומבי מס'
 .בדיוק 13:00 בשעה   21/3/2017   וזאת עד ליום  ים

 

תוגש עד  אהצעה של ,משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז .6.2
 .לא תמנה בין ההצעות המשתתפות במכרז למועד האחרון כאמור

 

מהמועד האחרון להגשת הצעות  ( ימיםתשעים) 90קופה של הצעת המשתתף תהא בתוקף לת .6.3
 30לתקופה נוספת של אי לדרוש מהמשתתף את הארכת תוקף הצעתו רשהתאגיד במכרז. 

 .ימים

 

וזאת טרם המועד  להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפים רשאי התאגיד .6.4
 .האחרון להגשה כאמור

 

לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל  המשתתף הסכמתוע הגשת הצעתו מביב .6.5
 זאת לכל תנאי הסכם ההתקשרות.

 

עדת המכרזים רשאית לראות בהצעת המשתתף משום הצעה בלתי חוזרת, אשר עם קבלתה ו .6.6
עדת המכרזים, לפי שיקול דעתה, לעבד ותיכרת התקשרות מחייבת. עוד רשאית  התאגידע"י 

 מחייבים שיצורפו כנספחים להסכם. מסמכיםאת תשובותיו של המשתתף למכרז ל

 

ערך המציע שינוי, תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז )למעט השלמת  .6.7
, מטעם זה בלבד, לפסול את תרשאי עדת המכרזיםוהיה תהפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו( 

ל מקרה )גם אם הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכ הההצעה או, לפי שיקול דעת
לא העיר לשינויים כאמור( יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י  התאגיד
 .וכפי שנמסר למציעים התאגיד
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  תשלום דמי הפקת מכרז ומסירת פרטי המשתתף .7

את חוברת מסמכי המכרז להגשה ניתן לקבל במשרדי התאגיד וכנגד מסירת פרטים של  .7.1
 המשתתף.

ובכלל , ת, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרזהוצאוהכל  .7.2
תחולנה על  במסמכי המכרז, רשותהערבויות הנד זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת

 המשתתף.
 
 

 הבהרות ושינויים .8
 

התאגיד במשרדי   0011:  בשעה    3/2017/6   ביום מפגש מציעים לצורך הבהרות יתקיים  .8.1
ומהווה תנאי  חובה( בת ים. מובהר כי השתתפות במפגש הינה 2)קומה  12לדה ברחוב הפ

 להגשת ההצעות במכרז.

התאגיד יהא רשאי לערוך מפגש/ים וסיור/ים נוסף/ים לפי שיקול דעתו לקבוצות מציעים או  .8.2
ליחידים, מובהר כי אין בזכותו זו של התאגיד לבצע מפגשים/סיורים נוספים כדי לחייבו לבצע 

 ים/מפגשים נוספים כאמור.סיור

לידי  yam.co.il-bat-eli@meiאו במייל  8355528-03בפקס שמספרו שאלות הבהרה תוגשנה  .8.3
בטלפון  , יש לוודא הגעת השאלות12:00לא יאוחר מהשעה    2/3/2017   עד ליום אלי ממןמר 

 . 03-5552101מס' 

או להבהיר נושאים במכרז עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז רשאי  התאגיד לשנות ו/ .8.4
כאמור יהוו חלק בלתי  וההבהרותהשינויים לפי שיקול דעתו ו/או בעקבות שאלות ההבהרה, 

 .נפרד מתנאי המכרז

נוסח מסמך שינויים והבהרות ביחס למכרז ככל שייערך יישלח למשתתפים אשר שילמו את  .8.5
  נט של התאגיד.דמי ההשתתפות במכרז, למשתתפי מפגש המציעים ויפורסם באתר האינטר

לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המשתתף אי בהירויות,  ל המשתתףע .8.6
סתירות או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם, או כל אי 

 8.2ועדת המכרזים ולפרטם בכתב, וזאת עד למועד הנקוב בסעיף והתאמה אחרת, עליו לפנות ל
ל. משתתף שלא יפנה לקבלת הבהרות כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות דלעי

 .בעתיד כל טענה בדבר אי בהירויות, סתירות או אי התאמות כאמור

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .8.7
 .התאגידתחייבנה את  -בכתב 

 לכרז, מצהיר המשתתף כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכם הגשת הצעתו במע .8.8
הנתונים הרלבנטיים מכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיס זה. משתתף שהגיש הצעה במכרז, 

 יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.

מסמכי המכרז השונים ו/או אי הסרת ספק, בכל מקרה, ובכלל זה במצב בו תימצא סתירה בין ל .8.9
את הפרשנות המחייבת. למשתתף לא תהא כל  תאגידקבע היבהירות לגבי מסמכי המכרז, 

טענה ו/או תביעה הנובעת מאי בהירות ו/או סתירה במסמכי המכרז ו/או כל אי התאמה ו/או 
 .תאגידבגין הפירוש ו/או הנוסח שבחר ה

 
 שמירת זכויות .9

והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל  לתאגידמורות כל הזכויות במסמכי המכרז ש .9.1
 לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.שימוש במסמכי המכרז, אלא 

לאכוף על המשתתף שהצעתו תקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז בהתאם  הא זכאיי התאגיד .9.2
כוח מהתאגיד היה זכאי י, וזאת בנוסף לכל הסעדים האחרים להם ההתקשרות לתנאי הסכם

 .החוק ו/או מכוח תנאי מכרז זה
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 בחינת ההצעות .10
 

ועדת המכרזים את תקבע , ל, בכפוף לדיני המכרזים, לתנאי המכרז ולהוראות כל דיןלככ .10.1
הוועדה תהא רשאית להיעזר ביועצים ו/או  ביותר כהצעה הזוכה.והמיטיבה ההצעה היעילה 

 . לצורך בחינת ההצעות מומחים ככל שתמצא לנכון
 

מחור כספי התאגיד יהא רשאי לערוך ביניהן ת ההצעות היעילות ביותר תהיינה זהות,ככל ש .10.2
 נוסף. 

 
אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו  .10.3

במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין 
ו/או להשלמתה ע"י ועדת  או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה כתב לוואימב

 .המכרזים ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים
 

אי הגשת מסמך או מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול לגרום לפסילת  .10.4
אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת או לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה  ההצעה

 .המכרזים
 

רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת  ועדת המכרזים .10.5
ועדת מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת 

 מונע הערכת ההצעה כדבעי. המכרזים
 

תתגלה בהצעה שהגיש, תתוקן וכן יתוקן בהתאם המשתתף מסכים מראש כי כל טעות חשבון ש .10.6
 הסיכום הכללי של ההצעה.

 

אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל  למרות כל האמור לעיל, ועדת המכרזים .10.7
בתנאים, ללא חובת הנמקה,  הרשאית ועדת המכרזים להתנות את הזכייהצעה שהיא כזוכה, כן 

וכן  הצעה בשלמותה או לבחור חלקים מכל הצעה שלא לבחור כן רשאית ועדת המכרזים
 משתתפיםלהחליט לקבל מספר הצעות מתאימות ולהתקשר עם מספר רשאית ועדת המכרזים 

 בהצעה. יםהנזכר השירותיםיבצע רק חלק מ מהמשתתפים, כך שכל אחד )פיצול הזכייה(
, מהתאגיד -כספית ו/או אחרת  -לא תהא למשתתף כל דרישה כי , רשותמובהר בזאת מפו

 עקב אי קיבול ההצעה או ביטול המכרז. בקשר עם כל האמור לעיל ו/או 
 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או  .10.8
שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש 

יך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תה להולישכוונתו הימכרז, או 
ת תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחו

 ינו בהצעה אינם סבירים.בלתי נכונות או אם המחירים שצו
 

בפרטי רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים  טעמה(מו מי )אעדת המכרזים ו .10.9
לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם הצעתם, 

לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור, לרבות 
ולבקש מהמשתתפים, שהצעותיהם נמצאו  ,מאזנים, דו"חות, מע"מ ודו"חות ניכויים

לרבות עם חלק )תף בודד ובין אם מדובר במספר משתתפים תאימות, בין אם מדובר במשתמ
מהמשתתפים בלבד(, לתקן או לשפר את הצעותיהם, בין בעל פה ובין בכתב, בין בשלב אחד ובין 
במספר שלבים, בין לפני בחירת זוכה ובין לאחר מכן. סדרי הדיון ורשימת המשתתפים עימם 

 ינוהל הדיון ייקבעו על ידי ועדת המכרזים.

 



 
- 10 - 

 

 ה וחותמת: ______________________חתימ

דת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו, וע .10.10
ושל רשויות מקומיות וגופים  התאגיד נו שלכישוריו, יכולתו הפיננסית של המציע, ואת ניסיו

לבקש ולקבל מהמציעים כל אסמכתא  תאגידהא רשאי האחרים עם המציע בעבר. לצורך כך, י
 ., ככל שיידרשתאגידוהמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם הומסמך הנוגעים לדבר 

 

 והתקשרות ההזכייהודעה על  .11
 

 .לזוכה התאגידודיע על כך במכרז, יעם קביעת הזוכה  .11.1
 

על הזכייה במכרז כאמור, ימציא הזוכה את כל  התאגידעד המועד שיהיה נקוב בהודעת  .11.2
ות הערבות הבנקאית המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז לרב

 .לביצוע
 

לעיל, תוך התקופה האמורה שם  11.2לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  .11.3
ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו 

ל זכות ו/או לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, ומבלי לגרוע מכתאגיד הא רשאי הימהצעתו, 
 תאגידהא רשאי הינוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן  וסעד נוספים העומדים לזכות

מצא לנכון, והכל מבלי יבמקרה זה להתקשר בנשוא המכרז עם כל מציע אחר בכל התנאים ש
  .פי כל דין-פי המכרז ו/או על-על תאגידלגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאי ה

 

 .ן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם תיי התאגיד .11.4
 

 ילוי מידע במכרזג .12
 

לדרוש ממשתתף לגלות פרטים , , על פי שיקול דעתהתרשאי טעמה(מו מי )אעדת המכרזים ו .12.1
לו, או של בעלי ענין שסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון עמלאים ומדויקים בדבר זהותו, 

 ה יש ענין בגילויו.מידע אחר שלדעת בו, וכן כל

 

 –עדת המכרזים את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון ואשר נמנע מלמסור לו משתתף .12.2
סלה וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת א לדון עוד בהצעתו או לפרשאית ועדת המכרזים של

כתוצאה מאי הגילוי או מסירת המידע  , לפי העניין,לתאגידעדת המכרזים ו/או וולהעומדת 
 ב כאמור, לפי תנאי מסמכי מכרז זה או לפי כל דין.הכוז

 

כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע  לתאגידכה המשתתף, ולאחר מכן התברר ז .12.3
שלול את זכייתו מעיקרה, מבלי שהמשתתף יהיה זכאי להתאגיד  חלקי בלבד או מטעה, רשאי

עדת המכרזים וולת אחרת העומדת לקבל כל פיצוי או החזר הוצאות וזאת מבלי לגרוע מכל זכו
 ה, לפי תנאי מסמכי מכרז זה או לפי כל דין.רכתוצאה מההפ , לפי העניין,לתאגידו/או 

 

ובכל דרך בה יבחרו,  םאת הזכות לוודא ממקורותיה םלעצמ שומרים והתאגידעדת המכרזים ו .12.4
ין בו ינו את המשתתף, ואת בעלי העאאמיתות כל מידע שימסור המשתתף. בהגשת הצעתו יר

הקשור למכרז מכל גורם  לגביהם מידע יקבלו והתאגידעדת המכרזים וכאילו הסכימו לכך שו
 ככל שהסכמה זו נחוצה., אחר

 

הגשת הצעתו מביע המשתתף הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני משתתפים אחרים, אם ועדת ב .12.5
ינו, לפי שיקול במכרז, פרט למידע שה רהמכרזים תידרש לעשות כן בקשר להליך משפטי הקשו

דעתה של ועדת המכרזים, בבחינת סוד מקצועי או מסחרי. עם זאת, מסכים כל משתתף 
סבור, לפי שיקול דעתה, ולרבות בשל התנגדות מצד תועדת המכרזים ובמכרז, כי במקרה ש

משתתף אחר, כי קיים ספק כלשהו בשאלה האם יש לגלות מידע כאמור, תהיה ועדת המכרזים 
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 ה וחותמת: ______________________חתימ

ן ייאמור, כל עוד לא ניתן צו בית משפט לפי פניית המעונכמלגלות כל מידע רשאית להימנע 
 בגילוי.

 

כתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול, ב עדת המכרזיםומשתתף חייב לעדכן את ה .12.6
בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו למכרז ועד , לתאגידועדת המכרזים או ובמידע שמסר ל

עד לחתימה על  –הזוכה, ואם נקבע כזוכה  ועדת המכרזים בדבר למועד פרסום החלטת
 ההסכם.

 

עדת המכרזים רשאית לקבוע לפני מועד הגשת ההצעות ו/או אחריו, בין ככלל ובין לגבי בעלי ו .12.7
ענין מסוימים, הסדרי סודיות מיוחדים, אם תבוא בקשה כזו מצד משתתף אחד או יותר, 

  ואולם היא לא תהיה חייבת לעשות כן.

 

 ביטול המכרז .13
 

 .ההליך את לבטל, הבלעדי דעתו שיקול פי ועל עת בכל, רשאי התאגיד .13.1
 

 מבלי, שלישיים צדדים באמצעות או בעצמו הפרויקט את לבצע התאגיד רשאי זה במקרה .13.2
 .לכך בקשר תביעה או טענה כל למציעים שתהא

 
 הצעתו שתיבחר הבמקר כי, מציע כל מתחייב, למכרז הצעה הגשת בעצם, לעיל לאמור בנוסף .13.3

 את יאריך, המכרז לפי שירותיםה ביצוע תחילת במועד דחייה ותיגרם, במכרז הזוכה כהצעה
, תאגידה דרישת לפי, נוספת תמורה כל ללא, הצעתו במסגרת שהגיש הבנקאית הערבות תוקף
 ערבות תוקף פקיעת ממועד חודשים( 6) ששה על תארך לא, כאמור הערבות שהארכת ובלבד

 תביעה או/ו דרישה, טענה כל על מראש מוותר המציע. למכרז מציע אותו גיששה ההצעה
 תוקף הארכת עם בקשר ,התאגיד כלפי תביעה או/ו דרישה, טענה כל להעלות שלא ומתחייב
 .כאמור הערבות הארכת תקופת חלוף לאחר ,המכרז ביטול של במקרה ולרבות כאמור הערבות

 
 היהי תאגידה, והחוזה המכרז במסמכי אחר מקום לובכ לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .13.4

, חלקה או כולה, למכרז הצעתו במסגרת הזוכה המציע שהגיש ההצעה ערבות את לחלט רשאי
 כאמור ההצעה ערבות של תוקפה את להאריך התחייבותו את המציע שיפר במקרה היתר בין

 .זה בסעיף
 
 
 
 

 בכבוד רב,         
 

 רוית גולדפרב       
   

  תמנכ"לי          
 ים תאגיד מים וביוב בע"מ-מי בת       
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 ה וחותמת: ______________________חתימ

 

 2/17מכרז מס'         
  (1)מסמך א  

פרטי המשתתף ופירוט ניסיונו 
 הקודם

 

 פרטי המשתתף ופירוט ניסיונו הקודם
 

 פרטים על המשתתף .1
 

        שם המשתתף: .1.1

           מס' הזיהוי: .1.2

         מען המשתתף )כולל מיקוד(: .1.3

          :ש הקשר אצל המשתתףשם אי .1.4

          תפקיד איש הקשר:  .1.5

           טלפונים: .1.6

           פקסימיליה: .1.7

          דואר אלקטרוני:  .1.8

 
 
  .13להוכחת תנאי הסף שבסעיף  ניסיון המשתתף .2

 

 Autodesk : באחת משתי הסביבות GIS מערכות בתחום באספקת שירותים ניסיון קודם ומוכחבעל 

Map-Guide  2גרסאות.x או/ו ומעלה ESRI ArcGIS  10גרסאות.x   שלושה(  3, עבור בלבדומעלה(
בכל  (מע״מ כולל לא) ₪ 300,000 לפחות של מצטבר כספי , בהיקף2016-2013גופים לפחות, בין השנים 

  .אחת משנים אלו
 

 או/ו תמערכ אפיון/ניתוח: הבאים מהמרכיבים אחד לפחות - משמע "שירותים" זה סעיף לעניין

 ביצע, כאמור, הגופים מן באחד לפחות כאשר, CAD/GIS נתוני וקליטת טיוב או/ו והתאמות פיתוח
 הנ״ל. המרכיבים כל את

 
פלטפורמת  שם הגוף

CAD/GIS 

פירוט 
 השירותים*

תקופת 
 ההתקשרות

 היקף כספי
 ₪()באלפי 

פרטי איש 
 הקשר

)שם, תפקיד, 
 טלפון(
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 ה וחותמת: ______________________חתימ

 בפירוט השירותים נא לציין אחד או יותר מהרכיבים הבאים:* 
 

 GISמערכת  ואחזקתהקמת 

 מסוג ____ GISשדרוג / החלפת מערכת 

 והתאמות פיתוח

 CAD/GISנתוני  וקליטת טיוב

 CADשרטט 

 

 עליי כי שהוזהרתי לאחר, שמספרה ___________. ז.ת ______________________ בעל ,הח״מ אני
 כלהלן: בכתב מצהיר, בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה כן אעשה לא אם וכי, אמתה את להצהיר

 
_________________ומוסמך  .פ.ע.מ. / ח חברת _________________ של תה/מנהלה אני

 להציע הצעות במסגרת ההזמנה( ״המציע״: להלן) החברה של מהצעתה כחלק זה תצהיר מטעמה ליתן

 מערכות בתחום מקצועיים ושירותים GIS מערכת אחזקת שירותי למתן - 00/2017' מס למכרז

GIS/CAD לטובת תאגיד המים והביוב מי בת ים בע"מ. 

 

 כי הניסיון של המציע הינו כמפורט דלעיל. מצהיר הנני

 

 המצהיר: חתימת
 

___________________ 
 

_____________________ 
 

________________________ 
 המציע וחותמת חתימה       פרטי החותם              תאריך                 

 
 אישור:

 
בפני מר  ביום __/__/__ התייצב כי, בזה עו״ד___________________ מ.ר. __________  מאשר, הנני

 לי שמספרה ___________ המוכר זהות תעודת באמצעות עצמו זיהה אשר, גב' _____________/
 לעונשים צפוי יהיה כן יעשה לא אם וכי האמת את להצהיר עליו כי הרתיושהז ולאחר, אישי באופן

 .בפניי עליו וחתם תצהירו נכונות את אישר, בחוק הקבועים
 
 

_____________________ 
 

_______________________ 
 

__________________________ 
 ב"כ המציע וחותמת חתימה       פרטי עו"ד ומספר רשום      תאריך                 
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 ה וחותמת: ______________________חתימ

 

 2/17מכרז מס'        
  (2)מסמך א  

 תצהיר קיום דיני עבודה       
 
 

 נוסח תצהיר בדבר קיום דיני עבודה
 

אני הח"מ ____________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 
 ה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעש

 

מספר זיהוי _____________          הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ .1
מי בת ים תאגיד מים וביוב של  2/17"( המבקש להגיש הצעה למכרז המשתתף" או "הגוף")להלן: 

 . אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.בע"מ

 

ב לחוק עסקאות 2" כהגדרתם בסעיף עבירה" -" ובעל זיקהי זה, משמעותם של המונחים "בתצהיר .2

תנאי לעסקה עם  -"(, תחת הכותרת "קיום דיני עבודה החוק" :)להלן 1976 -גופים ציבוריים, התשל"ו 
 גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.

 
ב לחוק( המשתתף לא הורשע בפסק דין 2ר בזאת כי עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף הנני מצהי .3

או לפי  1991-עבירה עפ"י חוק עובדים זרים התשנ"א -חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 
( או, לחלופין, המשתתף או בעל זיקה 31.10.02, שנעבר לאחר יום 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 -ב לחוק(, הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 2ו )כהגדרתו בסעיף אלי
, שנעבר 1987 -או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-עבירה עפ"י חוק עובדים זרים, התשנ"א

(, אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה 31.10.02לאחר יום 
 חרונה.הא

 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4
 

                                                                                                ____________________ 
 חתימת המצהיר                                                                                                            

 
 אישור

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי 
ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו 

בועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הק
 וחתם עליו בפני.

 
            ____________________ 

   
 חותמת + חתימת עוה"ד   
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 ה וחותמת: ______________________חתימ

 
 

 2/17מכרז מס'          
  (3מסמך א')    
 נוסח ערבות מכרז              

 
 לכבוד

 מי בת ים תאגיד מים וביוב בע"מ
 
 

 ת בנקאיתערבו:  הנדון
 

"( אנו ערבים בזה המבקש)להלן: "________________  ח.פ על פי בקשת _________________  
( וזאת שקלים חדשים אלף ______במילים: )"ח ש _________ כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של

 י המכרז.ע"פ תנא בטחת מילוי כל התחייבויות המבקשלה 2/17במכרז מס'  בקשר עם השתתפות המבקש
 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע 
אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את 

ם טענת הגנה הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ומבלי לטעון כלפיכ
 כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 
תנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת אתם תהיו רשאים לדרוש מא

 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה הסך הכולל הנ"ל.
 

 בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבות זו הינה בלתי חוזרת ו
 
 

 ועד בכלל.___________ערבות זו תישאר בתוקפה עד 
 לא תענה. ___________דרישה שתגיע אלינו אחרי  

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.___________ לאחר יום 
 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 
 

        
 בכבוד רב,          
        
          _____________ 
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 ה וחותמת: ______________________חתימ

 
 
 

 2/17מכרז מס'      
  מסמך ב'  

 הצהרת המשתתף     
 

 לכבוד
 "(התאגיד)להלן: " בע"מ תאגיד המים והביוב מי בת ים

 

 הצהרת המשתתף

 
וכן  מסמכי המכרז, הסכם ההתקשרות על נספחיואנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את 

והמהווים כולם יחד את  למסמך ההזמנה להציע הצעות )ככל שצורפו( סמכים האחרים אשר צורפומה
מגישים  ,)ככל שהתקיים מפגש כאמור( פגש המציעיםמניתנה לנו ההזדמנות להשתתף ב, מסמכי המכרז

וזאת מבלי לגרוע מאיזו מהתחייבויותינו כמפורט בשאר מסמכי להלן  1במסמך ב'את הצעתנו כמפורט 
 מכרז:ה
 

הננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל,  .1
כל השירותים וביצוע  אופןכי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, 

 וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו.ינו הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות

  

נו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי לא הסתמכ .2
, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו מצהירים בזה, וו/או מי מטעמ וו/או עובדיתאגיד ה

כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ללא כל הסתייגות או שינוי וכי לא נציג כל תביעות או 
הסכם ההתקשרות )להלן: ת המבוססות על טענות של אי הבנה או אי ידיעה כלשהי של תנאי דרישו

 או של יתר המסמכים ואנו מוותרים בזה מראש על טענות כאמור."( ההסכם"
 

 מושא שירותיםהמתן המומחיות והניסיון הדרושים להאמצעים, הננו מצהירים כי אנו בעלי הידע,  .3
 מכרז זה. 

 
יונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע כל התחייבויותינו ישבידינו כל ההיתרים והרהננו מצהירים כי  .4

 על פי ההסכם.

 

הננו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על  .5
מפורטים התאם לתנאים הלבצע את השירותים בים ות שבמסמכי המכרז. אנו מתחייבכל הדריש

 .המכרז כולם יחד במסמכי
 

צעתנו זו, הננו מתחייבים כי היה ותתקשרו עמנו בהסכם, ננהג על פי ההסכם, לרבות אך ההגשת ב .6
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על פי כל האמור בנספחים להסכם המהווים חלק בלתי נפרד 

 .הימנו, ואנו מקבלים על עצמנו את מלוא תנאיו, וכן כל חובה אחרת הנובעת ממנו

 

שירותים והמצגים שניתנו על ידינו לתאגיד החתימתנו על מסמכי המכרז, אנו מצהירים כי כל ב .7
כך בכל מועד עתידי  וויישאר, לרבות במועד הגשת ההצעה, ומדויקיםבמהלך המכרז, הינם נכונים 

והינם חלק בלתי נפרד מהצעתנו. אנו מצהירים כי ידוע לנו שההצהרה האמורה הינה ביסוד הסכמת 
את הזכות לבדוק את כל  תאגיד שומר לעצמוהתנו במכרז וכי ייתאגיד להשתתפותנו ו/או לזכה

המצגים האמורים )לרבות לאחר שלב ההודעה על הזוכה(. ידוע לנו כי במקרה של אי התאמה מכל 
הסכם שיחתם עמנו, אם נזכה התאגיד זכאי לפסול את הצעתנו ו/או לבטל את המין וסוג, יהא 
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 זה. ןלענייתהא לנו כל טענה במכרז, ולא 
 

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ותהא תקפה ומחייבת אותנו  .8
, והיא תמשיך לחייב אותנו ואתם תוכלו יום מהמועד האחרון להגשת הצעות 90במשך תקופה של 

 שתכם.לקבלה בכל עת לפני תום אותה תקופה. תוקף הצעתנו זו יוארך לפי דרי
 

 המסמכים כל את נמציא, ידכם על לכך שנידרש במועד כי מתחייבים אנו, תתקבל והצעתנו היה .9
 הביצוע ערבות, כדין חתום, ההסכם לרבות, המכרז למסמכי בהתאם להמציא שעלינו והאישורים

. ביטוחים עריכת על והאישור

 

מושא  השירותיםלבצע את בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, הננו מציעים  .10
 .1מסמך ב' – והמחירים בכתב הכמויות מוצעים על ידנוהמכרז בתמורה למחירים ה

 
לרכוש ו/או לבצע את  תאגידבלבד ואין בו כדי לחייב את ה ויות מהווה אומדןידוע לנו כי כתב הכמ

או מספר לקבוע כי פריט מסוים  ,הבלעדי ו, על פי שיקול דעתתאגיד יהא רשאיהפריטים בו וה
 ולפי העניין. והכל על פי צרכי ,פריטים לא יבוצעו או לשנות את הכמויות בכתב הכמויות

 

 ביצוע על בעתיד יחולו אשר או החלים, שהוא סוג מכל, חובה תשלום, היטל, מס כל כי לנו מובהר כן .11
 שיגיעו כומיםמהס תאגידה כהני, כך לצורך. ידינו על וישולמו עלינו יחולו, זה חוזה י"עפ השירותים

  .לנו תשלום תהווה לזכאי אלו סכומים והעברת, דין כל לפי לנכות ושעלי סכום כל לנו

 
הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום לב וללא הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים  .12

 .במכרזהמגישים הצעות 
 

מכי התאגיד בשמו מוגשת הננו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במס .13
ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם 

 לחתימתנו על הצעה זו.
 
 
 

 חתימת וחותמת המשתתף: _____________    תאריך: ___________
 
 
 

)להלן: ______ _______________________עו"ד של _______________________  אני הח"מ
חתמו בפני     ביום המשתתף הינו חברה קיימת ופעילה וכי "( מאשר בזה כי המשתתף"

, כי נתקבלו בשם המשתתף________________________________________ על הצהרה זו ה"ה 
אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל 

 וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף. לחתימת המשתתף על הצהרה זו דין 
 

           _____________
  
  עו"ד ,                    
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 2/17מכרז מס'        
  (1מסמך ב')  

 הצעת  המשתתף        
 

 

 הצעת המשתתף
 

 :הנחיות

. והמחירים שלהלן השונים על גבי כתב הכמויותהמחירים המוצעים על ידו לפריטים את  ימלא המציע

 ובהר, כי יש למלא מחיר ליחידה וכן מחיר לסה"כ הפריטים. מ

 לביצוע הדרושים המרכיבים כל את כוללים בכתב הכמויות והמחירים הנדרשים הפריטים כי, מובהר

 ניהטכ במפרט כמפורט והחזרתם השרטוטים או/ו המסמכים הובלת לרבות השירותים של מלא

 כנספח ג' להסכם )מסמך ג'(. המצורף

לשכלול המהווה  כמות וכן ופריט פריט כל עבור מקסימאליים התאגיד מחירים קבע, שלהלן בטבלה

 בלבד. הזוכה קביעת לצורך ומשמשת אומדן בלבד

 שווה או נמוכה תהיה המחיר הצעת. ופריט פריט לכל ביחס מחיר הצעת ליתן נדרשים המציעים

 רשאים אינם המציעים .זה מחיר על תעלה ולא בכתב הכמויות והמחיריםש לפריט למחיר

 המחיר על העולה מחיר ימלא שמציע ככל. לפריט המקסימאלי המחיר על העולה מחיר למלא/לדרוש

 המחיר על העולה הסכום את המנטרל באופן הכספית הצעתו סכום את החברה תתקן המקסימאלי

 .התאגיד שקבע המקסימאלי המחיר עפ״י תשלום זה פריט בגין שדרש כמי בו ותראה המקסימאלי

 .כאמור כמו כן, רשאי התאגיד לפסול הצעה אשר תנקוב בסכום העולה על המחיר המקסימאלי

 לתקן רשאי התאגיד יהא, סופר טעויות או/ו חשבוניות טעויות בהצעה שנפלו במידה כי מוסכם,

 לאחר הטעויות תיקון את תכלול הצעהוה, תהא אשר לתיקון הכספית ההשלכה תהא, הטעויות

 .ועדת המכרזים ידי על שבוצעו

מע"מ, בשיעור החוקי שיהיה בתוקף  מע"מ. אינם כוללים המחירים בכתב הכמויותמודגש בזה, כי 

 במועד הרלוונטי, יתווסף וישולם כנגד המצאת חשבונית מס כדין.

בוע בהסכם ההתקשרות המצ"ב תנאי התשלום לרבות תנאי ההצמדה של התמורה יהיו בהתאם לק

 )מסמך ג'(.
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 ה וחותמת: ______________________חתימ

 
 להלן הצעת המחיר:

הכמויות הן לאומדן בלבד ואינן בגדר התחייבות של התאגיד לרכוש בכמות מינימאלית או מקסימלית או 

 אם בכלל לדרוש אותן מהספק

 
יח'  תיאור פריט פריט

 מידה

 כמות 

 

מחיר מוצע 

לפריט בש"ח 

 )ללא מע"מ(

סה"כ מכפלת  

 מוצעמחיר 

 בכמות 

על פי המפרט הטכני המצורף  GISהקמת מערכת  01.010

בנספח __, הכולל את כלל התכונות והדרישות 

לרבות הסבת / העתקת הנתונים האלפאנומריים 

והגרפיים מהמערכת הקיימת לרבות הקמת כלל 

 שכבות המידע.

ולרבות כלל הממשקים המופיעים במפרט הטכני 

 .למכרז

 

 mobileה מותאמת ל אספקת והתקנת אפליקצי

לטאבלטים וסמארטפונים )בגדלים הקיימים 

בשוק( לצורך צפייה ועדכון מידע הקיים בשטח 

)אביזרים, קווים( וכן העלאת תמונות למערכת ה 

GIS  10של התאגיד ברישוי מתאים עבור 

משתמשים לכל הפחות. האפליקציה תהיה 

 בממשק מקוון למערכת הממ"ג.

 

ות חיצוניות כדוגמת הקמת ממשקי מידע למערכ

 מערכת קר"מ, מוקד עירוני וכיו"ב

 

המחיר כולל הסבה ראשונית של כלל המידע 

מהמערכת הקיימת למערכת המציע לרבות 

העלאת כל התכונות הקיימות במערכת המציע, 

 בסיס הנתונים, דוחות, ממשקים קיימים וכיו"ב.

   1 קומפ

שנות ניסיון  5מעל  GIS/CADש"ע שרטט  01.020

 GISבתחום שרטוט בפלטפורמת מערכת ה 

 המוצעת על ידי הספק.

   200 ש"ע

וקליטתן  A0-A2סריקת תכניות נייר בגודל  01.030

לרבות מיקום / עימוד /  GIS/CADלמערכת 

מתיחה וקיבוע לפי קורדינטות והכנת לשרטוט 

   10 מ"ר
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 ה וחותמת: ______________________חתימ

יח'  תיאור פריט פריט

 מידה

 כמות 

 

מחיר מוצע 

לפריט בש"ח 

 )ללא מע"מ(

סה"כ מכפלת  

 מוצעמחיר 

 בכמות 

 במערכת.

שירות בדיקת וקליטת תכניות ממודדים לאחר  02.030

לרבות ( ASMADE )כדוגמת תכניות עדות ביצוע

מערכת קליטת תוכניות ובדיקתן בצורה 

בדיקת רישום תקין של נתונים ממחושבת וכן 

אלפאנומריים ונתונים ווקטוריים, שימוש 

באובייקטים ובדיקת תכניות על פי מפרט שכבות 

מידע ושדות נתונים הקיימים במערכת הממ"ג. 

ות ללא מגבלה השירות כולל תוכנה לבדיקת תכני

 וכן הפקת דוחות פלט.

הספק יעמוד מול המודדים בתיקון המידע הנדרש 

 ויבצע את קליטת המידע למערכת הממ"ג.

   15 תוכנית

סון וגיבוי אחתמיכה טכנית  –שרות אחזקה  03.030

בענן הספק וכן בשרת  GISלמערכת ה  חודשי

מקומי של התאגיד לרבות סנכרון נתונים בין 

 בסיס של לפחות פעם בשבוע. המערכות על

 

לרבות קליטת ו/או עדכון שכבות רקע ממקורות 

ו/או מסירת שכבות  GISזרים למערכת ה 

זאת  GISבפורמט הנדרש על ידי צד ג' ממערכת ה 

 באישור מראש ובכתב של מנהל התאגיד.

 

לרבות מתן שירות ותמיכה למערכת המידע 

 18:00בבוקר ל  8:00בימים א' עד ה' בין השעות 

לא כולל ימי שישי, שבתות, ערבי חג וחגים 

 יהודים.

 

   24 חודשי

  סה"כ מחירון 

 
 
 

    _________________  ______________________ 
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 חתימה וחותמת    תאריך     
 



 
- 22 - 
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 2/17מכרז מס'  
  מסמך ג'    

 ההסכם         
 

 הסכם

 
 2017___ שנת ביום _____ לחודש _ בבת יםשנערך ונחתם 

 
 בין 

 מי בת ים תאגיד מים וביוב בע"מ
 , בת ים 12מרח' הפלדה 

 "(תאגידה)להלן: "
 מצד אחד

 
 לבין

______________________ 
 מרחוב _________________

 
 "(ספקה)להלן: " 

 
 מצד שני

 
 

  GISלאספקת שירותי אחזקת מערכת  2/17והתאגיד פרסם את מכרז פומבי מס'   הואיל
 "(;המכרז)להלן: " תים מקצועייםושירו

  
במכרז ובהסכם  ספקשל ה הצהרותיווהגיש את הצעתו במכרז, ובעקבות הצעתו  ספקוה  הואילו

 כזוכה במכרז; ספקאת ה התאגידעדת המכרזים של קבעה ו ,זה
 

ותנאי ההתקשרות בין הצדדים פורסמו במהלך המכרז ונקבעו בחוזה זה המהווה חלק   הואילו
 ;ד ממנובלתי נפר

 
 

 אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 

 מבוא .1

 מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ובחזקת תנאיו.המבוא להסכם זה  .1.1

 

לסעיפים ולכותרות נועדה להקלת הקריאה בלבד ולא תשמש לצורך  ההסכםחלוקת הוראות  .1.2
 ו.פרשנות

 
 ראו יחד עימו:הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ויק .1.3

 נוסח ערבות ביצוע. -'נספח א .1.3.1

 .ביטוחי הספק אישור  -'בנספח  .1.3.2

 הצהרה על מתן פטור מאחריות -1נספח ב' .1.3.3

  מפרט השירותים.  -'גנספח  .1.3.4

 הצהרה והתחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים. -נספח ד' .1.3.5
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 ספקהצהרות ה .2
 מצהיר בזאת כדלקמן: ספקה

 

 נהירים לו והנספחים החוזה תנאי וכל, ונספחיו זה חוזה לרבות ונספחיו המכרז את קראכי  .2.1
 .לו וברורים

 

קיבל את כל ההחלטות הדרושות על פי כל דין להתקשרותו בהסכם זה, וכי אין כל  הואכי  .2.2
 ובביצוע זה חוזה על בחתימתו וכיפי דין או הסכם או אחרת, לחתימתו על הסכם זה -מניעה, על

 הסכם פי על, כלשהם שלישיים צדדים של בזכויות יעהפג משום יהיה לא פיו על התחייבויותיו
 . דין כל פי על או

 

היכולת הארגונית,  הניסיון, הידע, הידע, המומחיות,שיונות, ההיתרים, יהרכי יש בידיו את  .2.3
 מושא השירותיםמסוג וטיב  השירותיםח האדם הדרושים לביצוע והציוד, החומרים וכ

ח וכי יש לו את הכישורים המקצועיים וכ זה,  ההסכם, בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם
וכי ערך את כל הבדיקות הנחוצות לצורך עבודה מיומן והציוד הדרוש לביצוע התחייבויותיו 

 .בהתאם להסכם זה השירותיםביצוע 

 

שירותים הצפוי הימנו בקיום הולמד היטב את היקף  יםכי ביקר וסייר פיזית באתר .2.4
 .לתאגידבחינת כל התנאים והנסיבות הספציפיות  לפי חוזה זה, אגב והתחייבויותי

 
 מהן הנובעים או/ו השירותים בביצוע הקשורים והנסיבות הנתונים, התנאים כל את בחן הוא .2.5

וכי אין ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות בקשר עם האמור לעיל, והוא מוותר 
 .אמורבזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, כ

 
בשטחים בהם קיימים צנרת גז, דלק, חשמל, מים וביוב,  יתבצעו השירותיםשכי הביא בחשבון  .2.6

ניקוז, תאי ביקורת, שוחות, עמודי חשמל, כבלי חשמל, תקשורת וטלפון וכן מערכות תשתית 
 מתחת לפני הקרקע. הקרקע והןפני הן מעל , אשר מצויות, כולן או חלקן, מסוגים שונים

 

ים הנקובים בחוזה זה, מניחים את דעתו ומהווים תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו כי התשלומ .2.7
לפי החוזה. לא תוכר כל תביעה הנובעת מאי לימוד או מהערכה בלתי נכונה של תנאי העבודה 

 .ספקעל ידי ה

 
 החוזה מושאהשירותים  .3

וגרפית שירותים מקצועיים בתחום אספקת ואחזקת מערכת מידע גיאיעניק לתאגיד  ספקה .3.1
קליטת מידע הקיימת בתאגיד וכן שירותים מקצועיים בתחומי אחזקת המערכת, שרטוט, 

בהתאם להוראות הכל  ,(״השירותים״: להלן)כניות, מפות וכיו"ב הנדסי והפקת דוחות, ת
 הסכם זה על נספחיו.

 

 יתבקש הזוכה אשר משימות למלא CAD/GIS - ה בתחום שירות כלשכת יינתנו השירותים .3.2

 .CAD -ה ובתחום GIS -ה בתחום Autodesk Map Guide מוצרי עם עובד התאגיד. לבצע

 
בהתאם ללוח מעת לעת,  שיוציא התאגיד הזמנות עבודהעל פי  שירותיםיבצע את ה הספק .3.3

הזמנים שיפורט בכל הזמנה. מובהר בזאת, כי על הספק לעמוד בלוחות הזמנים שיפורטו 
בלוחות הזמנים תקנה לתאגיד את מלוא הסעדים על פי בהזמנות העבודה כאמור וכי אי עמידה 

 דין ועל פי חוזה זה לרבות חילוט הערבות הבנקאית, כולה או חלקה.
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ובהתאם להוראות התאגיד  'גנספח כ במפרט השירותים המצ"ב כמפורט השירותים יינתנו .3.4
  ו/או מי מטעמו.

 

תוך  התאגידלשביעות רצון בנאמנות, בשקדנות וברמה גבוהה  שירותיםלבצע ה מתחייב ספקה .3.5
 ובמחירי הצעתו.תאגיד דרש, ובהתאם להוראות היהיקף שי, בכל עמידה בלוחות זמנים

 
מכוח חוזה זה  ספקעם ה התאגידלמען הסר ספק, מוסכם ומובהר בזאת במפורש כי התקשרות  .3.6

 .התאגידוכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר על ידי 

 
כוח האדם הדרוש לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה וכן את  מתחייב להעמיד את כל ספקה .3.7

כל הציוד המכני והאביזרים האחרים הדרושים לביצוע יעיל ומהיר של התחייבויותיו על פי 

  .הסכם זה

 

 והעובדים הציוד .4

לבצע את מצהיר כי הוא בעל ידע, כישורים, ציוד וצוות עובדים מיומן וכי הוא מסוגל  ספקה .4.1
 חוזה זה לשביעות רצון התאגיד. שאמו השירותים

 

 עפ"י חוזה זה. השירותיםמצהיר כי לרשותו הציוד והמכשור הנדרשים לביצוע  ספקה .4.2

 
מתחייב בזאת להעסיק מספר מספיק של עובדים מקצועיים ומיומנים לתפקידם ובעלי  ספקה .4.3

 עפ"י חוזה זה. השירותיםכל הרישיונות הדרושים לביצוע 

 

לא יהיה מרוצה מתפקודם או התנהגותם, או מרמת הביצוע אגיד מטעם הת והמפקחבמידה  .4.4
אחרים בתוך  עובדיםב עובדים, את ההמפקחיחליף, לבקשת  ספק, הספקשל ה עובדיםשל ה

 .המפקחשבוע לכל היותר, לשביעות רצונו המלאה של 

 

 יעסיק את כוח האדם ו/או כל גורם אחר מטעמו בהתאם לכל דין. ספקה .4.5

 

, התעסוקה שירות חוק להוראות בהתאם ורק אך עובדים ספקעסיק הי השירותים לביצוע .4.6
 אזרחות בעלי שאינם עובדים להעסיק רשאי ספקה יהיה לא מקרה ובשום, 1959 -ט"התשי

 . בישראל כחוק עבודה אישור בידיהם יש אם אלא, ישראלית

 

.  םמועסקי או/ו העובדים להעסקת בקשר דין כל הוראות אחר עת בכל למלא חייב ספקה .4.7
 כל, המעביד י"ע המשתלמים הסוציאליים התשלומים כל את, עובדיו כל בעד ישלם ספקה

 פי על המעביד חייב בהם אחרים תשלומים וכן עובדיו משכר בניכויים חייב שמעביד התשלומים
 הגדול המספר את המייצג העובדים ארגון ידי על המקובלים בשיעורים סוציאלי וביטוח חוק

 . ענף באותו במדינה םהעובדי של ביותר

 
 אי קיום יחסי עובד ומעביד .5

ו/או עובדיו ו/או מועסקיו הינם לגבי התאגיד  ספקמוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי ה .5.1
ו/או עובדיו  ספקה עצמאי, ואין נקשרים בין התאגיד לבינם יחסי עובד ומעביד, ואין ספקבגדר 

או זכויות שהן על פי כל דין ונוהג המגיעים /ו/או מועסקיו זכאים לקבל מהתאגיד כל תשלום ו
 לעובד ממעבידו.

 

ישא בכל התשלומים וההטבות הסוציאליות המגיעות יבלבד  ספקמוסכם בזאת מפורשות כי ה .5.2
 שא בכל תשלום או הטבה כאמור.ייעל פי כל דין ונוהג לעובדיו ופועליו, והתאגיד לא 
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יו ו/או למועסקיו המשתלם כרגיל לעובד ו/או לעובד ספקחויב התאגיד בתשלום כל שהוא לי .5.3
חויב יאת התאגיד בכל סכום בו  ספקיפצה היום  21, בתוך ספקיודיע על כך התאגיד ל ,ממעבידו

 כאמור לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.

 
מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק ו/או נוהג  ספקמבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה, ה .5.4

 עובדים, לרבות הוראות חוק שכר מינימום.בנוגע להעסקת 

 
 העברת זכותוהסבת החוזה  .6

רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור  ספקאין ה .6.1
משנה  ספקמראש בכתב. לעניין זה פעולת  התאגידלאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת 

  .צמו תחשב לפעולה לגביה ניתן אישור בכתבבמסגרת המכרז ע ספקאשר הוצג על ידי ה

 

 התאגידרשאי למסור את ביצועה של העבודה כולה או מקצתה, אלא בהסכמת  ספקאין ה .6.2
 מראש ובכתב.

 
במפורש בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה  ואת הסכמתן התאגיד נת .6.3

ישא באחריות מלאה לכל י ספקמאחריותו ומהתחייבויותיו לפי החוזה, וה ספקפוטרת את ה
 ., באי כוחם ועובדיהםהשירותיםמעשה של כל מבצעי -שה או אימע

 

הינו תאגיד, הוא מתחייב בזאת, כי לאחר מועד חתימת חוזה זה על ידו הוא לא  ספקבמידה וה .6.4
או לא יצרף אליו בעלי מניות חדשים אשר יחזיקו במניות שמקנות זכות /יעביר מניות בתאגיד ו

או המקנות זכות , פות בעלי המניותדיבידנדים או מזכויות ההצבעה באסמה 25% -ליותר מ
לכך מראש  התאגיד הסכמת  ספקגיד, אלא אם קיבל הלמנות רבע או יותר מהדירקטורים בתא

 .ובכתב

 
 היקף החוזה  .7

הציוד,  ,אדם, החומרים, הכלים-חולרבות המצאת כ השירותיםוראות החוזה חלות על ביצוע ה .7.1
 .דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך המכונות וכל

 

או פעולות נוספות אשר יתברר כי יש  שירותים ספקאת הזכות להזמין מה ושומר לעצמ התאגיד .7.2
זה זה, אם נוכח דחיפות ביצוע חו מושא השירותיםלביצוע  צורך לבצעם בהקשר התאגידלדעת 

 .ת שתיקבע בין הצדדיםעפ"י תמורה נוספואם מכל טעם אחר והכול  שירותים םאות

 
 תקופת ההתקשרות  .8

)מועד חתימת הסכם זה( ותסתיים  לתאגיד תחל ביום __/__/__ ספקההתקשרות בין ה .8.1
 חודשים 12"(. תקופת ההתקשרות לא תעלה על תקופת ההתקשרות__/__/__ )להלן: " ביום

 מיום חתימת ההסכם. 

 

תקופות נוספות  4 -התקשרות בלתאגיד זכות חד צדדית ובלעדית להאריך את משך תקופת ה .8.2
תקופת הארכת )להלן " שנים 5-ל אובלבד שסה"כ ההתקשרות תהכל אחת,  חודשים 12 של

ימים  60. ההארכה תופעל אוטומטית, אלא אם התאגיד הודיע לספק לפחות "(ההתקשרות
 מראש, על הפסקת ההתקשרות.

 

וההוראות וההתחייבויות בתקופות הארכת ההתקשרות ימשיכו לחול על הצדדים כל התנאים  .8.3
הקבועות בחוזה זה, כאילו נחתם החוזה מראש למשך תקופה הכוללת את התקופה המוארכת 

 בכל פעם.  
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על אף האמור לעיל, התאגיד רשאי להביא את ההתקשרות על פי חוזה זה לידי סיום, בכל עת,  .8.4
חויב בתשלום פיצויים לעיל, מבלי לתת כל נימוק ומבלי שי 9.2 -ו 9.1ועוד קודם לאמור בסעיף 

יום מראש. במקרה כזה יראו  30 ספקלכלשהם בגין הביטול, בכל עת, על ידי מתן הודעה בכתב 
את החוזה כאילו נחתם מראש עד למועד הנקוב בהודעה, והחל ממועד זה יופסקו תשלומי 

 טענות בקשר לכך מכל סוג. ספקלולא תהיינה  התמורה

 

 התמורה .9

)מסמך  ספקחוזה זה תשולם על פי הצעת המחיר של ה מושאתים התמורה בגין אספקת השירו .9.1
 (, לפי ביצוע בפועל. 1ב'

 

שירותים, המגלמת בתוכה וכוללת כבר את כל השירותים  מאשר בזאת כי התמורה בגין ספקה .9.2
 אספקת השירותים.בקשר עם  לתאגיד יספקש, החומרים והציוד העבודות 

 

חשבונית  ספק, יגיש ההתאגידודה שנמסרה לו על ידי העב הזמנתבסיום ביצוע השירותים על פי  .9.3
 מס בגין השירותים שבוצעו על ידו בצירוף דוח ביקורת  חתום ע"י המפקח. 

 
 .בתוספת מע"מ כחוק, 60שוטף +  בתנאי התאגיד, על ידי ספקהתמורה תשולם ל .9.4

 

פי חוזה  ימים מתחילת הרבעון הראשון יעודכן סכום התמורה, על 7אחת לשנה קלנדרית, תוך  .9.5
, היום זה, כשהוא מוגדל או מוקטן בהתאם לעליית או ירידת המדד החדש לעומת מדד הבסיס

הוא יהווה את סכום התמורה הקובע בשנה שלאחר מכן )לעיל ולהלן: האחרון להגשת המכרז, ו
, מובהר בזאת, כי בכפוף לתשלום התמורה המוצמדת, ספק"(. למען הסר התמורה המוצמדת"

  פת ההארכה תהא זהה לתמורה בתקופת ההתקשרות.התמורה בתקו

 

 ומצהיר בזאת במפורש, כי התמורה, מהווה תמורה נאותה עבור ביצוע כל התחייבויותי ספקה .9.6
 בעניין זה. היה מנוע מלטעון כל טענה שהיאילפי חוזה זה, וכי 

 
 

 אחריות, פיצויים ושיפוי  .10

נזק או /ומי מטעמם מאחריות לכל אבדן או /ואו את עובדיהם /ו תאגידפוטר את ה ספקה .10.1

  .פי כל דין-עלאו /ושהוא באחריותו כאמור בהסכם זה, לרבות האמור לעיל 

 

האובדן, ם, זקימתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנ ספקה .10.2

 .פי כל דין-עלאו /ופי החוזה -אחראי להם על ספקהחבלות והתאונות אשר ה

 

אחראי כלפי כל צד שלישי, במידה שאחריות  ספקוע מכל האמור לעיל, בנוסף יהא המבלי לגר  .10.3
לנזקים שיגרמו תוך , דין אחראו /ולפי כל חוק או /וכזאת מוטלת על אדם לפי פקודת הנזיקין 
חויב לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם, י התאגידכדי ביצוע החוזה ובקשר לביצועו. אם 

ידו ואת אותו סכום יראו כחוב המגיע -את הסכום שישולם על ידלתאגלהחזיר  ספקמתחייב ה
ממנו  ספקיהיה רשאי לנכות חוב זה מכל סכום שיגיע ל תאגידלפי החוזה, וה ספקמהתאגיד ל

  .בכל זמן שהוא או לגבותו בכל דרך אחר

 

בגין כל נזק שיגרם לו  התאגידאת  ספקיפצה האו /ובנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, ישפה  .10.4
שימוש  עקבאו /והזנחה במילוי חובתו המקצועית או /ו ספקעקב שגיאה מקצועית של ה

תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה  ספקבחומרים או אביזרים לקויים. אחריותו של ה
 .לאחר תום תקופת ההסכם

 

 ספקלא ישחרר את ה מומי מטעאו /ו התאגידידי -הרשאה עלאו /וכי כל מתן היתר מובהר  .10.5
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על או /ו התאגידפי כל דין, ולא יהיה בכך כדי להטיל על -עלאו /ואחריותו כאמור בהסכם זה מ
 השירותים מושא החוזה. אחריות כלשהי לטיב או כשרות או איכות  ומי מטעמ

 

למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח  ספקבנוסף ומבלי לגרוע מאמור לעיל, על ה .10.6
שהותקנו לפי החוק הנ"ל ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לאומי וכל צווים, תקנות וכו' 

במשך כל תקופת , , יהיו בכל עתהשירותיםבאופן שכל עובדיו ושליחיו שיהיו מועסקים בביצוע 

  .פי החוק הנ"ל-, זכאים לכל הזכויות שעלהשירותיםביצוע 

 

ישה, מכל עילה על כל נזק וכנגד כל תביעה או דר התאגידמתחייב לפצות ולשפות את  ספקה .10.7
נגד מי או /וידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדם -שהיא, שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על

כנגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם ושולחיהם, בגין כל תאונה, חבלה או נזק המפורט או /ומהם 
 .ואןבמל לתאגידקבוע בכל דין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו או /ובחוזה, 

 

יוצא כנגד  ספקמבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של ה .10.8
אחראי לפצות את  ספקצו מאת בית המשפט, יהיה ה ומי מטעמאו /ו ועובדיאו /ו התאגיד

לעשות את  ספקהגורמים הנ"ל על כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, וזאת מבלי לגרוע מחובתו של ה
בכל ההליכים הדרושים להסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה  כל הדרוש ולנקוט

בין הוצאת הצו הנ"ל, או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודה  ספקחובה כלשהי לפצות את ה

  .כתוצאה מצו כנ"ל

 

עובדיהם או /ו התאגידלבוא, על חשבונו, בנעלי  ספקמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב ה .10.9
אחד מהם יתבעו בגין נזק כלשהו או /וכל הבא מטעמם, במידה שכולם או /ושלוחיהם או /ו

להיות מוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בכל תביעה כאמור והכול לפי קביעת או /ובהסכם זה 
 .המוחלט וועל פי שיקול דעת התאגיד

 
 

  ביטוח .11

 ל פי כל דין, מתחייב זה ו/או ע הסכםשל הספק על פי והתחייבויותיו מבלי לגרוע מאחריותו  .11.1
זה  הסכםתחילת מתן השירותים נשוא זה ו/או לפני מועד  הסכםהחתימה על הספק לפני מועד 

במשך כל תקופת על חשבונו , לערוך ולקיים )המוקדם מביניהם( על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו
 וחזה לעניין ביט הסכםתקופה אחרת כמפורט בו/או כל  זה הסכםמתן השירותים נשוא 

מורשית כדין האת הביטוחים המפורטים להלן, באמצעות חברת ביטוח  ,אחריות מקצועית
 : (או "הביטוחים" )להלן: "ביטוחי הספק" לפעול בישראל

 ;אש מורחב 11.1.1

 ;אחריות כלפי צד שלישי 11.1.2

 ;חבות מעבידים 11.1.3

 ;אחריות מקצועית 11.1.4

ו מטעמו, להמציא זה על ידו ו/א הסכםמועד תחילת מתן השירותים נשוא  לפנימתחייב, הספק  .11.2
 'נספח בכזה  הסכםאישור בדבר עריכת הביטוחים כנ"ל בהתאם לנוסח המצורף ל תאגידהלידי 

כשהוא חתום כדין על ידי  ,"( והמהווה חלק בלתי נפרד ממנואישור ביטוחי הספק)להלן: "
 )בנוסחו המקורי(. המבטח

ו/או לא תגרע המצאת אישור בדבר עריכת הביטוח כאמור, לא תפגע מוסכם בזה כי  .11.2.1
 , על נספחיו.זה הסכםעל פי  הספקהתחייבויות מ
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הינה תנאי   , כאמור,('נספח ב) מוסכם בזה על הספק כי המצאת אישורי ביטוחי הספק .11.2.2
לא יוכל הספק ( נספח ב')הספק המצאת אישור ביטוחי  וללאזה  הסכםיסודי ב

 להתחיל בביצוע העבודות ו/או מתן השירותים נשוא הסכם זה.

 קבלנים וקבלניבין היתר את אחריותו של הספק בגין ו/או כלפי  יורחבו לכסות י הספקחטויב .11.3
המועסקים על ידי הספק ובנוסף )ומבלי לגרוע מהאמור( יורחבו ביטוחי הספק  לרבותמשנה 

ו/או מנהליו ו/או עובדיו בגין אחריותם לכל מעשה ו/או מחדל רשלני של  תאגידלשפות את ה
 "(.המבוטח יחידיהספק )להלן: "

 הסכםהנדרשים בקשר עם השירותים בקשר עם חזיק בתוקף את כל הביטוחים לה הספקעל  .11.4
 . בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, אתזה בתוקף הסכםבמשך כל  התקופה בה יהיה זה, 

בתוקף כל עוד לא תמה תקופת וחבות המוצר, על הספק להחזיק  י אחריות מקצועיתביטוח
 זה על נספחיו. הסכםלכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם  י דיןההתיישנות על פ

מתחייב לבטח כל רכוש המובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או עבורו בקשר עם מתן הספק  .11.5
 מתן השירותים.אחר שהובא ויובא לצורך  ציודהחומרים וכל  השירותים לרבות את הציוד,

הספק )אם וככל שייערכו( לרבות פוליסת אש מורחב הספק מתחייב כי בכל ביטוחי הרכוש של 
( ייכלל סעיף מפורש 'נספח בלנספח אישור ביטוחי הספק ) 1סעיף הנערכת על ידי הספק על פי 

ו/או מנהליו ו/או עובדיו  תאגידבדבר ויתור על כל זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי הספק כלפי ה
 . זדוןבא יחול לטובת אדם שגרם לנזק ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף ל

וסכם בזה, כי הספק רשאי שלא לערוך ביטוח אש מורחב לרכוש ו/או ציוד המשמש מ 11.5.1
לאישור ביטוחי הספק,  1ובסעיף לעיל   11.1.1בסעיף כמפורט  אותו במתן השירותים

להלן, יחול  11.16 בסעיףואולם האמור בסעיף זה )ביטוח( לעיל ולהלן לרבות האמור 
 .גבי כל אובדן ו/או נזק שייגרם לרכוש הספק כאילו נערך הביטוח כאמור במלואול

, כי במידה ולא יערוך לעיל מתחייב הספק 11.2בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  11.5.2
, לא יאוחר ממועד חתימת הסכם זה וכתנאי תאגידביטוח אש מורחב, להמציא לידי ה

ו/או  תאגידור מאחריות כלפי הלתחילת מתן השירותים, מכתב הצהרה בדבר פט
הצהרה", המצורף להסכם זה  -מנהליו ו/או עובדיו בהתאם לנוסח "פטור מאחריות 

 כשהוא חתום כדין על ידי הספק. (1) 'נספח בכומסומן 

לנספח אישור  2סעיף פוליסת ביטוח האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הספק על פי  .11.6
ו/או מנהליו ו/או עובדיו )להלן: "יחידי  תאגידשפות את ה( תורחב ל'נספח בביטוחי הספק )

המבוטח"( היה ותוטל על מי מהם אחריות למעשה ו/או מחדל רשלני של הספק ו/או מנהליו 
ו/או עובדיו בכפוף לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור 

 כל אחד מיחידי המבוטח.

לנספח אישור עריכת ביטוחי  3סעיף על פי  מעבידים הנערכת על ידי הספק פוליסת ביטוח חבות .11.7
קרות וייקבע לעניין  היהו/או מנהליו ו/או עובדיו  תאגיד(  תורחב לשפות את ה'נספח בהספק )

שייגרמו בתקופת הביטוח "( מקרה ביטוח)להלן: "תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי 
, כי הינם תוך כדי ועקב עבודתםזה,  הסכםדי הספק בקשר עם למי מהעובדים המועסקים על י

נושאים בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי הספק ו/או לעניין חבות 
 הספק כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידו.

לנספח אישור ביטוחי  4סעיף פוליסת ביטוח אחריות מקצועית הנערכת על ידי הספק על פי  .11.8
ו/או מנהליו ו/או עובדיו היה ותוטל על מי מהם  תאגיד( תורחב לשפות את ה'נספח בק )הספ

במעשה ו/או מחדל  ןחובה מקצועית שמקור הפרתבשל אחריות בגין רשלנות מקצועית ו/או 
 תאגידהחבות הספק כלפי ביטוח וזאת מבלי לגרוע מרשלני של הספק ו/או מנהליו ו/או עובדיו 

בנוסף לאמור לעיל מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר, ובדיו. ו/או מנהליו ו/או ע
 .)ששה( חודשים לאחר תום תקופת הביטוח 6תקופת גילוי של 

 רשאיהיה ולדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים הנ"ל,  .11.9
בכל ביטוח רכוש כי  לכך הספק לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים ולגרום



 
- 29 - 

 

 ה וחותמת: ______________________חתימ

מעבר למצוין לעיל ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף הספק נוסף או משלים אשר יערוך 
ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף  מנהליו ו/או עובדיו ו/או תאגידכלפי ה)שיבוב( 
 . זדוןבלא יחול לטובת אדם שגרם לנזק )שיבוב( 

את כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח למען הסר ספק מובהר בז .11.10
(, הינם דרישה 'נספח בזה ובאישור עריכת ביטוחי הספק ) הסכםהמתחייבים מן האמור ב

מינימאלית המוטלת על הספק, ועל הספק לבחון את חשיפתו לנזקים ו/או לחבויות ולקבוע את 
הביטוח בהתאם. הספק מצהיר ומאשר כי הוא סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי 

ו/או מי מטעמו בכל  תאגידיהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ה
הקשור לסכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המינימאליים כאמור לעיל 

 ולהלן.

ו/או לשנותם לרעה בטלם ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי ל .11.11
 30הודעה בכתב בדואר רשום  תאגידללספק ו נמסרה על כךאלא אם בתקופת הביטוח, 

ביטול ללא יהיה תוקף יתחייבו כי  מבטחי הספק יום מראש על כוונתו לעשות זאת.( שלושים)
בכתב הודעה  נמסרהאם לא ו/או מנהליו ו/או עובדיו  תאגידהשכאלו לגבי ו/או שינוי לרעה 

 .ההודעהממועד מסירת הימים ( שלושים) 30ובטרם חלוף לעיל כאמור 

כי איזה מבין ביטוחי הספק על פי הביטוחים  תאגידבכל פעם שמבטחו של הספק יודיע לספק ול .11.12
עומד להיות מבוטל או משונה לרעה, כאמור ( 'נספח ב)שנערכו לפי נספח אישורי ביטוח הספק 

אישור  תאגידרוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא ללעיל, מתחייב הספק לע 11.11בסעיף 
 עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה של הביטוח הקודם, כאמור לעיל.

מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא  גרועל מבלי .11.13
מתחייב הספק לדאוג כי קבלני הסכם זה או חלק מהם יבוצעו על ידי ספק משנה מטעם הספק, 

אף הם את כל  ויקיימו יערכו, םהשירותים או בקשר עמ במתןיועסקו על ידו  אשרהמשנה 
לעיל ולהלן לרכושם  כמפורט (11סעיף ) זהלהסכם  הביטוחבסעיף  הנדרשיםהביטוחים 

חלוף על זכויות הת ויתוריםווה יכללו את כל התנאים, ההרחבות אלוולאחריותם, וכי ביטוחים 
. ('נספח ב, לרבות בנספח אישור ביטוחי הספק )הנדרשים בביטוחי הספק, כמפורט לעיל ולהלן

הספק אחראי לוודא כי בידי קבלני המשנה המועסקים על ידו תהיינה פוליסות ביטוח תקפות 
 .)אישור ביטוחי הספק( 'נספח בלמפורט בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים ב בהתאם

בגין מעשה או מחדל במתן  תאגידספק יישא באחריותו על פי דין כלפי המובהר בזאת, כי ה .11.14
זה, לרבות שירותים אשר יינתנו על ידי הספק  הסכםבקשר עם  תאגידהשירותים הניתנים ל

בגין כל אובדן ו/או נזק  תאגידמשנה, והספק הוא שיהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את ה
השירותים שניתנו על ידי מי מקבלני המשנה, בין אם שייגרם לו, במישרין ו/או בעקיפין, עקב 

 אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות המפורטות בסעיף זה )ביטוח( ו/או בנספח
 (  ובין אם לאו.'נספח באישור ביטוחי הספק )

קודמים לכל ביטוח הנערך ראשוניים וביטוחי הספק ייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם  .11.15
בדבר שיתוף ו/או תביעה או טענה ו/על כל דרישה  יםהספק מוותר יוכי מבטח תאגידידי העל 

 –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  59לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף  .תאגידביטוחי ה
 יו.וכלפי מבטח תאגידהכלפי  "ביטוח כפל" ולרבות כל טענת 1981

יר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן מצה .11.16
ו/או המשמש  הספקבגין נזק לרכוש בבעלותו של  התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיותביעה כנגד 

זכאי לשיפוי בגינו, על פי ביטוח הרכוש  הספקזה ואשר  הסכםאותו במתן השירותים נשוא 
 התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיואת את שנערך על ידו )בין אם נערך ובין אם לאו( והוא פוטר בז

אולם מוסכם . (הספק)לרבות בגין ההשתתפות העצמית המוטלת על מכל אחריות לנזק כאמור 
 בזה כי הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם למקרה הביטוח בזדון.

 לרבות זה )ביטוח( 11בסעיף לשלם את דמי הביטוח בגין הפוליסות המפורטות מתחייב  הספק .11.17
, וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן ('נספח בבאישור ביטוחי הספק )

ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור , ות כלשונןפוליסוראות הה ולקיים את כל למלאבמועד ו
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ולדאוג ולוודא כי על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח, ככל שקיימות 
. בנוסף לאמור זה הסכםמתן השירותים בקשר עם ה בתוקף במשך כל תקופת ניתהי ותהפוליס

אחריות מקצועית וחבות המוצר יחזיק  יביטוח לעיל ומבלי לגרוע ממנו, מתחייב הספק כי את
 הסכםבקשר עם על ידו נעשתה  אשר מתקיימת אחריותו על פי דין לכל פעילותבתוקף כל עוד 
 .זה, על נספחיו

על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה על עם היוודע למנהליו  תאגידדיע להספק מתחייב להו .11.18
מעבידים. כן  חבותהמוצר, אחריות כלפי צד שלישי או אחריות מקצועית, חבות פי ביטוח 

ככל שיידרש  ככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס הספק, תאגידמתחייב הספק לשתף פעולה עם ה
 תאגידו/או מימוש זכויות ה חליט להגישה למבטחיםי ידתאגלשם מימוש תביעת ביטוח אשר ה

 .על פי ביטוחי הספק

בכל מקרה  הספקהמלאים במסגרת ביטוחי סכומי הביטוח אחראי להשיב לקדמותם את  הספק .11.19
 .בו תימסר למבטחים הודעה על תביעה אשר תביא להפחתת סכומי הביטוח

ו/או מנהליו  תאגידראי לשפות את הכמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הספק יהיה אח .11.20
ו/או עובדיו באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה 

מנהליו ו/או  הספקעל ידי שלא בתום לב  הביטוח פוליסותאיזו מתנאי מתנאי ו/או אי קיום של 
 .ו/או מי מהעובדים המועסקים על ידו

ה בתום לב ו/או אי הפרייקבע בפוליסות כי  לפגוע בכלליות האמור בנוסף לאמור לעיל ומבלי .11.21
הספק, לרבות, אך לא מוגבל, ת הביטוח על ידי ופוליסאיזו מתנאי מ קיום בתום לב של תנאי 

איחור במתן הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה שנעשו בתום לב על ידי הספק ו/או מי מטעמו, 
יו ו/או עובדיו  לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים ו/או מנהל תאגידהבזכויות  יפגעולא 

 אלו. 

הספק לחזור ולהפקיד )שבעה( ימים ממועד תום תקופת ביטוחי הספק, מתחייב  7 -לא יאוחר מ  .11.22
בגין הארכת תוקפם לתקופה , לעיל 11.2בסעיף כאמור ( 'נספח ב)את אישור עריכת הביטוח 

במועדים הנקובים, , ('נספח ב) אישור ביטוחי הספקנוספת, הספק מתחייב לחזור ולהפקיד את 
על  זה הסכםהינו מחויב בעריכת הביטוחים בהתאם לאמור במדי תקופת ביטוח וכל עוד 

 נספחיו.

ו/או הצהרת פטור  כאמור( 'נספח ב)" י הספקמצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ביטוח הספק .11.23
 לתחילת ו/או להמשך מתן השירותים יםדומק תנאי מתלה ההינ (,1 'נספח ב) תאגידמאחריות ה

כאמור במקרה  את תחילת ו/או המשך מתן השירותים הספקלמנוע מ רשאי יהא תאגידוה
 המוסכם כנדרש.מועד ב ולא הומצא ,כאמור ו/או ההצהרה, שהאישור

בבדיקתם ו/או אי בדיקתם, מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הספק, המצאתם ו/או  .11.24
או על מי מטעמו ו/או ו/ תאגידבשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על הו/או   גידתאעל ידי ה

אחריותו ו/או לגרוע בצורה כלשהי מלהוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם 
או כדי להטיל אחריות ו/ או על פי כל דיןו/זה  הסכםשל הספק על פי ו/או מהתחייבויותיו 

 ו.ל מי מהבאים מטעמו/או ע תאגידכלשהי על ה

  -ו 11.2י הספק כאמור בסעיפים טוחיאי המצאת אישור בהמצאת או הסר ספק מובהר כי למען  .11.25
 , על נספחיו.זה הסכםפי  - על הספקבמועד, לא תפגע בהתחייבויות לעיל  11.22

לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו על ידי הספק כאמור לעיל )אך לא חייב( רשאי  תאגידה .11.26
על פי סעיף מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויותיו והספק 

 זה )ביטוח(. 11

לבדוק את  וביחס לאישורי הביטוח וזכות תאגידהמצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של  הספק .11.27
מי מטעמו על או ו/ תאגידהכמפורט לעיל, אינה מטילה על  תיקונםולהורות על אישורי הביטוח 

כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי 
ו/או על פי כל  זה הסכםעל פי  הספקהיעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 

 דין.
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 הינוכל סכום לו לעכב יהיה רשאי  תאגידהבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי  .11.28
הספק בקשר עם דת לזכות מוהעזה )סעיף ביטוח( מהתמורה  11פי תנאי סעיף  זכאי על

 )שבעה( ימים מראש.  7ובתנאי שהודיע על כך לספק, בכתב,  ההתקשרות נשוא הסכם זה

כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם  תאגידמוסכם בזה על ה .11.29
)באם נגרמו(  תאגידבניכוי הוצאות שנגרמו ל, יושב לספק הסכום המעוכב תאגידלמוסכם על ה

 בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח, כאמור.

 

מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על הספק  .11.30
 .ו/או על מי מטעמו תאגידבלבד, ובכל מקרה לא על ה

הספק למלא אחר כל דרישות  זה לעיל, מתחייב הסכםבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום ב .11.31
והוראות החוק לביטוח לאומי, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, התקנות וכדומה, 
שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, באופן שכל 

מקרי זה, לרבות שליחיו ואלה שיועסקו באופן  הסכםהעובדים שיועסקו במתן השירותים נשוא 
 זה, זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. הסכםאו זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת 

מובהר בזאת, כי כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות  .11.32
בדבר אחריותו הבלעדית של הספק לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים  הסכםה
 הדין.זה ו/או על פי  הסכםב

 .הסכם, והפרתן מהווה הפרה יסודית של ההסכםזה הנן מעיקרי ה 11ובהר, כי הוראות סעיף מ .11.33

 

 תיוערבו .12

 חוזה חתימת במועד לתאגיד הזוכה ספקה ימציא, זה חוזה פי על התחייבויותיו מילוי להבטחת .12.1
 ערבות" :להלן) מהתמורה שבהסכם זה 10%בשיעור של  מותנית בלתי בנקאית ערבות, זה

 .'אנספח כ המצורף בנוסח הערבות "(צועהבי

 

 ותוקפה, הידוע במועד האחרון להגשת הצעות ,לצרכן המחירים למדד צמודה תהיה הערבות .12.2
 הערבות חודשים ממועד סיום ההסכם. 12החל ממועד החתימה על חוזה זה ועד לתום  יהיה

 הסכם י"עפ ספקה של התחייבויותיו מלוא להשלמת ועד תאגידה דרישת לפי, לעת מעת, תוארך
 . זה

 

 .  החוזה הוראות כל של מדויק ולמילוי לקיום כבטחון תשמש תוהערב .12.3

 

 זה הסכם להוראות בהתאם תוקפה את האריך לא או/ו הערבות סכום את ספקה עדכן לא .12.4
 . הערבות לחילוט עילה, כשלעצמו, הדבר יהווה, זה הסכם להוראות בהתאם

 

 ההוצאות כל של ולכיסוי להבטחה הערבות תשמש לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי .12.5
 להתחייב או לשלם או להוציא עלול שהתאגיד ספקל ובעקיפין במישרין הקשורים והתשלומים

עבודת  עקב ומטעמ למי או לתאגיד להיגרם העלול והפסד נזק וכל, זה חוזה עם בקשר בהם
 .ספקה

 
 או אחת בפעם, מקצתו או לוכו, הערבות סכום את לגבות רשאי התאגיד אהי כאמור מקרה בכל .12.6

 . כאמור והתשלומים  ההוצאות, ההפסדים, הנזקים לגבי מתוכו ולהיפרע, פעמים במספר
 

 בידי תהיה עת שבכל באופן, חדשה בנקאית ערבות, לאלתר ספקה ימציא, ערבות חולטה .12.7
 .זה בסעיף הנקוב הסכום במלוא ערבות התאגיד
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סבור כי הופר תנאי יאוטונומי, כל אימת ש לחלט את הערבות באופן ךהיה מוסמיהתאגיד  .12.8
 להוכיח זאת. ומתנאי החוזה ומבלי שיהא עלי

 

 האמור לעיל אינו בא לפגוע בכל זכות או סעד אחר שיעמדו לרשות התאגיד עקב ובגין ההפרה. .12.9
 

 

 הפרה ובטלות החוזה .13

 ספקה כל תנאי מתנאי חוזה זה או כל התחייבות מהתחייבויותיו בחוזה זה, יפצה ספקהפר ה .13.1
בגין ההפרה בין במישרין ובין בעקיפין וזאת מבלי לפגוע  ואת התאגיד בגין כל נזק שייגרם ל

אחר לביצוע  ספקבזכויות התאגיד לכל סעד משפטי אחר לרבות ביטול החוזה והתקשרות עם 
 .םחוזה זה או חלק מההשירותים מושא 

 

במועדים ובשעות הקבועים בחוזה  השירותיםלעיל, איחור בביצוע  מבלי לגרוע בכלליות האמור .13.2
  מהווה הפרת תנאי עיקרי ויסודי בחוזה זה.ונספחיו זה 

 

היה התאגיד רשאי לבטל ישל התאגיד לפי חוזה זה ולפי כל דין,  ומבלי לפגוע ביתר זכויותי .13.3
 חוזה זה.הפרה יסודית של יפר  ספקידי במידה והיחוזה זה באופן מ

 

 :התאגיד רשאי לבצע אחת או יותר מאלה, יהיה תיוחוזה זה או הוראה מהוראו ספקהפר ה .13.4

 
הימנו בין בכתב ובין בע"פ למלא אחר  לבטל את החוזה לאלתר לאחר שהתאגיד דרש .13.4.1

 .לא עשה כן ספקאותן הוראות תוך תקופה שתקבע לכך ע"י התאגיד, וה

 בגין ההפרה. ופיצוי על כל נזק ישיר או עקיף שנגרם ל ספקלקבל מה .13.4.2

ו/או לחלט את הערבות שניתנה להבטחת ביצועו של  ספקיע ללעכב כל תשלום המג .13.4.3
 החוזה.

 .השירותיםאחר לצורך ביצוע  ספקעובדים ו/או  ספקלהעסיק על חשבון ה .13.4.4

 

כמי שהפר את החוזה הפרה יסודית  ספקמבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בחוזה ייחשב ה .13.5
 וזאת בקרות אחד מן האירועים הבאים:

 

יום מיום  30מן התאגיד והעיקול לא יוסר תוך  ספקספים המגיעים לאם יוטל עיקול על כ .13.5.1
 הטלתו.

הוא אדם או שותפות ויינתן נגדו או נגד אחד מיחידיה של השותפות צו  ספקאם ה .13.5.2
 לקבלת נכסים.

 הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים. ספקאם ה .13.5.3

הל עיזבון או כל אדם הממונה על בכל מקרה שבו עשוי להינתן השירות בידי נאמן, מנ .13.5.4
 .ספקנכסי ה

 

זכאי לפיצוי כספי כלשהו ולא יהיה זכאי  ספקהופסק תוקפו של החוזה כאמור לא יהיה ה .13.6
יהיה זכאי אך ורק לתמורה בעד התקופה שבה בוצע החוזה  ספקלתשלום עבור נזק כלשהו. ה

 עד להפסקת תוקפו כאמור. ספקבידי ה

 

הא רשאי לבטל ההסכם בהוראה בכתב של המנהל בכל עת אגיד יהתמבלי לפגוע באמור לעיל,  .13.7
ימים. במקרה כזה יראו את  30ע"פ שיקול דעתו הבלעדי של המנהל, וזאת בהתראה של 

בשל ביטול  ספקההסכם כאילו נחתם מראש עד למועד הנקוב בהודעה. הופסקה עבודת ה
התמורה המגיעה לו,  זכאי לקבלת ספקכאמור בסעיף זה, יהיה ה התאגידההסכם על ידי 

ועד למועד  ועל פי הזמנת ולשביעות רצונשביצע בפועל  שירותיםבהתאם לתנאי החוזה, בגין ה
או /לקזז ו זכאי וא, בניכוי כל הכספים אותם ההתאגידעפ"י הודעת  שירותיםהפסקת ה
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או בהתאם לכל דין. כנגד קבלת התמורה הנ"ל, לאחר הניכויים, /להפחית בהתאם להסכם זה ו
או הפסדים שנגרמו לו, /או תביעות בגין נזקים ו/או דרישות ו/כל טענות ו ספקלא תהיינה ל

 .כולל עבור פגיעה במוניטין, כתוצאה מהפסקת העבודה וביטול ההסכם
 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות או סעד שיעמדו לתאגיד על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין  .13.8
 עקב ובגין ההפרה.

 
 
 

 התאגידע"י  ביצוע .14

 נמנע והוא זה חוזה פי על לבצע ספקה על היה אשר, בהוצאות נשיאה לרבות, התחייבות כל .14.1
 היהי, להן מלציית נמנע ואשר התאגיד או, המנהל מאת קיבל אשר הוראות לרבות, מלבצעה
 . לנכון צאימש כפי, שלישי צד כל באמצעות או ובעצמ, לבצען רשאי התאגיד

 

 כל בביצוע ול נגרמו אשר בהוצאות לעיל כאמור במקרים ספקה את ייבלח רשאי היהי התאגיד .14.2
 מהזכויות לגרוע מבלי וזאתהוצאות ותקורה  18% בתוספת, הוראות או התחייבויות אותן

 . ספקה י"ע ההסכם של זו הפרה עקב תאגידל העומדות
 

 את לגבות תאגידה מזכות או החוזה פי על ספקה מהתחייבויות לגרוע כדי לעיל באמור אין .14.3
 . אחרת דרך בכל ספקמה האמורים הסכומים

 
 סודיות  .15

מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה  ספקה
 או/ובתאגיד , והמתייחסת לכל עניין ונושא הקשור השירותיםאו תוך כדי ביצוע /שהגיעה אליו בקשר ו

כל או /וגם על ידי עובדיו  תקויםלוודא כי הוראה זו  ספקן מתחייב ה. כובפועלים מטעמ או/ו ובעובדי

 .הפועל מטעמו
 

 עניינים ניגוד .16

 קשריו ובין זה חוזה במסגרת התחייבויותיו בין או בינו עניינים בניגוד יהיה לא הספק .16.1
, לאו אם ובין כלשהי הנאה טובת תמורת או בשכר בין, האישיים או המקצועיים, העסקיים

 אחר גורם כל לבין בינו כלשהו קשר ואין, עניינים ניגוד בה שיש התחייבות או עסקה כל לרבות
 ״ניגוד. ביצועו ולצורך זה חוזה במסגרת זולת ,זה חוזה עוסק שבהם לתחומים הנוגעים
 .כאמור עניינים לניגוד חשש אף משמעו עניינים״

 

 הנחיות כל אחר וימלא בכתב ידלתאג מיד כך על הספק ידווח, עניינים ניגוד של מצב ונוצר היה .16.2
 .התאגיד בנדון

 

 . ד'כנספח  המצורף בנוסח עניינים ניגוד אי בדבר התחייבות על זה חוזה במסגרת הספק יחתום .16.3

 
 יזוזק .17

מאת התאגיד בהתאם לחוזה זה, כל סכום  ספקלקזז מכל סכום שעשוי להגיע ל  התאגיד זכאי .17.1
התאגיד לשלם בגלל  הפרתו או נזקים שנדרש , אם בגלל ביצועו של החוזה,ספקמאת ה ושיגיע ל

 כאמור סכום כל לגבות התאגיד של ומזכות גורעות אינן זה סעיף הוראות מחדליו או פעולותיו.
 . ערבויות חילוט של בדרך לרבות, אחרת דרך בכל

 

 .ספקלכל סכום שחב התאגיד לא יבצע ניכוי או קיזוז של  ספקה .17.2
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 ה וחותמת: ______________________חתימ

 שלילת זכות עיכבון .18

 לפי שירותיםה לביצוע המשמשים במסמכים כלשהי חזקה זכות ספקל תהיה ולא אין כי בזה מוסכם
 זכות לו מוקנית אם, דין כל י"עפ לו המוקנית עכבון זכות כל על במפורש בזה מוותר הוא. זה חוזה

 . כזו

 

 סתירות במסמכים .19

 ההחוז מהוראות אחת הוראת בין באלה וכיוצא משמעות דו, התאמה אי, סתירה ספקה גילה .19.1
, ממנו חלק כל של או מסמך של הנכון בפירושו מסופק ספקה שהיה או, ממנו אחרת להוראה

 במקרה. בדבר בכתב הוראות לו ייתן מנכ"ל/ית התאגידו למנכ"ל/ית התאגיד בכתב ספקה יפנה
 .הקובעת היא מנכ"ל/ית התאגיד הוראת כזה

 

ככל שהוראות הדין קובעת  האמור בחוזה זה ובמסמכי המכרז אינו בא לגרוע מהוראות הדין. .19.2
התאגיד  ית/לפנות בעניין זה למנכ"ל ספקאחרת מהאמור בחוזה זה ו/או במסמכי המכרז על ה

 .לפעול בהתאם להוראות הדין ספקבכך. במקרה כזה על ה ה/ולעדכנו

 
 שונות .20

 אין לשנות כל הוראה בחוזה זה אלא בכתב, ולא תשמע כל טענה על שינוי בעל פה. .20.1

 

יתור התאגיד על ונעות מפעולה במועדה או מחדל מצד התאגיד לא ייחשבו כוכל ויתור, הימ .20.2
 התאגיד על כך בכתב ומראש. אלא אם כן ויתר וזכויותי

 

 הנובע ענין וכל פרשנותו, זה חוזה של לביצועו הנוגעת מחלוקת כל כי ביניהם מסכימים הצדדים .20.3
 .העיר בת יםאליו שייכת  במחוז המוסמכים המשפט בבתי ורק אך תתברר ממנו

 
 כתובות הצדדים הם כמפורט במבוא לחוזה זה. .20.4

 

כל הודעה, מסמך או מכתב שישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל יחשב כאילו נמסר  .20.5
במועד  -שעות ממועד מסירתו לבית הדואר כדבר דואר רשום, אם נמסרה ביד  72לתעודתו תוך 

 בפקסימיליהמסירתה, ואם נשלחה בפקסימיליה במועד שיגורה 
 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 

____________________ 
 ספקה

____________________ 
 התאגיד
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 ה וחותמת: ______________________חתימ

 נספח א'
 

 נוסח ערבות הסכם
 

         לכבוד:

 "(התאגידבע"מ )להלן: " בת יםמי 

 

 מספר ___________להסכם ערבות בנקאית הנדון: 

אנו  "(המבקשים____ מס' מזהה ____________ )להלן: "על פי בקשת ________________________

בתוספת הפרשי הצמדה למדד , ₪( ________)במילים: ₪ _____בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  ערבים

לשירותי אחזקת הסכם "(, בקשר עם הפרשי הצמדההנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן )להלן: "

, להבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם על פי מסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות עייםושירותים מקצו  GISמערכת 

 במסגרתו. 

 

ימים מיום קבלת  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה תוך 

לשהו או דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כ

באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון 

 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 

הן אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מ

 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 במכתבנו זה:

 משמעו מדד המחירים לצרכן כללי, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי -" מדד"

 .בחודש ________ המהווה את מדד הבסיס

 

 _ ועד בכלל.ערבות זו תישאר בתוקפה עד __________

 

 דרישה בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

 

 בכבוד רב,

 בנק _________
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 ה וחותמת: ______________________חתימ

 נספח ב'
 

  אישור על קיום ביטוחים        
 

 : ______________ תאריך        

 לכבוד
 מי בת ים בע"מ )להלן "התאגיד"(

 4200ת.ד 
  בת ים

 .,נ.ג.א

  .ספקביטוחי ה אישור: הנדון

 )להלן: "הספק"( _____________________________________ שם המבוטח :

  _____________________________________ כתובת :

)להלן:  ושירותים מקצועיים GISלמתן שירותי אחזקת מערכת  2/17 מס' : מכרז
  "השירותים ו/או "ההסכם"(.

הביטוחים ערכנו עבור הספק את מאשרים כי לביטוח בע"מ, החתומים מטה אנו ________ חברה 
)שני התאריכים נכללים  __________ועד יום  __________מיום שלמשך התקופה  ,המפורטים להלן

 ."(תקופת הביטוחולהלן: "
 

 פוליסה מס': ______________________ אש מורחב .1

כו כחדש את רכוש הספק לרבות ציוד, ביטוח אש מורחב המבטח בער הפוליסה : 
חומרים וכל רכוש אחר מכל מין וסוג שהוא בבעלות הספק המשמש אותו 

  במישרין ו/או בעקיפין במתן השירותים בקשר עם ההסכם שבנדון.

על פי התנאים, ההרחבות והכיסויים המכוסים בפוליסת רכוש )אש  הכיסוי הביטוחי : 
ברק, עשן, אש,  עקבובדן ו/או נזק מורחב(, לרבות אך לא מוגבל, א

התפוצצות, רעידת אדמה, פרעות, שביתות, נזקי סערה וסופה, נזקי כלי 
טיס, בום על קולי, שיטפון, נזקי מים, נזקים מנוזלים אחרים והתבקעות 

)על בסיס נזק  נזקי פריצהנזק בזדון, צינורות, נזקי התנגשות )אימפקט(, 
 ראשון( ושוד.

תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות  ליסת הביטוח כוללתפו תנאי מיוחד: 
ובלבד שהאמור  תאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיותחלוף )שיבוב( כלפי ה

 .זדוןבבדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם  שגרם לנזק 

 פוליסה מס': ______________________ צד שלישי  .2

פי הדין -המבטח את אחריותו של הספק עלכלפי צד שלישי  ח אחריותביטו הכיסוי הביטוחי : 
כל מעשה או מחדל רשלני בקשר עם מתן השירותים אשר הישראלי בשל 

 או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהואפגיעה לאובדן  גרמו
 נזק או פגיעה לרבותבכל הקשור למתן השירותים בקשר עם ההסכם, 

 ו.לעובדיאו /ו ומנהליללתאגיד ו/או 

לאירוע, לתובע ובמצטבר לתקופת ביטוח )שני מיליון ש"ח( ש"ח  2,000,000 גבול האחריות : 
 שנתית.

בדבר חבות הנובעת מ: אש, התפוצצות,  להגבלותזה אינו כפוף  ביטוח ביטול הגבלות : 
קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם, וכלפי בגין  הספקבהלה, חבות 

זיהום תאונתי מקרי מתקנים חשמליים, סניטאריים פגומים, מתקנים 
כל דבר מזיק במאכל או משקה, משביתה והשבתה, הרעלה ובלתי צפוי, 

וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי )למעט לגבי עובדים 
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 ה וחותמת: ______________________חתימ

 .חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי( הספקש

או מנהליו ו/או /תאגיד והפות את פוליסת הביטוח הורחבה לש .2.1 תנאים מיוחדים : 
 םהמ ימ על שתוטל אחריות בגין, )להלן: "יחידי המבוטח"( עובדיו

 בכפוף וזאת ו/או מנהליו ו/או עובדיו הספקמחדלי  למעשי ו/או
אחד  צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחריות לסעיף

 .המבוטח מיחידי

שאינו רכוש  תאגידהכוש בפוליסת הביטוח מצוין במפורש כי ר .2.2  
, ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד הספקשימושו, של ו/או  בבעלותו

 .)למעט אותו חלק של הרכוש עליו פועל הספק ישירות( שלישי

 פוליסה מס': ______________________ חבות מעבידים  .3

 פקודתי מעבידים המבטח את אחריותו של הספק על פחבות ביטוח  הכיסוי הביטוחי : 
 פגומים, התש"ם )נוסח חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים הנזיקין

 בקשר עם ההסכםבמתן השירותים כלפי העובדים המועסקים על ידו  1980
שייגרמו ו/או מחלה מקצועית )להלן: "מקרה ביטוח"(  תאונת עבודהבגין 

 בכל הקשורבמשך תקופת הביטוח  תוך כדי ו/או עקב עבודתםלמי מהם 
 .במתן השירותים בקשר עם ההסכם

 $ לתובע. 1,500,000 גבול האחריות : 

 $ לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. 5,000,000  

כלפי  הספקומנוחה, חבות  עבודהת בדבר שעו ותביטוח זה אינו כולל הגבל ביטול הגבלות : 
, דם()היה והספק ייחשב כמעבי עובדיהםאו /קבלנים ו/או קבלני משנה ו

 .פיתיונות ורעלים והן בדבר העסקת נוער המועסקים על פי החוק

 ו/או מנהליו ו/או עובדיו, התאגידלשפות את  הורחבה פוליסת הביטוח תנאים מיוחדים : 
נושא בחובות מעביד מי מהם כי  מקרה ביטוח, קרות לענייןונקבע היה 

י מי מהעובדים מי מעובדי הספק ו/או לעניין חבות הספק כלפכלפי  כלשהן 
 .המועסקים על ידו

תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות  פוליסת הביטוח כוללת תנאי מיוחד: 
ובלבד שהאמור  תאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיותחלוף )שיבוב( כלפי ה

 .זדוןבבדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם  שגרם לנזק 

 ה מס': ______________________פוליס  מקצועית אחריות .4

הספק על פי דין בשל תביעה  המבטח את אחריותביטוח אחריות מקצועית  הכיסוי הביטוחי : 
חובה מקצועית  הפרת ו/או דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או בגין

אספקת  במסגרתבמעשה או מחדל רשלני של הספק ו/או עובדיו  ןשמקור
 .בקשר עם ההסכם המוצרים ו/או מתן השירותים

מיליון ש"ח( לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שני ש"ח ) 2,000,000 גבול האחריות : 
 .שנתית

אובדן שימוש, איחור, מבדבר חבות הנובעת  להגבלותביטוח זה אינו כפוף  ביטול הגבלות : 
 כוללת, כמו כן הפוליסה מכוסה השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח

₪  75,000)מוגבל לסך של  אובדן מסמכיםחבות הספק עקב בגין הרחבות 
חבות לאירוע ולתקופת הביטוח(, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב ו

 .הספק עובדימי מהנובעת מטעות, רשלנות או אי יושר של 

ו/או מנהליו ו/או  התאגידלשפות את  הורחבה פוליסת הביטוח .4.1 תנאים מיוחדים : 
שנעשו בתום לב על מעשה או מחדל רשלני ם לחריותא לעניין עובדיו

חבות הספק כלפי ביטוח וזאת מבלי לגרוע מו/או עובדיו הספק  ידי
 .ו/או מנהליו ו/או עובדיו התאגיד

 תנאים מיוחדים : 
 )מעבודות קבלניות(

 בגין ו/או מנהליו ו/או עובדיו התאגידביטוח זה הורחב לשפות את  
או מחדל רשלני מצד ו/קב מעשה על מי מהם ע שתוטלאחריות 

וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות  וו/או עובדי וו/או מנהלי הספק
 .ו/או מנהליו ו/או עובדיו התאגידכלפי  הספק
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 ה וחותמת: ______________________חתימ

מיום פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי  .24.  
__________. 

חודשים ישה( )ש 6כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של  .34.  
)למעט באם עילת הביטול הינה בגין אי  לאחר תום תקופת הביטוח

ביטוח  הספקבתנאי כי לא נערך ע"י תשלום פרמיה ו/או מרמה( 
שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי חלופי המעניק כיסוי מקביל 

מוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול אך . פוליסה זו
עילתם לפני תום תקופת הביטוח ואשר נתגלו ורק על אירועים ש

 .לראשונה בתקופת הגילוי

הננו מאשרים כי גבולות האחריות הנקובים בפוליסות אחריות מקצועית  : תנאי מיוחד .5
הינם ספציפיים לכל פוליסה בנפרד ואינם גבולות אחריות  וצד שלישי

 .משותפים

הנ"ל כוללות תנאי מפורש לפיו הננו מאשרים בזאת כי הפוליסות  .16. : כללי .6
וכי אנו י התאגיד ביטוח הנערך על יד קודמות לכלראשוניות והנן 

 בדבר שיתוף ביטוחיו/או תביעה או טענה ו/מוותרים על כל דרישה 
לחוק חוזה  59לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור בסעיף  .התאגיד

כלפי  "ביטוח כפל" תטענולרבות כל  1981 –הביטוח התשמ"א 
 .יווכלפי מבטח התאגיד

הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום דמי הביטוח  .6.2  
וההשתתפות העצמית חלה על הספק בלבד, ובכל מקרה לא על 

 .התאגיד ו/או מי מטעמו

 ה בתום לב ו/או אי קיום בתום לב של תנאי הפרהננו מאשרים כי  .6.3  
בזכויות  ופגעילא ק, הספת הביטוח על ידי ופוליסאיזו מתנאי מ

התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי 
 .ביטוחים אלו

וגם לא ישונו לרעה הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל , כמו כן  .6.4  
תאגיד ל תישלחאו לא יבוטלו, במשך תקופת הביטוח, אלא אם 

וכי לא יהיה  אשיום מר)שלושים(  30הודעה כתובה בדואר רשום 
ו/או מנהליו  התאגידשכאלו לגבי לביטול ו/או לשינוי לרעה תוקף 

לעיל כאמור בכתב הודעה לידי התאגיד  נשלחהאם לא ו/או עובדיו 
 .ההודעה ממועד משלוחהימים )שלושים(  30ובטרם חלוף 

 מה שלא שונוהביטוחים המפורטים באישור זה הינם בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כ
 .ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות במפורש באישור זה,

 
 בכבוד רב,

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(
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 ה וחותמת: ______________________חתימ

 
 
  1' ב נספח

 הצהרה על מתן פטור מאחריות
 

 __________תאריך :          

 לכבוד
 מ )להלן "התאגיד"(מי בת ים בע"

 4200ת.ד 
 בת ים

 א.ג.נ.,

 הנדון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות לנזקים 
 2/17  מכרז

 ושירותים מקצועיים GISלמתן שירותי אחזקת מערכת 
 "השירותים" ו/או ההסכם, "בהתאמה"(.)להלן: 

 מצהירים בזאת : ___________________________אנו 

מכני ו/או חשמלי ו/או ציוד דון ברכוש ו/או בציוד לרבות ציוד הננו משתמשים בעבודותינו שבנ .א
  .ציוד הנדסי אשר בבעלותנו ו/או בשימושנו לצורך מתן השירותים בקשר להסכם שבנדון

 על אף האמור בהצהרה זאת, הננו להתחייב כדלקמן: .ב

וש רכמכל חבות בגין אובדן או נזק להתאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו את  יםפוטר הננו .1
או  נואו עבור נוו/או מי מטעמ נוציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר העבודה על ידו/או ל
, כל זאת למעט ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים ובעת ביצועם בהתאם להסכםלשם 

 זדון.ב כלפי מי שגרם לנזק

ו פריצה ו/אנזקי מכל אחריות לגבי התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו את  יםפוטר והננ .2
התאגיד ו/או כלפי )התחלוף( שיבוב זכות העל  יםגניבה של הציוד המוזכר לעיל ומוותר

ולמעט כנגד חברות  זדוןב כלפי מי שגרם לנזקלמעט  ,במקרה שכזהמנהליו ו/או עובדיו 
 שמירה.

 שלנומכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו את  יםפוטר והננ .3
ציוד האמור לעיל אשר רכוש או בשימוש בהעקב כלשהו ו/או צד שלישי  נומטעמו/או מי 

העבודות ביצוע באתר  נולשם פעילות עבורנואו ו/ מטעמנוו/או מי  ידנומובא לאתר על 
 זדון.ב כלפי מי שגרם לנזקכל זאת למעט ובסביבתו הקרובה, 

ה המועסקים על קבלני משנמצד ו/או  מצדנוהיה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  .4
ו/או התאגיד לשפות את  יםמתחייב נו, בניגוד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, הנידנו
ישאו בהם לרבות יבכל תשלום ו/או הוצאה שמנהליו ו/או עובדיו  לרבות מטעמומי 

 .מיד עם קבלת דרישתו הראשונה הוצאות משפטיות

חבות אחריות מקצועית וביטוח ל ותפוליסאת החזיק נערוך ונבזה כי  מצהירים הננו .5
לנו , במשך כל התקופה בה קיימת (ב'נספח ם )ביטוחיההמוצר, כאמור באישור עריכת 

ועל פי כל  העבודות ו/או למתן השירותיםשנחתם בינינו לביצוע  הסכםאחריות על פי ה
 דין.

 ולראיה באנו על החתום

 בכבוד רב

 (תאריך)  (חתימת המצהיר)  (המצהיר שם) 
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 ה וחותמת: ______________________חתימ

 
 

 'גספח נ

 
 מפרט טכני 

 
 
 

 הקדמה 1

שפותחה  MapGuideמבוססת על טכנולוגיית  GISשל אוטודסק ומפעיל מערכת   GISברשות מי בת ים מערכת 

 )להלן גיאומינד(. 2012על ידי חברת גיאומינד בע"מ משנת 

רקע  התאגיד קלט באופן מלא את כל שכבות המידע הגיאוגרפיות הקיימות בתחום מים וביוב וכן שכבות

 עירוניות כגון קדסטר, מיפוי פוטוגרמטרי, תב"עות, שטחי גינון וכיו"ב מהחברה.

גיאומינד מספקת שירותי תמיכה וקליטה של נתונים במערכת הקיימת לרבות קליטת מקטעי צנרת שהוחלפו, 

 בנייה חדשה, אביזרים ומתקנים.

 ם ויזמים.גיאומינד מספקת שירותי בדיקת תוכניות ממתכננים, מודדים, בוני

בכוונת החברה להשתמש במידע זה לטובת המערכת שבכוונת הספק הזוכה להקים, להפעיל במשרדי החברה 

 ולהמשיך ולפתח שכבות עירוניות על גבי השכבות הקיימות בתאגיד.

 

 תכונות המערכת הקיימת בתאגיד 2

 מערכת גיאומינד כוללת את הרכיבים הבאים:
 מים, ביוב, אביזרים וכיו"במערכת מיפוי  הכוללת שכבות רקע,  .א

 הכוללת את כל התכונות לרבות התמקדות, צפייה במידע מבוסס מיקום וכו' GISמערכת  .ב

 מערכת דוחות אלפא נומריים הנשענת על בסיס הנתונים הגיאוגרפי .ג

 ממשקים למערכות נוספת של התאגיד .ד

 

 שירותים 3

 אשר עבודה הוראות בעקבות GIS -ה וםבחוזה( בתח זה מונח )כהגדרת שירות כלשכת יבוצעו אלו שירותים

 של התחייבות וללא היתר בין, יכילו והן CAD -ה בתחום הינן שיינתנו העבודה הוראות .לבצע יתבקש המציע

 : ביחד או/ ו בנפרד הבאים GIS תחומים-תתי את, החברה

. הדרישה היא בתחומי המים והביוב ושכבות רקע נוספות גיאוגרפיות מידע שכבות מספר קיימות בתאגיד

התאגיד. הסביבה הקיימת מכילה  לדרישות אותן להתאים מנת-על נתונים והסבת טיוב ,לקליטת השכבות

 יעשו אלו עבודות .והספק יידרש לבצע קליטה והתאמה מלאה למערכותיו AutoCAD  חומרים וקבצים בפורמט

 . התאגיד של העבודה לתפיסת שתתאים אחרת מערכות CAD/GIS בסביבת

לטובת הצגת שכבות מידע וקליטת נתונים באמצעות  Webקיימות בסביבת  אפליקציות ות התאגיד מספרברש

)להלן מכשירים ניידים(. התכונות הנדרשות הן צפייה בכל השכבות הקיימות smartphones טאבלטים ומכשירי 

 ירים הניידים.וכן קליטת נתונים וצירוף תמונות והערות טקסטואליות באמצעות המכש GISבמערכת ה 
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 ה וחותמת: ______________________חתימ

 המוצעת GISדרישות עיקריות הנדרשות ממערכת ה  4

דרישות ממערכת גיאוגרפית שהינו עיקרי ה  GIS -מפרט טכני למיפוי שכבות ותכונות נדרשות למערכת הלהלן 

 ניקוז, ביוב, מים, קרקע, נכסים, סוגים, תשתיות אחזקת, התאגיד מרחב על ובקרה לניהול תוכנהכ הנדסית

 .ב"וכיו

 

 : הנחיות למילוי הטבלה

הספק יידרש להתייחס לכלל סעיפי הדרישה העיקריים המופיעים להלן תחת הנחיות למענה. ניתן לצרף מענה 

מפורט על גבי נספח נפרד מטעם הספק. נא לוודא כי המענה על כלל סעיפי הדרישה: בכל מקום בו רשום "נדרש 

 לקיום הדרישה. במערכת" הספק יידרש לרשום "קיים במערכת" כהוכחה

 

הנחיות  דרישה סעיף

 למענה

 התייחסות הספק

פרטי  קליטתעבודה  שיטת בדבר קצר הסבר 04.0010

 קבצי, מודדים, ממתכננים המגיעים המידע

וכן מנגנון קליטה על פי מפרט שכבות  'וכו עדות

 .קיים במערכת

הסבר 

שיטת 

העבודה של 

 הספק

 

 תאגידה תשתיות ועדכון בקליטה תמיכה 04.0020

. הקליטה תהיה פשוטה תכנון, אז מיידים()

ומהירה ותתבסס על כלי בדיקה אוטומטיים 

 כולל הפקת דו"ח סטטוס

נדרש 

 במערכת

 

תמיכה בכלי בקרה על תקינות סוגי הקלט  04.0030

ח לדוגמא יצורף על ידי דו. והפקת דו"ח מתאים

 הספק.

הסבר / 

פירוט כלי 

ודוח  בקרה

 לדוגמא

 

 בעלי לפי הרשאות, משתמשים בניהול התמיכ 04.0040

 תפקיד

הסבר / 

פירוט 

מנגנון 

 הרשאות

 

 הרשאות הכוללות, עבודה בקבוצות תמיכה 04.0050

 (מחיקה, עריכה, כתיבה, בלבד צפייה) שונות

הסבר / 

פירוט 

מנגנון 

 הרשאות

 

 – הסתרה/לצפייה( שכבות) המידע סוג ניהול 04.0060

 הצורך לפי

נדרש 

 במערכת

 

תמיכה בקליטה והצגת כל סוגי המידע  04.0070

הקשורים לתשתיות התאגיד כגון: מבנים, 

רחובות, תצ"א, תקשורת, דרכים, חשמל, 

נדרש 

 במערכת
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 ה וחותמת: ______________________חתימ

הנחיות  דרישה סעיף

 למענה

 התייחסות הספק

 תאורה, מים, ניקוז, ביוב, מתקנים וכו'

נדרש  קיים מרחבי פורמט בכל קבצים קליטת 04.0080

 במערכת

 

 ירתבח תוך, בחירה לפי מידע הסתרה/הצגה 04.0090

 שכבות

נדרש 

 במערכת

 

נדרש  שונות שכבות מידע חיתוך 04.0100

 במערכת

 

תמיכה בממשק העברת נתונים וסנכרון לשרת  04.0110

לוקאלי בתאגיד לטובת צפייה בנתונים בתאגיד 

בצורה נפרדת מענן הספק )השרת יסופק ע"י 

 התאגיד(

נדרש 

 במערכת

 

 במרחב תהנדסיו לישויות נלווים קבצים צרוף 04.0120

 מסמכים, תמונות, תוכניות סרוקות וכו'

נדרש 

 במערכת

 

נדרש  אקסל לפורמט וכו דוחות/קבצים יצוא 04.0130

 במערכת

 

חיצוניות:  ממערכות מידע והצגת קישור 04.0140

 מערכת מוקד עירוני, מערכת קר"מ וכיו"ב

נדרש 

 במערכת

 

 שונים לדפדפנים והתאמות גרסאות עדכון 04.0150

תאימות לדפדפנים הנפוצים בגרסתם  נדרשת

וכן  W3Cהאחרונה לרבות תמיכה בכל תקני 

HTML5 .ותמיכה בגרסאות עתידיות 

נדרש 

 במערכת

 

 WEBמערכת צפייה והזנת נתונים בתצורת  04.0160

זיהוי לפי שם לרבות גישה מאובטחת על ידי 

ובעלת מנגנון נעילה  CAPTCHוכן  וסיסמא 

 יונות כושליםניס 3במידה ובוצעו מעל 

נדרש 

 במערכת

 

וצפייה  זיהויניידים לרבות תמיכה במכשירים  04.0170

נתונים אלפאנומריים הוספת וכן  שכבות ב

וקישור לפי ווקטוריים )נקודה, קו ופוליגון( 

לרבות  )שכבות זמניות בלבד( שכבה מתאימה

 הגנת שם סיסמא, הצגת שכבות רקע ותשתיות

נדרש 

 במערכת

הסבר / 

פירוט 

תכונות 

 האפליקציה

 

על ידי  עצמאי באופן שכבות בהקמת תמיכה 04.0180

משתמש ללא תלות בספק לרבות הגדרת 

 תכונות אלפאנומריות )שדות מידע לשכבה(

נדרש 

 במערכת
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הנחיות  דרישה סעיף

 למענה

 התייחסות הספק

 שכבה ג"ע שדות מידע נוספים בהקמת תמיכה 04.0190

 קיימת

נדרש 

 במערכת

 

מון , סיכלים סרגלי, שטחים, מרחקים חישוב 04.0200

 חץ ישויות ושכבות מידע וכן הצגת והדפסת

 ה מידה ומקרא שכבותקנ, צפון

נדרש 

 במערכת

 

 ,A4, A3, A2: בגדלים מפות בהדפסת תמיכה 04.0210

A1, A0 

נדרש 

 במערכת

 

 טקסט) להדפסה כותרת בתוספת תמיכה 04.0220

 (חופשי

נדרש 

 במערכת

 

דרש נ מפה ג"ע קבוע או/ו זמני בסימון תמיכה 04.0230

 במערכת

 

 וקישור – אלפאנומרי ו גראפי מידע קליטת 04.0240

 מתאימה מרחבית לישות

נדרש 

 במערכת

 

לתפעול +  ופשוט גמיש  דוחות במחולל תמיכה 04.0250

לשימוש  לתותיחיתוך טופולוגי + שמירת שא

 עתידי

הסבר / 

פירוט 

מחולל 

 דוחות

 

תמיכה בכלים אוטומטיים לבדיקת תקינות  04.0260

 רשת טופולוגית + הפקת דוח מתאים

הסבר / 

פירוט כלי 

 בדיקה

 

תמיכה  בכלי אוטו' לבדיקת נכונות פרטי  04.0270

תוכניות עדות וחומרים ממודדים וכן התאמה 

  GISלמפרט שכבות המתאים במערכת ה 

 לרבות 

הסבר / 

פירוט 

מערכת 

קליטה 

 מוצעת

 

תמיכה במגוף שולט + צביעת מקטעים +  04.0280

 ירוט מגופים ומיקומםפ

הסבר / 

פירוט 

מערכת 

 מגוף שולט

 

אלפא נומריות מתוך  כתובות בחיפוש תמיכה 04.0290

השלמה אוטומטית והתמקדות  –רשימה 

 בכתובת

 (רחובות לקובץ מותאם)

נדרש 

 במערכת

 

 נדרש  תמיכה בחיפוש לפי מספר מד מים 04.0300
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 ה וחותמת: ______________________חתימ

הנחיות  דרישה סעיף

 למענה

 התייחסות הספק

 במערכת

נדרש   ותחלק/גושים לפי בחיפוש תמיכה 04.0310

 במערכת

 

 ג"ע' וכד תשתיות, רחובות שמות הצגת 04.0320

המערכת לרבות הצגה החל מהתמקדות 

 (zoomמוגדרת )

נדרש 

 במערכת

 

מרחבית  ישות לכל הנדסי מידע כרטיסהצגת  04.0330

לרבות פרטי האובייקט  מתאימה

 האלפאנומריים מתוך בסיס נתונים רלציוני

נדרש 

 במערכת

 

 הקבצים סוגי כל עם בעבודה התמיכ 04.0340

 , מבא"תבנט"לפורמט  )מפ"י הרלוונטיים

 ואחרים(

נדרש 

 במערכת

 

נדרש  שונים( פוליגונים) מתחמים לפי שאילתות 04.0350

 במערכת

 

 CADתוכניות  תטיקל של במקרה התראה 04.0360

 ת"מבא נוהל לפי שלא

נדרש 

 במערכת

 

 וליגוניםפ לקליטת ניסיון של במקרה התראה 04.0370

 סגורים שאינם

נדרש 

 במערכת

 

וכן  בחירה לפי נתונים תמצית תגבהצ תמיכה 04.0380

תכונות נוספות לרבות הודעות מערכת ומידע 

 וכן קובץ עזרה בעברית tooltipsלמשתמש, 

נדרש 

 במערכת

 

אמצעות סקר ב ישויות גרפיותתמיכה בהוספת  04.0390

ך תו –  ניידטלפון שדה והפעלת המערכת מ

מערכת על גבי שכבות זמניות הטמעה ישירה ל

לפחות זאת עבור  המים והביוב בהתאמהרשת 

 בו זמנית. מכשירים 10

הסבר / 

פירוט 

מערכת 

 סקר שדה

 

ממשק מקוון למוקד תקלות ויישום הקמת  04.0400

( והצגת אירועי מים וביוב לפי 106עירוני )

מיקום, סימבולוגיה, פרטי האירוע כפי 

עברת אירוע לשכבת המוקד, השיתקבלו מ

טית והפקת דוחות מרחביים "סגורים" אוטומ

 .וכן לפי כל מרכיב נדרש

הסבר / 

פירוט 

ממשקים 

 קיימים

 

"הודעות  להצגת אירועי המוקד הפתוחים בפנ 04.0410

, כולל תמיכה )נגלל( לפי סדר מערכת"

הסבר / 

פירוט 
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 ה וחותמת: ______________________חתימ

הנחיות  דרישה סעיף

 למענה

 התייחסות הספק

בהתמקדות לכתובת, הצגת פרטי האירוע, 

(, הצגת מועד עמידה בזמן תקן )לפי צבעים

עדכון אחרון, כתובת, מועד התחלה, מחלקה, 

וקד, שינוי אור, סטטוס, הצגת קוד מינושא, ת

משך ריענון מידע ממשק נתונים והצגת דוחות 

בנושא לרבות סטטוסים, מועדים ומשך טיפול 

 באירועים בחתכי זמן שונים.

ממשק 

אירועי 

 מוקד

ליטת מידע קיים הקמת שכבות לרבות ק 04.0420

כמפורט בזאת: אירועי  מוקד עירוני )שכבת 

 מים, שכבת ביוב, שכבות לאירועים שהסתיימו(

נדרש 

 במערכת

 

נדרש  קיום שכבת טופוגרפיה וקווי גובה 04.0430

 במערכת

 

נדרש  פיצוצי צנרת –קיום שכבת ניהול פרויקטים  04.0440

 במערכת

 

 פרויקטים: יכולות ותכונות שכבת ניהול 04.0450

הקמת פרויקט עצמאית, סימון תוואי, מאפייני 

הפרויקט, סטטוס )תכנון מוקדם, יזום, תכנון 

סופי, תכנון מפורט, פיקוח עליון על ביצוע, 

 הושלם( כולל מקרא

הסבר / 

פירוט ניהול 

 פרויקטים

 

שטיפות קווי ביוב  –תכונת שכבת סרטוני צנרת  04.0460

 מים: /

פי מקטעים והפעלה קליטת קטעי וידאו ל

 פשוטה למים וביוב כולל פרטי הצילום

הסבר / 

פירוט ניהול 

סרטונים 

וסימון 

שטיפות 

 קווים

 

בחירום הצגת שכבת חלוקת מים  GISמערכת  04.0470

הקמת תחנות עצמאית, שיבוץ  –בחרום 

מתנדבים, תיעוד נפילות ואירועי חירום, תיעוד 

ם השפעות על הסביבה לרבות הצגת קווי מי

מושפעים, מגופים ואוכלוסייה מנותקת ממים 

 זורמים.

הסבר / 

פירוט 

יכולות 

המערכת 

 בחירום

 

קיום שכבת רחובות, מבנים ומספרי בתים  04.0480

 כולל שכבות בנות לשם רחוב וציר רחוב 

נדרש 

 במערכת

 

נדרש  קיום וניהול שכבת אגסי"ם 04.0490

 במערכת
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 ה וחותמת: ______________________חתימ

הנחיות  דרישה סעיף

 למענה

 התייחסות הספק

 קיום שכבת תכנית השקעות: 04.0500

כולל תמיכה עצמאית להקמת שכבות, צביעת 

אזורים וקליטת מידע הנדסי תכנוני, כולל 

הפרדה בין קוים למתקנים, השקעות קווי ביוב, 

השקעות קווי מים, השקעות מתקני ביוב, 

 השקעות מתקני מים

הסבר / 

פירוט 

יכולות 

המערכת 

 הקיימות

 

קיום שכבת מפתח קבצים לפי מים וביוב  04.0510

 אחר סטטוס קליטה ותקינות למעקב

נדרש 

 במערכת

 

קיום שכבת מדי מים לרבות חיבורי צרכן,  04.0520

מז"חים, גמלי מים, מדי מפלס שוחות ביוב 

 וכיו"ב

נדרש 

 במערכת

 

נדרש  קיום שכבת אזורי מגן לפי הנחיות רשות המים 04.0530

 במערכת

 

קיום שכבת מים לרבות שכבות משנה:  04.0540

ברכות/מגדלים, בארות, מגופים, הידרנטים, 

אוגן/אוגן עיור, סקר תשתיות מים, רשת מים 

לפי קוטר הקו כולל מקרא, לחצים, סקר 

 תשתיות מים, אזורי לחץ

נדרש 

 במערכת

 

שכבת ביוב כולל: סניקה, גרביטציה, סקר  04.0550

 תשתיות, תוכנית אב )עתידית(, שוחות

נדרש 

 במערכת

 

נדרש  קיום שכבת ניקוז 04.0560

 במערכת

 

קיום שכבת תצלומי אויר לרבות תמיכה ב  04.0570

MR. Sid, Jpeg200, ECW 

נדרש 

 במערכת
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 ה וחותמת: ______________________חתימ

 

 נספח ד'
 

 עניינים ניגוד העדר בדבר והתחייבות הצהרה
 
 

 תאריך ___/___/____ לכבוד                                                                                                      
 תאגיד המים והביוב מי בת ים בע"מ

 "(התאגיד)להלן: "
 

 עניינים ניגוד העדר בדבר והתחייבות הצהרה
 

 עליי כי שהוזהרתי לאחר, שמספרה ___________. ז.ת ______________________ בעל ,הח״מ אני
 כלהלן: בכתב מצהיר, חוקב הקבועים לעונשים צפוי אהיה כן אעשה לא אם וכי, האמת את להצהיר

 
 לבני או/ו עצמי לי אין כי, ת/ומתחייב ה/מצהיר אני, יכולתי כמיטב וחקירה בדיקה שערכתי לאחר .א

 עניינים לניגוד בחשש או/ו עניינים בניגוד לעמוד העלול אחר או כלכלי, אישי עניין כל משפחתי

 לניגוד חשש ליצור או, פעילותו או"( ו/התאגידעם תאגיד המים והביוב מי בת ים )להלן: " אינטרסים

 .)להלן המכרז( 2/17כזה, במסגרת מכרז  עניינים

 

 אם אף, להתקשרות הנוגע עניין בכל וכן בתוקף תהא שההתקשרות אימת כל כי, ומתחייב מצהיר אני .א

 :כדלקמן העניין פי על תוקפה פג

 כל עם או/ו התאגיד עובדימ מי עם עסקי או/ו משפחתי קשר לי שיהיה ככל לאלתר לתאגיד אודיע .1

 זה. מכרז במסגרת החברה עם התקשרותי על להשפיע שעלול אחר גורם

 הסיבות הצגת תוך, כך על לתאגיד מידית אודיע, לעיל כמפורט עניינים לניגוד חשש של מקרה בכל .2

 מול בהתקשרות להמשיך רשאי אהיה, שיינתן ככל, התאגיד אישור קבלת לאחר רק. לחשש

 .זה מכרז במסגרת החברה

 כל ללא לתאגיד כך על אודיע, עניינים לניגוד בחשש אותי להעמיד שעשוי במצב אהיה בו במקרה .3

 .הנחיותיה לפי ואפעל בכתב הרלבנטי המידע את לה אמסור, דיחוי

 

 בעל דבר כל או/ו כסף או/ו הנאה טובת כל, בעקיפין או/ו במישרין, לקבל או/ו לתת או/ו להציע לא .ב

 נושא או התאגיד של מחדל או/ו מעשה או/ו החלטה על בעקיפין או/ו במישרין יעלהשפ במטרה ערך

 מכרז במסגרת להתקשרות בקשר, אחר גורם כל או/ו מטעמה מי או החברה עובד או/ו בתאגיד משרה

 זה.

 

 או/ו התאגיד עובד או/ו בתאגיד משרה נושא עם, בעקיפין או/ו במישרין פעולה לשתף או/ו לשדל לא .ג

 במסגרת ההתקשרות להליך הקשור סודי/חסוי מידע לקבל מנת על אחר גורם כל או/ו מטעמה מי

 .זה מכרז
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 ה וחותמת: ______________________חתימ

 או/ו התאגיד עובד או/ו בתאגיד משרה נושא עם, בעקיפין או/ו במישרין, פעולה לשתף או/ו לשדל לא .ד

 .חוקית בלתי או/ו מלאכותית בצורה תשלומים לקבל במטרה אחר גורם כל או/ו מטעמו מי

 

 עם או/ו של ההתקשרות הליכי במסגרת לעיל ה' - ג' בס״ק לאמור בניגוד אפעל לא או/ו לתיפע לא .ה

 .מהם שנובעים הזמנה/חוזה כל או/ו התאגיד

 
 :החתום על ולראיה

 
   

 
 המציע וחותמת חתימה       פרטי החותם              תאריך                 

 
 
 
 


