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מכרז שירותי מדידה ,אז"ת עמק
שרה שלב ה' (מיטבית סיבל)
באר שבע
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מכרז פומבי מס' 101/2018
-

מכרז למתן שירותי מדידה לחברת "יעדים" באז"ת עמק שרה שלב ה' (מיטבית סיבל) באר
שבע (להלן" :יעדים" ו/או "החברה" ו/או "המזמינה").

-

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הינו  30/04/2018בשעה .15:00

-

ניתן לעיין במסמכי המכרז ובעדכונים שוטפים במהלכו באתר חברת יעדים:
.www.yeadim7.co.il

-

את מסמכי המכרז ניתן לקבל ללא תמורה במשרדי יעדים – החברה העירונית לפיתוח עסקי
באר-שבע בע"מ ,ברחוב בן צבי  4בבאר-שבע ,בימים א' עד ה' החל מיום  28/04/2018בין
השעות .08:00-16:00
הצעה שתגיע לאחר מועד ההגשה תיפסל ולא תובא לדיון.

-

המסירה תיעשה ידנית במשרדי חברת יעדים ,בכתובת הנ"ל ,בתיבת המכרזים שבחדר
הישיבות ,זאת בימים א'–ה' ,בין השעות  .08:00-16:00את המעטפה יש להחתים במזכירות
חברת יעדים בחותמת "נתקבל" ,תוך ציון מועד ושעת ההגשה ,בטרם הכנסת המעטפה לתיבת
המכרזים.

-

רשאים להשתתף בהליך יחידים ותאגידים הרשומים כדין בישראל ,והעומדים במועד הגשת
ההצעות בכל הקריטריונים המפורטים במסמכי המכרז.

-

יעדים אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא.

-

מובהר ,כי השימוש במונח "מציע" ,ו"הצעה" ,בגוף הפרסום ומסמכי ההליך נועד רק לצרכי
נוחות ,ואינו בא להכשיר את המסמכים שיוגשו על ידי מציע כלשהו לכדי "הצעה" עפ"י דיני
המכרזים.

-

ה"מציע" הינו המשרד או היחיד ,אשר יגיש מועמדותו למכרז מועמד ,והוא כולל את המועמד
המוצע מטעמו ואת הצוות המגבה ,כפי שיוגדר בהמשך.
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לוח זמנים לביצוע
מועד

אירוע

23/04/2018

המועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה (כפי ההנחיות
בסעיף י"א ס"ק ז')

 30/04/2018עד השעה 15:00

המועד האחרון להגשת מסמכי ההצעה
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הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי מדידה באז"ת עמק שרה שלב ה'
(מיטבית סיבל) באר שבע
יעדים ,החברה העירונית לפיתוח עסקי באר שבע בע"מ (להלן ולעיל" :החברה" ו/או "יעדים" ו/או
"המזמין") ,מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי מדידה.

א .רקע כללי
עיריית באר שבע ,באמצעות חברת יעדים מתכננת ביצוע עבודות פיתוח ותשתיות באזה"ת עמק
שרה שלב ה' (מיטבית סיבל) באר שבע.
השירותים הנדרשים הינם שירותי מדידה לצורך עבודות התכנון במרחב הציבורי ובכללן
מדידה להיתר הבניה .גבולות המדידה בהתאם לתרשים מצורף כנספח .8
נספחי מסמכי המכרז הינם כדלקמן:
1

טופס פרטי מציע

2 + 2א

ריכוז פרטי מציע ,וריכוז פרטי נותהי שירותים

3

תצהיר העדר הרשעה

5

הסכם (להסכם מצורפים נספחים א'-נספח מקצועי ,ו'-נספח
ביטוח)

6

הצהרת סודיות

7

טופס הצעת מחיר

8

תרשים

ב .תיאור הפרויקט
 .1תכנית תב"ע "עמק שרה – שלב ה'" מס'  ,121/102/02/5עותק תב"ע ונספחיה מופיע באתר
המנהל.
 .2עמק שרה שלב ה' הידוע גם בשמו מיטבית סיבל הינו אזור תעסוקה ,בבעלות פרטית ,בגודל כ-
 900דונם ממוקם בגבולה הדרום מזרחי של באר שבע .אזור התעסוקה תחום ע"י כביש עוקף
באר שבע ,כביש באר שבע דימונה ואזור התעשייה "עמק שרה" .השטח מוגדר בתכנית המתאר
של באר שבע כאזור תעשייה והוא ממשיך ונמצא בצמידות לאזורי תעשייה אחרים ,קיימים
ומתוכננים.
מטרת התכנית היא לנצל את תנאי המיקום והבעלות מחד ואת מגמות ההתפתחות בתחום
הנדל"ן מאידך ,ליצירת אזור מושך עבור מגוון שימושי תעסוקה ,תוך הכוונת עיצוב אדריכלי
הולם לכיוון הכבישים הארציים.
3

חתימת המציע ___________ :
רחוב בן צבי  4באר שבע מיקוד  ,84893טל' ,08-6230503 :פקס' 08-6270934 :דוא"לyeadim@br7.org.il :

גרסה 0
 .3ייעודי הקרקע
חלק גדול מתחום התכנית מיועד לאזור תעשייה לתעשייה מסורתית .כמו כן מייעדת התכנית
מיקום ל 3-תחנות תדלוק (אחת קיימת) ,אזור מסחר בו הוקם פאואר סנטר הפעיל כיום ,אולם
אירועים וסניף איקאה המצוי בשלבי בניה מתקדמים .אזור משולב ברמת אינטנסיביות גבוהה
לתעשייה עתירת ידע ,משרדים ומסחר שעם הקמתו ידרוש מגוון שירותים רחב :תעשיות
משלימות ,פיננסים ,מסחר ייעודי ,שירותי אוכל וכו' .בנוסף מתוכננת הקמת מלונית במטרה
לנצל את המיקום בצומת דרכים חשובה.
 .4עקרונות התכנון:
מערכת הדרכים בנויה באופן היררכי:
א .שדרה מרכזית בכיוון צפון דרום החל מהכניסה הראשית מכביש  ,25באר שבע דימונה,
ועד יציאה דרומה לעבר חיבור אפשרי לעוקף המערבי.
ב .כביש טבעת הסוגר את מערכת הכבישים של אזור עמק שרה וכבישי רוחב מערב מזרח
הממשיכים את כבישי עמק שרה שלב ד' עד לסיומם בכביש הטבעת.
ג .כבישי שירות פנימיים המתחברים לכבישי הרוחב ומזינים את מגרשי הבניה (חניה,
פריקה וטעינה).
 .5סטטוס הפיתוח במתחם:
א .כ 300 -דונם הכוללים את האזור המסחרי בחזית כביש  25וסניף איקאה – מפותחים.
ב .כ 200 -דונם מפותחים באופן חלקי (אבני שפה ושכבת אספלט ראשונה).
ג .כ 400 -דונם לא מפותחים.
 .6שטחים עיקריים לתכנון כפי שנלקחו מטבלת שטחים בתב"ע  :דרכים –  236דונם ,שצ"פ – 51
דונם ,שביל הולכי רגל –  4דונם.

עבודות המדידה ותוכניות המדידה יכללו בין היתר את:
א .השטח הנמדד וגבולותיו לפי הרישום בספרי המקרקעין וגבולות השטח לפי תב"ע (במקרה
של אי התאמה לחלקה).
ב .קווי גבול החלקה יהיו בשכבה  1602בצבע  ,magentaקווי גבול המגרש בשכבה  1802בצבע
 150וישורטטו בפוליגונים הסגורים ,הנמצאים בגובה  ,0.00עובי קווי גבול בקובץ .0.35
השטח הנמדד יהיה בהתאם להנחיות המודד העירוני ולא פחות מאשר  15מ' מגבולות
המגרשים.
ג .קווי הגבול יהיו מודגשים בהדפסה ,כל אחד לפי שכבתו.
ד .הדרכים/מבנים הגובלים עם השטח הנמדד ,בין אם קיימות ובין אם הן מוצעות .יצוינו
מפלסיהן ,רוזטות לפי תב"ע ,קווי רחוב (תחומי דרך) .דרכים ברוחב עד  30מטר ברוחב
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מלא ,כולל פרטים בצד השני; דרכים ,ברוחב מעבר ל 30 -מטר הכוללים אי תנועה ,או רוחב
מלא לפי הצורך ולפי הנחיה מיוחדת למודד.
ה .כל בניין ,גדר ,אבן שפה ,הנמכות ,אבן גן ,עמודי חשמל וטלפון ,תמרורים ,שלטים ,עצים,
שוחות וכל עצם הנמצא בשטח הנמדד ו/או בדרכים גובלות .כל הבליטות הארכיטקטוניות
הנמצאות מעבר לקיר הבניין ( מרפסות ,גגונים ,בליטות וכו') .קונטור הנמצא במפלס
הקרקע -בקו מלא ,פרטים הנמצאים מעל פני הקרקע או תת קרקעיים – בקווים
מקווקווים.
ו .גבהי קירות אבן/בטון ,כולל סימון שינוי גובה הקיר.
ז.

 TL\ILשל השוחות וכיווני זרימה -IL ,לכל חיבור ו/או יציאה משוחה .יש למדוד את כל
המשק התת קרקעי (ביוב ,ניקוז ,חשמל ,תקשורת וכיו"ב).

ח .מידות המבנים הגובלים בצידי השטח הנמדד.
ט .יצוינו המרחקים הניצבים בין פינות המבנה לגבול המגרש.
י .המבנים ישורטטו בפוליגונים הסגורים ,עובי קו בקובץ – .0.3
יא .יידרשו קבצי  - REG ,DISבהתאם לדרישות המתכנן.
יב .טרם הגשת מפה סופית נדרש להגיש לבדיקה ראשונית את המפה בקובץ בפורמט DWG
למחלקת מדידות בעיריית באר-שבע.
יג .בכל מקרה יש לקבל אישור וחתימת מודד העירייה ע"ג התכנית הסופית.
הגשת מפת מדידה תהיה ערוכה בפורמט המומלץ ע"י מחלקת מדידות בעיריית באר-שבע ותתאים
בין היתר להטמעה במערכת .GIS

ג .תיאור התפקיד
על כל מציע לעמוד בתנאי הסף ובדרישות הנוספות ,הכל כדלקמן:
תנאי הסף למכרז
רשאי להשתתף במכרז ,מציע העומד בכל התנאים הבאים ,ואשר המציא את כל המסמכים
הדרושים ,להוכחת עמידתו בתנאים אלו:
 .1המציע צרף להצעתו את פרטי המציע ,בנוסח המצ"ב כנספח  1להזמנה זו וכן פרופיל
מקצועי.
 .2המציע הינו מודד מוסמך בעל תואר אקדמי בתחום הרלוונטי ממוסד מוכר ומאושר
בארץ .אם המציע הינו תאגיד – המציע יעסיק לצורך מתן השירותים נשוא הליך זה
מודד מוסמך או בעל תואר אקדמי בתחום הרלוונטי ממוסד מוכר ומאושר בארץ.
 .3המציע בעל יכולת מוכחת במתן שירותי התכנון  /הייעוץ נשוא הצעתו (נספחים  2ו2א').
על המציע למלא בטבלה מצ"ב כנספח  2לפחות  5פרויקטים עיקריים הרלוונטיים
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לבקשה זו .בטבלה יוצגו בין היתר הפרטים הבאים :שם הפרויקט ומיקומו ,מזמין
העבודה ,תיאור כללי ותמציתי של העבודות ,מועד התחלה וסיום העבודות ,היקף
שטח העבודות ,שם איש קשר מטעם המזמין וטלפון.
הוכחת עמידת המציע בתנאי זה תיעשה על פי בחינת הנתונים שימולאו והמסמכים
שיצורפו כנדרש בנספח  2המצ"ב לחוברת זו (ריכוז פרטי המציע בדבר ניסיון מקצועי).
 .4לא נפתחה כנגד המציע (או כל אחד ממנהליו במקרה של תאגיד) חקירה פלילית ולא
הוגש נגדו כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון והמציע לא הורשע בפלילים בעבירה שיש
עמה קלון הנוגעת לתחום עיסוקו נכון למועד הגשת הצעתו .על המציע לצרף לבקשתו
הצהרת העדר הרשעה בנוסח המצ"ב כנספח  ,3המצורף לחוברת זו.
מסמכים נוספים שצירופם נדרש:
 .1תעודת עוסק מורשה לצורך מע"מ.
 .2אישור ניהול ספרים בתוקף.
 .3אישור ניכוי מס במקור בתוקף.

ד .היעדר ניגוד אינטרסים
המציע וכן כלל העובדים מטעם משרדו (ולא רק הצוות המגבה המוצע) ,וכן חברות בשליטת
המציע ,או בשליטת מי שהינם בעלי השליטה במציע ,וכן בעלי המקצוע וממלאי התפקידים
שפורטו ע"י המציע במסגרת מסמכי ההליך ,וכן מי שיועסקו על ידי המציע לצורך מתן השירותים
שבהליך זה ,חייבים להיות כאלו שאינם מצויים ולא יימצאו במצב של ניגוד אינטרסים קיים או
פוטנציאלי עם מילוי תפקידו של המציע במתן השירותים נשוא ההליך.
לפי נוהל לבדיקה ומניעת ניגוד עניינים עובדי הרשויות המקומיות (פורסם בחוזר מנכ"ל משרד
הפנים מס'  ,2/2011ביום א' בניסן התשע"א 5 ,באפריל  – )2011על המציע שייבחר למלא שאלון
לאיתור חשש לניגוד עניינים ולערוך הסדר למניעת ניגוד עניינים ,אם יידרש לכך ,וזאת כתנאי
לכניסתו לתפקיד ,והכל בהתאם להוראות הנוהל.

ה .תקופת ההתקשרות-
תקופת עבודתו של המציע הינה סה"כ  21ימי עבודה מיום קבלת צו התחלת עבודה.
הסכם העסקה עם המציע (להלן" :ההסכם") ,מצורף כנספח .5

ו .התמורה
ההצעה תוגש בהתאם לסעיפים המפורטים בנספח  – 7הצעת המחיר.
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ז .כוח אדם
א.

המציע מתחייב ,כי לא יעסיק עובדים שאינם אזרחי ישראל או תושביה החוקיים ,לצורך
ביצוע התחייבויותיו.

ב.

המציע מצהיר ,כי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא יבצע את השירותים ,וכי אין
בהתקשרותו עם החברה ,כדי ליצור בין המציע או מי שמועסק על ידו לחברה ,או מי
מטעמה ,יחסי עובד ומעביד.

ג.

המציע מצהיר ,כי כל התשלומים לרבות לעובדיו (ככל שישנם כאלה) ,לרבות שכר עבודה,
זכויות סוציאליות ,ניכויים ,תשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי ,הוצאות נסיעה למקום
העבודה וממנו וכל תשלום חובה או סוציאלי אחר ,וכן כל יתר ההוצאות ,הסיכונים
והאחריות ,יחולו עליו בלבד וישולמו על-ידו במלואם ובמועדם  -והחברה לא תהא אחראית
לכך ,בכל אופן וצורה.

ד.

המציע מצהיר ,כי הוא ישפה מיד את החברה בגין כל תובענה שתוגש כנגדה ,או כנגד מי
מטעמה ,שעילתה בקיום יחסי עובד ומעביד בין המציע ו/או של אדם המועסק על ידו לבין
החברה ,ו/או בגין כל תובענה בענייני עבודה.

ה.

אם על אף האמור לעיל ,ובניגוד לכוונות הצדדים המפורשות ,ייקבע על ידי גוף מוסמך ,כי
החברה הינה מעבידתו של המועמד ,ו/או של אדם המועסק על ידו ו/או הפועל מטעמו,
מתחייב המציע לשפות מיד את החברה בגין כל הוצאה או נזק שייגרם לה בשל כך ,לרבות
הוצאות הכרוכות בהליכים משפטיים ולרבות שכ"ט עו"ד.

ו.

המציע מתחייב לשפות את החברה ולפצותה ,מיד עם דרישה ראשונה ,בכל סכום שיהיה
על החברה לשלם עקב כל חיוב שיוטל עליה לאור קביעה כי המצב העובדתי או המשפטי
שונה מהמוצהר בסעיף זה.

ז.

המציע מתחייב לספק על חשבונו הוא ,את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודה ,את
ההשגחה והפיקוח עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

ח.

הנאמר בסעיף זה בא להוסיף על חובות המציע ולא לגרוע מהן ,ולא יתפרש כמטיל חובות
או אחריות כל שהם על החברה כלפי האנשים המועסקים על ידי המציע.

ט.

כן מצהיר המציע ,כי בכל מקרה בו יתבע ,הוא או מי מעובדיו ו/או מי מחליפיהם מהחברה
זכויות שעילתן בקיום יחסי עובד ומעביד ו/או מכח חוק העסקת עובדים באמצעות קבלני
כ"א או ייקבע על-ידי ערכאה שיפוטית או גורם אחר כלשהו ,כי בינו לבין החברה
מתקיימים יחסי עובד ומעביד ,יחושב שכרו הראוי של המציע כעובד על בסיס 60%
מהתמורה הנקובה בסעיף "התמורה" ,ויראו את התמורה כאילו סוכמה כך מלכתחילה
והיועץ ישיב לחברה ,מיד עם דרישתה הראשונה ,את ההפרש בשיעור  40%מהתמורה,
בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק ,מתאריך תשלום התמורה ועד התשלום בפועל -
וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לעירייה על-פי דין.
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י.

האמור בפרק זה להסכם יחול ,בין אם תעלה התביעה כלפי החברה על-ידי המציע ,ובין אם
תועלה על-ידי עובד של המציע (ככל שישנם כאלה) ו/או על-ידי חליפם ו/או עזבונם ו/או
יורשיו ו/או צד ג' אחר ובהקשר זה יראו את המציע כמחוייב בהשבה דלעיל לפני ביצוע
תשלום כלשהו למציע.

ח .ביטוח
הזוכה בהליך יקיים ביטוחים לאחריותו לכל תקופת אחריותו החלה על פי דין עפ"י הנחיות פרק
הביטוח ואישורי ביטוח הכלולים בנוסח נספח ב' לחוזה.
הזוכה ימציא העתקי פוליסות ביטוח ו/או אישור על ביצוע ביטוחים בהתאם להוראות ההסכם
הקשורות לפרק הביטוח ומהוות חלק בלתי נפרד ממנו.

ט .חתימה על הסכם
ההסכם ,כאמור מצורף כנספח .5
הזוכה יחתום על נוסח הסכם מתן שירותים ,בנוסח המצורף למסמכי המכרז ,וינהג לפיו .הזוכה
יידרש לחתום על ההסכם בתוך  10ימים מהמועד בו יימסר לו על זכייתו ,וכן להמציא במעמד זה
את כל המסמכים הדרושים על פי ההסכם.

י .הגשת ההצעות
ההצעות יוגשו לאחר מילוי וחתימות על גבי כל המסמכים והנספחים המצורפים להזמנה זו ,בצירוף
האישורים והמסמכים הנדרשים ,במעטפה סגורה בציון "ההצעה למתן שירותי מדידה" ,במסירה
ידנית במשרדי הנהלת החברה ברחוב בן צבי  4באר-שבע ,וזאת עד לתאריך  30/04/2018עד השעה
( 15:00להלן " -מועד ההגשה") .החברה לא תדון בהצעה אשר תימסר לאחר מועד ההגשה .כמו כן,
לא יתקבלו מסמכים כלשהם שלא באמצעות מסירה ידנית.
אל ההצעות יצרף כל מציע את המסמכים הבאים:
א .טופס הצעת מחיר (נספח מס'  - )7הצעת המציע במכרז תינתן על גבי מסמך הצעת המציע.
מחירי הצעתו של המציע יתייחסו לכל העבודות ,החומרים ,הציוד וחומרי העזר ולכל הדרוש
לביצוע העבודות נשוא המכרז .מובהר בזאת כי הזוכה במכרז לא יהא זכאי לכל סכום העולה
על סכום הצעתו ,למעט אם צוין במפורש אחרת במסמכי המכרז.
ב .קבלה על רכישת מסמכי המכרז.
ג .תעודות מודד מוסמך.
ד .במקרה שהמציע הוא תאגיד  -אישור בתוקף בדבר מורשי חתימה  -אישור עו"ד או רואה חשבון
המאשר שההצעה חתומה ע"י מי שהוסמך לחתום בשם המציע בהתאם לתקנות ההתאגדות
שלו .האישור הנ"ל חייב להיות בתוקף בזמן הגשת ההצעה.
ה .העתק צילומי של אישור תקף על ניהול חשבונות ורשומות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים
(אכיפת ניהול חשבונות) תשל"ו.1976-
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ו .תצהיר העדר הרשעה בהתאם לנוסח המצורף כנספח .3
ז .העתק צילומי של תעודת עוסק מורשה לצורכי מע"מ.
ח .אם המציע הוא תאגיד :אישור תקף של רואה חשבון או עורך דין על מורשי החתימה מטעם
התאגיד והעתק מאומת ע"י עו"ד או רו"ח מתעודת ההתאגדות.
אם המציע אדם פרטי  -העתק תעודת הזהות שלו.
ט .פרופיל חברה  /עסק.
י .המציע יצהיר בתצהיר בנוסח הרצ"ב כנספח  - 6הצהרת סודיות.
יא .החברה רשאית לדרוש מאת המציעים ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,פרטים
נוספים וכל הוכחה שתראה לנכון ,להציג כל מסמך או אישור ,בין אם המסמך כלול ברשימת
המסמכים המפורטים לעיל ובין אם אינו כלול ברשימה זו ,אם המציע יסרב למסור פרטים,
מסמך ,אישור ,הסבר ,או ניתוח נתונים כאמור ,רשאית החברה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה
ואף לא לקבל את ההצעה.

יא .כללי
א .מסמכי ההליך ,מטרתם לתאר את האופי ,הטיב והיקף העבודות שעל הזוכה לבצע .מובהר
בזאת כי מלבד הוראות מסמכים אלו ,יחויב הזוכה לבצע את העבודות בהתאם להנחיות יעדים
ו/או מי מטעמה.
ב .על המציע למלא בדיו את ההערות והפרטים הנדרשים בכל מסמכי ההליך וההצעה .כמו כן על
המציע לחתום על כל דף במסמכים אשר קיבל לידיו ,בראשי תיבות ,ולחתום באופן מלא ,על
ידי מורשי החתימה מטעמו ,על הדף האחרון של מסמכי ההליך ועל כל דף שבו נדרש למלא
פרטים בדיו ,וביניהם על תנאי ההליך והצהרת המציע ,נוסח החוזה ונספחיהם.
על המציע לחתום על כל מסמך שקיבל מאת יעדים בקשר עם השתתפותו בהליך ,ולרבות
הוראות נוספות ,הבהרות וכד' ,ולצרפם לחוברת ההליך שתוגש על ידו.
ג .וועדת המכרזים רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול הצעה או שלא לקבל הצעה ,שלא
תיערך בהתאם להוראות הזמנה זו ו/או שלא ימולאו במסגרתה כל הפרטים ו/או הנתונים
הנדרשים על פי הזמנה זו ו/או שלא יצורפו אליה כל המסמכים הנדרשים על פי הזמנה זו ו/או
שלא תתייחס לכל הפרקים המצוינים בטופס ההצעה.
ד .וועדת המכרזים ו/או מי שיוסמך על ידיה לצורך כך ,יהיו רשאים לבקש מהמציעים הסברים
ו/או מסמכים ו/או נתונים נוספים לרבות לצורך קבלת הבהרות ו/או פרטים נוספים לגבי
ההצעות ו/או לאפשר תיקון של טעויות סופר שנפלו בהצעות ו /או השלמה של נתונים ו /או
מסמכים חסרים והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לדין.
ה .מובהר ,כי התמורה לביצוע העבודות כוללת את כל ההוצאות בין המיוחדות ובין הרגילות מכל
מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות ומתן השירותים על פי תנאי הבקשה .הזוכה לא יהא
זכאי לכל תשלום או מימון נוסף מאת יעדים מעבר לתמורה הנקובה.
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ו .כל הצעה שתוגש ,תעמוד בתוקפה על כל פרטיה ,מרכיביה ,מפרטיה ,נספחיה וצרופותיה ,למשך
שלושה חודשים מהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות .באם יתארכו הליכי בחירת זוכה
וחתימה עימו על החוזה ו/או אם יינקטו הליכים משפטיים בנוגע לבקשה ,תעמוד כל הצעה
בתוקפה עד לתום הליכים אלה ובתוספת  90יום לכל הפחות.
יעדים תהא רשאית לבטל או להרחיב או לצמצם את היקף השירות הנדרש בחוזה ,בשל נסיבות
תקציביות ו/או מנהליות ו/או תזרימיות ו/או אחרות ,והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
ז .שאלות הבהרה יופנו בכתב ליעדים ,לא יאוחר מיום  23/04/2018בקובץ  WORDבאמצעות
דוא"ל yeadim@br7.org.il :על המציעים לוודא כי הדוא"ל הגיע בצורה תקינה בטל'08- :
.6230503
ח .אם המציע ימצא סתירות ,שגיאות ,אי התאמות וכו' במסמכי הבקשה ואל מול כל דין ,תקנה,
צו וכו ' ,או שיהיה לו ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של סעיף או פרט כלשהו בקשר עם
הבקשה וההתקשרות מכוחה ,עליו לפנות ליעדים בכתב ותשובה תישלח לכל המשתתפים
בהליך ללא ציון שם הפונה.
הפנייה תכלול את שם ההליך ,מספר ההליך ,מספר הסעיף בהליך אליו מתייחסת השאלה,
פירוט השאלה ,פרטי השואל ,מס' טלפון ,מס' פקס וכתובת דוא"ל.
ט .יעדים רשאית ליתן הבהרות לאמור בבקשה ו/או לתקן טעויות שנפלו בה ו/או לבצע עדכונים
ו/או תוספות .הודעה על כך תימסר על ידה בכתב לכל המציעים.
י .איחור בקבלת התשובות או אי קבלתם ,לא יזכו את המציע בהארכת המועד להגשת הצעתו או
להתחשבות של יעדים ודין הצעתו יהיה כדין כל הצעה אחרת לכל דבר ועניין.
לא תישמע טענה מפי המציע ,כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או תיקונים
שניתנו או נעשו על ידי יעדים ,אלא אם אלה ניתנו ע"י יעדים בכתב ,כאמור לעיל.
יא .יעדים רשאית ,בכל עת קודם למועד האחרון להגשת ההצעות ,להכניס שינויים ותיקונים,
ביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעים .השינויים והתיקונים כאמור ,יהיו חלק בלתי נפרד
מתנאי הבקשה.
יב .המציע יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי הבקשה ,וינקוט בכל האמצעים הנראים לו כנחוצים
כדי לחקור את מהות וכמות העבודה הנדרשת ואת הקשיים העלולים להתגלות בעת ביצוע
העבודות במהלך תקופת ההתקשרות.
יג .הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו בהליך ,כמוהם כהצהרה ואישור שהוא קרא ולמד את כל
מסמכי ההליך ,כל פרטי ההליך והחוזה ונספחיהם ידועים ונהירים לו וכי הוא בחן את כל
הנתונים ובכללם מהות העבודות ,המפרטים ,והחוזה ונספחיו ,והוא מסכים להם.
יד .כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם
מפרטי הבקשה ו/או החוזה ונספחיהם ו/או דבר שאינו מופיע בהם ,לא תתקבל לאחר הגשת
הצעת המציע.
טו .יובהר כי החברה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא והיא רשאית תהיה שלא לבחור במי מן
ההצעות ו/או לבטל את ההליך מכל סיבה שהיא ,בהתאם לשיקול דעתה.
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טז .יעדים שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעה מאת מציע אשר עבד בעבר עם יעדים ו/או
העירייה ו/או יחידת סמך שלה ,ישירות או דרך גוף אחר ,ולא עמד בסטנדרטים של השירות
הנדרשים בהליך או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית על טיב עבודתו .במקרים אלו תינתן
למציע זכות טיעון לפני מתן חוו"ד סופית .זכות הטיעון יכול ותמומש בכתב או בע"פ וזאת
בכפוף לשיקול דעת וועדת המכרזים .כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה
בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי ההליך ו/או החוזה ו/או נספחיהם ו/או דבר
שאינו מופיע בהם ,לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

יב .הודעה על הזכייה והתקשרות
א .עם קביעת הזוכה בהליך ,תימסר לו על כך הודעה .המציע שייקבע כזוכה בהליך מתחייב לחתום
על ההסכם ולמסור אישור קיום ביטוחים בנוסח המצורף כנספח ב' בתוך  10ימי עסקים.
מציע שהצעתו לא תתקבל ,יקבל על כך הודעה בכתב.
ב .היה ומציע שזכה לא יעמוד בהתחייבויותיו ,בכלל זה ,חתימה על הסכם התקשרות תוך  10ימי
עסקים ,תהא יעדים רשאית לבטל את זכייתו בהליך ,בהודעה בכתב למציע ,החל בתאריך
שייקבע על-ידי יעדים בהודעה וזאת ,לאחר שניתנה למציע הודעה בה נדרש לתקן את המעוות,
והוא לא תיקן את המעוות בהתאם להודעה ותוך הזמן שנקבע בה.
א .בוטלה כאמור הזכייה בהליך ,רשאית יעדים למסור את ביצוע העבודות נשוא ההליך למי
שייקבע על ידה מבין משתתפי המכרז ,והמציע יפצה את יעדים על כל הפסד שנגרם לה בגין כך.

ג.

אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד העומדים לרשות יעדים כנגד הזוכה עפ"י כל דין.

בברכה,
רחלי מרום ,מנכ"ל החברה
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הזמנה להציע הצעות למתן שירותי מדידה בפרויקט פיתוח אז"ת עמק שרה שלב ה' (מיטבית סיבל)

נספח 1

טופס פרטי המציע
תאריך_______________:
לכבוד
חברת יעדים ,בן צבי 4
באר שבע
א.ג.נ,.

הנדון :פרטי המציע

שם המציע/שם התאגיד:

___________________________________________

מספר זיהוי:

___________________________________________

כתובת רשומה:

___________________________________________

כתובת הפעילות:

___________________________________________

מספר/י טלפון:

__________________________________________ ,

מספר/י פקס:

__________________________________________ ,

דוא"ל (חובה):

___________________________________________

הסמכות ורישיונות מקצועיים

___________________________________________

הסמכות בתקני איכות:

___________________________________________

מנכ"ל המציע (במידה ותאגיד):

___________________________________________

בעלי תפקידי מפתח במציע:

שם ________________ תחום התמחות _______________ וותק _______

שם ________________ תחום התמחות _______________ וותק _______

שם ________________ תחום התמחות _______________ וותק _______

12

חתימת המציע ___________ :
רחוב בן צבי  4באר שבע מיקוד  ,84893טל' ,08-6230503 :פקס' 08-6270934 :דוא"לyeadim@br7.org.il :

גרסה 0

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי מדידה בפרויקט פיתוח אז"ת עמק שרה שלב ה' (מיטבית סיבל)

נספח  - 2ריכוז פרטי המציע בדבר ניסיון מקצועי
 .1ניסיון מקצועי

ניסיון מוכח במתן שירותי מדידה מקצועי הדומים במהותם ובהיקפם לשירותים
נשוא הזמנה זו להציע הצעות.
פרויקט 1

פרויקט 3

פרויקט 2

פרויקט 4

פרויקט 5

שם הלקוח
מיקום
תיאור הפרויקט
תאריך תחילת
עבודה
תאריך סיום
(ככל שרלבנטי)
היקף שטח
העבודה בדונם
סוג העבודות
בפרויקט
איש קשר +
פרטי התקשרות
ישירה עם איש
הקשר

 .2איש קשר מטעם המציע
איש הקשר מטעמנו הינו ___________________ ,בתפקיד _______________ ,מספר טלפון נייד
________________.

* על המציע לצרף המלצות מאת מזמיני העבודות כאמור בהוראות חוברת זו.
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הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון  /ייעוץ בפרויקט פיתוח אז"ת עמק שרה ו'

נספח 2א' – ריכוז פרטי אנשי המקצוע (נותני השירותים) מטעם המציע
פרטים כלליים
תפקיד

שם  +משפחה

הסמכה

מס' שנות
ניסיון

מס' שנות
וותק במציע

1
2
3
4
5

פירוט ניסיון מקצועי של אנשי המקצוע
שם  +משפחה

תיאור הפרויקט

מהות העבודות

היקף כספי
של
הפרויקט
לפני מע"מ

הערות

1
2
3
4
5
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נספח 3
תצהיר העדר הרשעה

אני הח"מ ,_________________ ,ת.ז ,______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר
את
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
הנני משמש כ_________________ בזוכה.
הזוכה נעדר כל הרשעה וכן לא מתנהלת כנגדו כל חקירה בחשד לעבירה שיש עמה קלון או בעבירה
שנושאה פיסקאלי כגון אי העברת ניכויים ,אי דיווח לרשויות המס ,אי מתן קבלות רשמיות וכד'.

הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

_____________
חתימת המצהיר/ה

אני הח"מ _________________ ,עו"ד (מ.ר ,)___________ .מאשר/ת כי ביום __________
הופיע/ה בפני מר/גב' __________________ ת.ז ,_________________ .לאחר שהזהרתיו/ה
כי
עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן,
אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

_______________
חותמת וחתימת עו"ד
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נספח 5
הסכם עבודה

הסכם למתן שירותי מדידה
שנערך ונחתם בבאר שבע ביום ____ חודש ________ 2018
בין
יעדים החברה העירונית לפיתוח עסקי באר שבע בע"מ
ח.פ .מס' 513179044
מרח' בן צבי  4באר שבע(להלן" :יעדים" ו\או "החברה" ו/או "המזמין")
מצד אחד
לבין
________________________
ח.פ/.ע.מ_________________ .
כתובת__________________ :
(להלן" :נותן השירות")
מצד שני

הואיל

ויעדים פרסמה מכרז לשירותי מדידה (להלן" :ההליך");

והואיל

והצעת נותן השירות הוכרה כהצעה הזוכה בהליך;

והואיל

והצדדים חפצים להגדיר את מערכת היחסים המשפטיים ביניהם במסגרת הוראות הסכם זה;
לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

.1

מבוא וכללי פרשנות

.1.1

המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

.1.2

כותרות סעיפי הסכם זה נועדו לשם הנוחות בלבד ,ולא תשמשנה לפירוש הוראותיו.

.1.3

הסכם זה ממצה את מלוא המוסכם בין הצדדים בנושאים המוסדרים בו וכל מצג,
הסכמה ,טיוטה או התחייבות קודמת ,בין ישירה ובין לטובת צד ג' ,שבין הצדדים
וכל משא ומתן ,סיכום ,הבנה או הסכם בין הצדדים ,הקודמים לחתימתו יחשבו
כמבוטלים.

.1.4

כל שינוי ,תיקון או תוספת להסכם זה לא יהיה להם כל תוקף אלא אם נעשו בכתב
ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה .לא תשמע טענה של שינוי ההסכם בעל פה.
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.1.5
.1.6

מובהר כי כלל מסמכי ונספחי ההליך ,מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם וייקראו
עימו כאחד.
הגדרות – בהסכם זה תהא למונחים המפורטים להלן המשמעות המוגדרת לצידם:









"המנהל" – מנכ"ל יעדים ו/או מי מטעמו שהוסמך על-ידו לעניין הסכם זה או חלק
ממנו.
"המכרז" – מכרז מס'  101/2018למתן שירותי ניהול וליווי הנדסי.
"נותן השירות" – המציע אשר נבחר בהליך המכרז וכן נציגיו ומורשיו המוסמכים,
ולרבות כל גורם מטעמו ,שהוסמך על-ידו ,לעניין הסכם זה או חלק ממנו.
"הצוות המגבה" – שני המועמדים הנוספים שהוצעו מטעם נותן השירות במסגרת
המכרז ואשר הוגדרו כצוות מגבה במכרז.
"מדד" – מדד המחירים הכללי לצרכן ,כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.
"מדד בסיס" – המדד הידוע במועד החתימה על ההסכם.
"מועד עדכון התמורה" – בחלוף  12חודשים ממועד כניסת ההסכם לתוקף.
"השירות/ים" " /העבודה/ות" – כל השירותים שעל נותן השירות לספק עפ"י
מסמכי המכרז.

מהות ההסכם

.2

נותן השירות יספק ליעדים שירותי מדידה כמפורט בנספח א' להלן.

.3

מודגש בזאת ,כי פירוט השירותים בנספח א' להלן ,אין בו כדי למצות את חובותיו של נותן
השירות עפ"י הסכם זה ,והוא יהיה חייב לבצע כל מטלה ודרישה נוספת ,ככל שיידרש לכך ע"י
המנהל ,לרבות הוספה ו/או גריעה ו/או כל שינוי ביחס לשירותים ,ובלבד שהמטלה הנדרשת
היא בתחום עבודת נותן השירות ובקשר אליה.

.4

הצהרות והתחייבויות נותן השירות

.4.1
.4.2
.4.3
.4.4
.4.5
.4.6
.4.7
.4.8

נותן השירות מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
כי הוא מכיר את מהות השירותים ,כי ביצע את כל הבדיקות המוקדמות הנדרשות לצורך
אספקת השירותים ובדק את כל הגורמים ,המסמכים והנתונים ,אשר יש או עשויה להיות
להם השפעה על התמורה ו/או על התחייבויותיו בהסכם זה.
כי הוא בעל הידע ,כח האדם ,הניסיון וההכשרה המקצועית לביצוע התחייבויותיו
המפורטות בהסכם ויבצען ברמה גבוהה לשביעות רצונה המלאה של יעדים ובמלוא כושרו
ומרצו.
כי הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו ,ככל שישנם ,וכי הינו מפריש עבורם את כל
ההפרשות הנדרשות עפ"י הדין וכי הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של ההסכם.
כי הוא בעל האישורים ,ההיתרים והרישיונות הדרושים לביצוע השירותים נשוא הסכם
זה ,לרבות רישיון עסק ככל הנדרש עפ"י דין.
כי יש באפשרותו הטכנית ,החוקית והמקצועית לקיים את כל תנאי הסכם זה ,ולמיטב
ידיעתו ,אין כל מניעה עפ"י כל דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה.
כי הוא אינו מצוי בניגוד עניינים לצורך אספקת השירותים נשוא חוזה זה .
כי יספק את השירותים במשך תקופת החוזה באופן ובמועדים כפי שייקבע ע"י המנהל,
בתיאום עם המנהל וכל גורם רלוונטי אחר ,וכי ידווח למנהל באופן שוטף ורציף על קצב
ואופן אספקת השירותים.
כי יקיים ישיבות ו/או פגישות עם כל גורם ,כפי שיידרש ,לצורך קיום הסכם זה ,כי ישתתף
בדיונים ,כפי שיידרש ,בנושא אספקת השירותים .הכל ,על חשבונו של נותן השירות ובלא
שיהא זכאי לקבלת תמורה נוספת מעבר לתמורה המפורטת בהסכם זה.
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.4.9

.5

כי יספק את השירותים ברמה מקצועית נאותה ,בהתאם לכל דין ,בנאמנות ושקדנות
ואורח מקצועי נכון ,לשביעות רצונם המוחלטת של המנהל ויעדים וימלא לצורך זה אחרי
כל הוראותיהם ,בין שהן מפורטות בהסכם ובין שאינן מפורטות בהסכם.

תקופת ההסכם

תקופת ההסכם הינה עד לסיום הפרויקט ,לכל המאוחר  36חודשים.
.5.1

בנוסף ,ועל אף האמור לעיל ,יעדים תהא רשאית בכל עת במהלך תקופת
ההתקשרות ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להפסיק את ההתקשרות לפי
הסכם זה עם נותן השירות ,ע"י מתן הודעה בכתב וזאת בהתראה של  30ימים.
הופסקה ההתקשרות עם נותן השירות כאמור ,לא יהא זכאי נותן השירות לקבלת
כל תשלום ו/או פיצוי כלשהוא ,למעט התמורה המגיעה לו עפ"י חוז זה בגין
השירות שסופק ליעדים עד למועד הפסקת השירות.

.5.2

עם סיום  /הפסקת ההסכם ,מכל סיבה שהיא ,נותן השירות יעביר למנהל ו/או למי
שמנהל יורה עליו ,באופן מידי ,כל מידע ו/או מסמכים המצויים ברשותו בנוגע
לשירותים אשר ניתנו על ידו.

פיקוח ,כפיפות וביקורת

.6
.6.1
.6.2

.6.3
.6.4

.7

נותן השירות יהיה כפוף ,לעניין אספקת השירותים וביצוע ההסכם ,למנהל ויפעל עפ"י
הוראותיו והנחיותיו .בכלל זה ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,יהא נותן השירות חייב
לתקן כל תקלה וליקוי ולבצע כל שינוי ,כנדרש ע"י המנהל.
נותן השירות ידווח למנהל ,בע"פ ו/או בכתב ,בכל עת שיידרש לכך ,על כל עניין הנוגע
לאספקת השירותים .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,נותן השירות ידווח למנהל על כל פגם
ו/או פיגור במתן השירותים ,לרבות פיגור ו/או אי התאמה שאינם בתחום אחריותו ,מיד
עם התגלותו של הפגם האמור.
נותן השירות יספק למנהל דוחות בחתכים ובלוחות הזמנים אשר ידרוש המנהל .לצורך
כך ,נותן השירות מתחייב ,בין היתר ,לנהל רשימות מסודרות ומעודכנות של הנושאים
שנמסרו לטיפולו ,לרבות סטטוס ביצוע עדכני.
מבלי לגרוע מאחריות נותן השירות ,המנהל יהא רשאי לערוך ביקורות יזומות בכל הנוגע
לאופן אספקת השירותים ע"י נותן השירות .נותן השירות מתחייב למסור למנהל כל
הסבר שיידרש על-ידו ולסייע בידו בפעולות הביקורת והפיקוח כאמור.

הוראות פרק זה הינן תנאי עיקרי בהסכם והפרתן תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

התמורה
 .8תנאי התשלום

.8.1

בתמורה למתן השירותים במלואם ולקיום מלוא התחייבויותיו כלפי החברה ,לפי תנאי
ההליך והחוזה ,תשלם החברה את הסכומים שיתקבלו לפי חשבונות שיאושרו ע"י
החברה ואשר ייערכו על סמך הזמנות ,והכל בהתאם למחירים שנקבעו למודד
בהליך ובהתאם להצעת המחיר הזוכה שאושרה ,המצ"ב כנספח ד' להסכם זה
(להלן" :התמורה") .התמורה תכלול כל מס והיטל החל על ביצוע העבודה הזו.
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.8.2

החשבונות יומצאו ע"י המודד למנהל הפרויקט עם העתק לחברה (להלן" :החשבון")
וזאת עד ליום ה 5-לכל חודש ,בגין העבודה שבוצעה על ידו בחודש שקדם לו.

.8.3

למען הסר ספק ,יובהר כי החשבון שהוגש לאחר התאריך הנ"ל ייחשב מבחינת לוחות
הזמנים ומועדי התשלום כחשבון שהוגש עד ל 5-לחודש הקלנדרי הבא שלאחר
החודש בו הוגש החשבון על-ידי המודד (לדוגמא :חשבון שהוגש ב 6-לחודש ינואר
בגין ביצוע עבודה עד דצמבר ייחשב כחשבון שהוגש עד ל 5-לחודש פברואר) ולמודד
לא תהיה שום טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה ביחס
לכך.

.8.4

החשבון בגין כל עבודה יהיה מפורט בגין עבודות שבוצעו על-ידו בפועל ,מחושב לפי
המחיר שנקבע בהצעתו בהליך.

.8.5

על המודד לצרף לחשבון את כל המסמכים הנדרשים בהתאם למסמכי ההליך ולהסכם
החתום עימו ,על צרופותיהם.

.8.6

המודד יגיש את החשבון כאמור למנהל הפרויקט עם העתק לחברת יעדים ,אשר יבדוק
את החשבון ויאשרו במלואו או בחלקו ויעבירו לאישור החברה שתאשרו לתשלום,
במלואו או בחלקו.

.8.7

היה והמודד לא הגיש את החשבון בהתאם להוראות ,יחזיר מנהל הפרויקט את החשבון
למודד לשם הגשתו מחדש ,ומניין הימים לבדיקת החשבון יחל ממועד הגשת
החשבון מחדש ע"י המודד.

.8.8

התמורה שתאושר לתשלום תשולם למודד ע"י החברה בהתאם לחוק מוסר תשלומים,
קרי :תוך  10ימי עסקים ממועד קבלתם מהמשרד המממן ,ולא יאוחר מ 150-ימים
מהמועד שבו הומצא החשבון לחברה ,אף אם לא קיבלה את המימון החיצוני.

.8.9

למען הסר ספק יובהר כי באחריות המודד לוודא את העברת החשבון ע"י מנהל הפרויקט
לחברה עפ"י לוח הזמנים ולהתריע בפני החברה במידת הצורך.

 .8.10לא תשולם כל התייקרות מכל סוג ומין שהוא במסגרת חוזה זה.
 .8.11לכל התשלומים יתווסף מס ערך מוסף כחוק ,ובכפוף לקבוע ולאמור בהצעת המחיר
המצ"ב כנספח ב' להסכם זה.

 .8.12במקרה של שינוי בשיעור של לפחות  10%מעל או מתחת לאומדן הראשוני לביצוע
העבודות (כפי שנקבע ע"י יעדים בלבד) ,תעדכן החברה את תמורת המודד בהתאם.
שינויים שאינם בשיעור של  10%או יותר מעל או מתחת לאומדן לא יזכו את המודד
בעדכון התמורה.
שולמו למודד סכומים ביתר – יקוזז הסכום ששולם כאמור מהתשלום שלאחר מכן.

בכל מקרה בו שכר טרחתו של המודד ,כולו או חלקו ,שולם על ידי צד ג' ו/או כל גורם אחר,
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מתחייב המודד להשיב לחברה כל סכום ששולם לו בגין מתן השירותים נשוא הסכם זה.

 .8.13ידוע ומקובל על המודד כי כל התשלומים נשוא הפרויקט מקורם במשרד הכלכלה לרבות
תנאי התשלום ואופן התשלום ולא תהיה למודד טענה כל שהיא בכל הנוגע לעיכוב
ו/או אי תשלום שמקורם במשרד הכלכלה.
 .8.14מוסכם בין הצדדים מפורשות כי שכר הטרחה ,כאמור לעיל ,כולל בתוכו את כל
ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,של המודד וכי המודד לא יהא זכאי לכל תשלום
נוסף כלשהו בגין ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה מעבר לתשלומים המפורטים
בו מפורשות.
 .8.15כל עבודה שתבוצע ע"י המודד שלא במסגרת מתן השירותים נשוא הסכם זה ,כולה או
מקצתה ,או כל עבודה אחרת שלא הוזמנה ע"י החברה מאת המודד ,במפורש
ובכתב ,לא תזכה את המודד בכל תשלום שהוא והוא לא יהיה רשאי לתבוע
מהחברה ו/או מהעירייה כל תשלום בגין כך וזאת גם במקרה בו החברה ו/או
העירייה עשו שימוש כלשהו בתוצרי עבודת המודד.
המודד מצהיר מפורשות ,כי בחתימתו על הסכם זה ,יהיה זכאי רק לתמורה הנקובה בהסכם
ובנספחיו ולא יהא זכאי לכל תוספת שכר ו/או כל תשלום אחר ,מכל מין וסוג ,בגין עבודה,
מכל מין וסוג שהוא ,שלא נכללה בהוראות הסכם זה מפורשות.

.8.16
 .8.17מובהר ,כי לצורך עניין זה ,רואים הצדדים כל עבודה שנעשתה ע"י המודד עובר לחתימתו
של הסכם זה וביחס לפרויקט אשר נמסר למודד לתכנון כאילו נכלל מחירה
בתמורה כאמור בהוראות הסכם זה.

.9

שמירת סודיות וקניין רוחני

.9.1

.9.2
.9.3
.9.4
.9.5

על נותן השירות ,עובדיו ו/או שלוחיו תחול חובת סודיות לגבי כל מידע שיגיע
לידיעתו בקשר עם ביצוע הסכם זה .נותן השירות מתחייב לשמור על סודיות
מוחלטת ביחס לכל מידע שיגיע אליו כתוצאה מפעילות ישירה ו/או עקיפה בקשר
עם הסכם זה ,והוא מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע הנ"ל ,שלא לצרכי מתן
השירותים ,לא במישרין ולא בעקיפין ,ולא בכל דרך שהיא ולא להעבירו לכל גורם
שהוא ,למעט לגורמים הזכאים לקבלו מכח דין ו/או עפ"י הנחיות המנהל.
נותן השירות מתחייב להחתים את עובדיו וכל מי שמועסק על-ידו ו/או מטעמו בביצוע
הסכם זה ,על הצהרת סודיות ,לפיה יתחייבו העובדים ו/או המועסקים כאמור לעיל וזאת
בהתאם לטופס ההצהרה שבנספח 7להלן.
מוסכם ומוצהר בזאת ,כי כל המידע אשר יועבר לנותן השירות במסגרת הסכם זה
והמסמכים אשר יופקו על סמך אותו מידע יהיו רכושה הבלעדי של יעדים והיא תהא
רשאית להשתמש בהם כל שימוש שייראה לה ,בעצמה או ע"י אחרים.
עם סיום תקופת ההתקשרות ,יעביר נותן השירות ליעדים את כל המידע שברשותו ,מכל
סוג וצורה ,אשר הושג ו/או הופק במסגרת ההתקשרות.
סעיף זה הינו תנאי עיקרי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
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.10

.11

.12

היעדר בלעדיות

.10.1

מובהר כי לנותן השירות לא מוקנית מכח הסכם זה כל בלעדיות ביחס לאספקת
השירותים נשוא ההסכם ,והחברה תהא רשאית להתקשר במקביל ,עפ"י שיקול
דעתה הבלעדי ,עם נותני שירות נוספים בתחום אספקת השירותים ו/או לבצע את
השירות בעצמה ,במהלך תקופת ההסכם ובכלל ,ובנוסף לשנות ,בכל עת ,את היקף
העבודות שנמסרו לכל ספק ולהעביר ביצוע עבודות כלשהן מספק אחד לאחר /
לעובדי החברה ,והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

.10.2

נותן השירות מסכים ומצהיר בזאת במפורש כי באם פעלה החברה כאמור ,אם
מחמת אחד הטעמים המנויים לעיל ואם מחמת סיבה אחרת כלשהיא בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי ,הוא לא יהא זכאי לכל פיצוי ו/או תמורה ו/או סעד אחר
בגין השירותים שלא סופקו על-ידו בפועל ,והוא מוותר בזאת במפורש על כל טענה
ו/או תביעה בקשר עם האמור ,לרבות טענה בנוגע להיקף העבודות שנמסרו
לביצועו .כן מתחייב נותן השירות להעניק את השירותים בנאמנות ,בשקדנות
וברמה גבוהה לשביעות רצון החברה ,בכל היקף שיידרש ,ובהתאם למסמכי
ההסכם ונספחיו ,עפ"י הוראות החברה והמנהל ובמחירי התמורה הקבועים
בהסכם זה.

רמה מקצועית ,יחסי עובד-מעביד וחובת נאמנות

.11.1

נותן השירות מתחייב לבצע את השירות הניתן על-ידו בנאמנות ,במהימנות וברמה
מקצועית נאותה ,והוא יהיה אחראי ,ללא סייג ,כלפי החברה ,לטיב השירות שיינתן
על-ידו עפ"י הסכם זה.

.11.2

מובהר בזאת ,כי אף אישור ,מפורש או משתמע ,מאת המנהל או מי מטעם החברה,
בדבר תוכן השירותים או חלק מהם או כל מסמך או מידע ,אשר ניתנו או הועברו
בהתאם להסכם זה ,לא ישחררו את נותן השירות מאחריותו המקצועית המלאה
ואין בהם כדי להטיל על המנהל ו/או החברה אחריות כלשהיא לטיב השירותים.

.11.3

נותן השירות מצהיר בזאת כי ידוע לו שהינו נציגה ושליחה של החברה לעניין
האמור בהסכם זה והינו חייב כלפיה חובת נאמנות ,כמתחייב ממעמדו זה.

.11.4

סעיפים אלה הינם תנאים עיקריים בהסכם והפרתם תהווה הפרה יסודית של
ההסכם.

שמירת דינים ,כללי בטיחות וכללי התנהגות

.12.1

נותן השירות מצהיר ומתחייב לשמור על הוראות כל דין בנוגע לכל מחויבויותיו
מכח הסכם זה ,לרבות הוראות שיתעדכנו מעת לעת בתקופת ההסכם.

.12.2

נותן השירות ישמור על הוראות כללי הבטיחות בנוגע לכל מחויבויותיו נשוא
ההסכם ,לרבות הוראות שיתעדכנו מעת לעת בתקופת ההסכם.

.12.3

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מצהיר נותן השירות כי הינו מחזיק בזכות חוקית ו/או
בכל הרשאה נדרשת ע"מ להשתמש בתוכנות המחשב אשר ייעשה בהן שימוש לשם
מתן השירותים ,וכי אין בהתקנת והפעלת תוכנות אלו על-ידו משום הפרה של זכות
יוצרים מצדו.
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.13

.12.4

נותן השירות ישמור ויקפיד על כללי התנהגות נאותים במהלך כל תקופת ההסכם,
הן מצדו והן מצד כל גורם מטעמו .בכלל זה ,יקפיד נותן השירות על יחס אדיב
מצדו או מצד מי מטעמו כלפי כל אדם.

.12.5

סעיפים אלו הינם תנאי עיקרי בהסכם והפרתם תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

העסקת כח אדם

.13.1
.13.2
.13.3
.13.4

.13.5

.14

העסקת עובדים ע"י נותן השירות תיעשה בהתאם להוראות כל דין ,הסכם קיבוצי
או הסדר קיבוצי או כל נוהג ומנהג מחייבים במסגרת יחסי העבודה.
נותן השירות לא יעסיק עובדים זרים ללא היתר עבודה כדין.
נותן השירות יבטיח קיומם של תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים
ורווחתם כנדרש בחוק ,ובאין דרישה חוקית ,כפי שיידרש ע"י המנהל.
המנהל יהא רשאי לדרוש מנותן השירות להחליף כל אדם המועסק מטעמו לצורך
אספקת השירותים ,הכל עפ"י שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של המנהל ,ונותן
השירות מתחייב לעשות כן ולהעמיד תחתיו עובד ,בעל כל ההסמכות ,הרישיונות
והניסיון הנדרשים לצורך אספקת השירותים ,וזאת בתוך  10ימים ממועד
הדרישה.
הוראות פרק זה הינן תנאי עיקרי בהסכם והפרתן תהווה הפרה יסודית של
ההסכם.

אי קיום יחסי עובד-מעביד

.14.1

נותן השירותים יעסיק את עובדיו בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להוראות
המפורטות במסמכי המכרז.

.14.2

נותן השירותים מתחייב ,כי לא יעסיק עובדים שאינם אזרחי ישראל או תושביה
החוקיים ,לצורך ביצוע התחייבויותיו במסגרת הסכם זה.

.14.3

נותן השירותים מצהיר ,כי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא יבצע את
השירותים וכי אין בהסכם או בתנאי מתנאיו ,כדי ליצור בין נותן השירותים או מי
שמועסק על ידו לחברה ,או מי מטעמה ,יחסי עובד ומעביד.

.14.4

נותן השירותים מצהיר ,כי כל התשלומים לרבות לעובדיו (ככל שישנם כאלה),
לרבות שכר עבודה ,זכויות סוציאליות ,ניכויים ,תשלומים למס הכנסה וביטוח
לאומי ,הוצאות נסיעה למקום העבודה וממנו וכל תשלום חובה או סוציאלי אחר,
וכן כל יתר ההוצאות ,הסיכונים והאחריות בקשר עם ההסכם יחולו עליו בלבד
וישולמו על-ידו במלואם ובמועדם  -והחברה לא תהא אחראית לכך ,בכל אופן
וצורה.

.14.5

נותן השירותים מצהיר ,כי הוא ישפה מיד את החברה בגין כל תובענה שתוגש
כנגדה או כנגד מי מטעמה ,שעילתה בקיום יחסי עובד ומעביד בין נותן השירותים
ו/או של אדם המועסק על ידו לבין החברה ,ו/או בגין תובענה שעילתה בחוק
העסקת עובדים באמצעות קבלני כ"א ו/או בגין עילה חוזית הנובעת מהתקשרות
בין צד ג' לבין היועץ בקשר עם השירותים.
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.14.6

אם על אף האמור לעיל ,ובניגוד לכוונות הצדדים המפורשות ,ייקבע על ידי גוף
מוסמך ,כי החברה הינה מעבידתו של נותן השירותים ו/או של אדם המועסק על
ידו ו/או הפועל מטעמו בביצוע הסכם זה ,מתחייב נותן השירותים לשפות מיד את
החברה בגין כל הוצאה או נזק שייגרם לה בשל כך ,לרבות הוצאות הכרוכות
בהליכים משפטיים ולרבות שכ"ט עו"ד.

.14.7

נותן השירותים מתחייב לשפות את החברה ולפצותה ,מיד עם דרישה ראשונה ,בכל
סכום שיהיה על העירייה לשלם עקב כל חיוב שיוטל עליה לאור קביעה כי המצב
העובדתי או המשפטי שונה מהמוצהר בסעיף זה.

.14.8

נותן השירותים מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האדם הדרוש לביצוע
העבודה ,את ההשגחה והפיקוח עליהם ואת אמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר
אחר הכרוך בכך.

.14.9

מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של נותן השירותים לעיל ,מתחייב נותן השירותים
להעסיק עובדים ,מקצועיים ואחרים ,במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה תוך
המועד הקבוע לכך בחוזה ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום ,רישיון או היתר
לפי כל דין ,חייב נותן השירותים להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר
כאמור ,לפי העניין.

.14.10

הנאמר בסעיף זה בא להוסיף על חובות נותן השירותים ולא לגרוע מהן ,ולא יתפרש
כמטיל חובות או אחריות כל שהם על החברה כלפי האנשים המועסקים על ידי נותן
השירותים.

.14.11

כן מצהיר נותן השירותים ,כי בכל מקרה בו יתבע ,הוא או מי מעובדיו ו/או מי
מחליפיהם מהעירייה זכויות שעילתן בקיום יחסי עובד ומעביד ו/או מכוח חוק
העסקת עובדים באמצעות קבלני כ"א או ייקבע על-ידי ערכאה שיפוטית או גורם
אחר כלשהו ,כי בינו לבין החברה מתקיימים יחסי עובד ומעביד ,יחושב שכרו
הראוי של נותן השירותים כעובד על בסיס  60%מהתמורה הנקובה בסעיף
"התמורה" ויראו את התמורה כאילו סוכמה כך מלכתחילה והיועץ ישיב לעירייה,
מיד עם דרישתה הראשונה ,את ההפרש בשיעור  40%מהתמורה ,בתוספת הפרשי
הצמדה וריבית כחוק ,מתאריך תשלום התמורה ועד התשלום בפועל  -וזאת מבלי
לגרוע מכל סעד אחר העומד לחברה על-פי דין.

.14.12

האמור בפרק זה להסכם יחול ,בין אם תעלה התביעה כלפי החברה על-ידי נותן
השירותים ובין אם תועלה על-ידי עובד של נותן השירותים (ככל שישנם כאלה)
ו/או על-ידי חליפם ו/או עזבונם ו/או יורשיו ו/או צד ג' אחר ובהקשר זה יראו את
נותן השירותים כמחוייב בהשבה דלעיל לפני ביצוע תשלום כלשהו לנותן
השירותים.

.14.13

הוראות פרק זה הינן תנאי עיקרי בהסכם והפרתן תהווה הפרה יסודית של
ההסכם.
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.15

אחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח

.15.1

אחריות ושיפוי בנזיקין
.15.1.1

מוסכם בין הצדדים כי האחריות הבלעדית עבור השירותים
תחול על המודד בלבד ולפיכך אישוריה של החברה לתוכניות
ו/או למסמכים אחרים הקשורים בייעוץ ו/או אשר הוכנו על ידי
המודד על פי חוזה זה לא ישחררו את המודד מאחריותו
המקצועית המלאה הנ"ל ואין בכך כדי להטיל על החברה ו/או
על מי מטעמה אחריות כלשהי לטיב ו/או לכשרות ו/או לאיכות
השירותים ו/או התוכניות ו/או מסמכים ,כאמור.

.15.1.2

המודד יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו
לחברה ו/או לצד שלישי בגין השירות ו/או עקב כך שנשוא
השירות בשלמותו אן בחלקו אינו משמש בצורה הולמת את
המטרות שלשמן תוכנן.

.15.1.3

המודד יהיה לבדו אחראי כלפי החברה לכל נזק ו/או אבדן אשר
יגרמו לגוף ו/או לרכוש ו/או לציוד של החברה ו/או של עובדיה
ו/או של צד ג' כלשהו אשר נגרם עקב מעשה ו/או מחדל ,טעות
או השמטה של המודד ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו,
תוך כדי ביצוע השירותים או בקשר אליהם.

.15.1.4

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המודד אחראי כלפי החברה
ו/או כלפי העובדים המועסקים על ידו ו/א כלפי כל אדם הפועל
מטעמו ו/או כלפי צד שלישי כלשהו ,לכל נזק לגוף או לרכוש או
אובדן או נזק אחר מכל סוג שהוא שיגרם להם או לרכושם
כתוצאה ו/או במהלך מתן השירותים ,עקב מעשה או מחדל או
טעות או השמטה של המודד או מי מטעמו.

.15.1.5

המודד פוטר את החברה ו/או עובדיה ו/או כל אדם אחר הנמצא
בשירותיה מכל אחריות לכל אובדן או נזק הנמצא באחריות
המודד כאמור בסעיפים  17.4 - 17.1לעיל.

.15.1.6

המודד מתחייב לשפות ולפצות את החברה על כל נזק שיגרם לה
ו/או דרישה ו/או תביעה שתוגש נגדה ,לרבות ,הוצאות משפטיות
ואחרות בקשר לכך וזאת על פי דרישת החברה ו/או על פי פסק
דין של בית משפט מוסמך .החברה תודיע למודד על נזק ,דרישה
ו/או תביעה כאמור ותאפשר לו להתגונן ולהגן על החברה מפניה
על חשבונו.

.15.1.7

נשאה החברה בתשלום ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד שנגרמו
לה ו/או לרכושה ו/או לצד שלישי ,לרבות המודד ועובדיו ,בגין
ו/או עקב ו/או כתוצאה מהשירותים יהיה על המודד להחזיר
לחברה ,באופן מידי ,כל תשלום ו/או הוצאה ,כאמור ,ולשפותה
על כל הנזקים ו/או ההפסדים כאמור לעיל.
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.15.1.8

החברה רשאית לקזז מן התשלומים אשר המודד זכאי להם
מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים
מהחברה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם
באחריותו של המודד כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו
לחברה מחמת מעשה או מחדל שהם באחריות המודד כאמור
לעיל.

.15.2

ביטוח
.15.2.1

מבלי לגרוע מאחריות המודד לפי החוזה או לפי כל דין ,מתחייב
המודד לבטח על חשבונו ,לטובתו ולטובת החברה ,ביחד ולחוד,
ולקיים במשך כל עת רלוונטית לחוזה זה ועד לגמר תקופתו
ובמשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו,
ביטוחים מתאימים להבטחת אחריותו בהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי ובלבד שלא יפחתו מגבולות האחריות והתנאים
מהאמור והמפורט בטופס האישור על קיום ביטוחים מסומן
נספח ג' (להלן" :טופס האישור על קיום ביטוחים") ,המהווה
חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

.16

.15.2.2

עם חתימת הסכם זה ימציא המודד את טופס האישור על קיום
ביטוחים ,כשהוא חתום על-ידי חברת הביטוח מטעמו המורשית
בישראל .המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים בהתאם
לאמור בסעיף זה מהווה תנאי מהותי בהסכם .המודד ישוב
ויציג ,מידי תום תקופת ביטוח ,במשך חלותו של הסכם זה את
טופס האישור על קיום ביטוחים ,וזאת ללא צורך בקבלת דרישה
כלשהי מהחברה.

.15.2.3

עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או
האישורים על קיום ביטוחים לחברה לא יהוו אישור כלשהו
מהחברה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי
בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של המודד
על-פי הסכם זה או על-פי כל דין.

.15.2.4

המודד ישא ,בכל מקרה ,בסכום ההשתתפות העצמית החל
בביטוח וכן ישא בכל נזק שיגרם לחברה עקב מעשה ו/או מחדל
של המודד ,קבלני המשנה ,עובדיהם וכל מי שבא מטעמם שאינו
מכוסה על ידי פוליסות הביטוח של המודד ,לרבות נזקים מתחת
לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.

.15.2.5

הפר המודד את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו
ו/או זכויות החברה יהא המודד אחראי לנזקים שיגרמו לחברה
באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות ,כספיות
או אחרות ,כלפיה והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה ,כאמור,
כלפיה.

קיזוז ועיכבון
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.17

.18

.16.1

החברה תהא רשאית לקזז ולנכות מסכום כלשהוא ,המגיע לנותן השירות לפי
הסכם זה ,כל סכום שלדעת המנהל מגיע מנותן השירות לחברה ו/או למי מטעמה
ו/או לכל צד ג' עפ"י כל הסכם או דין.

.16.2

החברה תהא רשאית לעכב בידה כל תמורה ,מטלטלין ,מתקנים ,חומרים ,כלי
עבודה וכיו"ב וזאת כבטוחה עד למילוי כל התחייבויותיו של נותן השירות ,אותן
לא מילא עפ"י ההסכם.

.16.3

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,במקרה שנמצאה הפרה של זכויות עובדים ע"י נותן
השירות כלפי עובד/יו ,ונותן השירות לא תיקן הפרה זו ,יהווה הדבר עילה לעיכוב
תשלום התמורה.

.16.4

אין באמור בסעיפים אלה בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאית החברה עפ"י
כל דין או הסכם.

המחאת זכויות ו/או חובות מכח ההסכם

.17.1

מוסכם בזאת בין הצדדים כי כל התחייבויותיו של נותן השירות מכח ההסכם הינן
מכח מומחיותו המקצועית ולפיכך עליו לבצען בעצמו ו/או באמצעות עובדיו.

.17.2

נותן השירות ,בכפוף לאמור להלן ,לא יהא רשאי להמחות את זכויותיו או חובותיו
מכח ההסכם ,או חלק מהן ,לאחר/ים וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר
כל זכות או חובה הנובעת מההסכם ,ולרבות המחאת הזכות לקבלת סכומי תמורה
ממנו לגורם אחר.

.17.3

היה נותן השירות תאגיד וביקש להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו מכח ההסכם
על דרך של העברת זכויות במניות החברה ,יפנה לקבלת אישור המנהל ,אשר יקבע,
עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ,האם לאשר המחאה כאמור ,אם לאו .החלטת המנהל
תהא סופית ותחייב את נותן השירות.

.17.4

מבלי לגרוע מהחובה האמורה לעיל ,מובהר כי היה וחרף האמור לעיל המחה נותן
השירות את זכויותיו או חובותיו עפ"י הסכם זה ,או מקצתן ,בניגוד לאמור לעיל,
או מסר את ביצועו של שירות כלשהוא המוטל עליו לפי הסכם זה ,כולו או מקצתו,
לאחר ,יישאר אחראי להתחייבויותיו המוטלות עליו עפ"י הסכם זה על אף
ההמחאה האמורה ומבלי שיהא בכך כדי לפגוע בזכויותיה של החברה כלפי הגורם
הנמחה.

.17.5

אין באמור בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאית החברה עפ"י כל דין או
הסכם.

.17.6

החברה תהא רשאית להמחות לאחר/ים את זכויותיה ו/או התחייבויותיה עפ"י
ההסכם ,כולן או מקצתן ,ללא צורך בקבלת הסכמת נותן השירות לכך.

.17.7

הוראות פרק זה הינן תנאי עיקרי בהסכם והפרתן תהווה הפרה יסודית של
ההסכם.

ביטול ההסכם ותוצאותיו
18.1

מוסכם בין הצדדים כי החברה תהא רשאית לבטל את ההסכם מיידית במקרים הבאים:
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.18.1.1

.18.1.2

.18.1.3
.18.1.4

מונה לנותן השירות כונס נכסים מכל כל דין ו/או הוכרז נותן
השירות כפושט רגל ,או – באם הינו תאגיד – ניתן לגביו צו
להקפאת הליכים או צו פירוק – קבוע או זמני.
נגד נותן השירות או מי ממנהליו הוגש כתב אישום ,או הורשע
בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש
עימה קלון ו/או עבירה הנוגעת לשירותים מכח הסכם זה.
נותן השירות או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה ,בלקיחת
שוחד או בכל מעשה מרמה.
הוכח לחברה כי נותן השירות אינו מסוגל לעמוד בדרישות
ההסכם מסיבה בריאותית ,כספית ,טכנית או מכל סיבה
אחרת.

מובהר בזאת כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ההסכם בבחינת רשימה סגורה
18.2
וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות החברה לבטל ההסכם מכח כל עילה שבדין ,ובכלל זה לבטל
את ההסכם עקב הפרתו ע"י נותן השירות.
 18.3בוטל ההסכם ,תיעשה ההתחשבנות הסופית בין הצדדים ביחס לתמורה שנותרה לתשלום
ביחס לשירותים שסיפק בפועל נותן השירות לשביעות רצון החברה עפ"י תנאי הסכם זה
ו/או ביחס לתמורה ששולמה ביתר לפי העניין.
 18.4מובהר ,למען הסר כל ספק ,כי היה ובוטל ההסכם ,כאמור בפרק תקופת ההסכם ,במהלך
תקופת הניסיון או עקב אחד מהטעמים המצוינים לעיל או עקב הפרתו ע"י נותן השירות,
לא יהא זכאי נותן השירות לכל פיצוי שהוא מהחברה בגין ביטול ההסכם.
 18.5בכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכח כל דין או הסכם – זכויותיה של
החברה ,חובותיו של נותן השירות והביטחונות מטעמו לא ייפגעו ויושארו בתוקפם המלא,
כאילו לא בוטל ההסכם ,בכל הנוגע לשירותים ו/או העבודות שבוצעו עד מועד הביטול.
האמור בפרק זה אינו בא לגרוע מסעדים נוספים או חלופיים להם זכאית החברה עפ"י כל
18.6
דין או הסכם.

 19וויתור
כל התנאה ,חריגה ,וויתור ,ארכה על תנאי ההסכם מטעם אחד הצדדים ,לא יהיו בתוקף,
19.1
אלא אם נעשו מראש ובכתב ונחתמו ע"י הצדדים להסכם זה.
וויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על ביצוע חובה שחייב היה הצד השני לבצע
19.2
מכח דין או הסכם ,לא יהיה בוויתור כאמור משום תקדים לכל מקרה עתידי כאמור.

 20כתובות והודעות
20.1

כתובות הצדדים הן כמפורט בכותרת להסכם זה.

מסמך או הודעה לעניין הסכם זה יישלחו בדואר רשום לפי כתובת הצדדים וכל מסמך
20.2
שנשלח בדואר רשום כאמור ,יראו אותו כאילו נתקבל ע"י הנמען עם תום  5ימים מתאריך
המשלוח.
על אף האמור לעיל ,לעניין פרק אופן תשלום התמורה ,הודעה שתישלח ע"י החברה
20.3
לכתובת הדוא"ל המצוינת בפרטי נותן השירות ,תיחשב כאילו נתקבלה ע"י נותן השירות בתוך
יום אחד מתאריך המשלוח .האמור לעיל יחול לעניין הודעות דוא"ל שיישלחו ע"י החברה לעניין
פרק "אופן תשלום התמורה" בלבד.
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ולראיה באו הצדדים על החתום:

___________
נותן השירות

__________________________________
יעדים – החברה העירונית לפיתוח עסקי באר-שבע בע"מ
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נספח א' לחוזה
מפרט השירותים המבוקשים
השירותים הנדרשים הינם כדלקמן:
א .השטח הנמדד וגבולותיו לפי הרישום בספרי המקרקעין וגבולות השטח לפי תב"ע (במקרה של אי
התאמה לחלקה).
ב .קווי גבול החלקה יהיו בשכבה  1602בצבע  ,magentaקווי גבול המגרש בשכבה  1802בצבע 150
וישורטטו בפוליגונים הסגורים ,הנמצאים בגובה  ,0.00עובי קווי גבול בקובץ .0.35
השטח הנמדד יהיה בהתאם להנחיות המודד העירוני ולא פחות מאשר  15מ' מגבולות המגרשים.
ג.

קווי הגבול יהיו מודגשים בהדפסה ,כל אחד לפי שכבתו.

ד .הדרכים/מבנים הגובלים עם השטח הנמדד ,בין אם קיימות ובין אם הן מוצעות .יצוינו מפלסיהן,
רוזטות לפי תב"ע ,קווי רחוב (תחומי דרך) .דרכים ברוחב עד  30מטר ברוחב מלא ,כולל פרטים בצד
השני; דרכים ,ברוחב מעבר ל 30 -מטר הכוללים אי תנועה ,או רוחב מלא לפי הצורך ולפי הנחיה
מיוחדת למודד.
ה .כל בניין ,גדר ,אבן שפה ,הנמכות ,אבן גן ,עמודי חשמל וטלפון ,תמרורים ,שלטים ,עצים ,שוחות
וכל עצם הנמצא בשטח הנמדד ו/או בדרכים גובלות .כל הבליטות הארכיטקטוניות הנמצאות מעבר
לקיר הבניין ( מרפסות ,גגונים ,בליטות וכו') .קונטור הנמצא במפלס הקרקע -בקו מלא ,פרטים
הנמצאים מעל פני הקרקע או תת קרקעיים – בקווים מקווקווים.
ו.

גבהי קירות אבן/בטון ,כולל סימון שינוי גובה הקיר.

ז.

 TL\ILשל השוחות וכיווני זרימה -IL ,לכל חיבור ו/או יציאה משוחה .יש למדוד את כל המשק התת
קרקעי (ביוב ,ניקוז ,חשמל ,תקשורת וכיו"ב).

ח .מידות המבנים הגובלים בצידי השטח הנמדד.
ט .יצוינו המרחקים הניצבים בין פינות המבנה לגבול המגרש.
י.

המבנים ישורטטו בפוליגונים הסגורים ,עובי קו בקובץ – .0.3

יא .יידרשו קבצי  - REG ,DISבהתאם לדרישות המתכנן.
יב .טרם הגשת מפה סופית נדרש להגיש לבדיקה ראשונית את המפה בקובץ בפורמט  DWGלמחלקת
מדידות בעיריית באר-שבע.
יג .בכל מקרה יש לקבל אישור וחתימת מודד העירייה ע"ג התכנית הסופית.
הגשת מפת מדידה תהיה ערוכה בפורמט המומלץ ע"י מחלקת מדידות בעיריית באר-שבע ותתאים בין
היתר להטמעה במערכת .GIS
__________
נותן השירות

__________________________________
יעדים – החברה העירונית לפיתוח עסקי באר-שבע בע"מ
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נספח ב' לחוזה

נספח ב' לחוזה – אישור על קיום ביטוחים
לכבוד
עיריית באר שבע ו/או יעדים החברה לפיתוח באר שבע בע"מ
(להלן " -העירייה" ו/או "המזמין" ו/או "יעדים" ו/או "החברה" ו/או "המשרד")

הנדון:

אישור על קיום ביטוחים של ___________________ (להלן" :המודד ") בגין
שירותי מדידה בקשר עם פרויקט אזה"ת באר שבע צפון עבור חב' יעדים ו/או עיריית
באר שבע ומתן שירותים נלווים (להלן" :השירותים" ו/או "העבודות")

אנו הח"מ_________________ חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת כדלהלן:

 .1אנו ערכנו ליועץ פוליסות לביטוח ו/או כללנו את השירותים בפוליסות קיימות של היועץ ,כמפורט
להלן:
א .ביטוח אחריות חוקית
כלפי הציבור ("ביטוח צד
שלישי") פוליסה מספר
___________

לכיסוי אחריות על פי דין של היועץ ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו בגין אבדן ו/או
נזק לגוף ו/או לרכוש שייגרמו לצד שלישי כלשהו לרבות ליעדים ו/או לעירייה
ו/או למשרד ,לעובדיה ולמי מטעמה ,בגין ו/או בקשר עם ביצוע השירותים.

גבולות אחריות:

סך  ₪ 1,000,000למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.

תנאים מיוחדים:

 .1הביטוח מורחב לשפות את יעדים ו/או העירייה ו/או המשרד ועובדיהם בגין
ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של היועץ ומי מטעמו בביצוע השירותים.
 .2הפוליסה כוללת סעיף אחריות צולבת.
 .3הביטוח מכסה תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי.,

ב .ביטוח חבות מעבידים

לכיסוי אחריות היועץ על פי פקודת הנזיקין ו/או חוק האחריות למוצרים
פגומים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדים המועסקים על
ידו בביצוע השירותים.

גבולות אחריות:

סך  ₪ 6,000,000למקרה ו ₪ 20,000,000 -ולתקופת ביטוח שנתית.

תנאים מיוחדים:

הביטוח מורחב לכסות את יעדים ,את העירייה ואת המשרד ועובדיהם היה
ותוטל עליהם אחריות כמעביד לנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע
שיגרמו לעובדי היועץ בקשר עם ביצוע השירותים.

פוליסה מספר
___________
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ג .ביטוח אחריות מקצועית
פוליסה מספר
________________

לכיסוי אחריות על פי דין של היועץ ו/או עובדיו בגין אבדן ו/או נזק כספי או
אחר שייגרמו לצד שלישי כלשהו לרבות ליעדים ו/או לעירייה ו/או למשרד
ולעובדיהם ולמי מטעמן ,בגין מעשה או מחדל טעות או השמטה המהווים
הפרת חובה מקצועית במהלך ו/או בקשר עם ביצוע השירותים כולל עיכוב
ושיהוי הנובעים מכך.

גבולות אחריות:

סך  ₪ 2,000,000למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.

תנאים מיוחדים:

 .1הביטוח מורחב לכסות נזקים בגין:
(א) אי יושר עובדים( ,ב) אבדן מסמכים ומדיה מגנטית
 .2הביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת  6חודשים.
 .3הביטוח מורחב לשפות את יעדים ואת העירייה ואת המשרד ועובדיהם בגין
ו/או בקשר עם הפרת חובה מקצועית של היועץ ומי מטעמו בביצוע
השירותים.
 .4תאריך רטרואקטיבי לא יאוחר ממועד התחלת מתן שירותים מקצועיים
לעירייה.

השתתפות עצמית:

סך ____________  ₪לכל מקרה ביטוח( .אינה עולה על ) ₪ 40,000

 .2תקופת הביטוח היא החל מ __________ -ועד______________(כולל).
 .3בפוליסות הנ"ל שם "המבוטח" יהיה – היועץ ו/או יעדים ו/או העירייה ו/או המשרד.
"יעדים" לעניין אישור זה :יעדים החברה לפיתוח באר שבע בע"מ ו/או עיריית באר שבע ו/או
חברות בת ו/או עובדים של הנ"ל.
"המשרד" לעניין אישור זה :משרד הכלכלה.

 .4בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:
א.

ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי יעדים ו/או העירייה ו/או המשרד ועובדיהם,
למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

ב.

הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת היועץ ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהם לרעה,
אלא לאחר שנמסור ליועץ ולעירייה הודעה בכתב ,במכתב רשום 60 ,יום לפחות לפני מועד
הביטול ו/או השינוי המבוקש.

 .5היועץ לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות ולתשלום ההשתתפויות העצמיות
הקבועות בהן.
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 .6כל סעיף בפוליסות (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר
קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי העירייה ו/או המשרד ולגבי מבטחיה ,ולגבי העירייה ו/או המשרד
הפוליסות הנ"ל הינם "ביטוח ראשוני" ,המזכה אותה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות
השתתפות בביטוחיו מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי העירייה להשתתף בנטל החיוב כאמור
בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח תשמ"א –  ,1981ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח
כפל כלפי הנ"ל.
 .7הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות ובכפוף לשינויים
ההרחבות והתנאים המיוחדים המפורטים באישור זה ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע
מתנאי הפוליסות המקוריות.

_____________
תאריך

___________________
שמות החותמים

________________
חתימת חברת הביטוח

פרטי סוכן הביטוח:

שם_______________________ כתובת ____________________טלפון _____________
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נספח 6

הצהרת סודיות
אנו ,מר/גב' _______________ ,ת.ז ,_____________ .ומר/גב' ______________ ,ת.ז.
_____________ ,מצהירים בזאת כדלקמן:
 .1הננו מודעים להוראות "חוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א –  "1981ולאחריות המוטלת עלינו
בהתאם להוראות החוק בקשר לאספקת שירותי ביקורת ,עריכת דוחות כספיים וייעוץ
חשבונאי ליעדים – החברה העירונית לפיתוח עסקי באר-שבע בע"מ (להלן" :החברה").
 .2הננו מתחייבים כלפי החברה לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של כל מידע ,אשר הגיע או
יגיע לידיעתנו במהלך מילוי תפקידנו ו/או כל הקשור והנובע ממתן השירותים נשוא ההסכם.
 .3הננו מתחייבים להשתמש במידע אך ורק למטרות שלשמן נמסר או הובא לידיעתנו במסגרת
ההסכם ולתקופת ההסכם בלבד.
 .4התחייבותנו זו תישאר בתוקפה במשך תקופת ההסכם ולאחריה ,ללא מגבלת זמן.
 .5הננו מתחייבים לתדרך וליידע את כלל עובדי נותן השירות המעורבים במתן שירותים בדבר
התחייבויותינו האמורות לעיל ולהחתימם על כתב הצהרה והתחייבות זה ,כהתחייבות אישית
מטעמם בנוסף להתחייבויותינו כנותן שירות.
 .6הננו מתחייבים להחזיר לידי החברה כל חומר שקיבלנו ממנה ו/או שהגיע לחזקתנו עקב
ההתקשרות .כמו כן ,הננו מתחייבים לא לצלם ,לצטט ,להקליט ,להעתיק או לשמור אצלנו
עותק של החומר הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:
שם מלא___________________ :

חתימה__________________ :

שם מלא___________________ :

חתימה__________________ :

___________________
תאריך
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נספח  - 7הצעת מחיר

הצעת מחיר המודד למתן השירותים נשוא הסכם זה
(טופס זה ,כשהוא מלא וחתום על ידי המציע ,יצורף כנספח להסכם ההתקשרות בין הצדדים)

שם המציע _______________
.1

אני הח"מ __________________ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי ההזמנה להציע הצעות
והנני מגיש בזאת הצעתי למתן שירותי מדידה עבור חברת יעדים.

.2

הנני מצהיר כי קראתי והבנתי את כל פרטי ההזמנה ,כל המסמכים המצורפים להזמנה זו וכל
הגורמים המשפיעים על אספקת השירותים ידועים ומוכרים לי ,אני מסכים להם ובהתאם לכך
קבעתי את הצעתי .לאחר שבדקתי ,בעצמי ובאמצעות אנשי מקצוע מטעמי ,את כל הנתונים הנדרשים
והנני מכיר את כל הפרטים הנוגעים לאספקת השירותים ואפשרויותיהם ,אני מציע לקבל על עצמי
את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי ההזמנה בלא כל הסתייגות ,ובכלל זה לספק את
השירותים ו/או כל חלק מהם בהתאם לכל הוראות החוזה המצורף כנספח ב' ובהתאם להצעתי ,לפי
המחירים הנקובים על ידי במסמך זה להלן.

.3

אני מצהיר ,מסכים ומתחייב בזאת כי:
א.

הנני בעל הידע ,המומחיות ,הכישורים ,הניסיון ,כח האדם והאמצעים הדרושים לצורך
אספקת השירותים ,גם מבחינת המימון ,גם מבחינה מקצועית וגם מכל בחינה אחרת.

ב.

כח האדם ,שיועסק על ידי בביצוע ו/או במתן השירותים ,הינו בעל כל הכישורים ,הידע,
המומחיות ,הניסיון ,ההשכלה ,האישורים ,ההיתרים ,תעודות ההסמכה והרישיונות,
הדרושים בהתאם למסמכי ההזמנה.

ג.

הנני עומד בכל התנאים המקדמיים הנדרשים לצורך הגשת הצעתי.

ד.

ידוע לי כי במידה ולא אצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים לעיל החברה עלולה לפסול
הצעתי .עוד ידוע לי כי לחברה שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מידע/מסמך נוסף
שיידרש להוכחת כשירותי ,ניסיוני ,מומחיותי ,התאמתי לביצוע העבודות ,לרבות המלצות
וכיו"ב ואני אהיה חייב למסור לחברה את מלוא המידע/המסמכים ,להנחת דעתה .אם אסרב
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למסור מסמך ,הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור ,רשאית החברה להסיק מסקנות לפי ראות
עיניה ואף לפסול את ההצעה.
ה.

הנני מסוגל ,מכל בחינה שהיא ,לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות הזמנה
זו ומסמכיה.

ו.

ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה בחוברת זו ובכלל זה בחוזה ההתקשרות ,גם אם לא הוזכרה
במפורש בחלק זה ,מחייבת אותי.

.4

הנני מצהיר כי התמורה המוצעת על ידי עבור אספקת השירותים נשוא הליך זה הינה כמפורט להלן
וכוללת את כל ההוצאות ,בין מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות באספקת
השירותים בשלמותם.

.5

מובהר לי כי התמורה המוצעת על ידי מהווה כיסוי מלא לכל התחייבויותיי נשוא הסכם ההתקשרות,
לרבות כח אדם ,ציוד ,אביזרים ,חומרים ,נסיעות ,ביטוחים וכיו"ב כל דבר אחר הדרוש לצורך מתן
השירותים.
מובהר לי בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין מתן השירותים נשוא הצעתי זו ,על כל הכרוך
בה ,מעבר לתמורה המוצעת על ידי.
כן מובהר לי כי כל מס ,היטל ,תשלום חובה ,מכל סוג שהוא ,החלים או אשר יחולו בעתיד על ביצוע
השירותים עפ"י חוזה זה ,יחולו עליי וישולמו על ידי .לצורך כך ,תנכה חברת יעדים מהסכומים שיגיעו
לי כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין ,והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לי.

.6

הנני מצהיר בזאת מפורשות כי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הנוגע ו/או בקשר
עם ביטול הליך זה ,הקטנת היקפו ,הגדלת היקפו ,דחיית ביצועו ,או שינוי היקף השירותים
המועברים לביצועי בכל זמן שהוא ,מכל סיבה שהיא ,כמפורט דלעיל .מבלי לגרוע מכלליות האמור
לעיל ,לא אהיה זכאי לקבלת כל פיצוי בגין כך ,אף אם ייגרם לי נזק .כמו כן ,לא תהא לי כל תביעה
בגין אי מתן השירותים בהיקף מסוים.

.7

הנני מצהיר בזאת מפורשות כי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הנוגע ו/או בקשר
עם עיכובים במועדי התשלומים שיבוצעו עבורי ,ככל שאלה נובעים מעיכובים במועדי העברת
הכספים מהגורם המתקצב/מממן (משרד הכלכלה) .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לא אהיה
זכאי לקבלת כל פיצוי בגין כך ,אף אם ייגרם לי נזק.

.8

הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של ( 90תשעים) ימים מהמועד האחרון להגשת
ההצעות.

.9

הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול ,לשינוי או לתיקון ,והיא עומדת בתוקפה ומחייבת
אותי כאמור דלעיל:

הנני מציע לבצע את כל התחייבויות המציע עפ"י מסמכי חוברת זו וכן עפ"י הסכם
ההתקשרות המצ"ב כנספח  7לחוברת זו ,בעבור תמורה כוללת של ___________
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( ₪במילים ,)₪ _______________________ :בתוספת מע"מ כחוק ,אשר
תשולם לי בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות.
___________
נוסף
דונם
מדידת
עלות
_______________________  )₪בתוספת מע"מ כחוק.
שם המציע:

____________________________

ח.פ/.ת.ז:

____________ _____________ /

כתובת:

____________________________

טלפון ופקס':

____________________________

דוא"ל:

____________________________

₪

(במילים:

שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:

_______________________________ .2 ______________________________ .1

חתימות:

_______________________________ .2 ______________________________ .1

תאריך._______________ :
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נספח  :8תרשים התמצאות כללי ( ג"ג מסומן בקו שחור):
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