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וביצוע עיבודים לתוצרי הצילום

 .1מבוא
.1.1

הנכם מוזמנים בזאת על ידי חברת כביש חוצה ישראל בע"מ (להלן" :החברה" או
"המזמין") להציע הצעות לביצוע צילומי אויר באמצעות כלי טיס בלתי מאוישים
וביצוע עיבודים לתוצרי הצילום ,והכל כמפורט להלן במסמכי המכרז.
ספק מציע ייקרא להלן" :הספק" או "המציע".

.1.2

החברה ממונה על מספר רב של פרויקטים תחבורתיים ,הכוללים שטחים נרחבים
ועבודות הנדסיות בהיקפים גדולים .במסגרת המעקב והבקרה שמבצעת החברה על
העבודות ההנדסיות המבוצעות בפרויקטים ,החברה מבקשת להפעיל כלים שונים
לתיעוד ,הכוללים ,בין היתר ,ביצוע של צילומים מהאוויר וכן לבצע ניתוחים
כמותיים ,נפחיים או השוואתיים שונים על בסיס החומר שיתועד במהלך ביצוע
צילומים כאמור וזאת באמצעות כלי תוכנה ייעודיים הזמינים כיום.

.1.1

הגדרות:
.1.1.1

"הצעת מחיר" או "הצעות מחיר" – הצעות כספיות שיינתנו על-ידי
המציעים בהתאם למפורט בלוח המחירים (מסמך ד') .לוח
המחירים מחולק לשני פרקים :
א .פרק עבור "רחפנים" (מובהר בזאת כי במושג זה הכוונה היא
ל"רב להב" כהגדרתו במסמך הנקרא "תפיסת רישוי מטיס כטב"מ
 "2011/11בהוצאת רשות התעופה האזרחית );
ב .פרק עבור "כטב"מים בעלי כנף קבועה" (מובהר בזאת כי במושג
זה הכוונה היא ל"טיסן" ול"טיסן חצי גודל" כהגדרתם במסמך
הנקרא "תפיסת רישוי מטיס כטב"מ  "2011/11בהוצאת רשות
התעופה האזרחית).
מודגש בזאת ,כי מציע רשאי להגיש הצעת מחיר ביחס לביצוע
עבודה באמצעות רחפן או לעבודה באמצעות כטב"מ בעל כנף קבועה
או עבור שתי הקטגוריות גם יחד ,אולם אם המציע בחר להציע
הצעת מחיר עבור שתי הקטגוריות ,מחיר עיבודי התוצרים חייב
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להיות זהה בשתי הקטגוריות .הגיש המציע הצעת מחיר עבור שתי
הקטגוריות עם שוני במחירי העיבוד בין שתי הקטגוריות ,רשאית
החברה לנהוג לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לרבות פסילת ההצעה
כולה או חלקה ,החלת מחיר העיבוד הנמוך יותר שהוצע ע"י המציע
לשתי הקטגוריות ועוד.
.1.1.2

"צילום" – ביצוע תיעוד באמצעים דיגיטאליים או אחרים
המותקנים על גבי כטב"מ ,לרבות איסוף ענן נקודות לשימושים
הנדסיים וכל מידע אחר הניתן לאיסוף על ידי האמצעים המותקנים
גבי הכטב"מ.

.1.1.1

"עיבוד" – ביצוע ניתוחים כמותיים שונים באמצעות תוכנות יעודיות
שמטרתם לנתח את הממצאים מהצילום ולהפיק מהניתוח נתונים
כמותיים ו/או השוואתיים מול צילומים אחרים או נתונים אחרים
שיסופקו ע"י המזמין מעת לעת.

.1.1

תכולת העבודה ואזורי הביצוע:
פירוט סוגי העבודה והשירותים הנדרשים מפורטים במסמך ג' (המפרט הטכני).
המציע מצהיר ומתחייב בעצם הגשת ההצעה כי יש ביכולתו לבצע את כל סוגי
העבודות וליתן את כל השירותים המפורטים במפרט הטכני ,ללא יוצא מן הכלל,
לרבות יכולת מוכחת לאיסוף "ענן נקודות" וביצוע עיבודים לתוצרי הצילום .מובהר
כי המציע יהיה רשאי לספק את השירותים הנוגעים לביצוע עיבודים בלבד
באמצעות ספק משנה מטעמו ,אולם ביצוע העבודה באמצעות ספק המשנה יהיה
באחריותו המלאה של המציע הזוכה (על כל ההיבטים הנוגעים לדבר ,לרבות
התקשרות ,תשלום ,איכות וכד') .כל יתר העבודות והשירותים יבוצעו על-ידי
המציע בעצמו ו/או באמצעות עובדיו.
העבודה תבוצע בגבולות מדינת ישראל בכל מקום בו המזמין יזדקק לשירותי הספק.

.2

לוח זמנים ותקופת ההתקשרות
.2.1

מסגרת ההתקשרות הינה למשך  1שנים ממועד חתימת החוזה על-ידי החברה.
לחברה שמורה הזכות להאריך את ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות שנה כל
אחת.

.1

תנאים מיוחדים לתשלום בגין העבודות
.1.1

התמורה שתשולם על-ידי החברה למציע הזוכה ,תשולם בהתאם למחיר שהוצע
בהצעת המחיר (כהגדרתה לעיל) ובהתאם לכמויות שיבוצעו בפועל.
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.1.2

מובהר ,כי החברה אינה מתחייבת לבצע כמות כלשהי של עבודה באמצעות
המציעים הזוכים ,העבודות והשירותים יוזמנו על-ידי החברה על-פי שיקול דעתה
ולפי צרכיה.

.1.1

המחירים הנקובים בהצעת המחיר של המציע הזוכה יהיו צמודים למדד המחירים
לצרכן כללי כפי שהוא מפורסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,כאשר המדד
היסודי הוא המדד הידוע ביום הגשת ההצעות במכרז .המחירים יעודכנו אחת לשנה
בלבד ,ביום  1בינואר של כל שנה קלנדרית ,החל משנת  .2018לא תהיה הצמדה של
המחירים למדד במהלך השנה הקלנדרית.

.1.1

מובהר בזאת כי התמורה הנקובה בהצעת המחיר של המציע הזוכה (בכפוף להוראות
סעיף  1.1לעיל) ,היא התמורה המלאה והסופית למציע הזוכה בגין העבודות
והשירותים שיסופקו על-ידו בפועל לפי דרישות החברה ,והחברה לא תשלם למציע
הזוכה כל תשלום נוסף מכל סוג שהוא ,לרבות החזר הוצאות וכדומה .באחריות
המציע לבצע את כל הבדיקות המקדימות הנדרשות מבחינתו ולפי שיקול דעתו ביחס
לאמור לעיל ,והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ביחס לתמורה.

.1

תנאי סף
.1.1

תנאי הסף למכרז:
רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים על כל הדרישות המצטברות,
כדלקמן:
.1.1.1

המציע הינו תושב ישראל או תאגיד הרשום בישראל.

.1.1.2

למציע "תעודת רישום כלי טיס" לכל אחד מכלי הטיס אותם הוא
מפעיל ,מאת רשות התעופה האזרחית (להלן" :רת"א").

.1.1.1

למציע רישיון הפעלה מסחרית של כלי טיס בלתי מאויש (הגדר
מסחרי) מאת רת"א.

.1.1.1

המציע או מי מעובדיו (לפחות עובד אחד מטעמו) ,הוא בעל היתר
מטיס מטעם רת"א.

.1.1.4

על המציע להיות בעל כל האישורים ו/או המסמכים הנדרשים לפי
חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו( 1976-להלן" :חוק עסקאות
גופים ציבוריים") ,כדלקמן:
א .בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין
לפי הוראות פקודת מס הכנסה וחוק מס-ערך מוסף;
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ב .בעל 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;
ג .המציע יצרף להצעתו תצהיר חתום ומאומת בפני עו"ד בהתאם
לסעיף 2ב (ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,לפי הנוסח הקבוע
בנספח  1למסמך א'.
.1.1.4

המציע יצרף להצעתו ערבות מכרז בהתאם לנוסח המפורט בנספח 1
למסמך א' בסכום של –( ₪ 24,000עשרים וחמישה אלף .)₪

.1.1.4

השתתפות במפגש המציעים שייערך על-ידי החברה כמפורט להלן.

את התנאים המנויים בסעיפים  1.1.1עד  1.1.1יידרש המציע להוכיח באמצעות תעודות
ואישורים רשמיים ותקפים של הגורמים הרלוונטיים; ביחס לדרישה שבסעיף  ,1.1.1ככל
שמעפיל כלי הטיס הוא עובד של המציע ולא המציע עצמו ,יש לצרף אישורים מתאימים
המעידים על כך שהמפעיל הוא עובד של המציע.
את התנאי המנוי בסעיף  1.1.4יידרש המציע להוכיח באמצעות צירוף המסמכים המנויים
בס"ק א' ו – ב' וחתימה כדין על התצהיר המנוי בס"ק ג' בפני עו"ד.
את התנאי המנוי בסעיף  1.1.4יידרש המציע להוכיח באמצעות צירוף ערבות בנקאית
אוטונומית מקורית בהתאם לתנאי המכרז המפורטים להלן.
לקיום התנאי המנוי בסעיף  1.1.4על המציע להשתתף במפגש המציעים ולוודא שמלוא
הפרטים ביחס אליו נרשמו אצל נציג החברה במועד קיום מפגש המציעים.
.4

ערבות בנקאית
 4.1המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית ,בנוסח המצ"ב למכרז זה כנספח  1למסמך א',
שתוצא לבקשת המציע לטובת המזמין ואשר תונפק על ידי בנק ישראלי או חברת ביטוח
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
– ( ₪ 24,000עשרים וחמישה אלף .)₪
 4.2הערבות תעמוד בתוקף עד ליום .1.11.2014
 5.5מובהר בזאת ,כי על הערבות להיות בנוסח נספח  4למסמך א' בלבד ,וכי כל סטייה
מנוסח כתב הערבות הבנקאית המצורפת למכרז זה עלולה להביא לפסילת ההצעה על פי
שיקולו דעתו הבלעדי של המזמין.
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 4.1הערבות תשמש כבטוחה לקיום ההצעה על-ידי המציע ולמילוי כל התחייבויותיו כמפורט
במסמכי ההליך ובהצעת המציע .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,אם המציע שהצעתו
תתקבל 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.
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; המציע חזר בו מהצעתו לאחר חלוף המועד להגשת ההצעות; המציע שנבחר כזוכה בהליך לא פעל לפי ההוראות הקבועות בהזמנה ,שהןתנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות עם החברה.
והכל מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות לחברה על פי כל דין ,לרבות על פי מסמכי
ההליך.
 4.4המזמין 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.
.4

מסמכי ההצעה
א.

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:
.1

מסמך א'  -הצעת המציע בצירוף כל אלה:
א) תנאי מכרז זה במלואם וכל ההבהרות ו/או העדכונים ו/או השינויים שישלחו
למציעים ,ככל שיהיו ,וכן סיכום מפגש המציעים ,כשהם חתומים ע"י המציע.
ב) נספח  - 1תעודת תושב ישראל או תאגיד הרשום בישראל.
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ג) נספח  - 2העתקים של רישיונות תקפים מרת"א ע"פ המפורט בסעיפים – 1.1.2
 .1.1.1ככל שרישיון המפעיל הוא של עובד מטעם המציע אזי גם אישורים
מתאימים המעידים על כך שהמפעיל הוא עובד של המציע.
ד) נספח  - 5תצהיר חתום ומאומת בפני עו"ד בהתאם לסעיף 2ב (ב) לחוק
עסקאות גופים ציבוריים.
ה) נספח  - 4הערבות להבטחת קיום ההצעה מבנק בישראל או מחברת ביטוח
ישראלית ,שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על-פי חוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים (ביטוח) ,תשמ"א .1981 -יובהר כי ,ערבות מחברת ביטוח כאמור
צריכה להיות חתומה על-ידי החברה עצמה ולא על-ידי סוכן שלה.
ו) נספח  - 5אישור מעודכן של עו"ד או רו"ח על מורשי החתימה וזכויות
החתימה במציע (במקרה ומדובר בתאגיד).
 .2מסמך ב' – החוזה לביצוע העבודה ,לרבות הנספחים לו (לעיל ולהלן" :החוזה").
נספח  - 1נוסח ערבות להבטחת ביצוע התחייבויות הספק שתוצא על ידי בנק
בישראל או על ידי חברת ביטוח ישראלית ,שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על-פי
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,תשמ"א  .1981 -יובהר כי ,ערבות
מחברת ביטוח כאמור צריכה להיות חתומה על-ידי החברה עצמה ולא על-ידי סוכן
שלה.
נספח  - 2אישור על קיום ביטוחים.
נספח  – - 5דוגמת טופס הזמנה.
 .5מסמך ג' – מפרט העבודות והשירותים שהספק נדרש לספק לחברה.
 .4מסמך ד' – הצעת המחיר או לוח המחירים .לוח המחירים יוגש במעטפה נפרדת
שתיפתח רק לאחר שוועדת המכרזים וההתקשרויות של החברה תקבע כי המציע
עמד בתנאי הסף של ההליך.
ב .המזמין יהיה רשאי להוציא עדכונים ו/או לערוך שינויים בתנאי מכרז זה ובמסמכים
המצורפים לו ,בהודעה בכתב ,על פי שיקול דעתו הבלעדי .המציע יידרש לחתום על
מסמכים אלה ולצרפם להצעתו .עדכונים ו/או שינויים כאמור יחשבו לחלק בלתי
נפרד ממכרז זה ומהצעת המציע.
ג .המזמין יהיה רשאי לפסול הצעות אשר לא צורפו להן המסמכים כמפורט לעיל או
לדרוש את השלמתם ,הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.
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שאלות הבהרה ומפגש מציעים

א .מפגש מציעים יתקיים ביום  15.6.2017בשעה  10:00במשרדי החברה :רח' יגאל אלון 44
(בנין טויוטה ,בנין  ,Aקומה  )4תל אביב.
השתתפות במפגש המציעים הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.
ב .מציעים שהשתתפו במפגש המציעים ,רשאים להפנות שאלות הבהרה בכתב לאגף הנדסה
בחברה עד ליום  21.6.2017בשעה  16:00בדוא"ל למייל gilade@hozeisrael.co.il :יש
לקבל אישור בדבר קבלת הדוא"ל במייל הנ"ל או בטלפון שמספרו .01-4244888 :יש לציין
באופן ברור על גבי הפנייה את מספר המכרז ואת שם המכרז.
ג.

המזמין יהיה רשאי להפיץ בכתב סיכום של מפגש המציעים לכל מי שהשתתף במפגש
המציעים .כמו כן ,המזמין יפיץ לכל מי שהשתתף במפגש המציעים ,בכתב ,את התשובות
והבהרות לשאלות שהופנו למזמין בכתב במסגרת שאלות ההבהרה ,ככל שהמזמין החליט
להשיב עליהן .אך 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.

ד .מובהר 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.
.8

קבלת מסמכי המכרז
ניתן להוריד את מסמכי המכרז ללא תשלום מאתר האינטרנט של החברה .בכתובת:
 http://www.hozeisrael.co.ilתחת הלשונית "מכרזים".

.9

הגשת ההצעה
א .המציע יגיש את הצעתו בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו.
ב .על 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.
ג.

ההצעה תוגש בעותק אחד.
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ד .המציע יגיש את כל מסמכי ההצעה בשתי מעטפות נפרדות וסגורות אשר יוכנסו לתוך
מעטפה אחת סגורה (להלן" :המעטפה הראשית") כפי שיפורט להלן .על המעטפה
הראשית יצוין" :מכרז מס'  405/79/17לביצוע צילומי אויר באמצעות כלי טיס בלתי
מאויישים וביצוע עיבודים לתוצרי הצילום" .על המעטפה הראשית לכלול בתוכה שתי
מעטפות נפרדות וסגורות ,כדלקמן:
( )1מעטפה מס'  1תכלול את כתב המחירים בלבד – (מסמך ד' למסמכי המכרז) .על
מעטפה זו יצוין" :מכרז מס'  - 405/79/17ההצעה הכספית" .מעטפות ההצעות
הכספיות ייפתחו וייבדקו רק לאחר שייקבע כי המציע עמד בתנאי הסף למכרז.
( )2מעטפה מס'  2תכלול את כל יתר מסמכי ההצעה המפורטים בסעיף  4לעיל .על
מעטפה זו יצוין " :מכרז מס'  - 405/79/17מסמכי המכרז".
מובהר בזאת ,כי לא תותר הגשת הצעה משותפת לשני מציעים שונים .כל הצעה תוגש
על ידי מציע אחד בלבד העומד בכל דרישות ותנאי המכרז באופן מלא.
המציעים 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 לרבות,
אך לא רק ,במסמך א' ,תיחשב כבטלה ומבוטלת ,והחברה תהא רשאית להתעלם ממנה,
וזאת מבלי לגרוע מזכותה של החברה לפסול הצעה כאמור בהתאם לשיקול דעתה.
ד .כל מסמכי המכרז ,כולל מסמכים נוספים שישלחו (במידה שישלחו) למציעים (כגון:
סיכום מפגש מציעים ,מענה לשאלות הבהרה וכד') ייחתמו על ידי המציע בחתימה
מלאה בשולי כל עמוד ועמוד וכן במקומות המיועדים לכך ככל שסומנו במסמכים
השונים ,והכל למעט כתב הערבות (נספח  4למסמך א') אשר יחתם על ידי
הבנק/חברת הביטוח המנפיק/ה.
מובהר 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.
ה .על המציע למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז בדיו.
ו.

כל המחירים הנקובים בהצעה יהיו ללא מע"מ.

ז )1( .המציע יגיש את כל מסמכי המכרז במעטפה סגורה ,המכילה  2מעטפות נפרדות
וסגורות כמפורט בסעיף קטן ג' לעיל.
( )2את המעטפה הראשית יש להגיש באמצעות הכנסתה לתיבת המכרזים הנמצאת
במשרדי החברה ,ברח' יגאל אלון  ,65תל אביב (מגדלי טויוטה  -קומה  ,)7וזאת
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ביום  4.7.2017בין השעות  16:00 - 09:00בלבד .הצעה שתוגש לאחר מועד זה,
עלולה להיפסל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
( )1המזמין רשאי ,אך לא חייב ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,להאריך את המועד להגשת
ההצעות .אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח מתן ארכה להגשת הצעות.
ח .הצעה 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 על פי שיקול דעתו
הבלעדי של המזמין.

בחירת ההצעות הזוכות

.10

א .החברה תבדוק ראשית את עמידת ההצעות בתנאי הסף של ההליך כמפורט לעיל,
ובמסגרת זאת תחליט האם יש מקום לפסול הצעה בשל אי עמידה בתנאי הסף או בשל
ניסיון שלילי קודם עם המציע ,או מכל סיבה אחרת .רק לאחר מכן ,בשלב השני,
תפתחנה מעטפות ההצעות הכספיות וייבדקו ההצעות הכספיות ,ביחס להצעות שעמדו
בתנאי הסף ,כאמור.
ב.

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

ג.

החברה תבחר מבין המציעים אשר עמדו בתנאי הסף של ההליך את שני המציעים
מפעילי הרחפנים ואת שני המציעים מפעילי הכטב"מים בעלי כנף קבועה ,שהציעו
את הצעת המחיר המיטבית בהתאם למפורט להלן .כאמור מציע רשאי להגיש הצעה
עבור שתי הקטגוריות ולכן ייבחרו בסוף ההליך שניים עד ארבעה מציעים שונים
כזוכים בהליך.

ד.

ככל שלא יהיו מספיק מציעים העומדים בתנאי הסף של ההליך ,החברה תהיה
רשאית לבחור מספר קטן יותר של מציעים בהתאם.

ה .לחברה תהיה שמורה הזכות לפצל את הצעת המציע כך ,שתוכל לקבל רק את הצעה
לגבי רחפנים או רק הצעה לגבי כל טיס בעלי כנף קבועה.
.11

הצעות המחיר

 11.1המתמודדים יגישו הצעות מחיר לפי שלוש קטגוריות ע"פ המפורט להלן:
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( )1התוצר של הצילומים מכלי טיס בעלי כנף קבועה (סטילס ו/או וידאו) יימדד ביחידות
של צילום של ק"מ אורך ברוחב רצועה של  100מטר .המודל הכלכלי לתשלום עבור
עבודת הכטב"מ בעל כנף קבועה יהיה כמפורט להלן:
 המתמודדים יציעו מחיר לק"מ צילום כאשר אורך הצילום בהזמנה אחת הוא עד 1
ק"מ (.)X1
 המתמודדים יציעו מחיר לק"מ צילום כאשר אורך הצילום בהזמנה אחת הוא עד 10
ק"מ (.)X2
 המתמודדים יציעו מחיר לק"מ צילום כאשר אורך הצילום בהזמנה אחת הוא מעל 10
ק"מ (.)X1
מודגש שהתשלום לספק ייעשה על-פי המחיר הרלוונטי בקטגוריה המתאימה לפי
קילומטראז' הכולל לצילום שיצוין בכל הזמנה ולא במדורג (להלן – "אורך מצטבר
בהזמנה בודדת") .לדוגמה :הזמנה לצילום  12ק"מ תשולם לפי  12כפול .X5
( )2התשלום עבור תוצר הרחפנים (סטילס ו/או וידאו) יבוסס על מחיר יום עבודה של 8
שעות ( . )Yבכל הזמנה יציין המזמין את היקף העבודה הנדרש ויסכם מראש עם המציע
הזוכה את מס' ימי העבודה הדרושים לביצוע התיעוד .בכל מקרה המזמין לא ישלם
המזמין על פחות מחצי יום עבודה (למען הסר ספק חצי יום מוגדר כ  1 -שעות עבודה).
מובהר כי לא ישולם למציע תשלום עבור זמני הנסיעות לאתר העבודה ובחזרה ממנו.
( )1התשלום עבור עיבודים יבוצע לפי מחירי שעת עבודה ( .)Zבכל הזמנה יציין המזמין את
אופי ומהות העיבודים הנדרשים ויסכם מראש עם המציע הזוכה את מס' שעות העבודה
הדרושות לביצוע העיבודים.
מודגש ומובהר ש מציע המגיש הצעה עבור שתי הקטגוריות (רחפן וכלי טיס בעל כנף
קבועה) חייב להגיש מחיר שעתי זהה לעיבודים בשתי הקטגוריות .ככל שלא יצוין
מחיר זהה לעיבודים בשתי הקטגוריות ,החברה תהיה רשאית להכיר במחיר הנמוך
יותר שהוצע כמחיר הקובע לשתי הקטגוריות והדבר יחייב את המציע ולא תהיה לו כל
טענה בקשר לכך.
 11.2משקולות לשקלול ההצעה:
עבור כל אחד מהמחירים  X1-X3,Y, Zהמחיר הנמוך ביותר בין ההצעות יקבע כציון
מאה ואחרים ידורגו באופן לינארי ביחס אליו.
 11.1סך השקלול יבוצע לפי הטבלאות המצ"ב:
כלי טיס בעל כנף קבועה:
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קטגוריה
כנף קבועה

סימון

משקל יחסי

עד  1ק"מ

ביום (אורך מצטבר בהזמנה

X1

בודדת)

20%

כנף קבועה עד  10ק"מ
ביום (אורך מצטבר בהזמנה

X2

בודדת)

40%

כנף קבועה מעל  10ק"מ
ביום (אורך מצטבר בהזמנה
בודדת)

מחיר לשעת עיבוד

X3

20%

Z

20%
100%

סה"כ:

הציון הסופי לכל מתמודד יהיה הציון המצרפי המשוקלל שלו בקטגוריה זו.
המתמודדים ידורגו לפי הציון הסופי ,כאשר בעל הציון הגבוה ביותר ייבחר במקום
הראשון ,המציע בעל הציון השני הגבוה ביותר ממוקם במקום שני וכן הלאה.

רחפן:
סימון

משקל יחסי

קטגוריה
מחיר ליום עבודה

Y

80%

מחיר לשעת עיבוד

Z

20%

סה"כ:

100%

הציון הסופי לכל מתמודד יהיה הציון המצרפי המשוקלל שלו בקטגוריה זו.
המתמודדים ידורגו לפי הציון הסופי ,כאשר בעל הציון הגבוה ביותר ייבחר במקום
הראשון ,המציע בעל הציון השני הגבוה ביותר ממוקם במקום שני וכן הלאה.

11.4כאמור לעיל ,כל מציע יוכל להגיש הצעה בגין כל אחד מסוגי כלי הטיס +עיבודים או עבור
שניהם  +עיבודים (כאשר במקרה זה מחיר העיבודים חייב להיות זה בשתי הקטגוריות).
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 11.4ככל שמס' מציעים יזכו באותו ציון ביחס לאחד מסוגי כלי הטיס ,החברה תהיה רשאית
לערוך התמחרות ביניהם ,או לחילופין ,להכריז על כולם כמציעים הזוכים ולפצל את העבודה
ביניהם ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,ולמציעים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה בקשר לכך.

.12

התקשרות עם המציע הזוכה
א.

המזמין יודיע לכל אחד מהמצעים 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:
 .1ערבות ביצוע ,אוטונומית בלתי הדירה בלתי מותנית לטובת המזמין ,לקיום
התחייבויות המציע בסכום של  .₪ 24,000ככל שמציע הוכרז כמציע זוכה בשתי
הקטגוריות יהיה עליו למסור לחברה ערבות בסכום כולל של  .₪ 40,000הערבות
תוצא על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח ישראלית ,שברשותה רישיון
לעסוק בביטוח על-פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,תשמ"א-
 .1981יובהר כי ,ערבות מחברת ביטוח כאמור צריכה להיות חתומה על-ידי
החברה עצמה ולא על-ידי סוכן שלה .ערבות הביצוע תהיה בתוקף כל תקופת
הבצוע בתוספת חודשיים ,נוסח הערבות ותנאיה יהיו בהתאם לנוסח המובא
בנספח  1למסמך ב' המצורף להזמנה זו.
 .2אישורים על עריכת ביטוח חבות מעבידים בהתאם לנספח  2למסמך ב' ,כאשר
הם חתומים על-ידי חברת ביטוח בישראל וללא כל הסתייגות ,מחיקות או
תוספות .מציע זוכה שאינו מעסיק עובדים בכלל [לרבות :מזכירה ,עובדי ניקיון
וכד'] ומבקש לקבל פטור מהצגת ביטוח חבות מעבידים ,יידרש לחתום על
הצהרה מתאימה בנוסח המצורף לנספח  2למסמך ב'.
תעודת ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בהתאם לדרישות הרישוי של רת"א ביחס
לכל אחד מכלי הטיס שישמשו את המציע הזוכה בביצוע העבודות עבור החברה.
 .1כל מסמך אחר שיידרש על ידי המזמין.

ב .לא 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.
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הצעה בודדת

.11

לא תותר הגשת הצעה משותפת בידי שני גופים נפרדים (או יותר) אשר חברו יחדיו
לצורך הגשת הצעה בהליך זה .ההצעה תוגש בידי מציע אחד בלבד העומד באופן מלא
בכל תנאי ההליך.

תנאים נוספים

.11

א .בבחירת ההצעה ,ינהג המזמין על פי אמות המידה שנקבעו בתקנה  22לתקנות חובת
המכרזים ,תשנ"ג.1995-
ב .המזמין 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.
ג.

המזמין 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.

ד .בכל 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.
ה .כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז יהיו על חשבון המציע בלי כל קשר לתוצאות
המכרז.
ז.

מבלי 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.

ח.

המזמין יהא רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,להזמין את המציע לפגישות הבהרה
במיקום ובמועד על פי דרישת המזמין.

י.

בהגשת 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.
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יא .בעצם הגשת ההצעה 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.
יב.

בנוסף 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 מצידו 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.

יג.

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,
דני ירס ,סמנכ"ל הנדסה
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]
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מסמך א'
הצעת הספק
שם הספק_______________ :
תאריך__________________:
לכבוד:
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
רח' יגאל אלון 44
תל אביב 44111
א.ג.נ,.

הנדון :מכרז/חוזה מס'  405/79/17לביצוע צילומי אויר באמצעות כלי טיס בלתי
מאויישים וביצוע עיבודים לתוצרי הצילום
.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.

.2

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 ,הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם ללוח הזמנים שיידרש .ברור לנו כי אנו
נדרשים לבצע את מלוא העבודות והשירותים בעצמנו ו/או באמצעות עובדינו ,למעט ביצוע
עיבודים שנהיה רשאים לבצעם באמצעות ספק משנה מטעמנו על אחריותנו המלאה.
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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.

.4

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

.4

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.

.4

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,
המעורבים בהצעתנו או בביצועה .אנו מתחייבים כי במידה ונימצא במצב של ניגוד
עניינים כאמור נודיע על כך מיידית ובכתב למזמין.

.8

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ,אינה ניתנת לביטול ,שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת
אותנו לתקופה של ארבעה 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.

.12

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.
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אם הצעתנו תתקבל ,הננו מתחייבים ,במועד שיקבע על ידכם לשם כך ,להפקיד בידיכם
את הערבות ואת כל יתר המסמכים המנויים בסעיף  12במכתב ההזמנה .כמו כן אנו
מתחייבים לחתום על כל עותק נוסף של מסמכי המכרז ,אם נדרש לעשות כן על ידכם.

.14

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

.14

כבטחון לקיום הצעתנו ,על כל פרטיה ונספחיה ,מצורפת בזאת ערבות ערוכה לפקודתכם
כנדרש בהזמנה להגשת הצעות (בנוסח המצורף כנספח  1למסמך א' למסמכי המכרז),
בסכום הנדרש בהזמנה להצעת הצעות.

.14

אנו מצהירים כי ידוע לנו כי אם נפר התחייבות מהתחייבויותינו שבמסמכי המכרז או אם
נחזור בנו בדרך כלשהי מהצעתנו ,אתם תהיו זכאים ,מבלי לפגוע ביתר זכויותיכם ,לחלט
את סכום הערבות כפיצוי קבוע ומוערך מראש על הנזקים ,הטרחה וההוצאות שנגרמו
לכם בשל הפרת התחייבויותינו ו/או בשל הפרת חוזה ו/או במהלך ניהול המכרז.

.18

אנו מתחייבים לא לגלות ולמנוע את גלוי פרטי הצעתנו לאחרים עד למועד קבלת הודעת
החברה על הזוכה במכרז.

.19

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

.20

להצעתנו זו מצורפים ,כחלק בלתי נפרד הימנה ,הנספחים הבאים כשהם מלאים
וחתומים:
א) תנאי מכרז זה במלואם וכל ההבהרות ו/או העדכונים ו/או השינויים שישלחו
למציעים ,ככל שיהיו ,וכן סיכום מפגש המציעים ,כשהם חתומים ע"י המציע.
ב) נספח  - 1תעודת תושב ישראל או תאגיד הרשום בישראל.
ג) נספח  - 2העתקים של רישיונות תקפים מרת"א ע"פ המפורט בסעיפים – 1.1.2
 . 1.1.1ככל שרישיון המפעיל הוא של עובד מטעם המציע אזי גם אישורים
מתאימים המעידים על כך שהמפעיל הוא עובד של המציע.
ד) נספח  - 5תצהיר חתום ומאומת בפני עו"ד בהתאם לסעיף 2ב (ב) לחוק
עסקאות גופים ציבוריים.
ה) נספח  - 4הערבות להבטחת קיום ההצעה מבנק בישראל או מחברת ביטוח
ישראלית ,שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על-פי חוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים (ביטוח) ,תשמ"א .1981 -יובהר כי ,ערבות מחברת ביטוח כאמור
צריכה להיות חתומה על-ידי החברה עצמה ולא על-ידי סוכן שלה.
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ו) נספח  - 5אישור מעודכן של עו"ד או רו"ח על מורשי החתימה וזכויות
החתימה במציע (במקרה ומדובר בתאגיד).
 .2מסמך ב' – החוזה לביצוע העבודה ,לרבות הנספחים לו (לעיל ולהלן" :החוזה").
נספח  - 1נוסח ערבות להבטחת ביצוע התחייבויות הספק שתוצא על ידי בנק
בישראל או על ידי חברת ביטוח ישראלית ,שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על-פי
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,תשמ"א  .1981 -יובהר כי ,ערבות
מחברת ביטוח כאמור צריכה להיות חתומה על-ידי החברה עצמה ולא על-ידי סוכן
שלה.
נספח  - 2אישור על קיום ביטוחים.
נספח  - 5דוגמת טופס הזמנה.
 .5מסמך ג' – מפרט העבודות והשירותים שהספק נדרש לספק לחברה.
 .4מסמך ד' – הצעת המחיר או לוח המחירים .לוח המחירים יוגש במעטפה נפרדת
שתיפתח רק לאחר שוועדת המכרזים וההתקשרויות של החברה תקבע כי המציע
עמד בתנאי הסף של ההליך.
.21

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  22לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג1991-
והמצוינים במכרז זה .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
או של מזמינים קודמים מביצוע עבודות קודמות על ידי המציע ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.
הצעת המחיר שלנו היא כמפורט בנספח ד' (כתב המחירים) ומונחת במעטפה סגורה
ונפרדת בתוך המעטפה הראשית של הצעתנו ,כשעל גביה מצוין " מכרז מס' - 405/79/17
ההצעה הכספית".
בכבוד רב,

תאריך

הספק
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____________________________________

שמות מורשי החתימה
____________________________________
כתובת

____________________________________

מס' טלפון

____________________________________

מס' פקס

____________________________________

כתובת דוא"ל

_____________________@_______________

מספר עוסק מורשה

____________________________________
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נספח  1למסמך א'
תעודת תושב ישראל או תאגיד הרשום בישראל
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נספח  2למסמך א'
העתקים של רישיונות תקפים מרת"א ע"פ המפורט בסעיפים .4.1.4 – 4.1.2
ככל שרישיון המפעיל הוא של עובד מטעם המציע אזי גם אישורים מתאימים
המעידים על כך שהמפעיל הוא עובד של המציע.
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נספח  5למסמך א'
תצהיר בהתאם לסעיף  2ב(ב)
לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – 1976
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" :התאגיד") .אני
עושה תצהירי זה מידיעתי האישית ,על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-
(להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים") וכחלק מההצעה למכרז/חוזה מס' 104/49/14
לביצוע צילומי אויר באמצעות כלי טיס בלתי מאויישים וביצוע עיבודים לתוצרי הצילום.

.2

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

.1



עד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע התאגיד 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 ;1984-או -



עד למועד עריכת תצהירי זה התאגיד 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 התאגיד; או –



הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על התאגיד והוא מקיים אותן; וככל
שהתאגיד מעסיק  100עובדים או יותר ,הנני מתחייב כי התאגיד יפנה למנהל הכללי
של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים (להלן" :המנהל") לשם בחינת
יישום חובות התאגיד לפי סעיף  9לחוק שיוויון זכויות ,ובמידת הצורך לשם קבלת
הנחיות בקשר ליישומן; וככל שהתאגיד התחייב כבר בעבר לפנות למנהל כאמור לעיל,
הנני מצהיר כי הוא פנה כנדרש ממנו ,וככל שקיבל התאגיד הנחיות ליישום חובותיו
לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות – הוא אף פעל ליישומן.

כמו כן ,הנני מצהיר ומתחייב כי התאגיד יעביר העתק מתצהיר זה למנהל בתוך  10ימים
מיום ההתקשרות עמכם ,ככל שתהיה התקשרות כזו.
.1

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

.4

אני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
ולראיה באתי על החתום:
תאריך

חתימת המצהיר/ה
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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
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נספח  4למסמך א'
נוסח כתב ערבות לקיום ההצעה
תאריך:

לכבוד:
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
רח' יגאל אלון 44
תל-אביב 44111 -
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
( ₪ 24,000במילים :עשרים וחמישה אלף שקלים חדשים) שתדרשו מאת המציע בקשר עם מילוי
התחייבויותיו עפ"י מכרז מס'  104/49/14של חברת כביש חוצה ישראל בע"מ לביצוע צילומי אויר
באמצעות כלי טיס בלתי מאויישים וביצוע עיבודים לתוצרי הצילום.
סכום הערבות יהא צמוד למדד המחירים לצרכן ,כפי שיפורסם ע"י הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה (להלן" :המדד") באופן הבא:
"המדד הבסיסי" הינו מדד חודש מאי  2014אשר פורסם ביום " .14.4.2014המדד 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  4ימים 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 1.11.2014

בכבוד רב,
(בנק)(/חברת ביטוח)
* סניף יש למלא במקרה של בנק בלבד.

– 24 -

מכרז/חוזה מס' 405/79/17

נספח  5למסמך א'
נוסח אישור זכויות חתימה במציע
לכבוד:
כביש חוצה ישראל בע"מ
רח' יגאל אלון 44
תל-אביב
הנדון :אישור זכויות 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.
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מסמך ב'
חוזה מס'  405/79/17לביצוע צילומי אויר באמצעות כלי טיס בלתי מאוישים
וביצוע עיבודים לתוצרי הצילום
שנערך ונחתם ב _______ביום________
בין:

חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
ח.פ420018442 .
מרח' יגאל אלון 44
)להלן" :החברה")

לבין:

מצד אחד;

_____________________
ת.ז ./ח.פ_________________ .
מרח'____________________
)להלן" :הספק")
מצד שני;

הואיל:

ביום ______ פרסמה החברה מכרז מסגרת מס'  104/49/14לביצוע צילומי אויר
באמצעות כלי טיס בלתי מאוישים וביצוע עיבודים לתוצרי הצילום עבור פרויקטים
שונים של החברה;

והואיל:

והספק הגיש הצעתו למכרז הנ"ל עבור רחפנים/כלי טיס בעל כנף קבועה (מחק את
המיותר);

והואיל:

וועדת המכרזים וההתקשרויות של החברה הכריזה על הספק כאחד מהזוכים
בקטגוריה של רחפנים/כלי טיס בעלי כנף קבועה (מחק את המיותר);

המבוא

אי לכך הוצהר ,והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 .1המבוא לחוזה זה וכל יתר מסמכיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
הגדרות
 .2בחוזה זה ובכל המסמכים המהווים חלק מהחוזה יהיו למונחים להלן ,ההגדרות בצידן (אלא
אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין):
א" .המנהל"

מי שהוסמך על ידי החברה לשמש מנהל לצורך חוזה זה.

ב" .הספק"

לרבות נציגיו של הספק ומורשיו המוסמכים ,וכן כל מי שפועל בשמו
ומטעמו בביצוע החוזה (כגון :ספק משנה העוסק עבורו בביצוע עיבודים,
ככל שיש כזה) .

ג" .עובדי הספק" עובדיו של הספק ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או אלה ששירותיהם
יושכרו או ירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי שליחיו בביצוע החוזה
וכל מי שהספק אחראי על פי כל דין למעשיו או למחדליו.
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ד" .טופס הזמנה" הוראת הפעלה שתימסר לספק ע"י החברה או מי מטעמה ,עם פרטי
העבודה פרטנית הנדרשת לבוצע ע"י הספק בהתאם להוראות חוזה זה.
טופס ההזמנה ימסר בהתאם לדוגמה המצויה בנספח  1לחוזה זה.
 .1מסמכי החוזה
כל מסמכי המכרז ,ללא יוצא מן הכלל ,לרבות כאלה שהופצו על-ידי החברה לאחר פרסומו של
המכרז וכן וכל מוספי ונספחי חוזה זה המצורפים לו או שיצורפו לו בעתיד מהווים חלק בלתי
נפרד מהחוזה והם יחייבו את הספק (להלן – "החוזה").
 .1היקף החוזה
הוראות החוזה חלות על אספקת העבודות והשירותים המוזכרים במסמכי המכרז (ובפרט
במסמך ג') ,בה הוכרז הספק כזוכה ע"פ החלטת ועדת המכרזים של החברה הנזכרת מעלה
(להלן" :השירות" או "העבודה").
 .4מהות השירות
בכפוף לאמור בחוזה ,מתחייב הספק לבצע את הוראות החוזה במלואן ולספק שירותים
העומדים בדרישות מסמכי החוזה.
 .4תקופת החוזה
א .תוקפו של החוזה הינו לשלוש שנים החל מחתימתו בידי שני הצדדים.
ב .לחברה (ולה בלבד) שמורה האופציה (הזכות) להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונית
הנ"ל ב( 2 -שתי) תקופות נוספות ,בנות שנה כל אחת ,כולן או כל חלק מהן בכל פעם וזאת
לפי שיקול דעתה הבלעדי ולפי צרכיה.
ג .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,החברה תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להביא
חוזה זה לידי סיום ,בכל עת ומכל סיבה שהיא ,בהודעה מראש לספק של  30ימים.
 .4הצהרות והתחייבויות הספק
א .החברה מוסרת בזאת לספק ,על פי צרכיה ,ובהתאם לשיקול דעתה ,והספק מקבל בזאת
על עצמו לספק את השירות כקבלן עצמאי ,הכל בהתאם להוראות החוזה ,להנחת דעתו
המוחלטת של המנהל ,וימלא לצורך זה אחר כל הוראותיו.
ב .הספק מסכים ומאשר ,כי ידוע לו שהחברה אינה מתחייבת לבצע כמות עבודה כלשהי
והיא רשאית שלא להזמין מהספק שירות בכלל .העבודות והשירותים יוזמנו ע"י החברה,
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וע"פ צרכיה .למען הסר ספק ,הספק לא יהיה זכאי לכל
תמורה ו/או פיצוי ו/או סעד אחר בגין היקף הזמנת השירות או אי הזמנתו.
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ג .לספק ידוע כי לא ניתנה לו כל בלעדיות בביצוע עבודה זו לטובת החברה וכי בכוונת
החברה להתקשר עם ספקים נוספים לטובת מתן שירותים אלו במקביל להתקשרות
החברה עם הספק .למען הסר ספק ,הספק מוותר בזאת במפורש על כל טענה ו/או תביעה
בקשר עם האמור.
ד .עוד מתחייב הספק לבצע התחייבויותיו מכח החוזה בנאמנות ,בשקדנות ,באופן בטיחותי
וברמה גבוהה לשביעות רצון החברה ,בכל היקף שידרש ,ובהתאם להוראות החברה
ובמחירי הצעתו.
ה .הספק מצהיר ומתחייב כי אין כל מניעה חוקית או הסכמית להתקשרותו בחוזה זה
ולביצוע מלוא התחייבויותיו על-פיו.
ו .הספק מצהיר ומתחייב כי עליו לבצע את כל העבודות והשירותים שבחוזה זה בעצמו
ובאמצעות עובדיו בלבד וכי האחריות לביצוע כלל העבודה מוטלת עליו ,ובכלל זה ,השגת
כל האישורים וההיתרים הדרושים לביצוע העבודה (לרבות אישורים לביצוע הטיסות).
מובהר כי המציע יהיה רשאי לספק את השירותים הנוגעים לביצוע עיבודים בלבד
באמצעות ספק משנה מטעמו ,אולם ביצוע העבודה באמצעות ספק המשנה יהיה
באחריותו המלאה של המציע הזוכה (על כל ההיבטים הנוגעים לדבר ,לרבות התקשרות,
תשלום ,איכות וכד').
ז .הספק מסכים ומצהיר בזאת במפורש ,כי ידוע לו שהחברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה
הבלעדי שלא להוציא טפסי הזמנה לספק שזכה ,בין היתר ,במקרים הבאים (וזאת מבלי
לגרוע מכל סעד או זכות העומדים לחברה מכוח החוזה ו/או הדין):
 )1הספק לא ביצע את העבודה לשביעות רצון החברה ,ובכלל זה ,שלא בהתאם להוראות
החוזה וההזמנה הפרטנית.
 )2הספק אינו מחזיק יותר באחד מהרישיונות/ההיתרים הדרושים לצורך ביצוע
השירות.
 )1לספק חוב לחברה מכוח חוזה זה שלא שולם במועדו או במלואו.
ח .מבלי לפגוע באמור דלעיל וביתר זכויותיה של החברה עפ"י כל דין ,אם לא יספק הספק
את השירות במועד או יספק שירות בעלי מאפיינים שונים מאלה הנקובים בהזמנת
העבודה הספציפית ,או במסמכי המכרז ,החברה תהיה רשאית להזמין את
השירות/העבודה מספק אחר ולחייב את הספק בהוצאות שנגרמו לה עקב כך ,לרבות
הוצאות נלוות ,גם אם מחירי הספק האחר יעלו על המחיר הנקוב בהצעת הספק שזכה
במכרז.
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 .8אופן הזמנת עבודה או שירות ואופן חישוב התמורה
א .כאשר החברה תזדקק לשירות מסוים ,היא תוציא לספק טופס הזמנה כדוגמת זו המצויה
בנספח  1לחוזה זה ,ובו יפורטו פרטי העבודה הנדרשים ותסוכם מכסת השעות לביצוע
העבודה המפורטת בהזמנה.
ב .העבודה תבוצע בהתאם למסמכי החוזה ולפי מחירי היחידה המצויים במסמך ד' למסמכי
המכרז ובכפוף להוראות סעיף ח' להלן בדבר התייקרויות.
ג .מובהר בזאת כי לא ישולם עבור זמן ביום גיחה נתון בו לא ניתן היה לבצע את העבודה
מפאת תקלה טכנית בציוד /אי קבלת אישורי טיסה מהגורמים הרלוונטיים.
ד .לא ישולם עבור זמן ביצוע גיחה בימים בעלי מזג אויר או תנאים אטמוספריים מגבילים,
אלא אם ניתנה ע"י המזמין הנחיה מפורשת לבצע את גיחת הצילום ביום הנתון.
ה .מובהר כי לא ישולם בנפרד עבור זמן נסיעה לאתר וחזרה ממנו או עבור התארגנות באתר
העבודה.
ו .הצילום יבוצע תוך  1ימי עבודה לכל המאוחר ממועד קבלת הזמנה כתובה מהמזמין
לביצוע הצילום .תוצרי הצילום יימסרו למזמין בתוך לא יאוחר מ –  4ימי עבודה ממועד
ביצוע התיעוד.
ז .מובהר למען הסר ספק כי באחריותו הבלעדית של מפעיל הכטב"מ לתאם את הטיסה מול
כל הרשויות הרלוונטיות ולקבל עבור כל טיסה את כל האישורים הנדרשים לקיומה
במועד הנדרש .כל העלויות הכרוכות בתיאומים כאמור ,נכללים בתמורה ולא תשולם כל
תוספת עבורן.
ח .לאחר השלמת העבודה המפורטת בכל טופס הזמנה ,הספק יהא זכאי לקבל את סכום
התמורה כמפורט במסמך ד' ובהתאם לעבודה שבוצעה בפועל כפי שתאושר ע"י המנהל.
סכום התמורה מהווה תשלום מלא וסופי בגין השירות ,וכולל את כל ההוצאות ,בין
מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בביצוע החוזה על פי תנאיו בשלמות
ומהווה כיסוי מלא לכל התחייבויות הספק .כן מובהר ,כי לא יתווספו למחירים אלה
סכומים נוספים מכל מין וסוג שהוא פרט לתוספת בגין התייקרויות כמפורט להלן ומע"מ
בשיעורו עפ"י דין במועד התשלום.
ט .המחירים הנקובים בהצעת המחיר של המציע (נספח ד') הזוכה יהיו צמודים למדד
המחירים לצרכן כללי כפי שהוא מפורסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,כאשר
המדד היסודי הוא המדד הידוע ביום הגשת ההצעות במכרז .המחירים יעודכנו אחת לשנה
בלבד ,ביום  1בינואר של כל שנה קלנדרית ,החל משנת  .2018לא תהיה הצמדה של
המחירים למדד במהלך השנה הקלנדרית.
י .מובהר במפורש ,כי כל מס ,היטל או תשלום חובה ,מכל סוג שהוא ,החלים או אשר יחולו
בעתיד על ביצוע חוזה זה ,יחולו על הספק וישולמו על ידו.
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יא .הספק יגיש לחברה חשבון במרוכז פעם אחת בחודש בגין כל העבודות שביצוען הושלם
באותו חודש קלנדרי ,בהתאם להצעתו בכפוף להזמנות מאושרות שנמסרו לו מהחברה.
לח שבונית יצורפו העתקים של כל הפניות הפרטניות שבגינן השלמתן מבקש הספק
תשלום  .לאחר קבלת אישור המנהל כמפורט בס"ק ה' מטה יוצאי הספק חשבונית מס
"מקור" לתשלום (להלן" :חשבונית") בהתאם לסכום המאושר ע"י המנהל.
יב .המנהל יבדוק את החשבונית והחשבון המוגשים על ידי הספק ויאשרם בחתימתו ,בחלקם
או במלואם ,לאחר בדיקת נכונות הפרטים המופיעים בהם ,שלמותם וכיו"ב ,בהתאם
לשיקול דעתו הבלעדי .מובהר בזאת ,כי במקרה בו הפרטים המופיעים בחשבון ובחשבונית
אינם נכונים ו/או מלאים ו/או מדויקים ,במלואם או בחלקם ,רשאי המנהל שלא לאשרם
ולהורות לספק לבצע תיקונים ו/או השלמות ו/או החלפות הנדרשות לפי שיקול דעתו
הבלעדי ,והספק מתחייב לעשות כן באופן ובמועד אשר יידרש ע"י המנהל.
יג .התשלום עבור יום צילום באמצעות כטב"מ בעל כנף קבועה שיאושר ע"י המנהל כאמור
כאמור בסעיף יא לעיל לא יפחת מ( 2,000אלפיים)  ₪ליום בתוספת מע"מ כחוק.
יד .התשלום עבור יום צילום באמצעות רחפן שיאושר ע"י המנהל כאמור בסעיף יא לעיל לא
יפחת מחצי יום עבודה  +מע"מ כחוק.
טו .החשבונית ו/או חלק ממנה ישולמו בתנאי תשלום שוטף  10 +ימים ממועד האישור ע"י
המנהל.
טז .חשבונית לא מאושרת תעוכב עד לבירור ללא כל חבות נוספת מצד החברה.
יז .הספק ימציא לחברה אישור על ניהול ספרים כדין וכן אישור על פטור מניכוי במס במקור.
לא המציא הספק אישור על פטור מניכוי מס במקור ,תנכה החברה מהתמורה המשולמת
לספק מס במקור בשיעורים המתחייבים על-פי הדין.
 .9ארכה לאספקת שירות וביטול הזמנה
א .סבור המנהל ,עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ,כי יש מקום להארכת המועד לביצוע שירות נשוא
טופס הזמנה כלשהי ,מחמת שינויים או הוספות ,מחמת כח עליון ,או תנאים מיוחדים
מחייבים לדעת המנהל מתן הארכה ,יתן המנהל הארכה בכתב לתקופה לפי שיקול דעתו
הבלעדי.
ב .מובהר ומודגש בזאת במפורש ,כי אין בהארכת מועד כאמור כדי להודות באחריות
החברה למעשה/מחדל כלשהו בגינם ניתנה הארכת מועד וכי הספק לא יהיה זכאי לקבל
תמורה כלשהי בגין הארכת מועד כאמור.
 .10ערבות לביצוע החוזה
א .לצורך להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי החוזה ,כולן או מקצתן ,ימסור הספק לרשות
החברה ,כתנאי מוקדם להתקשרות החברה עימו בחוזה זה ,ערבות בנקאית בסך של -
( 25,000עשרים וחמישה אלף) שקלים חדשים (להלן" :ערבות הביצוע") .ככל שהמציע
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זכה במכרז בשתי קטגוריות (רחפן וכלי טיס בעל כנף קבועה) ,אזי הוא מתחייב למסור
לחברה ערבות ביצוע בסכום כולל של ( ₪ 40,000 -חמישים אלף שקלים חדשים).
ב .הערבות תהיה בנוסח המצורף לחוזה זה כנספח .1
ג .מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף א לעיל ,ערבות הביצוע תשמש גם כערבות להתחייבות
הספק להשיב לידי החברה את ההפרשים והסכומים הנובעים מטעויות בחשבונותיו.
ד .מובהר בזאת ,כי מתן הערבות כדלעיל אינו פוטר את הספק ממילוי כל חובותיו
והתחייבויותיו כלפי החברה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין ,ואילו חילוטה על ידי
החברה ,לא תהווה מניעה מצדה לתבוע מהספק כל נזקים והפסדים וכן כל סעדים נוספים
ואחרים עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י דין.
ה .ככל שתחולט ערבות הביצוע ,כולה או חלקה ,מתחייב הספק ליתן בידי החברה ערבות
ביצוע חלופית במלוא הסכום שהוא הוא נדרש להעמיד במקור וזאת בתוך  1ימי עסקים
ממועד שדרשה זאת החברה.
ו .ככל שלא חולטה ערבות הביצוע ,היא תוחזר לספק עם תום תקופת החוזה כפי שתתעדכן
מעת לעת בהתאם להוראות חוזה זה ,ולאחר מסירת כל התוצרים שהוזמנו על פי פניות
פרטניות לחברה לשביעות רצונה.
 .11תפקידיו וסמכויותיו של המנהל
א .מבלי לגרוע מיתר סמכויות המנהל עפ"י חוזה זה ,מוסכם ומוצהר ,כי בנוסף להיותו של
המנהל נציג החברה לעניין חוזה זה ,כמפורט בחוזה ,יהא המנהל מוסמך לבקר לבדוק
ולפקח על טיב השירות שיינתן על ידי הספק והתאמת הנ"ל לדרישות החוזה והפנייה
הפרטנית.
ב .כן יהיה רשאי המנהל למסור הודעה לספק בדבר תקלות ו/או אי עמידה בזמנים ו/או אי
התאמה כמפורט בס"ק א' לעיל .קביעתו של המנהל לעניין זה הינה סופית ואינה ניתנת
לערעור ,על הספק למלא אחר הוראות המנהל ,לשתף עימו פעולה ולאפשר לו לבקר כל
חלק מהשירות המבוצע על ידו.
ג .הפיקוח אשר בידי המנהל לא ישחרר את הספק מהתחייבויותיו למילוי תנאי חוזה זה
ולמילוי כל הדרישות שבדין והספק יהיה אחראי לכל הפעולות ,השגיאות ההשמטות
והמגרעות שנעשו או נגרמו על ידו.
 .12אמצעי בטיחות וזהירות
מבלי לפגוע בשאר הוראות החוזה ,הספק מצהיר ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא
חוזה זה באופן בטיחותי ,לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר ,בהתאם
לכל דין ,לרבות דיני הבטיחות בעבודה והדינים החלים על הטסת והפעלת כלי טיס בלתי
מאוישים.
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 .11אורח מקצועי ושמירה על דינים
א .הספק מצהיר ומתחייב כי יבצע את הוראות החוזה באורח מקצועי נכון ,לשביעות רצונו
המלאה של המנהל.
ב .הספק מצהיר ומתחייב כי יבצע את העבודה לפי הוראות כל דין וכי במהלך כל
ההתקשרות עם החברה יחזיק בידו את כל האישורים הנדרשים לביצוע התחייבויותיו
כשהם בתוקף מלא.
ג .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הספק מצהיר ,בחתימתו על חוזה זה ,כי הוא בעל
היכולת והמשאבים לספק את השירות במלואו וכי יש בידו את כל האישורים ,הרישיונות
וההיתרים התקפים מטעם כל הרשויות המוסמכת הרלוונטיות (לרבות רת"א) ומטעם כל
גורם רלוונטי אחר ,ובין היתר:
" )1תעודת רישום לכלי טיס" לכלי הטיס אותם הוא מפעיל – מאת רשות התעופה
האזרחית (רת"א).
" )2רשיון הפעלה מסחרית של כלי טיס בלתי מאוייש" מאת רת"א.
 )1הספק ,או לפחות עובד אחד מטעמו ,יהיו בעל היתר מטיס מטעם רת"א לאורך כל
תקופת ההתקשרות.
 )1בידי הספק פוליסות ביטוח תקפות המבטחות מפני כל הסיכונים הנדרשים ,ובגבולות
האחריות הנדרשים ,על ידי רת"א לצורך הפעלת הכלים ומתן כלל השירותים שלשם
ביצועם הגיש הספק את הצעתו.
ד .עוד מצהיר הספק ,כי אין בהתקשרות עפ"י חוזה זה פגיעה בכל זכויות יוצרים ,זכויות
פטנטים או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו ,וכי לא הוגשה תביעה על הפרת זכויות
כאמור.
ה .הציוד בו ישתמש הספק לביצוע העבודות ,יהיה באחריותו המלאה והבלעדית .הספק יהיה
אחראי לתקינות הציוד ושלמותו .אם ייגרם נזק לציוד במהלך מתן השירות ,הספק ישא
בעלות נזק זה .החברה לא תהא אחראית על כל נזק שייגרם לציוד הספק במהלך ביצוע
השירות על ידי הספק.
 .11אחריות
א .הספק יהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות
ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אובדן ,שייגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל כלשהו של הספק
ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ,תוך כדי ביצוע התחייבויותיו מכוח חוזה זה ,לרבות ביצוע
העבודות ו/או מתן השירותים ובקשר אליהם ,במישרין או בעקיפין ,לגופו או לרכושו של
אדם /גוף כלשהו לרבות לחברה ו/או לספק ו/או לעובדיהם ו/או לשלוחיהם ו/או למי
מטעמם ו/או לאדם אחר כלשהו ,ובכלל זה יהיה הספק אחראי כלפי כל צד שלישי לפי
פקודת הנזיקין )נוסח חדש) ו/או לפי כל חוק אחר ,יהיה חייב לפצותו לשפות את החברה
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ו/או הניזוק)ים) ,לפי המקרה ,על חשבונו והוצאותיו ,בגין כל דרישה ו/או תביעה שיוגשו
נגדה בקשר לכך ,ובכל דמי הנזק ו/או הפיצוי שיגיע לו)ה((הם).
ב .הספק משחרר לחלוטין ומראש את החברה ,עובדיה ,שלוחיה ,ואת מי שבא מטעמה ,מכל
אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אובדן
ו/או קלקול לגוף או לרכוש כנ"ל ,שאירעו כתוצאה מהאמור בסעיף  11זה ,לכל אדם ו/או
גוף אחר ,לגוף ו/או לרכוש ,בכל עילה שהיא .הספק יפצה וישפה את החברה ,לפי העניין,
בגין כל תשלום או הוצאה (לרבות הוצאות שכ"ט עו"ד) שתחויב לשלם כתוצאה מאי קיום
התחייבותו של הספק כאמור.
ג .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,הספק יהיה אחראי וישפה את החברה בגין כל פגיעה או נזק
שיגרמו לה עקב שגיאה מקצועית של הספק ו/או מחדל ו/או הזנחה במילוי חובתו
המקצועית .אחריותו של הספק תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ורשלנות כאמור לעיל
אשר יתגלו לאחר תום תקופת החוזה.
ד .למען הסר ספק ,אחריותו של הספק כמפורט בס"ק א'-ג' לעיל תחול גם בשל מעשים ו/או
מחדלים של כל גורם הפועל בשמו ו/או מטעמו.
ה .החברה תהא רשאית לעכב תשלומים לספק בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד
הספק בגין נזק או אובדן כאמור בפרק זה ,עד אשר תיושבנה תביעות אלה באופן סופי
ומוחלט לשביעות רצון החברה.
ו .מבלי לפגוע באמור לעיל ,מוצהר בזה ומוסכם ,שכל סכום ו/או פיצוי ,אשר יגיעו לחברה
ו/או שעל החברה יהיה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' ,בגין מעשי ו/או מחדלי
הספק ו/או מועסקיו ,כולל הוצאותיה ושכ"ט עו"ד ,תהיה החברה רשאית לקזז
מהסכומים המגיעים ממנה לספק.
ז .אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הספק הנובעת ממהות השירות ,כמפורט
בחוזה.
 .14ביטוח
מבלי לגרוע מאחריות והתחייבויות הספק על פי הדין ו/או על פי החוזה ,הספק מתחייב כי
במשך כל תקופה שיספק שירותים לחברה מכוח חוזה זה וכל עוד יש לו אחריות על-פי הדין,
הוא יחזיק בתוקף פוליסות ביטוח תקפות ,כדלקמן:
א .ביטוח חבות מעבידים בהתאם לנספח  2למסמך ב' .מציע זוכה שאינו מעסיק עובדים
בכלל [לרבות :מזכירה ,עובדי ניקיון וכד'] ומבקש לקבל פטור מהצגת ביטוח חבות
מעבידים ,יידרש לחתום על הצהרה מתאימה בנוסח המצורף לנספח  2למסמך ב'.
ב .ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בהתאם לדרישות הרישוי של רת"א ביחס לכל אחד
מכלי הטיס שישמשו את המציע הזוכה בביצוע העבודות עבור החברה.

מכרז/חוזה מס' 405/79/17

– 14 -

 .14ניכוי וקיזוז
מוסכם בזה שכל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי העשוי להגיע לחברה מאת הספק בהתאם לחוזה
זה ו/או כל מקור שהוא ולרבות עקב אי קיום או הפרת סעיף כלשהו מסעיפי החוזה ו/או כל
סכום שעל החברה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו/או מחדלי הספק ו/או
עובדיו ו/או מועסקיו ואו מי מטעמו ניתן יהיה לקזז ו/או לנכות מכל סכום שעל החברה לשלם
לספק .כמו כן מוסכם ,שכל ערבות שניתנה על ידי הספק בהקשר לחוזה זה ,תשמש בין השאר
גם לכיסוי סכומים כאמור .האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויות החברה לתבוע את החזרת
הכספים ששולמו על ידה בכל דרך אחרת העומדת לרשותה עפ"י דין ו/או עפ"י חוזה זה.
 .14בעלות בתוצרי העבודה
מוסכם ומובהר כי הבעלות בתוצרי העבודה הנה של החברה ושלה בלבד ,והיא תהיה רשאית
לעשות בהם כל שימוש ,לרבות פרסום ,הפצה ,עיבוד ,עריכה וכיו"ב ,והכל עפ"י שיקול דעתה
הבלעדי.
 .14העדר זכות עיכבון
מוסכם ,כי אין ולא תהיה לספק זכות עיכבון כלשהי בכל מסמך ו/או חומר ו/או מידע בנוגע
לעבודה ולשירותים ו/או הנובע מהם ,והוא מוותר בזאת במפורש על כל זכות עיכבון המוקנית
לו על פי כל דין ,אם וככל שמוקנית לו זכות כאמור.
 .18אי קיום יחסי עובד מעביד
א .הספק מצהיר ,כי אין בחוזה זה ו/או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הספק ו/או מי מטעמו
לבין החברה יחסי עובד-מעביד ,וכי כל העובדים שיועסקו מטעם הספק יהיו ויחשבו
עובדים של הספק בלבד .הספק מצהיר ,כי תנאי מוקדם ו/או מתלה ו/או מפסיק
להתקשרות הצדדים על פי חוזה זה הינו הצהרות הצדדים וכוונתם שלא ליצור יחסי
עובד-מעביד בין הספק ו/או עובדיו לבין החברה.
ב .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 חוזה זה ,בגובה  40%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.
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ג .הספק מצהיר בזאת ,כי הינו קבלן עצמאי וכי הוא ו/או עובדיו ו/או אחר מטעמו אינם
נמנים בכל הקשור לביצוע העבודה עם עובדי החברה ,וכי אין לחברה כל אחריות הנובעת
מיחסי ע ובד 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.
ד .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.
ה .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.
ו .לא 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.
 .19הסבת החוזה העברת זכות
א .הספק לא יהיה רשאי להסב את החוזה ו/או להעביר את זכויותיו והתחייבויותיו ע"פ
החוזה ללא אישור החברה מראש ובכתב.
ב .החברה תהיה רשאית להסב את החוזה ולהעביר את זכויותיה והתחייבויותיה ע"פ החוזה
בהודעה מראש ובכתב לספק.
 .20מידע ,סודיות המידע ואבטחת מידע
א .מוצהר ומותנה ,כי השירות ו/או העבודה ו/או תוצריהם ו/או מטרותיהם ו/או מיקומם,
כולם או חלקם ,לרבות כל הנתונים ו/או המידע ו/או החומרים ו/או הצילומים ו/או
ניירות עבודה ו/או המסמכים 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 הנ"ל (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; ( )2מידע 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");
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ב .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 ובהיקף הנחוץ בלבד .הספק יאכוף את
הוראות סעיף זה על עובדיו באמצעים המתאימים.
ג .הספק מתחייב להחזיר לחברה עם סיום העבודה ,ובכל עת לפי דרישה של החברה ,את
המידע ,וזאת לא יאוחר מתום שבועיים ממועד סיום העבודה או הדרישה ,לפי העניין .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.
ד .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הספק לא יבער כל מידע המצוי אצלו (למען הסר ספק ,במהלך
ההתקשרות או לאחר סיומה ,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.
ה .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.
ו .הוראות סעיף זה תישארנה בתוקפן גם לאחר סיום ההתקשרות בין הצדדים ,מכל סיבה
שהיא.
 .21ניגוד עניינים
א .הספק מתחייב כי אין בהתקשרותו בחוזה זה וביצוע התחייבויותיו על-פיו משום הפרת
התחייבות שלו כלפי צד ג' כלשהו מכוח הדין ו/או מכוח חוזה.
ב .הספק מתחייב ,כי במשך כל תקופת התקשרותו עם החברה בחוזה זה הוא לא יטפל ו/או
ייעץ ו/או ייצג כל אדם ו/או תאגיד ו/או אחר בנושא ו/או באופן העלול להעמידו במצב של
חשש לניגוד עניינים בגין ו/או בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה.
ג .מבלי לגרוע מהאמור ,הספק מתחייב כי הוא לא יעניק שרות כלשהו לכל גורם אחר מלבד
החברה בכל פרויקט שבו הוא מעניק שירותים לחברה לפי חוזה זה ,וזאת ללא יוצא מן
הכלל.
ד .הספק מתחייב להביא כל מקרה של חשש לניגוד עניינים כאמור לידיעת החברה מיד לאחר
שנודע לו על כך .כמו כן ,הספק יודיע לחברה מידיית ככל שהוא מעניק לגורם אחר

מכרז/חוזה מס' 405/79/17

– 18 -

שירותים מכל סוג שהוא במסגרת פרויקט שבו החברה ביקשה ממנו ליתן לה שירותים
ו/או לבצע עבורה עבודה מכוח חוזה זה.
 .22הפרת חוזה
הפר הספק הוראה מהוראות חוזה זה ,רשאים החברה ו/או המנהל לעשות כל אחת מהפעולות
הבאות:
ה .להזמין מספק/ים אחר/ים את השירותים שהספק חייב באספקתם ע"פ חוזה זה ולחייב
את הספק בכל ההוצאות הכרוכות בכך.
ו .לחלט את ערבות הביצוע שהופקדה בידי החברה .למען הסר ספק מובהר כי למזמין
שמורה הזכות ע"פ שיקול דעתו הבלעדי לחלט את הערבות במלואה או בחלקה.
ז .אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה ע"פ חוזה זה ו/או ע"פ כל דין ובכלל זה
חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,תשל"א  – 1970 -ובכלל זה זכות החברה לתבוע
את כל הנזק הממשי שנגרם לה ו/או יגרם לה הן במישרין והן בעקיפין כתוצאה מההפרה.
 .21ביטול החוזה
א .מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים ,כי הפרת כל אחד מהסעיפים 10 ,8 ,4 ,4
עד  14 ,11עד  22יחשבו כהפרה יסודית של חוזה זה ויזכו את החברה בכל הזכויות
המוקנות לה עפ"י החוזה ועפ"י כל דין במקרה של הפרה יסודית ,ובכלל זה ,תהא החברה
רשאית ,בהודעה בכתב ,לבטל את החוזה.
ב .בנוסף לאמור כל אחד מהמקרים המנויים להן ייחשבו אף הם כהפרה יסודית של החוזה:
 )1כשהספק יוכרז פושט רגל או שהוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או כשניתן נגדו צו כינוס
נכסים או במקרה של תאגיד לגבי נכסיו כולם או חלקם ,נתקבלה על ידו החלטה על
פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע
לפשרה או סידור עם נושיו כולם או חלקם ,או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או
פשרה למען הסדר אתם בהתאם לפקודת החברות נוסח חדש) תשמ"ג – .1981
 )2כשהספק אינו מספק את השירות או את חלקו ,או כשהוא מפסיק את מהלך אספקתו
או שהוא אינו מספקו לפי לוח הזמנים שנקבע ואושר ע"י המנהל בטופס הזמנה כלשהי
ואינו מציית להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך באספקת הטובין/שירות
בקצב הדרוש ו/או לפי לוח הזמנים או כאשר הספק ו/או מי מטעמו הפרו אחת או
יותר מההתחייבויות האמורות בחוזה ולא תיקנו את ההפרה לאחר שקיבלו התראה
על כך מאת המנהל תוך הזמן שננקב בהתראה או כאשר המנהל התרה בספק ו/או מי
מטעמו כי השירות המבוצע על ידו ו/או תוצריו כולם או מקצתם ,אינו לשביעות רצונו
והוא לא נקט מייד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים לשיפור השירות.
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 )1אם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד הספק ו/או נגד מי מבעלי
מניותיו ו/או מנהליו.
 )1התברר כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה אינה נכונה,
או שהספק לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי להשפיע על
התקשרות עם הספק.
 )4התברר כי הספק מסר לחברה הצהרה ו/או נתונים שאינם מדויקים במסגרת תפקידו.
ג .נקיטה בצעדים המפורטים בסעיף לעיל אין בה משום ביטול התחייבויות הספק עד מועד
ביטול החוזה כאמור.
 .21דין ושיפוט
על הסכם זה יחול הדין הישראלי בלבד .מוסכם כי הסמכות הבלעדית לדון בכל סכסוך
ו/או מחלוקת בקשר להסכם זה ,לרבות בדבר יישומו ו/או פרשנותו ,תהא נתונה אך ורק
לבית המשפט המוסמך עניינית בתל-אביב – יפו.
 .24שונות
א .הסכם זה מבטא את ההסכם המלא והממצה בין הצדדים לגבי העניינים והנושאים
הנדונים בהם ,והוא מחליף ומבטל כל מצג ,הסכם ,משא ומתן ,נוהג ,זיכרון דברים,
הצעות ,סיכומי דיון ,מכתבי כוונה ו/או התחייבות ,וכל מסמך אחר ,ששררו או הוחלפו
(בין בכתב ובין בעל-פה) בנושאים ובעניינים האמורים בין הצדדים קודם לחתימתו של
הסכם זה.
ב .שום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של החברה ו/או מהפעלת זכות כלשהי המוקנית
לה על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ,לא תחשב כעובדות היוצרות כנגדה מניעות ו/או
השתק מחמת התנהגות או בדרך אחרת ביחסיה עם הספק ,ולא יהא לה כל תוקף אלא אם
כן ויתרה החברה על זכותה בכתב ובמפורש.
ג .על מנת להסיר ספק מובהר כי אין באמור בהסכם זה כדי למנוע מהחברה לבצע או לרכוש,
בעצמה או באמצעות אחרים ,על פי שיקול דעתה המוחלט ,שירותים מסוג השירותים
הניתנים לה מכוח הסכם זה על-ידי הספק ו/או לשכור או להעסיק עובדים מהסוג עמו
נמנים הספק ועובדיו ,ואין בו כדי להקנות לספק זכות בלעדית לתת ולבצע את השירותים
בעבור החברה בתקופת ההסכם.
ד .ל א יהיה כל תוקף לשינוי ו/או ויתור ביחס לאיזה מהוראות הסכם זה ,אלא אם נעשו
בכתב ונחתמו על ידי מורשי חתימה של החברה.
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 .24הודעות
כתובת הצדדים לצורך הסכם זה הן כמפורט להלן .כל הודעה שתישלח בדואר רשום לפי
אחת מן הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה לידיעתו ולרשותו של הצד אליו נשלחה בתוך
 1ימים מעת שיגורה ,ואם נמסרה ביד – בעת מסירתה .על אף האמור לעיל ,מוסכם כי
תכתובות שוטפות ,בין הספק למנהל ,בעניינים מקצועיים הנוגעים לביצוע העבודה בלבד
יכול שייעשו באמצעות פקסימיליה ו/או דוא"ל.
החברה:
טלפון:
פקס:

רחוב יגאל אלון  ,44תל-אביב 44111
01-4244888
01-4244884

הספק:
טלפון:
פקס:

________________
________________
________________

ולראיה באו על החתום:

____________________________

חתימת הספק
[במקרה של תאגיד חותמת וחתימת מורשי החתימה]

____________________________

כביש חוצה ישראל בע"מ
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נספח  1למסמך ב'
נוסח ערבות ביצוע
תאריך:
לכבוד:
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
רח' יגאל אלון 44
תל-אביב 44111 -
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות מס'

לבקשת ____________(להלן – "הספק") ,אנו הח"מ בנק/חברת ביטוח
סניף

*

_______ ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של

**

_______ -

(במילים )______________:שתדרשו מאת הספק בקשר עם מילוי התחייבויותיו עפ"י חוזה
מס'  405/79/17לביצוע מדידה גרפית לצרכי הפקעה בתוואי המסילה המזרחית.
סכום הערבות יהא צמוד למדד המחירים לצרכן ,כפי שיפורסם ע"י הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה (להלן" :המדד") באופן הבא:
"המדד הבסיסי" הינו מדד חודש _________ [ .2014מנפיק הערבות ימלא את המדד הידוע
במועד ההתקשרות]
"המדד החדש" יהיה המדד האחרון 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  4ימים מדרישתכם 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 בזה כי חילוט של חלק מהערבות לא ייגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום
שלא חולט.
ערבות זו ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום
ממועד ההתקשרות עם הספק].

[מנפיק הערבות ימלא תאריך שהוא חמש שנים
בכבוד רב,
(בנק)(/חברת ביטוח)

* במקרה של בנק בלבד.
** יש למלא  ₪ 24,000או  ₪ 40,000לפי העניין.
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נספח  2למסמך ב'
אישור קיום ביטוחים
תאריך___________ :
לכבוד:
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
רחוב יגאל אלון 44
תל אביב
(להלן" :חוצה ישראל")
אישור על קיום ביטוחים
הננו מאשרים בזאת כי ערכנו עבור _____________________ (להלן" :הספק") את
הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם חוזה מס'  104/49/14לביצוע צילומי אויר באמצעות כלי
טיס בלתי מאוישים וביצוע עיבודים לתוצרי הצילום כמפורט בחוזה עמכם מיום
_________(להלן" :העבודות") ,וזאת לתקופה המתחילה ביום _______ ומסתיימת ביום
______ (להלן" :תקופת הביטוח"):
.1

ביטוח חבות מעבידים

ביטוח 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 ( $4,000,000חמישה
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

תנאים 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  49לחוק
חוזה הביטוח התשמ"א –  1981לשיתוף 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.
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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 שהויתור 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__________________ :
בכבוד רב,

_____________
חברה לביטוח בע"מ

____________
שם החותם ותפקיד

_________
תאריך
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הצהרה בדבר העדר עובדים

לכבוד:
כביש חוצה ישראל בע"מ

תאריך___________ :

שלום רב,
הנדון :אי רכישת ביטוח חבות מעבידים
הצהרה בקשר עם מכרז/חוזה ( 405/79/17להלן – "ההסכם")

אני הח"מ ____________________ עוסק מורשה /מורשה מטעם התאגיד
__________________ [מחק את המיותר] מצהיר בזאת ,שאינני  /התאגיד מטה איננו
[מחק את המיותר] מעסיק עובדים כלל (כולל מזכיר/ה ,עובד/ת ניקיון וכד') וכן אינו עורך
ביטוח חבות מעבידים.

הח"מ מצהיר ומתחייב בשמו/בשם התאגיד מטה [מחק את המיותר] ,כי אם במהלך
תקופת מתן השירותים לחברה מכוח ההסכם ,יועסקו על ידו/התאגיד [מחק את המיותר]
עובדים ,אזי הוא/התאגיד [מחק את המיותר] ירכוש ביטוח חבות מעבידים בתנאים כנדרש
בהסכם ובנספחיו ,החל ממועד העסקתם.
הח"מ מצהיר ומתחייב ,שהוא/התאגיד [מחק את המיותר] מוותר בזאת על כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין ו/או כל הבאים מטעמו ,בגין נזק לעובדיו ו/או לבאים
מטעמו אשר ייחשבו כעובדיו/עובדי התאגיד [מחק את המיותר] ו/או למי שהיו מבוטחים
בפוליסת ביטוח מעבידים ,לו נערכה בהתאם לנדרש על פי ההסכם ,והוא/התאגיד [מחק
את המיותר] מתחייב לשפות את המזמין בגין כל סכום שישולם על-ידו עקב דרישה או
תביעה בגין נזק כאמור ,שתוגש נגדו על ידי צד ג' כלשהו ,לרבות עובדיו/עובדי התאגיד
[מחק את המיותר] או המועסקים על-ידו/על-ידי התאגיד [מחק את המיותר] ,לרבות
המוסד לביטוח לאומי.
חתימת המצהיר_____________________ :
שם החותם ות"ז____________________ :
במקרה של תאגיד שם התאגיד וח.פ_______________ .

– 14 -

מכרז/חוזה מס' 405/79/17

נספח  5למסמך ב'
טופס הזמנה
תאריך______________:
שם המזמין_______________ :
תיאור העבודה____________________________________ :

תאריך גיחה
נדרש
תיאור התוואי
והתוצרים
הנדרשים
וידאו
סטילס
צילום אלכסוני
נקודת התחלה
נקודת סיום
שעות/ק"מ
לצורך התמחרות
הנחיות מיוחדות

הערות:
הערות:
הערות:

כן/לא
כן/לא
כן/לא

_________
_________
_________

הזמנת תוצרי עיבוד
הארד קופי
סוג
תוצר

מספר
עותקים

גודל

מדיה מגנטית
מקום
מסירה

סוג קובץ
נדרש

כתובת מייל למסירת
תוצר

התיעוד יבוצע בתוך לא יאוחר מ –  5ימי עבודה ממועד קבלת הזמנה זו .התוצרים יימסרו למזמין עד לא
יאוחר מ –  5ימי עבודה ממועד התיעוד.
הערות____________________________________________________________________:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________
חתימת המזמין
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מסמך ג'
מפרט טכני לביצוע צילומי אויר וביצוע עיבודים שונים לחומר
 .1מוצרי התיעוד האוורי יהיו בהתאם לדרישות המפורטות להלן:
 1.1צילומי סטילס אנכיים ואלכסוניים ברזולוציה של  12מגה פיקסל לכל הפחות;
 1.2צילומי ווידאו בהפרדה גבוהה (;)1080p
 1.1איסוף "ענן נקודות" (ביצוע מדידה באמצעות מערכת לייזר מהאוויר ואיסוף נקודות
מדידה כמידע גולמי ממנו ניתן להפיק חישובי שטחים ,נפחים ,אלמנטים וכו');
 1.1צילומי אורטופוטו מקושרים לרשת קואורדינאטות ארצית של שטח מצולם ברזולוציה
של כ 1 -ס"מ/פיקסל;
 1.4בביצוע צילומים מכטב"ם בעל כנף קבועה ,רוחב השטח המצולם יהיה  100מטר.
 1.4עיבוד המידע שנאסף לחישוב שטחים ,אורכים נפחים ,לספירת אלמנטים ועיבודים
נוספים על פי הנחיות המזמין.
 .2תיאום הטיסה
 2.1מובהר כי באחריותו הבלעדית של מפעיל הכטב"מ לתאם את הטיסה מול כל הרשויות
הרלוונטיות ולקבל עבור כל טיסה את כל האישורים הנדרשים לקיומה במועד הנדרש.
כל העלויות הכרוכות בתיאומים כאמור ,נכללים במחירי היחידה ולא תשולם כל
תוספת עבורן.
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מסמך ד'
כתב המחירים
הערה :יש לקרוא בעיון רב את כל ההוראות במסמכי המכרז והחוזה הנוגעות לאופן
התשלום ולאופן הגשת הצעת המחיר בטרם מילוי כתב המחירים!!!
מחירי יחידה עבור ביצוע גיחות צילום בכלי טיס בעל כנף קבועה:
קטגוריה
מחיר לק"מ בהזמנת צילום מכטב"מ בעל כנף קבועה באורך של עד 1
ק"מ (אורך מצטבר בהזמנה בודדת)
מחיר לק"מ בהזמנת צילום מכטב"מ בעל כנף קבועה באורך של עד 10
ק"מ (אורך מצטבר להזמנה בודדת)
מחיר לק"מ בהזמנת צילום מכטב"מ בעל כנף קבועה באורך מעל 10
ק"מ (אורך מצטבר בהזמנה בודדת)

מחיר בש"ח
לק"מ

מחירי היחידה עבוד ביצוע גיחות צילום באמצעות רחפן:
קטגוריה

מחיר בש"ח
ליום עבודה

מחיר ליום עבודה

מחיר לביצוע עיבודים:
קטגוריה
מחיר שעתי לביצוע עיבודים

מחיר בש"ח
לשעת עבודה

