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תנאי מכרז מס' 415/50/17
למתן שירותי בקרת חשבונות ובדיקת כמויות
בפרויקטים של כביש חוצה ישראל בע"מ
.1

כללי
1.1

חברת כביש חוצה ישראל בע"מ (להלן – "החברה" או "חוצה ישראל" או "המזמין")
היא חברה ממשלתית ,בבעלות מלאה של המדינה ,הממונה על פרויקטים שונים
בתחום התחבורה ,ובכלל זה ,תכנון וביצוע הארכת כביש חוצה ישראל דרומה וצפונה,
קו הרכבת הקלה חיפה – נצרת וכן פרויקטים נוספים בתחום התחבורה כפי שיהיו
מעת לעת.

1.1

חלק מפעילות החברה מבוצעת באמצעות תקציב המדינה ע"י קבלני ביצוע שנבחרו
בהליך מכרזי וחלק אחר באמצעות זכיינים שזכו בהליך מכרזי וחתמו עם המדינה על
חוזה זיכיון ,בין היתר ,להקמת הפרויקט הרלוונטי.

1.1

לעיון בפרויקטים ובפעילויות של החברה ,ניתן לעיין באתר האינטרנט של החברה
בכתובת.http://www.hozeisrael.co.il :

1.1

באמצעות מכרז זה החברה מבקשת לבחור ולהתקשר עם שני ספקים מתאימים למתן
השירותים המפורטים להלן (להלן כל אחד – "הספק" או "המציע" או "המציע
הזוכה" ,לפי העניין).

.1

תיאור השירותים
1.1

לחוצה ישראל נדרשים שירותי בקרת חשבונות ובדיקת כמויות בפרויקטים השונים
המטופלים על-ידי החברה ,ובכלל זה:
1.1.1

ביצוע בדיקות טרום יציאה למכרז – בדיקת ההלימה בין הכמויות
המופיעות בכתב הכמויות ,לכמויות כפי שנגזרות מהתוכניות המאושרות
למכרז וכן למצוין במפרט המיוחד (כולל ,בין היתר ,בדיקה של הגדרות
אופני המדידה לסעיפים השונים) .בדיקת המחירים בהם השתמשו
המתכננים לצורך קביעת האומדנים ,וההלימה בין מחירי היחידה לתכולה
הנדרשת.

1.1.1

בדיקות במסגרת ליווי פרויקטים – בדיקות אלו יעשו לכל פרויקט בהתאם
לצרכי החברה ,כאשר הבדיקות מתמקדות בבדיקת חשבונות חלקיים
וחשבון סופי.

1.1.1

בדיקת הוראת שינויים/תוספות  -בחינת

עלויות ביצוע שינויים ו/או

תוספות בחוזה .הבחינה תכלול בדיקה והשוואה של כמויות בין המצב
הקיים למצב החדש ,ובדיקה כי התמחור נעשה ע"פ מחירי היחידה
המוסכמים בחוזה ו/או במחירונים רלוונטיים לצורך ביצוע עבודות מעין
אלו.
1.1

השירותים שיינתנו לחברה ע"י מציע זוכה ינוהלו ויפוקחו ע"י ראש הצוות מטעם
המציע הזוכה ,שהמציע התחייב לגביו במסגרת החוזה כי הוא יספק את השירות
באופן אישי לחברה והחלפתו תהיה טעונה אישור מראש ובכתב של החברה.

1.1

השירותים יינתנו בהתאם למתודולוגיה שהוצגה על ידי המציע בהצעתו כמפורט להלן,
בכפוף להנחיות מיוחדות של החברה כפי שיינתנו מעת לעת ביחס לכלל השירותים או
ביחס לעבודה מסוימת.

1.1

מובהר ומודגש ש האמור מהווה תיאור כללי ותמציתי של השירותים הנדרשים
ורשימת השירותים המלאה ,היא כמפורט בכלל מסמכי המכרז ובפרט בנספח תכולת
העבודה מסמך ג' (להלן – "השירותים").
ביצוע שירות/ים שתימסר לביצוע ע"י המציע הזוכה ,לעיל ולהלן – "עבודה" או
"מטלה" .מובהר כי מטלה או עבודה עשויות לכלול מס' מטלות/עבודות משנה
(לדוגמה :המטלה יכול שתוגדר כבדיקת כלל החשבונות במסגרת פרויקט מסוים של
החברה ,בעוד שמטלת משנה תוגדר כבדיקת חשבון חלקי במסגרת אותו פרויקט).

1.2

השירותים שיינתנו ע"י המציע הזוכה יבוצעו במסגרת לוחות זמנים שיוגדרו ע"י
החברה עבור כל עבודה שתימסר לו .מובהר מראש כי במסגרת מטלות מסוימות (כגון:
בדיקת חשבון חלקי לקבלן) החברה תגדיר מועדים קצרים להשלמת מטלות המשנה
לאור הוראות הדין ,לרבות הוראות חוק מוסר תשלומים ,התשע"ז –  2017שהחברה
כפופה להן (לרבות תקנות או כללים שיותקנו או ייקבעו מכוחו).

1.2

מובהר כי אין המדובר ב"מכרז מסגרת" כמשמעותו בתקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג –
 ,1991וכי החברה תחלק את העבודות בין שני המציעים הזוכים ,באופן שוויוני ככל
הניתן ,לפי שיקול דעת החברה ותוך התחשבות במחיר ההצעה ,במומחיות המציע
ובכפוף לשיקולים של לו"ז ,זמינות ,עומסי עבודה וכדומה.

1.2

יובהר ,כי החברה אינה מתחייבת להזמנת מינימום כלשהו של שירותים במסגרת
המכרז/חוזה ,בין אם לגבי היקף של כל הזמנת עבודה ובין אם לגבי היקף כל המטלות
שיימסרו לכל מציע זוכה בתקופת ההתקשרות .המציע מצהיר כי הוא מוותר על כל
טענה ו/או תביעה במקרה בו לא יוקצו לו עבודות בהיקף שציפה ו/או לא יוקצו לו
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עבודות כלל ו/או יוקצו לו עבודות בהיקפים קטנים ,לרבות אך לא רק תביעה לפיצוי
על הוצאות שהוציא לצרכי המכרז ,אבדן הכנסה ,הוצאות הסתמכות ,מוניטין וכדומה.
1.2

משך ההתקשרות עם הספק תהיה ל  2 -שנים ,כאשר הספק יידרש להשלים עבודה
שהחל בה גם אם חלפה תקופת ההתקשרות המקורית ,אך לא יימסרו לספק עבודות
חדשות בתום תקופת ההתקשרות.

.1

תיאור ההליך
ראשית החברה תבחן את עמידת ההצעות בתנאי הסף של ההליך .רק הצעות שיעמדו
בתנאי הסף של ההליך ייבחנו על-פי קריטריונים של איכות המפורטים להלן ושמשקלן
הכולל הוא  . 20%לאחר הערכת האיכות ייפתחו הצעות המחיר של המציעים והמשקל
שייוחס להן הוא –  ,10%הכול כמפורט להלן .החברה תבחר כזוכים בהליך את שני
המציעים שעמדו בתנאי הסף וקיבלו את הציון המשוקלל הגבוה ביותר (איכות ומחיר).

.1

תנאי סף
1.1

רשאים להשתתף במכרז זה אך ורק מציעים העומדים במצטבר בכל תנאי הסף
המפורטים להלן:
1.1.1

המציע הינו תאגיד או עוסק מורשה והרשום ומתנהל כדין בישראל.

1.1.1

ראש הצוות מטעם המציע הוא מהנדס אזרחי ,בעל תעודה ממוסד להשכלה
גבוהה בישראל המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או אם התואר הוא
ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל שניתן בגינו אישור שקילה מאת הגף
להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך.

1.1.1

לראש הצוות ניסיון בביצוע בדיקת טרום מכרז /שינויים בפרויקטים
בתחום תשתיות תחבורה בערך מצטבר שלא יפחת מ –  ₪ 100,000ע"פ
ערכים נומינאליים לא כולל מע"מ ,החל מיום  1.1.1010ועד יום הגשת
המכרז .הניסיון ייבחן ביחס לעבודות כאמור שבוצעו והושלמו במועד הגשת
ההצעות במכרז.
"תחום תשתיות תחבורה" (לעיל ולהלן)  -פרויקטים של ביצוע כבישים,
פרוייקטי רכבות ,פרויקטים בתחום נמלי ים או אויר (לעניין זה ,פרויקט בו
  20%או יותר מסך הסכום הנומינאלי (ללא מע"מ) שחושב במסגרתחישובי הכמויות שבוצעו הוא עבור הקמת טרמינל נוסעים /מגדל
פיקוח/מבני שירות ,שליטה/אחסון לא יוכר כפרויקט בתחום תשתיות
התחבורה).

1.1.1

לראש הצוות ניסיון בביצוע בקרת חשבונות ובדיקת כמויות בפרויקטים
בתחום תשתיות תחבורה (כהגדרתו לעיל) בסכום מצטבר שלא יפחת מ –

 ,₪ 200,000ע"פ ערכים נומינאליים לא כולל מע"מ החל מיום  1.1.1010ועד
יום הגשת המכרז .הניסיון ייבחן ביחס לעבודות כאמור שבוצעו והושלמו
במועד הגשת ההצעות במכרז.
1.1.2

על המציע להיות בעל כל האישורים ו/או המסמכים הנדרשים לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו( 1976-להלן " -חוק עסקאות גופים
ציבוריים") ,כדלקמן:
 1.1.2.1בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין לפי
הוראות פקודת מס הכנסה וחוק מס-ערך מוסף;
 1.1.2.1בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד שומה על
הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס
ערך מוסף;
 1.1.2.1המציע יצרף להצעתו תצהיר חתום ומאומת בפני עו"ד בהתאם
לסעיף 1ב (ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,לפי הנוסח המצורף
להזמנה זו כנספח .5

1.1

1.1.2

המציע יצרף להצעתו ערבות מכרז בסכום של – ,₪ 12,000לפי הנוסח
המצורף להזמנה זו כנספח .6

1.1.2

המציע השתתף במפגש מציעים.

לצורך הוכחת תנאי הסף שבסעיפים  1.1.2 ,1.1.2 ,1.1.1 ,1.1.1המציע יצרף את
המסמכים הנדרשים.

1.1

לצורך הוכחת תנאי הסף שבסעיפים  1.1.1 – 1.1.1ראש הצוות מטעם המציע יצרף
תצהיר מטעמו חתום על-ידו ומאומת בידי עו"ד בדבר דרישות הניסיון המפורטות
בסעיפים הרלוונטיים ,לפי הנוסח המצורף להזמנה זו כנספח  .3התצהיר מטעם ראש
הצוות יגובה במסמכים הבאים( :א) קורות חיים מפורטים של ראש הצוות; (ב)
הסכמים חתומים עם מזמיני העבודה (כולל שם מלא של איש הקשר האחראי אצל כל
מזמין עבודה ומס' הטלפון שלו (משרד וטלפון נייד) ביחס לעבודות שעליהן מסתמך
המציע להוכחת ניסיונו של ראש הצוות.

1.1

לצורך הוכחת תנאי הסף שבסעיף  1.1.2על המציע להשתתף במפגש המציעים שייערך
בחברה כמפורט להלן .באחריות המציע לוודא את רישומו ברשימת הנוכחים במועד
מפגש המציעים.
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.2

קריטריוני איכות ומחיר
2.1

קריטריוני האיכות (:)20%
2.1.1

מתודולוגיה – המתודולוגיה המוצעת ע"י המציע לביצוע העבודה הן לבקרת
חשבונות (ליווי ביצוע) והן לבקרת תכנון וחישוב כמויות (טרום
מכרז/שינויים) יקנה עד  10נקודות .המתודולוגיה שתוצג בכתב על-ידי
המציע תתייחס ,בין היתר ,לנושאים אלה :איסוף הנתונים ,השוואת
הנתונים ,בקרות על נתונים ,מעקב מטלות ותוצרים.

2.1.1

ניסיון ראש הצוות בעבודה בתחום בקרת חשבונות ובדיקת כמויות  -ניסיון
ראש הצוות בעבודה בתחום תשתיות תחבורה (כהגדרתו לעיל) בבקרת
חשבונות ובדיקת כמויות .הניסיון ייבדק ביחס לפרויקטים בתחום תשתיות
תחבורה שבוצעו החל מה ,1.1.1010 -באופן שעבור בקרת חשבונות ובדיקת
כמויות ביצוע בהיקף מצטבר בכל סכום מצטבר של כל – ₪ 100,000,000
(מאה מיליון) בערכים נומינאליים ללא מע"מ ,יינתנו  2נקודות ומקסימום
 10נקודות .חשבונות בסכום של פחות מ –  ₪ 100,000,000לא ייספרו ולא
ינוקדו.

2.1.1

ניסיון ראש הצוות בעבודה בתחום בדיקת טרום מכרז /שינויים  -ניסיון
ראש הצוות בעבודה בתחום תשתיות תחבורה (כהגדרתו לעיל) בביצוע
בדיקת טרום מכרז /שינויים .הניסיון ייבדק ביחס לפרויקטים בתחום
תשתיות תחבורה שבוצעו החל מה ,1.1.1010 -באופן שבגין כל סכום מצטבר
של כל – ( ₪ 100,000,000מאה מיליון) בערכים נומינאליים ללא מע"מ,
יינתנו  2נקודות ומקסימום  20נקודות .חשבונות בסכום של פחות מ –
 ₪ 100,000,000לא ייספרו ולא ינוקדו.

2.1.1

התרשמות אישית – צוות הבדיקה יתרשם באופן אישי ,במסגרת ראיון
שיתקיים ,מראש צוות המציע והמציע ,ובכלל זה ,מניסיונו העודף של ראש
הצוות ,ניסיון/יתרונות נוספים של המציע וראש הצוות ,ובכלל זה ,ניסיון
בעבודה בתחומים הרלוונטיים למכרז עם גופים ציבוריים (גופים מהסקטור
הציבורי ,לרבות משרדים ממשלתיים ,חברות ממשלתיות ,יחידות סמך,
גופים סטטוטוריים ,חברות כלכליות ועירוניות) ,המלצות וחוות דעת של
גורמים הקשורים לעבודת המציע או ראש הצוות ,וכל עניין רלוונטי אחר
לפי שיקול דעת צוות הבדיקה .בסעיף זה יינתן ניקוד של עד  10נקודות,
מתוכן עד  2נקודות יינתנו עבור ניסיון עם גופים ציבוריים.

על מנת שהמזמין יוכל להעריך את הצעת המציע כאמור בכל הנוגע
לקריטריוני האיכות ,על מציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
-

המתודולוגיה המוצעת ע"י המציע לביצוע העבודה הן לבקרת חשבונות
(ליווי ביצוע) והן לבקרת תכנון וחישוב כמויות (טרום מכרז/שינויים)
כמפורט בסעיף .2.1.1

-

לצורך הוכחת הניסיון כאמור בסעיפים  2.1.1ו –  2.1.1לעיל ,יצרף ראש
הצוות מטעם המציע תצהיר מטעמו חתום על-ידו ומאומת בידי עו"ד
בדבר ניסיונו הרלוונטי .התצהיר מטעם ראש הצוות יגובה בהסכמים
חתומ ים עם מזמיני העבודה (כולל שם מלא של איש הקשר האחראי
אצל כל מזמין עבודה ומס' הטלפון שלו (משרד וטלפון נייד) ביחס
לעבודות שעליהן מסתמך המציע להוכחת ניסיונו של ראש הצוות.

-

לצורך סעיף  2.1.1יצרף המציע להצעתו :חוות-דעת ו/או מכתבי המלצה
רלוונטיים שניתנו למציע או לראש הצוות (חובה לכלול את פרטי
הממליץ או נותן חוות הדעת ,לרבות שמו המלא ,מס' הטלפון שלו
והעבודה שבוצעה עבורו); וכן כל מסמך אחר אשר לדעת המציע יכול
לתמוך ביתרונות ו/או בניסיון עודף של המציע ו/או ראש הצוות ,לרבות
מסמכים (הזמנות עבודה/דו"חות/המלצות וכד') המעידות על עבודתו
של המציע או ראש הצוות עבור גופים ציבוריים (כהגדרתו בסעיף 2.1.1
לעיל).

כל המסמכים האמורים הרלוונטיים לבחינת קריטריוני האיכות יצורפו
למסמכי ההזמנה כנספח .7
ציון המציע בקריטריון האיכות יהיה סך הציונים שקיבל המציע בסעיפים
 2.1.1 – 2.1.1לעיל .המשקל שיינתן לקריטריון האיכות בציון המשוקלל
הסופי הוא כאמור – .20%
2.1

מחיר (:)10%
2.1.1

המציעים יהיו רשאים לתת הנחה/תוספת שתוגבל לכל היותר ל – 12%
(תוספת או הנחה) לאחוזי שכ"ט/סכום בש"ח (להלן – "המקדם")
המפורטים בטבלה המופיעה מטה.

2.1.1

מובהר ומודגש ,כי אחוז ההנחה או התוספת (המקדם) חייב להיות אחיד
לכל הסעיפים בטבלת המחירים.
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2.1.1

מתן הנחה/תוספת בשיעור לא אחיד או מתן הנחה או תוספת בשיעור של
יותר מ –  25%לאחוזי שכ"ט/סכום בש"ח (המקדם) תביא לפסילת
ההצעה.

2.1.1

אין למלא הצעת מחיר בטבלה שלהלן! הצעת המחיר של המציע תהיה
בנוסח מסמך ד' והיא תצורף להצעת המציע במעטפה נפרדת ואטומה
כמפורט בסעיף  13.4להלן.

הסכום הנבדק
עד  2מיליון
מ  2,000,001 -עד
50,000,000
מ  50,000,001 -עד
175,000,000
מ 175,000,001 -
ומעלה

ליווי ביצוע

בדיקת טרום/שינוי
תוספת

אחוז שכ"ט /סכום בש"ח

אחוז שכ"ט /סכום בש"ח

₪ 10,000

₪ 10,000

תוספת של  0.12%לכל
שקל נוסף בטווח המצוין

תוספת של  0.12%לכל
שקל נוסף בטווח המצוין

תוספת של  0.1%לכל שקל תוספת של  0.1%לכל שקל
נוסף בטווח המצוין
נוסף בטווח המצוין
תוספת של  0.12%לכל
שקל נוסף בטווח המצוין

תוספת של  0.12%לכל
שקל נוסף בטווח המצוין

דוגמה להמחשה :מציע אשר יציע הנחה של  10%למקדם ,יתחרה בהתאם
למחירים המפורטים להלן:

ליווי ביצוע

בדיקת טרום/שינוי
תוספת

אחוז שכ"ט /סכום בש"ח

אחוז שכ"ט /סכום בש"ח

₪ 9,000

₪ 9,000

מ  2,000,001 -עד
50,000,000

תוספת של  0.112%לכל
שקל נוסף בטווח המצוין

תוספת של  0.112%לכל
שקל נוסף בטווח המצוין

מ  50,000,001 -עד
175,000,000

תוספת של  0.12%לכל
שקל נוסף בטווח המצוין

תוספת של  0.12%לכל
שקל נוסף בטווח המצוין

מ 175,000,001 -
ומעלה

תוספת של  0.112%לכל
שקל נוסף בטווח המצוין

תוספת של  0.112%לכל
שקל נוסף בטווח המצוין

הסכום הנבדק
עד  2מיליון

מובהר כי ניקוד המחיר יהיה לינארי ,דהיינו ,המציע שהציע את ההנחה
הגדולה ביותר יקבל ציון  100ויתר המציעים ידורגו ביחס אליו באופן
לינארי.
.2

הבהרות ביחס לתשלום למציעים הזוכים
בכדי שהמציעים יקבלו את מירב המידע לצורך גיבוש הצעת המחיר מטעמם כאמור בסעיף 2
לעיל ,החברה מבקשת להבהיר את אופן התשלום למציעים הזוכים ,כדלקמן:
2.1

מובהר ומודגש ,שבמסגרת השירותים שמציע זוכה יידרש לתת לחברה יכללו גם
פגישות עם מתכננים ,יועצים ,מנהלי פרויקטים ,קבלנים ו/או כל גורם רלוונטי אחר,
כאשר אלה כלולים במחיר שיציע המציע ,זאת למעט השתתפות בדיונים בפורומים
משפטיים או מעין משפטיים שבגינם יהיה תשלום ע"פ תעריף החברה לשעת עבודה של
יועצים/מתכננים כפי שיתעדכן מעת לעת.
למען הסר ספק יצוין שהשתתפות של המציע הזוכה בדיון ללא מעורבות של
שופט/בורר/מגשר ל א תחשב כפגישה בפורום משפטי או מעין משפטי ,גם אם עניינה
של פגישה זו מחלוקת עם צד שלישי והשתתפו בה יועצים משפטיים.

2.1

מובהר כי לצרכי קביעת שכר הטרחה למציע הזוכה ,יעשה שימוש בשווי כתב הכמויות
הנבדק ע"פ בדיקת המציע הזוכה ולא בערכים שהוגשו ע"י המתכננים/קבלנים
שעבודתם נבדקה על ידו.

2.1

כאשר המציע הזוכה מבצע בדיקה של תכנון קיים מול תכנון חדש יחולו הכללים
הבאים:
2.1.1

אם קיימת זה מכבר בדיקת כמויות עבור התכנון הקיים והמציע הזוכה
צריך לחשב רק את המצב החדש ולהשוות אותו למצב הקיים יבוצע
התשלום לפי ערך המבנה של המבנה החדש בלבד בכפוף לאמור בס"ק .2.1

2.1.1

במידה ולצורך הבדיקה נדרש המציע הזוכה לבדוק הן את התכנון הקיים
והן את התכנון החדש יחושב ערך העבודה ע"פ הסכום המצרפי של שתי
העבודות יחד בכפוף לאמור בס"ק  2.1ולא לפי ערך פרטני של בדיקת כל
אחד מהתכנונים לבדו.

2.1

לצרכי ליווי ביצוע הפרויקט (בדיקת חשבונות חלקיים או סופיים) ,ככל שבודקים את
כלל הסעיפים תי גזר קטגוריית התשלום הרלוונטית לפי ערך החוזה הנבדק בכללותו,
כך שאם נבדק כרגע חשבון חלקי בסך  10מלש"ח מתוך פרויקט של  110מלש"ח,
התשלום יהיה לפי אחוז שכ"ט הבסיסי לאחר הנחה תוספת לקטגוריה המתאימה
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לחוזה בהיקף  110מלש"ח .סך ערך התשלום בגין ליווי ביצוע הפרויקט יהיה לפי ערך
הפרויקט מוכפל במקדמים הרלוונטיים ובהתחשב בגובה ההנחה שניתנה ע"י המציע.
לכל ערך פרויקט יש כמות תקן לבדיקות ליוו ביצוע הפרויקט (הכוללת בדיקת
חשבונות ביניים ובדיקת חשבון סופי לפי המפתח הבא (להלן" :בדיקות תקן"):

2.2

-

לערך ביצוע מצטבר של עד  10מלש"ח – בדיקה אחת לכל  1.2מלש"ח,
וחשבון סופי ,סה"כ עד  2בדיקות.

-

לערך ביצוע מצטבר של מ  10 -מלש"ח עד  19מלש"ח  -בדיקה אחת לכל
 2מלש"ח ביצוע וחשבון סופי.

-

 לערך ביצוע מצטבר של מ  19מלש"ח עד  122מלש"ח – בדיקה אחתלכל  11מלש"ח וחשבון סופי.

-

לערך ביצוע מצטבר של מ  122מלש"ח ומעלה – בדיקה עבור כל 12
מלש"ח של ערך ביצוע וחשבון סופי.

במידה והמזמין יחליט לבצע בדיקות נוספות מעבר לכמות התקן ,התמורה עבור
בדיקה נוספת כאמור תחושב ע"פ הנוסחה הבאה:
-

סך ערך התמורה לליווי כל הפרויקט ע"פ היקף הפרויקט מחולק במספר
בדיקות התקן בהתאם להיקף הפרויקט.

2.2

מובהר בזאת ,כי אם לאחר השלמת כל הבדיקות לפרויקט בוצעו בדיקות במספר נמוך
ממספר בדיקות התקן ,הספק יהיה זכאי לתמורה מלאה על סמך ערך הבדיקות
שהצטברו מבלי הפחתה עקב ביצוע של מספר הנמוך מבדיקות התקן.

2.2

מובהר כי לצורך קביעת ערך הפרויקט הסופי לא יילקחו בחשבון ערכן של תביעות
ששולמו שמהותן אינו כמויות ביצוע בפועל (כגון תביעות ניהול מתמשך וכדומה).
כאשר מנת ערך הפרויקט בפועל מחולק במפתח לקביעת מספר הבדיקות יוצא עם
שארית ,כמות הבדיקות הנדרשת תעוגל כלפי מעלה .דוגמא:
ערך פרויקט –  1מיליון ₪
מפתח לבדיקה :בדיקה כל  1.2מלש"ח
 - 1.1 = 1/1.2כיוון ש  > 1.1מ  1נדרש לבצע  1בדיקות.

2.2

מובהר בזאת כי אם כתב הכמויות של פרויקט מסוים חייב מספר נתון של בדיקות
תקן ,אך בפועל עם התפתחות הפרויקט גדלו כמויות הביצוע כך שהייתה חריגה מעבר
לגבולות אותה קטגוריה ,ימשיכו לבצע את הבדיקות לפי המפתח של מספר הדרישות
הנדרשות ע"פ הקטגוריה המקורית ,כאשר כל בדיקה נוספת מעבר לכמות התקן של
הקטגוריה המקורית תשולם בהתאם לאמור בסעיף .2.1.1

.2

בחירת ההצעה הזוכה
2.1

שני המציעים אשר עמדו בתנאי הסף של ההליך וקיבלו את הציון המשוקלל הגבוה
ביותר (איכות ומחיר) יוכרזו כזוכים בהליך .החברה אינה מתחייבת להתקשר עם מי
שהוכרז כזוכה בהליך ,אלא אם עמד בכל התחייבויותיו ולאחר שמילא את כל התנאים
המוקדמים לחתימה על חוזה עם החברה.

2.1

במידה ויהיה שוויון בציון המשוקלל של שני מציעים ,ההצעה אשר קיבלה את ציון
האיכות הגבוה יותר תבחר כהצעה הטובה מבין שתי ההצעות.

2.1

למזמין תהיה הזכות הבלעדית לפסול כל הצעה אשר הוגשה על ידי מציע עמו היה
למזמין ניסיון שלילי קודם .פסילת ההצעה תיעשה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של
המזמין.

.2

ערבות קיום הצעה
2.1

המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בנוסח נספח  ,6שתוצא לבקשת המציע לטובת
המזמין ואשר תונפק על ידי בנק ישראלי או חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון
לעסוק בביטוח על-פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,תשמ"א.1981-
הערבות תהיה ערבות אוטונומית ,בלתי הדירה ובלתי מותנית בסכום של – ₪ 12,000
(עשרים וחמישה אלף .)₪
ערבות המונפקת על-ידי חברת ביטוח צריכה להיות חתומה על-ידי חברת הביטוח
עצמה ולא על-ידי סוכן שלה.

2.1

הערבות תעמוד בתוקף עד ליום .12.1.1012

8.3

מובהר בזאת ,כי על הערבות להיות בנוסח נספח  6במדויק ,וכל סטייה מנוסח זה
עלולה להביא לפסילת ההצעה ע"פ שיקולו דעתו הבלעדי של המזמין.

2.1

הערבות תשמש כבטוחה לקיום ההצעה ע"י המציע ולמילוי כל התחייבויותיו כמפורט
במסמכי ההליך ובהצעת המציע .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,אם המציע
שהצעתו תבחר לא ימלא את ההתחייבויות המפורטות בהצעת המציע במלואן
ובמועדן ,תהיה החברה רשאית לחלט את הערבות וסכום הערבות ייחשב כפיצוי
מוסכם ומוערך מראש בגין נזקיה כתוצאה מאי-מילוי התחייבויות המציע ,וזאת מבלי
לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות החברה על פי כל דין לרבות על פי מסמכי ההליך.

2.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,החברה תהיה רשאית להציג את ערבות קיום ההצעה
לפירעון ולחלט את סכום הערבות הנקוב בה ,כולו או חלקו ,בהתקיים ,בין היתר ,אחד
או יותר מהנסיבות המפורטות להלן:
 המציע נהג במהלך המכרז בעורמה ,תכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; המציע מסר לחברה מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;עמוד  11מתוך 57

 המציע חזר בו מהצעתו לאחר חלוף המועד להגשת ההצעות; המציע שנבחר כזוכה בהליך לא פעל לפי ההוראות הקבועות במסמכי המכרז,שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות עם החברה.
והכל מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות לחברה על פי כל דין ,לרבות על פי
מסמכי ההליך.
2.2

המזמין יהא רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לדרוש את הארכת תוקף הערבות
לתקופה שלא תעלה על חודשיים נוספים כתנאי לדיון בהצעת המציע ,והמציע מתחייב
לעשות כן בתוך  1ימי עבודה מעת פניית המזמין למציע ,שאם לא כן רשאי המזמין,
לפי שיקול דעתו ,להודיע למציע כי הצעתו פקעה ו/או לחלט את הערבות.

 .9מסמכי ההצעה
9.1

הזמנה זו על כל נספחיה וכן העדכונים ו/או השינויים שיתווספו להם ,אם יתווספו,
כשהם מלאים וחתומים על ידי המציע ,בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו ,יהוו
את הצעת המציע במכרז (להלן" :הצעת המציע" או "מסמכי ההצעה") .הצעת המציע
תכלול כחלק בלתי נפרד ממנה את המסמכים דלהלן:
מסמך א' – טופס פרטי המציע והצעת המציע בצירוף כל אלה:
-

תנאי מכרז זה במלואם וכל ההבהרות ו/או העדכונים ו/או השינויים שתפרסם
החברה או תשלח למציעים ,ככל שיהיו ,וכן סיכום מפגש המציעים שיפורסם,
כשהם חתומים ע"י המציע.

-

נספח  – 1תעודת עוסק מורשה או תעודת התאגדות.

-

נספח  – 2תעודות בדבר השכלתו של ראש הצוות מטעם המציע.

-

נספח  – 3תצהיר בדבר ניסיונו של ראש הצוות להוכחת תנאי הסף שבסעיף
 1.1.1ו –  1.1.1בצירוף המסמכים התומכים.

-

נספח  - 4מסמכים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

-

נספח  - 5תצהיר חתום ומאומת בפני עו"ד בהתאם לסעיף 1ב (ב) לחוק עסקאות

גופים ציבוריים.
-

נספח  - 6ערבות להבטחת קיום ההצעה.

-

נספח  – 7כל המסמכים הרלוונטיים לבחינת קריטריוני האיכות לפי סעיף .2.1

-

נספח  - 8אישור מעודכן של עו"ד או רו"ח בדבר מורשי החתימה וזכויות
החתימה במציע (במקרה ומדובר בתאגיד).

מסמך ב' – החוזה לביצוע השירותים ,לרבות הנספחים לו (לעיל ולהלן" :החוזה").

-

נספח  - 1אישור על קיום ביטוחי הספק.

-

נספח  – 2כתב העדר ניגוד עניינים.

-

נספח  – 3כתב התחייבות לשמירה על סודיות.

מסמך ג' – מפרט השירותים.
מסמך ד' – הצעת המחיר של המציע .הצעת המחיר תוגש במעטפה אטומה נפרדת
כמפורט להלן.
9.1

המזמין יהיה רשאי להוציא עדכונים ו/או לערוך שינויים בתנאי מכרז זה ובמסמכים
המצורפים לו על פי שיקול דעתו הבלעדי באמצעות בהודעה בכתב שתפורסם או תשלח
למציעים כמפורט בתנאי המכרז.
המציע יידרש לחתום על מסמכים אלה ולצרפם להצעתו .עדכונים ו/או שינויים
כאמור יחשבו לחלק בלתי נפרד ממכרז זה ומהצעת המציע .המזמין יהיה רשאי
לפסול הצעות אשר לא צורפו להן המסמכים הנ"ל או לדרוש את השלמתם ,הכול לפי
שיקול דעתו הבלעדי.

 .10מועדים למכרז:
 10.1להלן טבלה המרכזת את המועדים במכרז:
המועד

הנושא

ביום  11.9.2017בשעה 14:00

מועד מפגש המציעים
מועד אחרון להגשת שאלות
הבהרה

עד ליום  19.9.2017בשעה 16:00

המועד להגשת ההצעות

ביום  16.10.2017בין השעות 9:00
ל 16:00 -בלבד

 10.1החברה רשאית ,אך לא חייבת ,בכל עת וע"פ שיקול דעתה הבלעדי ,לשנות ו/או
לדחות את המועדים המפורטים לעיל ,בתקופה קצובה נוספת ,אחת או יותר ,ולמי
מהמציעים לא תעמוד כל טענה ואו דרישה בקשר לשינוי ו/או הדחייה כאמור.
 .11מפגש מציעים ושאלות הבהרה
 11.1מפגש מציעים יתקיים במועד המצוין בטבלת המועדים למכרז במשרדי החברה ברח'
יגאל אלון ( 22בנין טויוטה ,בנין  ,Aקומה  )2תל אביב.
 11.2השתתפות במפגש המציעים הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.
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 11.3באחריותו של כל מציע המשתתף במפגש המציעים לוודא את רישומו ברשימת
המשתתפים במועד קיום מפגש המציעים.
 11.1מציעים שהשתתפו במפגש המציעים ,רשאים להפנות שאלות הבהרה בכתב לאגף
הנדסה בחברה עד למועד המצוין בטבלת המועדים למכרז שלעיל וזאת באמצעות
משלוח דוא"ל למייל .gilade@hozeisrael.co.il :יש לקבל אישור בדבר קבלת
הדוא"ל במייל הנ"ל או בטלפון שמספרו .01-2122222 :יש לציין באופן ברור בנושא
הפנייה את מספר המכרז ואת שם המכרז.
 11.2המזמין יהיה רשאי לפרסם (כמפורט להלן) סיכום בכתב של מפגש המציעים .כמו כן,
המזמין יפרסם ,בכתב ,את התשובות והבהרות לשאלות שהופנו למזמין בכתב
במסגרת שאלות ההבהרה ,ככל שהמזמין החליט להשיב עליהן.
 11.2אך ורק תשובות ,הבהרות ועדכונים שניתנו בכתב על ידי המזמין יחייבו את המזמין
והם ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק מתנאי המכרז ומהצעת המציע והם יצורפו על ידי
המציע להצעתו כשהם חתומים וכן כשהם ממולאים ,ככל שנדרש.
 11.2מובהר בזאת ,כי הסתייגויות ו/או הערות ביחס למסמכי המכרז על נספחיו (לרבות
ביחס לדרישות הביטוח) ,יש להעלות אך ורק במסגרת שאלות הבהרה כאמור
ובמועד שנקבע לכך .לא תתקבלנה כל הסתייגויות ו/או הערות ביחס למסמכי המכרז
על נספחיו (לרבות ביחס לדרישות הביטוח) ,לאחר חלוף המועד לשאלות הבהרה
כאמור ו/או במסגרת ההצעות שתוגשנה.

 .11פרסום מסמכי המכרז
 12.1כל מסמכי המכרז ,לרבות עדכונים ,שינויים ,סיכום מפגש מציעים ,מענה לשאלות
הבהרה וכד' יפורסמו באתר האינטרנט של החברה בלבד בכתובת:
 http://www.hozeisrael.co.ilתחת הלשונית "מכרזים" (להלן – "אתר
האינטרנט").
כל מסמכי המכרז ניתנים להורדה באתר האינטרנט ללא תשלום .מובהר מראש
שהמזמין לא ישלח את מסמכי המכרז (לרבות עדכונים ,שינויים ,סיכום מפגש
מציעים ,מענה לשאלות הבהרה וכד' למי מהמציעים) וכל מציע אחראי להתעדכן
באתר האינטרנט בדבר המסמכים המלאים והעדכניים ,בפרט בסמוך למועד הגשת
ההצעות.
יחד עם זאת ,החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח במקרה הצורך מסמכים
לכלל המציעים שהשתתפו במפגש המציעים לפי שיקול דעתה ,כגון :עדכונים
דחופים או מסמכים אחרים שתמצא לנכון.

מובהר ומודגש ,כי על כל מציע חלה חובה להתעדכן ביחס למסמכי המכרז באתר
האינטרנט כאמור לעיל ולא תשמע מצד מציע כל טענה בעניין זה.
 11.1החברה רשאית ,בכל עת עובר למועד האחרון להגשת ההצעות ,וע"פ שיקול דעתה
הבלעדי ,לשנות את תנאי המכרז ובכלל זה את תנאי החוזה ,וזאת בין ביוזמתה ובין
בתשובה לשאלות הבהרה של המציעים כאמור לעיל .שינוי תנאי המכרז ייעשה
בהודעה בכתב שתפורסם באתר האינטרנט או תשלח למציעים כאמור.

 .11הגשת ההצעה
 11.1המציע יגיש את הצעתו בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו.
 11.1על ההצעה לעמוד בתקפה ,ללא זכות חזרה ,למשך שישה חודשים מהמועד האחרון
להגשת ההצעות .במקרה שמציע יחזור בו מהצעתו במהלך התקופה הנ"ל תהיה
החברה רשאית ,בין היתר ,לחלט את הערבות שצורפה להבטחת קיום הצעתו.
 11.1ההצעה תוגש בעותק אחד.
 11.1המציע יגיש את כל מסמכי ההצעה בשתי מעטפות נפרדות וסגורות אשר יוכנסו
לתוך מעטפה ראשית סגורה (להלן" :המעטפה הראשית") כפי שיפורט להלן .על
המעטפה הראשית יצוין" :מכרז מס'  415/50/17למתן שירותי בקרת חשבונות
ובדיקת כמויות בפרויקטים של כביש חוצה ישראל בע"מ" .על המעטפה הראשית
לכלול בתוכה שתי מעטפות נפרדות וסגורות ,כדלקמן:
( )1מעטפה מס'  1תכלול את הצעת המחיר בלבד (מסמך ד' למסמכי המכרז) .על
מעטפה זו יצוין" :ההצעה הכספית".
( )1מעטפה מס'  1תכלול את כל יתר מסמכי ההצעה המפורטים בסעיף  9לעיל .על
מעטפה זו יצוין" :מסמכי המכרז".
 11.2המציעים מוזהרים שלא לערוך כל שינוי במסמכי המכרז .בכל מקרה ,מובהר בזאת
כי שינוי ו/או תוספת ו/או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא שתיערך במסמכי המכרז,
תיחשב כבטלה ומבוטלת ,והחברה תהא רשאית להתעלם ממנה ,וזאת מבלי לגרוע
מזכותה של החברה לפסול הצעה כאמור בהתאם לשיקול דעתה.
 13.6כל מסמכי המכרז ,כולל מסמכים נוספים שיפורסמו באתר האינטרנט או שיישלחו
למציעים (כגון :עדכונים ,שינויים ,סיכום מפגש מציעים ,מענה לשאלות הבהרה
וכד') ייחתמו על ידי ה מציע בחתימה מלאה בשולי כל עמוד ועמוד וכן במקומות
המיועדים לכך ככל שסומנו במסמכים השונים ,והכל למעט כתב הערבות אשר
ייחתם על ידי הבנק/חברת הביטוח המנפיק/ה.
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 11.2מובהר שבשלב הגשת ההצעות המציע אינו נדרש להחתים את המבטח מטעמו על
אישור קיום הביטוחים המצורף לחוזה ,אלא רק לחתום בשולי כל עמוד ועמוד ממנו
כמפורט לעיל .רק המציעים שייבחרו כמציעים זוכים יידרשו להחתים את המבטח
מטעמם על אישור קיום הביטוחים ללא כל הסתייגויות ומחיקות.
 11.2על המציע למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז בדיו.
 11.9כל המחירים הנקובים בהצעה יהיו ללא מע"מ.
 13.10את המעטפה הראשית שבתוכה שתי מעטפות המשנה כאמור לעיל ,יש להגיש
באמצעות הכנסתה לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי החברה ,ברח' יגאל אלון ,65
תל אביב (מגדלי טויוטה  -קומה  ,)7וזאת במועד הגשת ההצעות המפורט בטבלת
המועדים לעיל ועד לשעה שנקבעה לכך בלבד .הצעה שתוגש לאחר מועד זה ,עלולה
להיפסל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
 11.11הצעה שתוגש שלא בהתאם לדרישות הזמנה זו על נספחיה במלואם ,לרבות הצעה
חסרה או מוטעית ,מבוססת על הנחות בלתי נכונות ,מבוססת על הבנה מוטעית של
נושא המכרז ,הגשה שלא בהתאם למכלול דרישות המכרז ,הכוללת הסתייגות
כלשהי לגבי תנאי מתנאיהם של מסמכי המכרז ,בין ע"י תוספת ו/או מחיקה ו/או
השמטה ו/או בכל דרך אחרת ו/או הצעה שלא תוגש במועד  -עלולה להיפסל ע"פ
שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

 .11התקשרות עם המציע הזוכה
 11.1המזמין יודיע לכל אחד מהמציעים שהצעתם נבחרה כהצעה זוכה במכרז את המועד
שיקבע לחתימה על החוזה בהודעה מראש של לפחות  11ימים .עד לאותו מועד
יידרש כל מציע להמציא למזמין את המסמכים הבאים ולקבל את אישור החברה
לכך:
11.1.1

אישור עריכת הביטוחים בנוסח נספח ב ,1כאשר הוא חתום ע"י חברת
ביטוח בישראל וללא כל הסתייגות ,מחיקות או תוספות.

11.1.1

התחייבות להעדר ניגוד עניינים בנוסח נספח ב 2חתום על-ידי המציע,
עובדיו הרלוונטיים וראש הצוות מטעמו.

11.1.1

התחייבות לשמירה על סודיות בנוסח נספח ב 3חתום על-ידי המציע ,עובדיו
הרלוונטיים וראש הצוות מטעמו.

11.1.1

כל מסמך אחר שיידרש על ידי המזמין לצורך השלמת ההתקשרות.

 11.1לא עמד המציע בדרישות האמורות או בחלקן ובמועד שנקבע לכך יהיה המזמין
רשאי לחלט את הערבות שניתנה להבטחת קיום ההצעה ולא לאשר את זכייתו
במכרז בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ,זאת מבלי לפגוע בכל זכות ו/או תרופה
אחרות המוקנות למזמין על פי דין ו/או חוזה .במקרה כזה יהיה המזמין רשאי
לבחור כזוכה בהליך מציע הכשיר שהצעתו דורגה כבאה בתור לאחר הצעתו של
המציע שנפסל.

 .12תנאים נוספים
 12.1בבחירת ההצעה ,ינהג המזמין על פי אמות המידה שנקבעו בתקנה  11לתקנות חובת
המכרזים ,תשנ"ג.1991-
 12.1המזמין רשאי לבטל את המכרז על פי שיקול דעתו הבלעדי .המזמין אינו מתחייב
לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי ,והדבר מסור להחלטתו ולשיקול
דעתו הבלעדי של המזמין.
 12.1המזמין שומר על זכותו לפסול הצעה המעלה חשש ,עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של
המזמין ,באשר ליכולתו של המציע לעמוד בהצעתו בהתאם לכל תנאי המכרז ,במחיר
שהוצע על ידו.
 12.1בכל מקרה בו ההתקשרות עם המציע שהוכרז כזוכה לא תצא אל הפועל מכל סיבה
שהיא ,יהא רשאי המזמין להתקשר עם המציע שהצעתו דורגה כטובה ביותר מכלל
המציעים שנותרו.
 12.2כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז יהיו על חשבון המציע בלי כל קשר
לתוצאות המכרז.
 12.2מבלי לגרוע מכל האמור במסמכי המכרז ,המזמין יהא רשאי בכל שלב לאחר הגשת
ההצעות למכרז ,לדרוש הסברים ו/או הבהרות ו/או השלמת מסמכים מן המציעים,
כולם או אחדים מהם והכול לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שתהא עליו החובה
לעשות כן .המציע מתחייב לספק מענה להבהרות שידרשו על ידי החברה והשלמת
חוסרים הנוגעים למכרז בפרק זמן שיידרש על ידי המזמין שאם לא כן עלולה הצעתו
להיפסל.
 12.2המזמין יהא רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,להזמין את המציע לפגישות הבהרה
במיקום ובמועד על פי דרישת המזמין.
 12.2בהגשת הצעתו מצהיר המציע כי למיטב ידיעתו אין בהגשת הצעתו ובביצוע העבודות
(אם יזכה בו) משום ניגוד אינטרסים עסקי או אישי ,שלו או של עובדיו או שותפיו,
המעורבים בהצעתו או בביצועה.
עמוד  17מתוך 57

 12.9בעצם הגשת ההצ עה מצהיר המציע כי בדק את כל הדרוש לשם הגשת הצעה מלאה
ושלמה וכי לא הסתמך על מצג כלשהו של המזמין מלבד האמור במפורש במכרז זה.
 12.10בנוסף על האמור לעיל בהגשת הצעתו יראה המציע כמי שכל העובדות והנסיבות
ידועות ונהירות לו וכמי שערך כל בדיקה שהייתה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה
ולא תשמע מצדו של המציע כל טענה בדבר טעות ו/או הטעיה ו/או אי ידיעה של פרט
כלשהו לגבי כל עניין הקשור בהצעה ו/או המופיע בה ו/או שאינו מופיע בה.
 12.11הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל .סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור
לנושאים ולעניינים הנוגעים במכרז זה או בכל תביעה הנובעת ממנה ,תהא לבית
המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.

בכבוד רב ובברכה,
כביש חוצה ישראל בע"מ

הצהרת הספק:
אנו הח"מ ,מאשרים כי קראנו ואנו מסכימים לכל התנאים המפורטים בהזמנה זו.

_____________________________
הספק
[חתימה מלאה; ובתאגיד – חותמת וחתימת מורשי החתימה]

מסמך א'
פרטי המציע והצעת המציע
שם המציע
מספר עוסק מורשה/ח.פ.
כתובת המציע
טלפון של המציע (משרד)
מורשי החתימה מטעם המציע
שם ומשפחה של איש הקשר מטעם המציע
בקשר למכרז זה
מס' טלפון נייח (משרד) של איש הקשר
מס' טלפון נייד של איש הקשר
מס' פקס של איש הקשר
כתובת דוא"ל של איש הקשר
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שם הספק_______________ :
תאריך__________________:
לכבוד:

חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
רח' יגאל אלון 22
תל אביב 22111
א.ג.נ,.

הנדון :מכרז/חוזה מס'  415/50/17למתן שירותי בקרת חשבונות ובדיקת כמויות
בפרויקטים של כביש חוצה ישראל בע"מ
.1

אנו הח"מ ,מסכימים לתנאים המפורטים בהזמנה להגשת הצעות ,על כל נספחיה ,לרבות
עדכונים ו/או שינויים שנערכו בהם מעת לעת בכתב (הנקראים ביחד" :מסמכי המכרז"),
והעתידים כולם יחד להוות את החוזה לביצוע העבודות נשוא המכרז ,ואנו כוללים את
ההזמנה החתומה על כל מסמכיה והנספחים לה ,כחלק מהצעתנו זו.

.1

הננו מצהירים בזה כי קראנו את כל האמור במסמכי המכרז ,כי הבנו את השיטה לפיה
ייבחנו הצעות המחיר וכל הגורמים המשפיעים על עלויות העבודה וביצועה ידועים ומוכרים
לנו ,ובהתאם לכך ביססנו את הצעתנו .כן אנו מצהירים כי לא נציג כל תביעות או דרישות
המבוססות על טענות של אי הבנה או אי ידיעה של מסמכי המכרז ואנו מוותרים בזה
מראש על טענות אלו.

.1

אנו מצהירים בזה כי ברשותנו הידע ,הניסיון והיכולת לביצוע העבודות נשוא המכרז באופן
מקצועי וברמה גבוהה ,וכן כי נמצאים ברשותנו כל הציוד ,הכלים המתאימים לביצוע
העבודות מבחינת האיכות ,ההספק וכוח האדם הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז,
הכול כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם ללוח הזמנים שיידרש.

.1

אנו מאשרים כי ידוע לנו שהוצאתו של המכרז אל הפועל וביצוע העבודות הכלולות בו,
מותנים ותלויים במתן אישורים מטעם גורמים שונים ,ואנו מסכימים ומצהירים בזאת כי
לא תהיינה לנו כל טענות ותביעות מכל מין וסוג שהם ,כנגד החברה ו/או כנגד מי מטעמה,
אם הוצאתו לפועל של המכרז וביצוע העבודות יתעכבו ,או יבוטלו ,כולן או חלקן.

.2

הננו מתחייבים לבצע את העבודות המפורטות בכל מסמכי המכרז בסכום כולל כמפורט
בהצעתנו זו ,לפי המחירים שהצענו בהצעת המחיר ,והננו מקבלים על עצמנו לסיים את
העבודות האמורות להנחת דעתכם הגמורה ובלוח הזמנים שיידרש.

.2

הננו מצהירים בזאת כי הובא לידיעתנו שאין באמור בהצעתנו זו או בהגשתה לכם כדי
לחייב את החברה ו/או כדי להוות קיבול על ידה בדרך כלשהי של הצעתנו.

.2

אנו מצהירים כי אין בהגשת הצעה זו ו/או בביצוע העבודות הנדרשות במכרז כדי להעמיד
אותנו במצב של ניגוד עניינים כלשהו ,עסקי או אישי ,שלנו או של עובדינו או מי מטעמנו,
המעורבים בהצעתנו או בביצועה .אנו מתחייבים כי במידה ונימצא במצב של ניגוד עניינים
כאמור נודיע על כך מיד ובכתב למזמין.

.2

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ,אינה ניתנת לביטול ,שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת
אותנו לתקופה של שישה חודשים מהמועד להגשת ההצעה.

.9

בכפוף למילוי התנאים המוקדמים לכניסת החוזה לתוקף כמפורט לעיל ,מיד עם קבלת
אישורכם בכתב כי הצעתנו נבחרה ונתקבלה ,יהיו התנאים המפורטים בה ,על כל נספחיה,
חוזה המחייב אותנו.

.10

בדקנו את כל הדרוש לשם הגשת הצעה מלאה ושלמה ולא הסתמכנו על מצג כלשהו של
החברה ,למעט אלה שצוינו במפורש במסמכי המכרז או נמסרו בכתב.

.11

החוזה לביצוע העבודות ,כהגדרתן במסמכי המכרז (מסמך ב' למסמכי המכרז) מקובל
עלינו .בכל מקרה של סתירה בין האמור בחוזה ובמכרז ובין הצעתנו ,יגבר החוזה.

.11

אנו חייבים בשמירת סודיות לפי נהלי החברה ודרישותיה ,לגבי עצם המכרז וכן כל מידע
ונתונים אודות החברה ומסמכי המכרז וביחס לכל מידע אשר יגיע לידינו עקב הגשת
הצעתנו ובמהלך הפרויקט כולו עד להשלמתו ואישורו ע"י החברה.

.11

אנו מתחייבים להעביר את תוצרי העבודות ומתחייבים להעברה מלאה של הבעלות על
תוצרים אלו למזמין  .כל עבודה שתבוצע במסגרת העבודות תהיה רכוש המזמין בלבד.
למזמין תהיה זכות שימוש מלאה בתוצרי העבודות והוא יהיה רשאי להשתמש בהם
בהתאם לצרכיו כולל העברתם לכל גוף אחר על פי שקול דעתו הבלעדי .לא תהיה לנו הזכות
להשתמש בתוצרי העבודות לצרכינו ו/או להציעה לגופים אחרים ו/או להתנגד לכך
שהמזמין יעשה שימוש בתוצרים כמפורט לעיל.

.11

אם הצעתנו תתקבל ,הננו מתחייבים ,במועד שיקבע על ידכם לשם כך ,להפקיד בידיכם את
אישור קיום הביטוחים ,מכתב בדבר העדר ניגוד עניינים ואת כל יתר המסמכים המנויים
בסעיף  11במכתב ההזמנה .כמו כן אנו מתחייבים לחתום על כל עותק נוסף של מסמכי
המכרז ,אם נדרש לעשות כן על ידכם.

.12

אנו מתחייבים כי אם הצעתנו תתקבל ,נתחיל במועד שיקבע על ידכם בבצוע העבודות
הנדרשות.

.12

אנו מתחייבים להימנע מכל מעשה או מחדל שיש שבו להשפיע על תוצאות המכרז ועל
החלטות החברה בקשר עם המכרז שלא כדין ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור אנו מתחייבים
שלא לגלות ולמנוע את גלוי פרטי הצעתנו לאחרים עד למועד קבלת הודעת החברה על
הזוכה במכרז.
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.12

ידוע לנו כי המחירים הנקובים בהצעתנו אינם כוללים מס ערך מוסף וכי מס ערך מוסף,
בשיעור הקבוע בחוק שיהיה בתוקף במועד התשלום ,יתווסף לתשלום.

.12

להצעתנו זו מצורפים ,כחלק בלתי נפרד הימנה ,כלל הנספחים והמסמכים המפורטים
בסעיף  9לתנאי ההזמנה כשהם מלאים וחתומים כנדרש.

.19

אנו מאשרים כי ידוע לנו וכי אנו מסכימים לכך שבמסגרת שיקוליה לבחירת הספק ,תשקול
החברה ,בין היתר ,את עמידתו של הספק בתנאים הנדרשים המפורטים במכרז זה וכן את
אמות המידה שנקבעו בתקנה  11לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג 1991-והמצוינים במכרז
זה.

.10

כמו כן ,אנו מאשרים כי ידוע לנו ואנו מסכימים ,כי בעת בחירת ההצעה יילקחו בחשבון
מקרים של אי שביעות רצון מאופן ביצוע העבודה על ידינו במסגרת התקשרויות קודמות
(ניסיון שלילי עם המציע) ,אם היו כאלה ,עם החברה ו/או עם מזמיני עבודות קודמות ,וכי
החברה רשאית לפסול הצעה בשל אי שביעות רצון שלה מביצוע עבודות קודמות על ידי
המציע ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.

.11

הצעת המחיר שלנו היא כמפורט במסמך ד' .הצעת המחיר שלנו מונחת במעטפה סגורה
ונפרדת בתוך המעטפה הראשית של הצעתנו ,כשעל גביה מצוין "ההצעה הכספית".

בכבוד רב,

_____________________________
הספק
[חתימה מלאה; ובתאגיד – חותמת וחתימת מורשי החתימה]

מסמך א' נספח 1
תעודת עוסק מורשה או תעודת התאגדות
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מסמך א' נספח 2
תעודות בדבר השכלתו של ראש הצוות מטעם המציע

מסמך א' נספח 3
תצהיר בדבר ניסיונו של ראש הצוות מטעם המציע
אני הח"מ ___ _______ ,בעל/ת ת.ז .שמספרה __________ ,לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר
את האמת ,וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר/ה בכתב כדלהלן:
 .1אני נכון לשמש כראש הצוות מטעם המציע _______________ (להלן – "המציע")
במסגרת מכרז/חוזה מס'  415/50/17למתן שירותי בקרת חשבונות ובדיקת כמויות
בפרויקטים של כביש חוצה ישראל בע"מ (להלן – "המכרז" ו –"החוזה" ,לפי העניין).
 .1ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש חלק מהצעתו של המציע במכרז ,שבין היתר ,על בסיסה
תיבחן הצעתו של המציע.
 .1אני עומד בכל הדרישות המופיעות במכרז ובחוזה ביחס לראש הצוות מטעם המציע ,ומבלי
לגרוע מכלליות האמור:
א .יש לי ניסיון בביצוע בדיקת טרום מכרז /שינויים בפרויקטים בתחום תשתיות תחבורה
(כהגדרתו להלן) בערך מצטבר שלא יפחת מ  100 -מיליון  ₪ע"פ ערכים נומינאליים לא
כולל מע"מ ,החל מיום  1.1.1010ועד ליום הגשת המכרז .הצהרתי מתייחסת לעבודות
כאמור שבוצעו והושלמו במועד הגשת ההצעות במכרז.
"תחום תשתיות תחבורה" (לעיל ולהלן)  -פרויקטים של ביצוע כבישים ,פרוייקטי
רכבות ,פרויקטים בתחום נמלי ים או אויר (לעניין זה ,פרויקט בו  20% -או יותר מסך
הסכום הנומינאלי (ללא מע"מ) שחושב במסגרת חישובי הכמויות שבוצעו הוא עבור
הקמת טרמינל נוסעים /מגדל פיקוח/מבני שירות ,שליטה/אחסון לא יוכר כפרויקט
בתחום תשתיות התחבורה).
ב .יש לי ניסיון בביצוע בקרת חשבונות ובדיקת כמויות בפרויקטים בתחום תשתיות
תחבורה (כהגדרתו לעיל) בסכום מצטבר שלא יפחת מ –  ,₪ 200,000ע"פ ערכים
נומינאליים לא כולל מע"מ החל מיום  1.1.1010ועד יום הגשת המכרז .הצהרתי
מתייחסת לעבודות כאמור שבוצעו והושלמו במועד הגשת ההצעות במכרז.
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 .1לתמיכה בהצהרותיי שלעיל אני מצרף את המסמכים הבאים:
א .קורות חיים מפורטים;
ב .הסכמים חתומים עם מזמיני העבודה (כולל שם מלא של איש הקשר האחראי אצל כל
מזמין עבודה ומס' הטלפון שלו (משרד וטלפון נייד)) ביחס לעבודות שעליהן הסתמכתי
להוכחת ניסיוני כאמור.
 .2אני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

אישור
אני ,עו"ד ___________ מ.ר __________ .מאשר/ת בזה ,כי ביום ___________ התייצב בפני
מר /גב' ____________ ,אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה
_______________ /המוכר/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את
האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה את נכונות תצהירו/ה
וחתם/מה עליו בפניי.

תאריך

חתימה וחותמת

מסמך א' נספח 4
מסמכים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
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מסמך א' נספח 5
תצהיר לפי סעיף  2ב ( )2לחוק עסקאות גופים ציבוריים
אני הח"מ __________ ,בעל/ת ת.ז .שמספרה __________ ,לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר
את האמת ,וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר/ה בכתב כדלהלן:
.1

אני משמש/ת כמנהל/בעל מניות ב _____________________ (להלן" :הספק") .אני
עושה תצהירי זה מידיעתי האישית ,על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-
(להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים") וכחלק מההצעה למכרז/חוזה מס' 112/20/12
ל מתן שירותי בקרת חשבונות ובדיקת כמויות בפרויקטים של כביש חוצה ישראל בע"מ.

.2

הנני מצהיר/ה כי[ :סמן  בפסקה הרלוונטית ,ומחק את הפסקה המיותרת]

.3



עד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע הספק ולא הורשע בעל זיקה אליו (כהגדרת
מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים) ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים
(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-ולפי חוק שכר
מינימום ,התשמ"ז ;1922-או -



עד למועד עריכת תצהירי זה הספק ו/או בעל זיקה אליו (כהגדרת מונח זה בחוק
עסקאות גופים ציבוריים) הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור
העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-ולפי חוק שכר מינימום,
התשמ"ז ,1987-ואולם ,עד למועד הגשת ההצעה למכרז הנ"ל חלפה שנה אחת לפחות
ממועד ההרשעה האחרונה.

כמו כן ,הנני מצהיר כי[ :סמן  בפסקה הרלוונטית ,ומחק את הפסקאות המיותרת]


הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח – ) 1998להלן:
"חוק שוויון זכויות"( לא חלות על הספק; או –

 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על הספק והוא מקיים אותן; וככל שהספק
מעסיק  100עובדים או יותר ,הנני מתחייב כי הספק יפנה למנהל הכללי של משרד
העבודה והרווחה והשירותים החברתיים (להלן" :המנהל") לשם בחינת יישום חובות
הספק לפי סעיף  9לחוק שיוויון זכויות ,ובמידת הצורך לשם קבלת הנחיות בקשר
ליישומן; וככל שהספק התחייב כבר בעבר לפנות למנהל כאמור לעיל ,הנני מצהיר כי
הוא פנה כנדרש ממנו ,וככל שקיבל הספק הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק
שוויון זכויות – הוא אף פעל ליישומן.
כמו כן ,הנני מצהיר ומתחייב כי הספק יעביר העתק מתצהיר זה למנהל בתוך  10ימים
מיום ההתקשרות עמכם ,ככל שתהיה התקשרות כזו.
.4

הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי ,ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם
הספק ,אשר הסמיך אותי למסור הצהרה זו.

.5

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

ולראיה באתי על החתום:

תאריך

חתימת המצהיר/ה

אישור
אני ,עו "ד ___________ מ.ר __________ .מאשר/ת בזה ,כי ביום ___________ התייצב בפני
מר /גב' ____________ ,אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה
_______________ /המוכר/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את
האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה את נכונות תצהירו/ה
וחתם/מה עליו בפניי.

חתימה וחותמת

תאריך
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מסמך א' נספח 6
נוסח ערבות לקיום ההצעה
תאריך__________ :
לכבוד:
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
רח' יגאל אלון 22
תל-אביב 22111 -
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות מס'
לבקשת _____________________ (להלן – "המציע") ,אנו הח"מ בנק/חברת ביטוח
_______________סניף* __________ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 12,000
( ₪במילים :עשרים וחמישה אלף שקלים חדשים) שתדרשו מאת המציע בקשר עם מילוי
התחייבויותיו עפ"י מכרז מס'  415/50/17של חברת כביש חוצה ישראל בע"מ למתן שירותי בקרת
חשבונות ובדיקת כמויות בפרויקטים של כביש חוצה ישראל בע"מ.
סכום הערבות יהא צמוד למדד המחירים לצרכן ,כפי שיפורסם ע"י הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה (להלן" :המדד") באופן הבא:
"המדד הבסיסי" הינו מדד חודש אוגוסט  1012שהתפרסם ביום .12/9/1012
"המדד החדש" יהיה המדד אשר יתפרסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו.
לסכום הערבות יתווספו הפרשי הצמדה בשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.
אנו מתחייבים בזאת באופן אוטונומי ,מוחלט ובלתי חוזר ,לשלם לכם את סכום הערבות בצרוף
הפרשי הצמדה בתוך  2ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב ,מבלי להטיל עליכם לבסס
או לנמק את דרישתכם זאת .למען הסר ספק ,דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצירוף כתב
ערבות זה כשהוא במקור ולא באמצעות פקס או בהעתק צילומי.
מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא ייגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת
הסכום שלא חולט.
ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום .12/1/1012
בכבוד רב,
(בנק)(/חברת ביטוח)
* סניף יש למלא במקרה של בנק בלבד.

מסמך א' נספח 7
מסמכים הרלוונטיים לבחינת קריטריוני האיכות
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מסמך א' נספח 8
אישור בדבר מורשי החתימה וזכויות חתימה
תאריך__________ :
לכבוד:
כביש חוצה ישראל בע"מ
רח' יגאל אלון 22
תל-אביב
הנדון :אישור מורשי חתימה וזכויות חתימה
אני הח"מ _________________ ,עו"ד/רו"ח ,המשמש כעו"ד/רו"ח של המציע:
______________________,

מאשר

בזה

כי

ה"ה

___________________,

______________________ חתומים על ההצעה שאישורי זה מצורף לה וכי חתימת ה"ה
______________________ ביחד עם חתימת _____________________ ,בתוספת
חותמת מוטבעת הכוללת את שם המציע כאמור לעיל ,מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.

תאריך____________________ :

___________________
חתימת וחותמת עו"ד/רו"ח

הערה :ניתן לצרף אישור בנוסח דלעיל או בנוסח דומה במהותו על גבי נייר המכתבים של עוה"ד/רוה"ח
המאשר.

מסמך ב'
חוזה מספר 415/50/17
שנחתם ביום ______ לחודש _____ שנת 2017
ב י ן:

הואיל:

והואיל:
והואיל:

והואיל:

הואיל:
והואיל:

כביש חוצה ישראל בע"מ ח.פ520038662 .
מרח' יגאל אלון ( 22בנין טיוטה)
תל-אביב 22111
(להלן" :החברה" או "המזמין" או "חוצה ישראל")

_________________ ע.מ/.ח.פ_________ .
ל ב י ן:
מרח' _____________________________
(להלן" :הספק")
והחברה הינה חברה ממשלתית ,בבעלות מלאה של המדינה ,הממונה על פרויקטים
שונים בתחום התחבורה ,ובכלל זה ,תכנון וקידום הארכת כביש חוצה ישראל
דרומה וצפונה ,קו הרכבת הקלה חיפה – נצרת וכן פרויקטים נוספים כפי שיהיו
מעת לעת ,וזאת בין בביצוע תקציבי ובין באמצעות זכיינים (להלן –
"הפרויקטים");
והחברה פרסמה מכרז לקבלת שירותים בתחום בקרת חשבונות ובדיקת כמויות
בפרויקטים של החברה ובמסגרתו בחרה החברה בשני זוכים (להלן – "המכרז").
והספק הוא אחד משני הזוכים במכרז ,והחברה מעוניינת להתקשר עמו על מנת
שיספק לה שירותים בתחום בקרת חשבונות ובדיקת כמויות בפרויקטים כפי
שמפורט במפרט השירותים מסמך ג' שצורף למסמכי המכרז והוא מהווה חלק
בלתי נפרד מחוזה זה (להלן" :השירותים") .ביצוע שירות/ים שיימסר לביצוע ע"י
הספק – "עבודה" או "מטלה".
והספק הצהיר כי הוא מעוניין לספק לחברה את השירותים ,כקבלן עצמאי
באמצעות עסק נפרד ועצמאי שבבעלותו ,וכי יש לו את היכולת ,הידע ,הניסיון,
הכישורים וכוח האדם המתאים ,לרבות ראש הצוות שיועסקו על ידו ,לספק את
השירותים ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם להוראות חוזה זה;
והחברה מסכימה ,על בסיס הצהרותיו והתחייבויותיו של הספק בחוזה ובמסמכי
המכרז ,למסור לספק את ביצוע השירותים בהתאם להוראות חוזה זה;
והסכמת החברה להתקשר בחוזה זה ניתנת בהסתמך על ההנחה המוסכמת כי
יחסי הצדדים הם יחסי קבלן  -מזמין בלבד ,שאינם יחסי עובד-מעביד ,וכי לא
תחול על החברה כל חבות כמעביד כלפי הספק או מי מטעמו (לרבות ראש הצוות
שיועסקו על ידו);
אי לכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 .1מבוא ופרשנות
1.1

המבוא לחוזה זה והנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

1.2

כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחות בלבד ואין להשתמש בהן לצרכי פרשנות.

1.3

כל הוראות ומסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מהוראות חוזה זה ,וכל הצהרה
או התחייבות שנכללה במסמכי המכרז ו/או במסגרת הצעתו של הספק במכרז,
תיחשב כחלק בלתי נפרד מחוזה זה.
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1.4

בכל מקרה של סתירה בין הוראות החוזה לבין הנספחים לו ו/או לבין כל מסמך
אחר ,יגברו הוראות החוזה.

 .1אי תחולת יחסי עובד-מעביד
2.1

הספק מצהיר ,כי אין בחוזה זה ו/או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הספק ו/או מי
מטעמו (לרבות ראש הצוות מטעמו) לבין החברה יחסי עובד-מעביד ,וכי כל
העובדים שיועסקו מטעם הספק במתן השירותים יהיו ויחשבו עובדים של הספק
בלבד .הספק מצהיר ,כי תנאי מוקדם להתקשרות הצדדים ע"פ חוזה זה הינו
הצהרות הצדדים וכוונתם שלא ליצור יחסי עובד-מעביד בין הספק ו/או עובדיו
לבין החברה.

2.2

מ וסכם ,כי אם יקבע מסיבה כלשהי ,חרף האמור לעיל וחרף כוונתם הברורה של
הצדדים ,כי בכל זאת התקיימו יחסי עובד-מעביד מכל סוג שהוא ו/או אם תחולנה
על החברה הוצאות נוספות מעבר לתשלום התמורה כאמור בחוזה זה כתוצאה
מקביעה כי שררו יחסי עובד-מעביד ,כי אז תהיה התמורה המוסכמת על פי סעיף 2
להלן ,של חוזה זה ,בגובה  20%בלבד הימנה (להלן – "התמורה המופחתת"),
והספק מתחייב להחזיר לחברה מיד לפי דרישה כל סכום ששולם לו על-ידי החברה
מעבר לתמורה המופחתת ,כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן.

2.3

ה ספק מצהיר בזאת ,כי הינו קבלן עצמאי וכי הוא ו/או עובדיו ו/או אחר מטעמו
(לרבות ראש הצוות) אינם נמנים בכל הקשור לביצוע העבודה עם עובדי החברה,
וכי אין לחברה כל אחריות הנובעת מיחסי עובד ומעביד כלפי המבצע ו/או עובדיו
ו/או אחר מטעמו ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לכל מחלה ו/או תאונת
עבודה /ואו כל נזק ו/או אובדן שיגרמו לגופו /ואו לרכושו של כל אדם ו/או גוף,
לרבות החברה ו/או עובדיה ו/או אחרים מטעמה ו/או הספק ו/או אחר מטעמו ו/או
לצד ג' כלשהו עקב ,תוך כדי ו/או כתוצאה מביצוע העבודה על ידי הספק.

2.4

הספק ישפה את החברה ו/או מדינת ישראל ,מיד עם דרישה ראשונה ,בגין כל
הוצאה ו/או נזק (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ) שיגרמו למי מהן כתוצאה
מכל טענה ,ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם יחסי עובד-מעביד כאמור .החברה
תהא רשאית להיפרע מן הספק בדרך של עיכוב תשלום ו/או קיזוז ,וזאת מבלי
לפגוע בכל סעד אחר לו זכאית החברה על פי דין.

2.5

הספק מצהיר ומתחייב לשמור ולמלא אחר כל דרישות הדין בנוגע להעסקת כוח
האדם המועסק על-ידו בביצוע העבודה ,ובכלל זה ,לשלם את מלוא שכר העובדים
ומלוא הזכויות הסוציאליות והתנאים הנלווים לפי הוראות כל דין.

2.2

ל א יראו את הספק כסוכן ו/או שליח ו/או נציג החברה ,אלא אם נעשה כזה במיוחד
לצורך עניין פלוני ,בהסכמה מפורשת של החברה בכתב ומראש.

 .1תיאור השירותים
3.1

הספק יספק לחברה את מכלול השירותים המפורטים בהוראות חוזה זה ובהרחבה
במסמך ג' המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה ,וזאת לפי דרישות החברה כמפורט
להלן.

3.2

השירותים יבוצעו על ידי הספק ,וכל הפועלים מטעמו ,ברמה גבוהה ובמקצועיות,
תוך כדי תאום מלא עם נציגי החברה ועם כלל הגורמים הקשורים לביצוע
השירותים.

3.3

יובהר ,כי החברה אינה מתחייבת לרציפות כלשהי באספקת העבודות ו/או להזמנת
מינימום כלשהו של שירותים במסגרת חוזה זה ,בין אם לגבי היקף של כל הזמנת
עבודה ובין אם לגבי היקף כל המטלות שיימסרו לספק בתקופת ההתקשרות.
הספק מצהיר כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה במקרה בו לא יוקצו לו
עבודות בהיקף שציפה ו/או לא יוקצו לו עבודות כלל ו/או יוקצו לו עבודות
בהיקפים קטנים ,לרבות אך לא רק תביעה לפיצוי על הוצאות שהוציא לצרכי
המכרז ,אבדן הכנסה ,הוצאות הסתמכות ,מוניטין וכדומה.

3.4

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע את השירותים או כל חלק מהם בעצמה
ו/או באמצעות ספקים אחרים (לרבות ספק אחר שזכה במכרז) ו/או גורמים
אחרים העובדים/קשורים עמה ו/או שיעבדו עמה בעתיד.

3.5

החברה תחלק את העבודות בין הספקים שזכו במכרז ,באופן שוויוני ככל הניתן,
לפי שיקול דעת החברה ותוך התחשבות במחיר ההצעה ,במומחיות הספק ובכפוף
לשיקולים של לו"ז ,זמינות ,עומסי עבודה וכדומה.

3.2

השירותים שיינתנו לחברה ע"י הספק ינוהלו ויפוקחו ע"י ראש הצוות מטעמו (לעיל
ולהלן – "ראש הצוות") אשר יספק את שירותי הניהול והפיקוח באופן אישי
והחלפתו על-ידי הספק תהיה טעונה אישור מראש ובכתב של החברה.

3.3

השירותים יינתנו בהתאם למתודולוגיה שהוצגה על ידי הספק במסגרת הצעתו
במכרז ,בכפוף להנחיות מיוחדות של החברה כפי שיינתנו מעת לעת ביחס לכלל
השירותים או ביחס לעבודה מסוימת.

 .1הזמנת עבודה ומסירת התוצרים לחברה
4.1

כל עבודה תוגדר על ידי החברה כמטלה (וזאת בין אם מדובר בעבודה בודדת או
במספר עבודות שיוזמנו) .לדוגמה :עבודה או מטלה יכול שתוגדר כבדיקת כלל
החשבונות במסגרת פרויקט של החברה.

4.2

מטלה כאמור יכולה לכלול בתוכה מספר של מטלות משנה .מטלות משנה אלו
ישתנו ע"פ צרכי המזמין ויכולים לכלול ,בין היתר ,בדיקת חשבונות חלקיים של
פרויקט ו/או מטלת משנה אחרות לפי שיקול דעתה של החברה.
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4.3

מובהר כי ללא קבלת מטלה מפורטת בכתב מהחברה ,הספק לא יהיה זכאי לכל
תשלום בגין ביצוע השירותים.

4.4

הזמנת כל מטלה תינתן לספק בכתב ,בה תפורט מהות העבודה ,לוח הזמנים
לביצוע העבודה וחישוב שכר לביצועה ,וכל נתון או מידע אחר הדרוש לדעת החברה
לצורך ביצוע השירותים.

4.5

כאמור ,השירותים שיינתנו ע"י המציע הזוכה יבוצעו במסגרת לוחות זמנים
שיוגדרו ע"י החברה עבור כל עבודה שתימסר לו .מובהר ומודגש כי ככלל לוח
הזמנים להשלמת מטלת משנה (כגון :בדיקת חשבון חלקי) לא יעלה על  10ימים,
ואולם במסגרת מטלות מסוימות יתכן שהחברה תגדיר מועדים קצרים יותר
להשלמת מטלות המשנה לאור הוראות חוק מוסר תשלומים ,התשע"ז – 2017
שהחברה כפופה להן (לרבות תקנות או כללים שיותקנו או ייקבעו מכוחו).

4.2

הספק יגיש את תוצאות עבודתו במסגרת דו"ח .ככל שקיים תקן ישראלי לנושא
הנבדק הדו"ח ייערך לפי התקן הרלוונטי ו/או הנחיות החברה שיימסרו לספק,
ובהעדר תקן רלוונטי בהתאם להנחיות החברה .כל דו"ח יבוקר ויפוקח בידי ראש
הצוות וייחתם על-ידו.

4.3

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  1.2לעיל ,הספק מתחייב להכין כל מסמך ו/או חוות
דעת ו/או כל בסיס נתונים וכל תוצר עבודה אחר בהתאם להנחיות של החברה .כל
מסמך המוגש לחברה יוגש בכתב ( )hard copyו/או במדיה דיגיטאלית כשהוא
חתום בחתימתו של ראש הצוות.

4.4

הספק מתחייב בזאת לדאוג ליצירת עותקים וגיבוי נאות לכל מסמך ו/או חוות דעת
ו/או כל בסיס נתונים ו/או כל תוצר עבודה אחר ,שהוכנו על-ידי הספק במסגרת
מתן השירותים ,באופן שניתן יהיה במקרה הצורך לשחזרם במהירות ובאמינות.

 .2התחייבויות והצהרות הספק
הספק מתחייב ומצהיר בזאת כדלקמן:
5.1

הספק מצ היר בזה כי הינו בעל ידע מקצועי ומומחיות בתחום השירותים מושא
ההתקשרות ,המאפשרים לו לבצע את השירותים בעצמו ובאמצעות עובדים ו/או קבלני
משנה ,ואשר תחום מומחיותם הינו בתחום השירותים.

5.2

הספק מתחייב בזאת לבצע את השירותים לשביעות רצונה המלא של החברה,
במומחיות ובמקצ ועיות הדרושים ועל פי סטנדרטים מקצועיים גבוהים .הספק מתחייב
לעשות את כל הדרוש לביצוע השירותים ,להקדיש את מרצו ,ניסיונו וכושר עבודתו
לשם כך ,לעשות את מיטב מאמציו ולהפעיל את מלוא כישוריו לקידום הנושאים
שבטיפולו.

5.3

הספק מתחייב להעסיק עובדים מנוסים ,אחראיים ומקצועיים במספר ובהיקפי זמן
הדרושים לביצוע השירותים ברמה מקצועית גבוהה ובלוח הזמנים שייקבע .העובדים

שיועסקו על-ידי הספק הינם עובדים שתחום מומחיותם תואם את אופי השירותים
הכלולים בחוזה זה.
5.4

ראש הצוות נדרש לנהל ולפקח באופן אישי על מתן השירותים מטעם מספק כמפורט
לעיל .הספק לא יהיה רשאי להחליף את ראש הצוות מטעמו ,אלא אם נתקבל אישור
החברה לכך מראש ובכתב ,אישור אשר יינתן על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
החברה תהיה רשאית ,להפסיק את עבודת ראש הצוות או להשעות את עבודתו לפי
שיקול דעתה הבלעדי.

5.5

היה וראש הצוות לא יוכל לתת שירותים לחברה או שהספק ירצה להחליפו ,מתחייב
בזה הספק להודיע על כך להחברה באופן מידי וכן להציע בתוך  10ימים ראש צוות
חלופי .הודיע הספק על העדר יכולת של ראש הצוות לספק את השירותים או על רצונו
להחליפו ,וראש הצוות החלופי שהציע הספק לא יהיה לשביעות רצון החברה ,יחויב
הספק בתשלום פיצוי לחברה בסכום מוסכם ומוערך מראש של  ₪ 100,000והחברה
תפסיק את ההתקשרות עם הספק .החברה לא תתנגד למינויו של ראש צוות חלופי
מטעמים בלתי סבירים.

5.2

הספק מתחייב ,כי ראש הצוות יהיה זמין ככל שיידרש על-ידי החברה לשם מתן
השירותים ובכלל זה לצורך השתתפות בישיבות ,ויענה במהירות לכל פניה מצד החברה
כאמור.

5.3

הספק מתחייב להשתתף ולקחת חלק פעיל בישיבות של החברה ו/או של כל פורום אחר
לפי בקשת החברה (מבלי לגרוע מכלליות האמור גם בפני פורומים משפטיים או מעין
משפטיים ,כגון :דיון בבית משפט ,בבורות ,גישור וכד')  ,במשרדי החברה ואו מחוצה
להם ,ולקיים פגישות מעקב שוטפות עם כל הגורמים הנדרשים ,לרבות מנהלי
הפרויקטים הקשורים בביצוע המטלה ,ככל שיידרש לצורך אספקת השירותים ו/או
לפי דרישת החברה.

5.4

זהות הדרג העובדים מטעם הספק אשר ישתתפו בישיבות ו/או בפעילויות השונות
שמבצע הספק יהיו נתונים להחלטה הבלעדית של החברה ,לאחר התייעצות עם הספק.

5.5

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הספק מתחייב לעשות כל דבר נדרש וסביר שמומחה
היה עושה לשם ביצוע השירותים על פי חוזה זה.

 5.15הספק מתחייב לשתף פעולה ולפעול בתיאום מרבי וביחסי עבודה תקינים עם יועצים
ומומחים אחרים המועסקים על-ידי החברה ,לרבות מנהלי הפרויקטים שאישרו את
החשבונות שבביקורת ,בכל מקרה בו יידרש לספק שירותים תוך שיתוף פעולה ותיאום
עמם.
 5.11הספק מתחייב לקיים ולנהוג בהתאם להנחיות החברה או מי שיוסמך מטעמה ,כפי
שינתנו מעת לעת ,הכוללות בין השאר ,חובת דיווח על מכלול פעולותיו ותוצאותיהן,
וכן כל דיווח אחר כפי שיידרש מפעם לפעם על ידי החברה.
 5.12הספק מצהיר כי ידוע לו ,כי רק פניה של החברה לקבלת שירותים נוספים תוכר על
ידי החברה ותכובד על ידה ,ולפיכך החברה לא תשא בעלות ביצוע עבודות שאינן
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במסגרת השירותים ,כהגדרתם לעיל ,אלא אם הוצאה לספק מטלה בכתב על-ידי
החברה או שניתן לספק אישור בכתב על-ידי החברה לביצוע אותו שירות.
 5.13הספק מתחייב לנהוג ביושר ובנאמנות כלפי החברה ,עובדיה ו/או הקשורים עמה,
ולא לעשות כל מעשה או פעולה העלולים להזיק לה ,לשמה הטוב ,לעסקיה
ולפרויקט.
 5.14הספק מתחייב בזאת ,כי בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום ,רישיון או היתר לפי
כל דין ,לרבות עבודות מדידה ,הוא יפעל כנדרש ,ויעסיק רק מי שעומד בדרישות
כאמור ,לפי העניין.
 5.15הספק מתחייב בזאת ,כי השירותים וכל מסמך ו/או פעולה שיבוצעו על-ידו
במסגרתם יהיו בהתאם לחוקים ולתקנות הרלבנטיים החלים בישראל ובהתאם
לדרישות ולקריטריונים של הרשויות הרלבנטיות.
 5.12הספק מצהיר ומתחייב כי אין מניעה חוקית ,חוזית או אחרת ,להתקשרותו בחוזה
זה ולמתן השירותים על-ידו.
.2

תקופת ההתקשרות
2.1

חוזה זה הינו לתקופה של חמש ( )2שנים שתחילתה ביום חתימת החברה על חוזה
זה (להלן – "תקופת ההתקשרות").

2.2

מובהר ומודגש כי ככל שהחברה תמסור לספק מטלה מסוימת במהלך תקופת
ההתקשרות וביצועה ימשך אחרי תום תקופת ההתקשרות ,הספק ישלים את ביצוע
המטלה (או כל מטלת משנה במסגרתה גם אם טרם נמסרה עובר לתום תקופת
ההתקשרות) ,זולת אם הודיע המזמין אחרת בכתב ,לפי שיקול דעתו הבלעדי .לא
הודיעה החברה לספק על הפסקת הטיפול במטלה (או מטלת משנה במסגרתה)
לאחר תום תקופת ההתקשרות ,הוראות חוזה זה יחולו על ביצוע אותה
מטלה/מטלת משנה בשינויים המחויבים.

2.3

החברה לא תמסור לספק עבודות חדשות (מטלות חדשות) בתום תקופת
ההתקשרות.

2.4

החברה רש אית בכל עת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא ,להפסיק
את ההתקשרות ,כולה או חלקה ,בהודעה של  10יום מראש ,אשר תפרט את המועד
ממנו תופסק ההתקשרות ,כולה או חלקה .הפסקת התקשרות כאמור תביא את
החוזה בין הצדדים לידי סיום .אין באמור בכדי לגרוע מזכותה של החברה לבטל
את ההתקשרות בכל מקרה שבו עומדת לה הזכות לעשות כן על-פי הדין ו/או על פי
הוראות חוזה זה.

2.5

למען הסר ספק יובהר ,כי אין בהפסקת ההתקשרות על-ידי החברה כאמור לעיל,
כדי לפטור את הספק מחובתו לקיים את כל התחייבויותיו על פי חוזה זה ,לרבות
אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,על הספק לסיים כל עבודה אשר נמסרה

לטיפולו קודם למסירת ההודעה על הפסקת ההתקשרות אלא אם החברה הודיעה
לו אחרת בכתב כאמור.
2.2

מובהר למען הסר ספק ,כי עם סיום ההתקשרות כאמור ,לספק לא תהיינה כל
טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל סוג שהוא כנגד החברה ,למעט קבלת
התמורה בגין עבודה שביצע עד למועד הפסקת ההתקשרות ,ככל שהוא זכאי לה.

.2

התמורה
3.1

בתמורה לשירותים שיעניק הספק לחברה בפועל ולמילוי כל יתר התחייבויותיו לפי
חוזה זה ,יהיה הספק זכאי לקבל מהחברה את התמורה הנקובה בהצעת הספק
במכרז המצורפת כמסמך ד' לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו (להלן:
"התמורה").

3.2

התמורה היא התמורה הכוללת והמלאה לספק עבור אספקת השירותים והיא
כוללת את כל ההוצאות הנלוות של הספק ,לרבות העסקת ראש הצוות ועובדים
אחרים מטעמו ,הוצאות משרדיות ,כגון :צילומים ,טלפונים ,פקסים ,שליחויות,
חניות ,מוניות ,נסיעות וכל הוצאה אחרת בקשר עם מתן השירותים .הספק לא
יהיה זכאי לכל תמורה נוספת ו/או החזר הוצאות או תשלום אחר כלשהו מעבר
למה שנקבע במפורש בחוזה זה על נספחיו.

3.3

על אף האמור לעיל ,בשני המקרים המפורטים להלן ,הספק יהיה זכאי לתשלום
נוסף מהחברה כמפורט להלן:
 3.3.1דרשה החברה מהספק להשתתף בדיון בפורום משפטי או מעין משפטי
(דיון בבית משפט ,בבוררות ,גישור וכד') יהיה הספק זכאי לתשלום
שעתי בגין השתתפותו ע"פ התעריף השעתי של החברה ליועצים
(בהתאם לסווג של הגורם מטעם המציע שהשתתף בדיון) .מובהר כי
השתתפות בדיון שנושאו משפטי או שעניינו מחלוקת עם צד שלישי
אולם הוא איננו בפני גורם שיפוטי או מעין שיפוטי (שופט ,בורר ,מגשר
וכד') לא יזכה את הספק בתשלום והדבר כלול בתמורה לספק.
3.3.2

דרשה החברה מהספק לקבל אישור של מודד מוסמך לבדיקה/מדידה –
יבצע הספק את העבודה הרלוונטית באמצעות מודד מוסמך המופעל
על-ידי החברה ובמקרה זה החברה תשלם למודד את שכרו בהתאם
להסכם הקיים עמו .בהעדר מודד המופעל מטעם החברה יפעיל הספק
מודד מוסמך וישלם את שכרו אשר יהיה כפוף לאישור מראש של
החברה (טרם הפעלת המודד) .בכל מקרה לא יעלה התשלום ליום
עבודה של מודד על –  .₪ 1,200אושר השכר מראש בידי החברה ,הספק
יהיה זכאי לשיפוי בגין הסכומים ששילם בפועל למודד בהתאם לחשבון
מאושר על-ידי החברה ,וזאת ללא כל תוספות ,החזר הוצאות או
תקורות לספק.
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3.4

התשלום לספק יתבצע בסיום הכנת כל דו"ח עבור מטלת משנה שהוטלה על הספק
או בהתקיים אבן דרך שנקבעה לתשלום ,והכל בכפוף לאישור החברה את הדו"ח
וכלל התוצרים שהתבקשו ובכפוף לעמידה בלוחות הזמנים שנקבעו.

3.5

לא עמד הספק בלוחות הזמנים שנקבעו ,ינכה המזמין  1%משכר הטרחה המגיע
לספק בגין מטלת המשנה בגין כל יום איחור (מובהר שלעניין זה יספרו ימים
קלנדריים ולא ימי עסקים).

3.2

התמורה בגין חשבונות אשר הוגשו על-ידי הספק לחברה בגין שירותים שניתנו על
פי הוראות חוזה זה ואשר אושרו על-ידי החברה ,תשולם תוך  12ימים מיום
המצאת החשבון לחברה.

3.3

התשלום יהיה בתוספת מע"מ בשיעורו החוקי ביום התשלום בפועל כנגד חשבונית
מס.

3.4

הספק מתחייב להמציא לחברה אישור על ניהול ספרים כדין וכן אישור על פטור
מניכוי במס במקור עדכני למועד התשלום .לא ימציא הספק אישורים כאמור,
תנכה החברה מהתמורה המשולמת לספק מס במקור בשיעורים המתחייבים על-פי
הדין או תעכב את התשלום לפי העניין.

3.5

מבלי לגרוע מהאמור ,מתחייב הספק לגרום לכך שכל מס ו/או היטל ו/או תשלום
חובה מכל מין וסוג שהוא ,החלים על שירותי הספק הניתנים לחברה לפי תנאי
חוזה זה ,יחולו וישולמו על ידי הספק באופן סדיר ורצוף ובמועדיהם .דרישה
שתוגש לחברה בהקשר זה על ידי רשות כלשהי ,תעמיד לרשות החברה את הזכות
לקזז בכל עת לפי שיקול דעתה המוחלט את סכום הדרישה מכל סכום המגיע לספק
על פי חוזה זה.

.2

אחריות וביטוח
4.1

הספק יהא אחראי כלפי החברה לטיב השירותים שיסופקו על ידו וכן לכל אבדן
ו/או נזק מכל סוג שהוא אשר ייגרם לחברה ו/או למדינת ישראל ו/או לעובדיהם
ו/או לספק ו/או לעובדיו ו/או לפועלים מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ביצוע
התחייבויותיו נשוא חוזה זה ו/או בקשר עמן ו/או עקב מעשה או מחדל של הספק
ו/או הפועלים מטעמו .מובהר שאין באישור החברה של מסמכים שהוכנו על ידי
הספק או של פעולות שביצע ,ו/או במתן הנחיות לספק ,כדי לשחרר אותו
מאחריותו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.

4.2

הספק ישפה את החברה ומדינת ישראל ,מיד עם דרישתם הראשונה ,בגין כל נזק
אשר ייגרם למי מהם ואשר הספק אחראי בגינו כאמור ובגין כל חיוב ו/או הוצאה
שייגרמו למי מהם עקב דרישה ו/או תביעה שהוגשה נגדם בגין נזק אשר הספק
אחראי בגינו כאמור .החברה תהא רשאית להיפרע מן הספק בדרך של עיכוב
תשלום ו/או קיזוז ,וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר לו זכאית החברה על פי דין.

4.3

מבלי לגרוע מאחריותו ומהתחייבויותיו של הספק על פי כל דין ו/או על פי חוזה זה,
הספק מתחייב לקיים על חשבונו ,במשך כל תקופת החוזה ,וכל עוד אחריותו
קיימת בהתאם לחוזה ו/או על פי דין ,את הביטוחים המפורטים להלן וב"אישור
קיום ביטוחי הספק" המסומן כנספח  1לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה.
הביטוחים ייערכו אצל חברת/ות ביטוח ישראלית המורשית על-פי דין לפעול
בישראל כמבטח:
 4.3.1ביטוח אחריות מעבידים ,המכסה את אחריותו של הספק על פי פקודת
הנזיקין ו/או חוק אחריות למוצרים פגומים כלפי עובדיו בגין מוות ואו
נזק לגוף (כולל שכלי או נפשי) לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה
תוך כדי ו/או עקב עבודתו .גבול האחריות על פי פוליסת הביטוח לא
יפחת מסך של ( $2,000,000חמישה מיליון דולר ארה"ב) למקרה אחד
ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.
הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר העסקת נוער כחוק ,עבודות
בגובה ובעומק ,פרעות ,עובדי שטחים ,שעות עבודה ומנוחה כחוק,
קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם.
הביטוח יורחב לשפות את החברה ואת מדינת ישראל (משרד האוצר
והתחבורה) ו/או עובדיהן במידה וייחשבו למעבידיהם של המועסקים
על ידי הספק או אם ייטען כי הם נושאים באחריות שילוחית בגין חבות
הספק כלפי עובדיו.
4.3.2

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,המכסה את אחריותו על-פי דין של
הספק כלפי החברה ו/או עובדיה ו/או הפועלים מטעמה ו/או כלפי צד
שלישי כלשהוא ,בגין נזק לגוף ו\או לנפש ו/או לרכוש בגבול אחריות
שלא יפחת מסך של – ( ₪ 1,000,000מיליון שקלים חדשים) למקרה
ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.
הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש ,בהלה,
התפוצצות ,מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה ,הרעלה ,כל דבר מזיק
במאכל ובמשקה ,מתקנים סניטריים פגומים ,זיהום תאונתי ,שביתה,
השבתה ומהומות וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.
כל מי שאינו כלול ברשימות השכר של הספק ייחשב כצד ג' לעניין
הפוליסה.
הפוליסה תורחב לכסות את אחריותה של החברה ושל מדינת ישראל
(משרד האוצר והתחבורה) ו/או עובדיהן למעשיו ו/או מחדליו של
הספק ו/או עובדיו ו/או הפועלים מטעמו ולשם כך תיכללנה החברה
ומדינת ישראל (משרד האוצר והתחבורה) כמבוטחות נוספות בפוליסה
והפוליסה תהיה כפופה לסעיף "אחריות צולבת" על פיו ייחשב הביטוח
כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
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4.3.3

ביטוח אחריות מקצועית ,המכסה את אחריותו של הספק על פי דין,
בגין היפר חובה מקצועית שמקורה במעשה או מחדל רשלני ,טעות או
השמטה שנעשו על ידי הספק ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מהם
בגבול אחריות שלא יפחת מסך של – ( ₪ 1,000,000שני מיליון שקלים
חדשים) למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.
הביטוח יכסה את אחריות הספק למעשיהם ו/או מחדליהם של
הפועלים מטעמו ,במשותף עמו או עבורו .הביטוח לא כפוף לכל הגבלה
בדבר חריגה מסמכות ,אובדן מסמכים ואמצעי מידע אחרים ,מעשי
מרמה על-ידי עובד של המבוטח ,אובדן שימוש או עיכוב ,פגיעה
בפרטיות והוצאת דיבה.
הפוליסה תורחב לכסות את אחריותה של החברה ושל מדינת ישראל
(משרד האוצר והתחבורה) ו/או עובדיהן למעשיו ו/או מחדליו של
הספק ו/או עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או במשותף עמו ולשם כך
תיכללנה החברה ומדינת ישראל (משרד האוצר והתחבורה) כמבוטחות
נוספות בפוליסה והפוליסה תהיה כפופה לסעיף "אחריות צולבת" על-
פיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
התאריך הרטרואקטיבי שיצוין בפוליסה לא יהיה מאוחר ממועד
תחילת מתן השירותים לחברה על-ידי הספק וזאת ללא זיקה למועד
תחילת הביטוח או מועד חתימת החוזה בין החברה לבין הספק.
במקרה שהפוליסה לא תחודש או תבוטל מסיבה כלשהי ,תחול תקופת
גילוי נזקים ותביעות בת  2חודשים מהמועד בו פג או בוטל הביטוח וכל
אירוע שאירע בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במשך
תקופת גילוי זו ,ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת
הביטוח .ואולם ,אין באמור לגרוע מאחריות הספק לדאוג לכיסוי
ביטוחי מלא ורצוף במשך כל תקופת החוזה וכל יש לו אחריותו קיימת
בהתאם לחוזה ו/או על פי דין.

4.4

הספק ימציא את האישור לחברה כשהוא חתום על ידי מבטחיו .הספק יחזור
וימציא את האישור מידי תום תקופת ביטוח כל עוד עומד החוזה בתוקפו ו/או
נמשכים השירותים על פיו ו/או נמשכת אחריות על-פי דין.

4.5

כל ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש לפיו הנם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח אחר
שנערך על ידי החברה ו/או מדינת ישראל וכי המבטח מוותר על כל זכות המוקנית
לו על-פי סעיף  29לחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א –  1921לשיתוף ביטוחי החברה
ו/או המדינה.

4.2

כל הביטוחים יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור המבטח על זכותו לתחלוף כלפי
החברה ו/או מדינת ישראל ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ,בכפוף לכך שוויתור על
תחלוף כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

4.3

כל ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש לפיו ביטול הביטוח או צמצום הכיסוי על פיו
מותנה בהודעה לחברה ,בדואר רשום 10 ,יום מראש.

4.4

מועד תחילת תקופת הביטוח לא יהיה מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים על-פי
החוזה ו/או בפועל ,המוקדם מבניהם ,והספק מתחייב להחזיק הביטוחים בתוקף
כל עוד עומד חוזה זה בתוקפו או כל עוד נמשכים מתן השירותים לחברה על פיו
ולעניין ביטוח האחריות המקצועית כל עוד מתקיימת אחריותו על פי דין לכל
פעילות שנעשתה בקשר עם החוזה.

4.5

אין בעריכת הביטוחים הנ"ל כדי לגרוע מאחריותו של הספק על פי חוזה זה ו/או על
פי כל דין ו/או להטיל על החברה אחריות מעבר לאמור בחוזה זה ו/או בקשר עם
עריכת הביטוחים על פיו .מוצהר ומוסכם כי הספק יהא מנוע מלהעלות כלפי
החברה ו/או מי מטעמה כל טענה או דרישה לגבי מהות הביטוחים הנדרשים
והיקפם.

 4.15הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה עם דרישתה הראשונה בגין כל סכום
אשר יושת על החברה עקב הפרת תנאי הביטוחים אשר התחייב הספק לערוך ו/או
עקב אי עריכתם כנדרש על פי החוזה.
 4.11הספק בלבד יהא אחראי לתשלום מלוא הפרמיות וסכומי ההשתתפות העצמית
בגין הביטוחים אשר הוא נדרש לעורכם לפי חוזה זה.
.9

סודיות המידע ,בעלות במידע ואבטחת מידע
5.1

מוצהר ומותנה ,כי העבודה ,כולה או חלקה ,לרבות נתונים ו/או מידע ו/או חומר
ו/או פרוטוקולים ו/או ניירות עבודה ו/או מסמכים מכל מין וסוג שהוא ,בין בכתב,
בעל פה ובין באופן ממוחשב ו/או ניתן לקריאה ולפענוח בצורה גרפית או בכל אופן
אחר בגין ו/או בקשר עם ביצוע העבודה ו/או כנובע מביצוע העבודה לפי חוזה זה
(בין שנמסרו לספק ובין שנמסרו ע"י הספק) (להלן ביחד – "המידע") ,הינם רכושה
הבלעדי של החברה" .המידע" לפי חוזה זה לא יכלול  )1( :מידע שהוא בבחינת
"נחלת הכלל" ואשר הפך כזה שלא בעקבות מעשה מפר של חוזה זה ע"י הספק; ()1
מידע שהוא בבחינת ידע כללי של הספק ואשר נמצא כדין אצל הספק לפני חתימה
על חוזה זה (ובלבד שמובהר כי תוצרי ידע זה הקשורים לעבודה הינם חלק
מ"המידע");

5.2

הספק מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת של המידע .מבלי לגרוע מכלליות
האמור ,מתחייב הספק שלא למסור ו/או להעביר ו/או לפרסם המידע ,בין בעצמו
ובין באמצעות עובדיו ו/או אחרים מטעמו ,לאדם ו/או לכל גוף אחר פרט לחברה,
ולא לעשות בו כל שימוש שלא למטרות ביצוע העבודה .כמו כן ,הספק מתחייב
לחשוף מידע לעובדיו ו/או מי מטעמו למטרת ביצוע העבודה רק על בסיס צורך
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ובהיקף הנחוץ בלבד (" )"Need To Know Basisובכפוף לחתימתם על התחייבות
לשמירת סודיות ,העדר ניגוד עניינים וקניין רוחני כאמור בסעיף  9.2להלן.
5.3

הספק מתחייב להחזיר לחברה עם סיום העבודה או עם הפסקת ההתקשרות ,ובכל
עת לפי דרישה של החברה ,את המידע ,וזאת לא יאוחר מתום  2ימים ממועד סיום
העבודה או ההתקשרות או הדרישה ,לפי העניין.
בנוסף לכך ,תוך  2ימים ממועד מתן ההודעה על הפסקת ההתקשרות על-ידי
החברה ,יעביר הספק להחברה את כל החשבונות ,המסמכים ,הדו"חות ,הידע
והמידע ,הנתונים ,התוכניות וכל מסמך אחר שבידיו ,וזאת גם במדיה דיגיטאלית.
הספק יעמיד לרשות החברה סיוע ,ככל שיידרש ,כדי שתוכל להשתמש במידע
באופן עצמאי ,לרבות ביצוע חפיפה עם מי שתורה החברה ,וזאת גם לאחר סיום
ההתקשרות .מוסכם ,כי מחלוקת כספית ו/או אחרת בין הספק לבין החברה ,אם
תתעורר כזו ,לא תהווה עילה לעיכוב בהעברת הטיפול בשירותים לספק אחר ו/או
להחברה ,והספק מתחייב לעשות את מירב המאמצים על מנת שהעברת הטיפול
בהחברה כאמור תתבצע ביעילות ובמהירות האפשרית.
אי החזרת המידע (לרבות ,המסמכים ו/או כל חומר אחר) במועד כנדרש ,תזכה את
החברה בעיכוב ו/או קיזוז תשלום המגיע לספק ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר
על פי כל דין.

5.4

בכל מקרה ,ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בחוזה זה ,מוסכם שהספק לא
יבער כל מידע כאמור המצוי אצלו ,מבלי להודיע על כך לחברה בכתב זמן סביר
מראש .עם קבלת ההודעה על כוונה לבער מידע ,החברה תהיה זכאית ,בין היתר,
לדרוש ולקבל את המידע מהספק לשם אחסונו במשרדיה.

5.5

הוראות סעיף  9זה תישארנה בתוקפן גם לאחר סיום ההתקשרות בין הצדדים,
מכל סיבה שהיא.

5.2

הספק מתחייב לחתום בעצמו וכן להחתים את מי מעובדיו ,אם פעילותו של אותו
עובד נוגעת לעבודה כהגדרתה בחוזה זה ,על התחייבות כלפי החברה לשמירת
סודיות ,העדר ניגוד עניינים וקניין רוחני בנוסח המצורף לחוזה זה כנספח ,3
ולהגיש לחברה את ההצהרות החתומות במועד חתימת חוזה זה.

5.3

הספק מתחייב כי ינקוט במשך כל תקופת ההתקשרות בחוזה זה וכל עוד קיים
אצלו מידע של החברה (בין שנמסר לו ע"י החברה או מי מטעמה ובין שיהיה מצוי
ברשותו מכוח ביצוע התחייבויותיו ע"פ חוזה זה או שיגיע אליו בדרך אחרת),
אמצעי שמירה ואבטחה סבירים כפי שנהוג ומקובל בעסקים מסוגו של הספק,
וזאת כדי לשמור ולהגן בקפדנות על שלמות וביטחון המידע של החברה .אמצעי
שמירה ואבטחה כאמור יכללו אמצעי אבטחה פיסיים וכן אבטחה לוגית ואבטחת
תקשורת המידע והנתונים של הספק.

.10

קיזוז ועיכוב
 15.1מ בלי לגרוע מכל סעד אחר ,החברה תהא רשאית לעכב ו/או לקזז סכומים המגיעים
ממנה לספק  ,כנגד סכומים קצובים ו/או בלתי קצובים ,לרבות אלו שטרם הגיע זמן
פירעונם ,המגיעים מהספק לחברה על-פי חוזה זה ו/או כתוצאה מכל עילה שהיא.
הספק מתחייב להחזיר סכומים ששולמו לו ביתר ,תוך  2ימים מהיום בו נודע לו על
כך .סכומים כאמור היו צמודים למדד המחירים לצרכן.
 15.2מוסכם ,כי אין ולא תהיה לספק זכות עיכבון כלשהי בכל מסמך ו/או חומר ו/או
מידע בנוגע לעבודה ו/או הנובע ממנה ,והוא מוותר בזאת במפורש על כל זכות
עיכבון המוקנית לו על פי כל דין ,אם וככל שמוקנית לו זכות כאמור.

 .11המחאת זכויות

 11.1הספק אינו רשאי להסב לאחר את החוזה ,כולו או חלקו ,או את ביצוע העבודה,
כולה או חלקה ,וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או למסור ו/או להמחות לאחר כל
זכות ו/או חיוב לפי החוזה ,כולו או מקצתו ,והכל – בין במישרין ובין בעקיפין,
אלא בכפוף לקבלת הסכמת החברה לכך ,בכתב ומראש.
 11.2החברה זכאית להימחות את זכויותיה ו/או התחייבויותיה על פי חוזה זה לצד ג'
כלשהו ובלבד שזכויותיו של הספק לא תיפגענה.
.11

איסור ניגוד עניינים
12.1

הספק מצהיר בזאת כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת ו/או
התחייבות אחרת שלו ו/או של מי מעובדיו ו/או של ראש הצוות לבין התחייבויותיו
ע"פ חוזה זה.

12.2

הספק מתחייב בזאת להימנע מכל פעולה שיש בה להוות ניגוד עניינים בין מילוי
תפקידיו והתחייבויותיו ע"פ חוזה זה לבין מילוי תפקיד ו/או התחייבות אחרת של
הספק ו/או של עובדיו ו/או של ראש הצוות ,במישרין ו/או בעקיפין ,והוא מתחייב
בזאת להודיע לחברה על כל חשש לקיום ניגוד עניינים בין התחייבויותיו ו/או
התחייבויות מי מעובדיו ו/או של ראש הצוות ע"פ חוזה זה לבין פעילות אחרת שלו
ו/או של עובדיו ו/או של ראש הצוות מטעמו ,וזאת מיד עם היוודע לו על כך ,והוא
מתחייב לפעול בהתאם להוראות החברה למניעת ניגוד עניינים כאמור.

12.3

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,הספק מצהיר בזאת כי הובהר לו וידוע לו היטב,
בטרם נחתם חוזה זה ,כי הוא או ראש הצוות מטעמו לא יהיו רשאים להשתתף,
במישרין ו/או בעקיפין ,בעצמם ו/או כשותף ו/או כיועץ או בכל דרך אחרת ,בכל
עניין או פרויקט ,או עבודה או בדיקה הנוגעת או המבוצעת עבור גורם שביחס אליו
ניתנים שירותים ע"י הספק לחברה במסגרת חוזה זה .היה ונעשתה פניה אל היועץ
או עובדיו ו/או ראש הצוות מטעמו ו/או אל מי מטעמו ע"י גורם שביחס אליו
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ניתנים שירותים ע"י הספק לחברה (בין אם לצורך קבלת שירותים ,עבודה ,ייעוץ,
שיתוף פעולה וכד') הוא יודיע על דבר הפניה לחברה ,מיד עם קבלתה לרבות
הנסיבות והפרטים הרלוונטיים.
12.4

הספק מתחייב בזאת לא לספק לכל צד שלישי ,לרבות ליועצים אחרים של החברה
או למישהו מטעמם ,קבלנים ,ספקים וכדומה ,כל שירות או מידע בקשר לשירותי
בקרת חשבונות (חלקיים/סופיים) ו/או עריכת חשבונות (חלקיים/סופיים) ו/או
חישוב כמויות ו/או כל שירות אחר בקשר לכל פעולה אחרת הנוגעת במישרין או
בעקיפין לשירותים ע"פ חוזה זה ,ללא אישור החברה מראש ובכתב .החברה תהיה
רשאית להסמיך בכתב גורמים מטעמה לקבלת מידע ישירות מהספק בין אם באופן
כללי ובין אם לעניין מסוים.

12.5

הספק מתחייב בזאת להחתים את עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו במתן
השירותים וכן את ראש הצוות על התחייבות להעדר ניגוד עניינים בנוסח המצורף
כנספח  2לחוזה זה .כתבי ההתחייבות החתומים יועברו לחברה במעמד ובצמוד
לחתימת חוזה זה על ידי הספק.

12.2

.11

הוראות סעיף  11.1תעמוד בתוקפה גם לאחר סיום ההתקשרות ללא הגבלת זמן.

שונות
 13.1במסגרת ביצוע עבודתו ,מתחייב הספק לפעול בהתאם ועל פי נהלי החברה כפי
שיתעדכנו מעת לעת ,והוראות כל דין רלבנטי.
הספק מתחייב כי עובדיו ,קבלני המשנה שלו וכל אדם ו/או גוף אחר הפועל מטעמו
או עבורו יפעלו על פי האמור לעיל .הספק מתחייב לבצע כל פעולה סבירה שתידרש
לשם עמידה באמור לעיל.
13.2

חוזה זה ממצה את המוסכם בין הצדדים ,ולא תהיה כל נפקות למשא ומתן,
הצהרה ,מצג ,התחייבות או הסכמה ,אשר נעשו ,אם נעשו ,בין בכתב ובין בעל-פה,
בין במפורש ובין משתמע ,בין הצדדים עובר לחתימת חוזה זה.

13.3

התנהגות מי מהצדדים לא תחשב כוויתור על זכות מזכויותיו על פי חוזה זה או על
פי כל דין ו/או כוויתור או הסכמה מצדו לאיזו הפרה או אי קיום תנאי שהוא ,אלא
אם הוויתור ,ההסכמה ,הדחייה ,השינוי ,הביטול או התוספת ,נעשו במפורש
ובכתב.

13.4

לא יהיה כל תוקף לכל שינוי בחוזה זה ,ולא ניתן לשנות תנאי כלשהו מתנאיו אלא
על ידי מסמך בכתב הנושא את חתימות הצדדים .למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי
לא ניתן לשנות תנאי מתנאי החוזה בדרך של התנהגות ,נוהג וכו'.

13.5

על חוזה זה יחול הדין הישראלי .סמכות השיפוט בכל דבר ועניין הנובעים מחוזה
זה תהא מסורה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב ,ולהם בלבד.

13.2

כתובות הצדדים לצורך חוזה זה הן כמפורט במבוא לו ,וכל הודעה אשר תשלח
בדואר רשום מצד אחד למשנהו ,לפי הכתובת האמורה ,תחשב כאילו התקבלה
אצל הנמען  21שעות מעת מסירתה למשלוח בבית דואר בישראל ,ואם נמסרה ביד,
מעת מסירתה .הודעה אשר תישלח באמצעות פקסימיליה או דוא"ל תיחשב כאילו
התקבלה רק אם נתקבל אישור בדבר קבלתה בטלפון או בדוא"ל חוזר .השולח
ישמור אישורים בדבר משלוח ההודעות.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

הספק

כביש חוצה ישראל בע"מ
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מסמך ב' נספח 1
אישור קיום ביטוחי הספק
לכבוד:
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
רח' יגאל אלון 65
תל אביב67443 ,
(להלן" :החברה")
הנדון :חוזה מס' - 415/50/17אישור על קיום ביטוחי הספק
אנו מאשרים בזאת כי ערכנו עבור _______________________ (להלן – "הספק" או "המבוטח")
את הביט וחים המפורטים להלן בקשר עם מתן שירותי בקרת חשבונות ובדיקת כמויות בפרויקטים של
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ כמפורט בחוזה עמכם מיום _________ (להלן" :העבודות") ,וזאת
לתקופה המתחילה ביום _______ ומסתיימת ביום _______ (להלן" :תקופת הביטוח"):
.1

ביטוח חבות מעבידים
בי טוח המכסה את אחריותו של הספק על פי פקודת הנזיקין ו/או חוק אחריות למוצרים פגומים
כלפי עובדיו בגין מוות ו/או נזק לגוף (כולל שכלי או נפשי) לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה
תוך כדי ו/או עקב עבודתו ,בגבול אחריות בסך של ( $2,000,000חמישה מיליון דולר ארה"ב)
למקרה ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.
הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר העסקת נוער כחוק ,עבודה בגובה ובעומק ,פרעות ,עובדי
שטחים ,שעות עבודה ומנוחה כחוק ,קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם.
הביטוח יורחב לשפות את החברה ואת מדינת ישראל (משרד האוצר והתחבורה) ו/או עובדיהן
במידה וייחשבו למעבידיהם של המועסקים על ידי הספק או אם ייטען כי הם נושאים באחריות
שילוחית בגין חבות הספק כלפי עובדיו.

.2

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
ביטוח המכסה את אחריותו על-פי דין של הספק כלפי החברה ו/או עובדיה ו/או הפועלים
מטעמה ו/או כלפי צד שלישי כלשהוא בגין נזק לגוף ו/או לנפש ו/או לרכוש בגבול אחריות בסך
של ( ₪ 1,000,000מיליון שקלים חדשים) למקרה ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.
הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש ,בהלה ,התפוצצות ,מכשירי הרמה,
פריקה וטעינה ,הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל ובמשקה ,מתקנים סניטריים פגומים ,זיהום
תאונתי ,שביתה ,השבתה ופרעות וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.
כל מי שאינו כלול ברשימות השכר של הספק ייחשב כצד ג' לעניין הפוליסה.
הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותן של החברה ושל מדינת ישראל (משרד האוצר והתחבורה)
ו/או עובדיהן למעשיו ו/או מחדליו של הספק ו/או עובדיו ו/או הפועלים מטעמו ולשם כך החברה
ומדינת ישראל (משרד האוצר והתחבורה) כלולות כמבוטחות נוספות בפוליסה והפוליסה כפופה
לסעיף "אחריות צולבת" על פיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

.3

ביטוח אחריות מקצועית
ביטוח המכסה את אחריותו של הספק על פי דין בגין היפר חובה מקצועית שמקורה במעשה או
מחדל רשלני ,טעות או השמטה שנעשו על ידי הספק ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מהם
בגבול אחריות בסך של ( ₪ 1,000,000שני מיליון שקלים חדשים) למקרה ולתקופת ביטוח
שנתית.

הביטוח מכסה אחריות הספק למעשיהם ו/או מחדליהם של הפועלים מטעמו ,במשותף עמו או
עבורו .הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר חריגה מסמכות ,אבדן מסמכים ואמצעי מידע אחרים,
מעשה מרמה על ידי עובד של המבוטח ,אובדן שימוש או עיכוב ,פגיעה בפרטיות והוצאת דיבה.
הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותן של החברה ושל מדינת ישראל (משרד האוצר והתחבורה)
ו/או עובדיהן למעשיו ו/או מחדליו של הספק ו/או עובדיו ו/או הפועלים מטעמו ו/או במשותף
ע מו ולשם כך כלולות החברה ומדינת ישראל (משרד האוצר והתחבורה) כמבוטחות נוספות
בפוליסה והפוליסה כפופה לסעיף "אחריות צולבת" על-פיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד
עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
התאריך הרטרואקטיבי הנקוב בפוליסה אינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות ,ללא זיקה
למועד תחילת הביטוח או מועד חתימת החוזה בין החברה לבין הספק .במקרה שהפוליסה
בחברתנו לא תחודש או תבוטל מסיבה כלשהי ,תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות למשך 2
חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתנו ,וכל אירוע שאירע
בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו ,ייחשב כאירוע עליו
נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח.
 .4תנאים כלליים
א.

הננו מאשרים כי כל הביטוחים המפורטים לעיל הנם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח אחר שנערך
החברה ומדינת ישראל ,ואנו מוותרים על כל זכות המוקנית לנו על פי סעיף  29לחוק חוזה
הביטוח התשמ"א –  1921לשיתוף ביטוחי החברה ו/או המדינה.

ב.

אנו מאשרים כי הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו ולא יצומצמו מבלי שניתנה לחברה הודעה על כך,
בדואר רשום 10 ,יום מראש.

ג.

הביטוחים המפורטים לעיל כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור המבטח על זכותו לתחלוף כלפי
החברה ו/או מדינת ישראל ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ,ובלבד שהוויתור על תחלוף כאמור לא
יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

ד.

ידוע לנו כי הספק בלבד אחראי לתשלום הפרמיות וסכומי ההשתתפות העצמית בביטוחים
הנ"ל.
פירוט מספרי הפוליסות:
ביטוח חבות מעבידים__________________ :
ביטוח אחריות כלפי צד ג'________________ :
ביטוח אחריות מקצועית_________________ :

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו
באישור זה ,ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.
בכבוד רב,
_____________
חותמת החברה

____________
שם החותם ותפקיד

וחתימה
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_________
תאריך

מסמך ב' נספח 2
הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים
לכבוד:
כביש חוצה ישראל בע"מ
ג.א.נ,.
הנדון :הצהרה והתחייבות בלתי חוזרת להעדר ניגוד עניינים
אני הח"מ ___________________________ ,הנושא ת"ז מס' ______________ ,עובד/
קבלן משנה של ____________________________________ (להלן "הספק") הנותן
שירותים לכביש חוצה ישראל בע"מ (להלן" :החברה") לפי חוזה למתן שירותי בקרת חשבונות
ובדיקת כמויות שנחתם ביניהם (להלן" :החוזה") ,מצהיר בזאת כדלקמן:
 .1במועד חתימת חוזה הייעוץ לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת ו/או
התחייבות אחרת שלי לבין ההתחייבויות שלי ו/או התחייבויות הספק על פי החוזה.
.1

אני אמנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידי כעובד/קבלן משנה מטעם
הספק על פי החוזה לבין מילוי תפקיד ו/או התחייבות אחרת של הספק או שלי ,במישרין
ו/או בעקיפין ,ואני מתחייב בזאת להודיע לספק ולחברה על כל חשש לקיום ניגוד עניינים בין
התחייבויותיי כעובד/קבלן משנה של הספק על פי החוזה לבין פעילות אחרת של הספק או
שלי ,וזאת מידע עם היוודע לי על כך ,ואני מתחייב לפעול בהתאם להוראות החברה למניעת
ניגוד עניינים כאמור.

.1

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,אני מצהיר בזאת כי הובהר לי וידוע לי היטב ,לא אהיה רשאי
להשתתף ,במישרין ו/או בעקיפין ,בעצמי ו/או עבור הספק ו/או כשותף ו/או כיועץ או בכל
דרך אחרת ,בכל עניין או פרויקט ,או עבודה או בדיקה הנוגעת או המבוצעת עבור גורם
שביחס אליו ניתנים שירותים ע"י הספק לחברה במסגרת החוזה .היה ותיעשה פניה אליי ע"י
גורם שביחס אליו ניתנים שירותים ע"י הספק לחברה (בין אם לצורך קבלת שירותים,
עבודה ,ייעוץ ,שיתוף פעולה וכד') אודיע על דבר הפניה לספק ולחברה ,מיד עם קבלתה
ואפרט את הנסיבות והפרטים הרלוונטיים לפניה.

.1

אני מתחייב בזאת לא לספק לכל צד שלישי ,לרבות ליועצים אחרים של החברה או למישהו
מטעמם ,קבלנים ,ספקים וכדומה ,כל שירות או מידע בקשר לשירותי בקרת חשבונות
(חלקיים/סופיים) ו/או עריכת חשבונות (חלקיים/סופיים) ו/או חישוב כמויות ו/או כל שירות
אחר בקשר לכל פעולה אחרת הנוגעת במישרין או בעקיפין לשירותים ע"פ החוזה ,ללא
אישור החברה מראש ובכתב.

.2

ידוע לי כי הוראות סעיף  1תעמוד בתוקפה ללא הגבלת זמן.

.2

התחייבויותיי הנ"ל ניתנו מרצוני הטוב והחופשי והינן בלתי חוזרות.

שם וחתימה

תאריך

מסמך ב' נספח 3
התחייבות לשמירה על סודיות
לכבוד
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
יגאל אלון  ,65תל אביב
ג.א.נ,.
הנדון  :התחייבות בלתי חוזרת לשמירת סודיות
.1

אני הח"מ ___________________________ ,הנושא ת"ז מס' ______________ ,עובד/קבלן
משנה של ____________________________________ (להלן" :הספק") הנותן שירותים ל
כביש חוצה ישראל בע"מ (להלן " :החברה") מתחייב בזאת ,בתוקף התפקיד שאני ממלא בספק או
עבורו במסגרת מתן השירותים לחברה ,לשמור על סודיות מוחלטת של כל מידע הקשור לחברה
ובכלל זה כל נתון ,סקר ,מסמך ,מדיניות ,מידע מכל סוג ,תנאים ופרטים מסחריים ומקצועיים
הנוגעים לפעילות החברה ,ושהגיעו לידי מהחברה ו/או מהספק ו/או מאחרים הקשורים במישרין
ו/או בעקיפין עם החברה וכן תוכנות ויישומי מחשב שפותחו עבור החברה וכד' ולא לעשות בהם
שימוש כלשהו גם לאחר סיום עבודתי עבור הספק.

.1

אני מתחייב בזה שלא להעביר כל חומר ו/או מידע כאמור שהגיע לידי ,תוך כדי עבודתי כאמור ו/או
כתוצר של עבודתי ,לכל גורם ,לרבות גורמים הקשורים לחברה ,ואף לא להפיצם ליועצים אחרים של
החברה ,אלא באמצעות החברה או על פי הנחיותיה .כמו כן אני מתחייב שלא לעשות כל שימוש
שהוא בחומר ו/או במידע שלא למטרות ביצוע העבודה במסגרת החוזה.

.1

אני מתחייב שלא לעשות העתקים מהמידע ו/או החומר כאמור ולא להוציא ממשרדי הספק ו/או
החברה מסמכים ו/או חומר אחר השייך לחברה ,ועם סיום עבודתי עבור הספק ו/או החברה או על-
פי דרישת החברה ,להשיב לחברה כל מסמך ו/או חומר הנמצא ברשותי ו/או בשליטתי וזאת בתוך
לא יאוחר מ  2 -ימים.

.1

ההתחייבויות המפורטות לעיל לא יחולו בכל אחד מהמקרים הבאים:

.2

1.1

המידע היה ידוע לי או ברשותי לפני קבלתו מהחברה או הספק על פי חוזה זה ,וזאת מבלי
שהופרה התחייבות לסודיות של גורם כלשהו.

1.1

המידע נמצא בידיעת הציבור ,שלא עקב הפרת חוזה זה או חוזה אחר שבין הספק לבין
החברה.

התחייבויותיי הנ"ל ניתנו מרצוני הטוב והחופשי והינן בלתי חוזרות.

תאריך

שם וחתימה
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מסמך ג'
מפרט השירותים
א .פירוט השירותים
החברה מעוניינת לקבל מהספקים את השירותים המפורטים להלן:
 .1ביצוע בדיקות טרום יציאה למכרז – בדיקות אלו כוללות בדיקה של הלימה בין הכמויות
המופיעות בכתב הכמויות שהוכנו ע"י המתכננים השונים ,לבין כמויות כפי שנגזרות
מהתוכניות המאושרות למכרז וכן לכתוב במפרט המיוחד (כולל בין היתר בדיקה של
הגדרות אופני המדידה לסעיפים השונים).
דו"ח זה יתבסס על כתב הכמויות שהוגש לספק ויכלול את התיאור המקורי של הסעיף,
יחידת המידה המקורית ,הכמות המקורית ומחיר היחידה המקורי ,כאשר מולם במבנה
טבלאי הנתונים שנבדקו ע"י הספק לפי אותה חלוקה ,ועמודה להערות ככל שנדרש .הספק
יוסיף סעיפים שלד עתו חסרים בכתב הכמויות וימליץ על השמטת סעיפים היכן שלדעתו
נדרש ,תוך הנמקת השינוי בעמודת ההערות.
 .1בדיקת חשבונות חלקיים לפרויקט – בדיקות אלו יעשו לכל פרויקט בהתאם לצרכי
החברה .בדיקה זו תתבסס על נתונים שיגיעו מחברת ניהול הפרויקטים שתנהל את
הפרויקט הנבדק ו/או החברה המבצעת שמבצעת את הפרויקט בפועל ,ותתבסס על תוכניות
תיעוד חתומות ע"י מודד מוסמך וחשבונות מצטברים.
מטרת העל של בדיקה זו היא לאפשר לחברה לקבל תמונת מצב של הפרויקט בזמן אמת
ובמידת הצורך והאפשר לבצע בו שינויים והתאמות .נקודות שייבדקו במסגרת בדיקה זו
הן בין היתר :אימות של כמויות ביצוע מול כמויות מדווחות ע"פ הנתונים שנמסרו לספק,
ביצוע השוואה בין אחוזי קידום מדווחים לאחוזי קידום בפועל ,ביצוע השוואה בין אחוזי
קידום בפועל לאחוזי תשלום בפועל ,הצבעה על סעיפים שנמצאים בחריגה וסעיפים
שצפויים להיות בחריגה ,ביצוע השוואה מול כתבי הכמויות המקוריים.
הדו"ח יוגש במבנה טבלאי השוואתי מול נתוני המקור שהוגשו ובהתאם להנחיות נוספות
של החברה ,ככל שתהיינה.
 .1בדיקת חשבונות סופיים  -בדיקת חשבונות סופיים תתבצע עם או לקראת סיום הפרויקט
ומטרתה לבדוק את הכמויות הסופיות שבוצעו עבור הסעיפים השונים וע"פ הוראות
השינוי המאושרות  ,לבדוק כי כל הקיזוזים בוצעו ,לבדוק כי כל הכמויות שאושרו היו
בהתאם לאופני המדידה המאושרים ,לבדוק שלא שולם עבור עבודות שלא צריך לשלם
עבורן (לדוגמה :עבודות שלגביהן נכתב שעלותם כלולה במחירי היחידה האחרים ולא
ישולם עבורן בנפרד) ,וכן כל בדיקה אחרת הנדרשת על מנת להבטיח שהסכומים שישולמו
לקבלן יהיו בהתאם להוראות החוזה ומחיריו וישקפו את העבודה שבוצעה בפועל .הדו"ח
יוגש במתכונת שתקבע ע"י החברה.
 .1בדיקת שינויים/תוספות  -בחינה של עלויות של ביצוע שינויים ו/או תוספות בחוזה.
הבחינה תכל ול בדיקה של כמויות בין המצב המתוכנן הקיים למצב החדש המוצע ,או
במקרה שהעבודות כבר בוצעו העבודה תבחן את המצב הקיים לפני ביצוע העבודה ואחריו.

הבדיקה תוודא כי התמחור נעשה ע"פ מחירי היחידה המוסכמים בחוזה לצורך ביצוע
עבודות מאין אלו על פי מנגנוני החוזה השונים .הדו"ח יוגש במתכונת שתקבע ע"י החברה.

ב .בדיקות טרום מכרז
 .2בדיקות אלו ייערכו כאשר בידי המזמין חבילת מכרז בשלבי הכנה מתקדמים ,והחומר
ההנדסי הכולל תכניות ,מפרטים מיוחדים וכתבי כמויות נמצאים ברמת מוכנות גבוהה.
 .2החברה תמסור לספק את החומר הנדרש לצורך ביצוע הבדיקה.
 .2ככלל ,ולמעט אם יוגדר אחרת ,ייבדקו רק סעיפים שהיקפם הצפוי על פי כתב הכמויות הוא
 100אש"ח ומעלה לסעיף בודד .עוד יבדקו המחירים בהם השתמשו המתכננים לצורך
קביעת האומדנים ,ותי בדק אם יש הלימה בין מחירי היחידה לתכולה הנדרשת .עוד ייבדק
אם כל האלמנטים המופיעים בתוכניות ו/או במפרטים מצאו ביטוי כנדרש בכתב הכמויות
והאם קיימים פרטים סטנדרטיים כל אימת שישנה התייחסות לכאלו.
 .2לצורך הכנת הדו"חות ייפגש הספק עם כל הגורמים הרלוונטיים כולל ,בין היתר ,חברת
ניהול הפרויקטים ,המתכננים השונים ,המודדים ,נציגי החברה וכל גורם אחר שיידרש
לצורך בדיקת החומר שהועבר ולצורך הבהרת אי-ההתאמות שנמצאו.
 .9הדו"ח של הספק יצביע על אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים ככל שכאלו ימצאו,
כולל ,בין היתר ,אי התאמות במחירי היחידה באומדנים ,אי התאמות בהגדרת סעיפי כתב
הכמויות ,אי התאמות בשיטות המדידה המוגדרות ,אי התאמות בין התוכניות לכתבי
הכמויות ו/או למפרטים וכיו"ב.
 .10הדו"ח יוגש במתכונת שתקבע ע"י החברה.
 .11הכמאי יהיה שותף לפגישות עם גורמי התכנון השונים וכל גורם נוסף ,ככל שיידרש ע"י
המזמין על מנת לדון בממצאי הדו"ח שהוכן על ידו.
ג.

בדיקת חשבונות חלקיים
.11הספק אחראי לבדיקת נכונות החשבון ולהתאמתו לדרישות החברה והחוזה.
.11הספק אחראי לבדיקה שתכלול בקרה של חישובי כמויות והתאמתם לכמויות המדווחות
בחשבון נוכחי ומצטבר ע"פ הנחית המזמין.
.11הספק אחראי על בדיקת התאמת החשבון לסעיפי התשלום בהתאם לביצוע בפועל.
.12הספק אחראי לבדיקת תכניות מדידה ביחס לתכניות הביצוע ולרכיבים שבוצעו על ידי
הקבלן בפועל.
 .12כחלק מבקרת החשבון יבוצעו מדידות השוואתיות (אשר יסופקו ע"י מודד מטעם
המזמין/חברת ניהול הביצוע או נתונים שיסופקו ע"י מודד מטעם החברה או מודד מטעם
הספק (אשר יופעל לפי הנחיית החברה) לחישוב הכמויות שהוגשו ע"י הקבלן.
.12הספק אחראי לבחינת אסמכתאות נוספות המעידות על ביצוע העבודה בהתאם למפרטים
ולכתב הכמויות.
.12הספק אחראי לבחינת סעיפי התשלום בהתאם לשינויים המאושרים ע"פ הוראות השינוי
שנמסרו לקבלן וכן לפי שינויים המאושרים בסמכות ע"פ נהלי החברה.
.19בסיום התהליך על הספק לספק דו"ח אשר יועבר להתייחסות מנהל הפרויקט .לאחר קבלת
התייחסותו ועדכון הדו"ח (במידת הצורך) ,יועבר דו"ח מסכם לחברה.
.10לצורך הכנת הדו"חות ייפגש הספק עם כל הגורמים הרלוונטיים כולל ,בין היתר ,מנהל
הפרויקט  ,המתכננים השונים ,הקבלנים המבצעים ,המודדים ,נציגי החברה וכל גורם אחר
אשר יידרש לצורך בדיקת החשבון.
 .11בדיקת החשבונות תבוצע על פי כמויות שבוצעו בלבד ללא הקצאת סכומים על חשבון
עבודה שלא הוצגה עבורה עדויות .המלצה בגין סכומים כאמור ככל שתינתן תבוצע בנפרד.
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 .11כל חשבונות הביניים יבוצעו ויוצגו על בסיס מצטבר מתחילת הפרוייקט ובמחירי בסיס של
החוזה .התייקרויות יחושבו ויוצגו בנפרד .דו"ח הבדיקה יציג כל סעיף שנבדק עם מספר
הסעיף שלו ,כמות מצטברת ועלות מצטברת לפני הבדיקה הנוכחית  ,כמות מצטברת לאחר
הבדיקה הנוכחית .סעיפי חוזה יוצגו בנפרד מסעיפים חריגים שאושרו.
בדיקת חשבונות סופיים
ד.
.11כל האמור בס"ק ג' (בקרת חשבונות חלקיים) יחול על פרק זה בהתאמות המתבקשות.
 .11כחלק מבקרת החשבון יבוצעו במהלך הפרויקט ובסיומו מדידות השוואתיות מדגמיות
לחישוב הכמויות שהוגשו ע"י הקבלן.
.12הספק אחראי לבחינת אסמכתאות נוספות המעידות על ביצוע העבודה בהתאם למפרטים
ולכתב הכמויות.
.12בסיום התהליך על הספק לספק דו"ח שיועבר להתייחסות מנהל הפרויקט .לאחר קבלת
התייחסותו יעודכן הדו"ח (במידת הצורך) ,ודו"ח מסכם יועבר לידי החברה.
 .12הכנת חוות דעת על תביעות הקבלן והסעיפים החריגים בהתאם להגדרות החוזה וכתב
הכמויות החוזי.

בדיקת שינויים/תוספות
ה.
.12בדיקת שינויים עשויה להתבצע כאשר:
א .ישנו מצב קיים עם תכנון מפורט וכתב כמויות קיים אשר נבדק כבר בעבר ולמולו צריך
לבצע חישוב של המצב החדש/עתידי ,או לחילופין;
ב .בפרויקטים מסוימים (לדוגמה פרוייקטי זכיינות) בהם לחברה לא היה קיים תכנון
סופי למצב הראשוני ששונה .במקרים מאין אלו ע"פ דרישת החברה יידרש הספק לבצע
חישוב כמויות גם עבור המצב המקורי שנזנח וגם עבור המצב החדש/עתידי.
ג .יבוצע חישוב כמויות למצב החדש על בסיס תכניות וכתבי כמויות (ככל שאלו קיימים)
שיועברו מהמזמין לספק.
ד .בגמר העבודה הספק יגיש לחברה כתב כמויות מלא בהתאם לחישובים שביצע ,וכן
טבלת השוואה בין ממצאי הבדיקה לבין אומדן המתכנן בכל סעיף מסעיפי כתב
הכמויות.
ו.

כמות הבדיקות הנדרשת:
.19עבור העבודה המתוארת בסעיפים ב' ,ו  -ד' נדרש דוח אחד לפרויקט לכל אחת מהבדיקות
המתוארות בכל אחד מהפרקים האמורים.
.10עבור העבודה המתוארת בסעיפים ג' לכל ערך פרויקט יש כמות תקן לבדיקות ליוו ביצוע
הפרויקט (הכוללת בדיקת חשבונות ביניים ובדיקת חשבון סופי לפי המפתח הבא (להלן:
"בדיקות תקן")  .מובהר כי "ערך ביצוע מצטבר" מוגדר כערך ביצוע של סעיפי ביצוע בלבד
לכלל הפרויקט המושלם ,קרי אם כלל החשבון הסופי תוספת בגין פיצוי כלשהו (לדוגמה
התארכות ,האצה) או קיזוזים כלשהם (כגון ביטוח ,פיצוי מוסכם וכיו"ב) אלו לא יילקחו
בחשבון לצורך קביעת סך הערך הכולל.
 .11בהתאם כמות התקן לביצוע בדיקות של חשבונות:
לערך ביצוע מצטבר של עד  10מלש"ח – בדיקה אחת לכל  1.2מלש"ח ,וחשבון סופי.

לערך ביצוע מצטבר של מ 10-מלש"ח עד  19מלש"ח תוספת של בדיקה אחת לכל  2מלש"ח
ביצוע וחשבון סופי.
לערך ביצוע מצטבר של מ  19מלש"ח עד  122מלש"ח – תוספת של בדיקה אחת לכל 11
מלש"ח וחשבון סופי.
לערך ביצוע מצטבר של מ  122מלש"ח ומעלה – תוספת שלבדיקה עבור כל  12מלש"ח של
ערך ביצוע וחשבון סופי.
.11למען הסר ספק מובהר ,כי מספר הבדיקות הנדרש הוא מצטבר ומתווסף לקטגוריה
הנמוכה יותר .כאשר מספר הבדיקות הנדרש ע"פ כמות התקן כולל ספרות אחרי הנקודה
העשרונית ,תעוגל כמות הבדיקות הנדרשת כלפי מעלה.
.11מובהר ,כי למזמין שמורה הזכות להורות על ביצוע יותר או פחות בדיקות מהסכום הנדרש
ע"פ מספר בדיקות התקן .התמורה תשולם בהתאם להוראות נספח התמורה.
 .11מובהר כי אם כתב הכמויות של פרויקט מסוים חייב מספר נתון של בדיקות תקן ,אך
בפועל עם התפתחות הפרויקט גדלו כמויות הביצוע כך שהייתה חריגה מעבר לגבולות
אותה קטגור יה ,ימשיכו לבצע את הבדיקות לפי המפתח של מספר הדרישות הנדרשות ע"פ
הקטגוריה המקורית ,כאשר כל בדיקה נוספת מעבר לכמות התקן של הקטגוריה המקורית
תשולם בהתאם לאמור בנספח התמורה.
.12להלן דוגמת חישוב לכמות בדיקות נדרשת בפרויקט:
פרויקט בערך  110מלש"ח .כמות הבדיקות הנדרשת:
 0-10מלש"ח

 1בדיקות ( 10-19 )10/1.2מלש"ח  2.22בדיקות ()19/2

 19-110מלש"ח  2.22בדיקות ()21/11
סה"כ  – 12.11 = 1+2.22+2.22 -כיוון שמדובר במספר עם ספרות אחרי הנקודה העשרונית
מעגלים כלפי מעלה ומקבלים  12ובנוסף מוסיפים בדיקה סופית ובסה"כ  12בדיקות.

ז .הוראות כלליות:
ה.

ו.
ז.
ח.

ט.

מובהר בזאת ,כי בכוונת החברה להסתמך על תוצאות הבדיקות שיבוצעו ע"י הספק
לצורך התנהלותה מול הקבלנים השונים .ככל שהסתמכות על תוצאות דו"ח הספק
יגררו התדיינות משפטית או מאין משפטית ישתתף הספק בהליכים המשפטיים (מכל
סוג שהוא) וכן בכל דיוני ההכנה על מנת להציג את ממצאי הדו"חות שהוכנו על ידו ככל
שיידרש.
כמות הבדיקות אשר תבוצע עבור כל פרוייקט מוגדרת בפרק ה' לנספח זה.
תכולת העבודה הינה בהתאם לנספח זה .מובהר כי יתכנו עדכונים ושינויים בבדיקות
שיבוצעו ובתהליך הבקרה ,בהתאם להחלטת החברה וצורכי הפרויקטים השונים.
ככל שקיים תקן ישראלי לנושא הנבדק הדו"ח ייערך לפי התקן הרלוונטי ו/או הנחיות
החברה שיימסרו לספק ,ובהעדר תקן רלוונטי בהתאם להנחיות החברה .כל דו"ח
יבוקר ויפוקח בידי ראש הצוות של הספק וייחתם על-ידו.
כל דו"ח המוגש לחברה יהיה בעותק קשיח חתום ע"י ראש הצוות וכן עותק במדיה
דיגיטלית.

י .החברה תהיה רשאית לדרוש שתוצרי הבדיקות יוצגו בהתאם למבנה של דו"ח שיוגדר
על ידי החברה ושיהיה שונה ,באופן מלא או חלקי ,מהאמור לעיל.
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יא .רק החברה ,ע"פ שיקול דעתה הבלעדי ,תאשר כי הדו"ח שהוגש עומד בדרישות .מובהר
בזאת כי ייתכן שיידרשו מספר סבבים של השלמות מסמכים ו/או התייחסות מנהל
פרויקט ו/או התייחסות נציגי החברה עד לסיום תהליך הבדיקה ואישור החברה כי
הדו"ח עומד בדרישות כאמור .מודגש כי אין באישור החברה כי הדו"ח עומד בדרישות
משום אישור לנכונות הנתונים והתוצאות המופיעים בו.
יב .לצורך מתן השירותים יפעיל סביבת עבודה ממוחשבת הכוללת תוכנות לחישובי
כמויות עפר וסלילה ( CIVILCAD ,AUTOCADוכדומה)

מסמך ד'
הצעת המחיר
תאריך_______________ :
שם המציע_____________ :

הסכום הנבדק
עד  2מיליון
מ  2,000,001 -עד
50,000,000
מ  50,000,001 -עד
175,000,000
מ 175,000,001 -
ומעלה

ליווי ביצוע

בדיקת טרום/שינוי
תוספת

אחוז שכ"ט /סכום בש"ח

אחוז שכ"ט /סכום בש"ח

₪ 10,000

₪ 10,000

תוספת של  0.12%לכל
שקל נוסף בטווח המצוין

תוספת של  0.12%לכל
שקל נוסף בטווח המצוין

תוספת של  0.1%לכל שקל תוספת של  0.1%לכל שקל
נוסף בטווח המצוין
נוסף בטווח המצוין
תוספת של  0.12%לכל
שקל נוסף בטווח המצוין

תוספת של  0.12%לכל
שקל נוסף בטווח המצוין

אחוז ההנחה/התוספת [מחק את המיותר] שאנו מציעים למקדם (אחוז שכ"ט/סכום בש"ח
המצוין בטבלה שלעיל) הוא _____ %ובמילים ___________________ :אחוזים.
ככל שלא נמחקו המילים "הנחה" או "תוספת" ,לפי העניין ,בהצעת המחיר ייחשב האחוז שצוין
כהנחה ,והדבר יחייב את הספק לכל דבר ועניין.

_____________________________
חתימת הספק
[חתימה מלאה; ובתאגיד – חותמת וחתימת מורשי החתימה]

הוראות ביחס להצעת המחיר:


המציעים יהיו רשאים לתת הנחה/תוספת שתוגבל לכל היותר ל – ( 12%תוספת או הנחה) לאחוזי
שכ"ט/סכום בש"ח המפורטים בטבלה.



אחוז ההנחה או התוספת הוא אחיד לכל הסעיפים בטבלת המחירים.



לסכומים שבטבלה או הנגזרים מהם ,יתווסף מע"מ בשיעור החוקי.



הצעת המחיר תוגש במעטפה נפרדת כמפורט במסמכי ההזמנה.
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