ועדה מרחבית לתכנון ובנייה
נגב מערבי
מכרז פומבי 102/2018

למערכת לניהול וועדה ,
מערכת מידע גאוגרפית ()gis
ועדכון שכבות מידע

הננו מאשרים בזאת בחתימתנו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיהם.
_______________
חתימת מורשי החתימה של המציע /הקבלן וחותמתו____________ :
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ועדה מרחבית לתכנון ובנייה נגב מערבי
מכרז פומבי מס' 102/2018
למערכת לניהול וועדה  ,מערכת מידע גאוגרפית ועדכון שכבות מידע
תוכן עניינים
מסמכי המכרז:
.1

מסמך א':

תנאים והוראות למשתתף

טופס :1

הצעת משתתף

טופס :2

נוסח כתב ערבות בנקאית להצעה

טופס :3

מחירים – תנאים כלליים

טופס :4

הצעת מחיר – הטופס המלא מופיע בחוברת
המכרז הנמצאת במשרדי הוועדה

טופס :5

אופן שקלול איכות ההצעה ,קריטריונים
לניקוד  -הטופס המלא מופיע בחוברת המכרז
הנמצאת במשרדי הוועדה

מפרט טכני – הטופס המלא מופיע בחוברת
טופס : 6
המכרז הנמצאת במשרדי הוועדה

.2

טופס :7

הצהרת הקבלן

טופס 8

הצהרת ניסיון מערכות מידע

טופס : 9

המלצות בדבר ניסיון בביצוע פרויקט ייעודי
קרקע

טופס :10

הצהרה בדבר קירבה/העדר קרבה לעובד
הוועדה ו/או לחבר וועדה

מסמך ב':
נספח א' -
נספח ב' -
נספח ג' -
נספח ד' –

חוזה התקשרות.
נוסח ערבות בנקאית לעמידה בתנאי המכרז
אישור ביטוח
תכנית עבודה
תצהיר בדבר העדר עבירות פליליות

הננו מאשרים בזאת בחתימתנו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיהם.
_______________
חתימת מורשי החתימה של המציע /הקבלן וחותמתו____________ :
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נספח ה' -

נוהל היפרדות

הננו מאשרים בזאת בחתימתנו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיהם.
_______________
חתימת מורשי החתימה של המציע /הקבלן וחותמתו____________ :
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מסמך א'
תנאים והוראות למשתתפים
.1

כללי ומועדים
 1.1הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה נגב מערבי (להלן " :הוועדה " ) מזמינה בזה הצעות מחיר
למערכת לניהול וועדה  ,מערכת מידע גאוגרפית (  , )gisהסבת מידע קיים וביצוע עדכונים שוטפים.
פירוט ביחס לכל השירותים המבוקשים מופיע במפרט הטכני המצורף למסמכי המכרז כחלק בלתי
נפרד ממנו.
 1.2משך ההתקשרות הראשונית לביצוע כלל העבודות הינו שלוש שנים (להלן ":תקופת ההתקשרות
הראשונה" )  .לוועדה שמורה הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי להאריך את תקופת ההתקשרות
הראשונה בתקופות נוספות  ,בנות עד  12חודשים כל אחת ( להלן "תקופת האופציה")  .ובלבד
שתקופת ההתקשרות הכוללת לא תעלה על  60חודשים ממועד צו תחילת העבודה.
 1.3תנאי ההתקשרות עם הזוכה יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות המצ"ב על נספחיו והמהווה
חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 1.4ריכוז מועדים
יום ה' ,ה  ,6.12.18בשעה 12:00

מפגש מציעים

בחדר ישיבות הוועדה
מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה

יום ה' , 13.12.18 ,שעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות

יום ה' ,27.12.18 ,בשעה 12:00

הוועדה רשאית לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל ,ובכלל זה לדחות את
המועד האחרון להגשת ההצעות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי .הודעה בדבר שינוי
המועדים האמורים תימסר לכל מי שרכש את מסמכי המכרז.
 1.5את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי הוועדה בין השעות  ,15:00 – 09:00תמורת תשלום של
 , ₪ 1,500אשר לא יוחזר בשום מקרה .מבלי למעט מהאמור לעיל יובהר כי אי השתתפות מציע
בהליך מכרז מסיבה כל שהיא ,לרבות עקב איחור במועד מסירת ההצעה ,ו/או ביטולו של ההליך
על ידי הוועדה  ,לא יהוו עילה להחזרת תשלום זה.

הננו מאשרים בזאת בחתימתנו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיהם.
_______________
חתימת מורשי החתימה של המציע /הקבלן וחותמתו____________ :
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ניתן לעיין במסמכי המכרז ,ללא תשלום ,קודם לרכישתם ,במשרדי הוועדה או ,בחלק מהמסמכים,
באתר האינטרנט של הוועדה . https://ngm.bartech-net.co.il/
 .2תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה רק מציעים אשר עונים על הקריטריונים המצטברים
הבאים:
 .2.1אדם פרטי אחד תושב ישראל או תאגיד משפטי אחד (חברה או שותפות ,הרשומה כדין
בישראל) .הצעה שלא תוגש כאמור  -תיפסל.
(א)

משתתפת במכרז שהיא חברה רשומה ,תצרף להצעתה
תעודת התאגדות של החברה אצל רשם החברות ורשימה של
מנהליה כשהיא מאושרת ע"י עו"ד/רו"ח של החברה.

(ב)

משתתפת במכרז שהיא שותפות רשומה ,תצרף להצעתה
תעודת התאגדות של השותפות אצל רשם השותפויות ואשור
של עו"ד/רו"ח בדבר זהותו ופרטיו של כל שותף ואחריותו
לחובות השותפות.

(ג)

להצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו"ד/רו"ח של התאגיד
המפרט מי הזכאים לחתום ולהתחייב בשם התאגיד.

 .2.2למציע יש לפחות  3התקנות בפועל של מערכת לניהול וועדה .לצורך הוכחת עמידת המציע
בתנאי סף זה ,המציע יצרף רשימה של הוועדות בהן מותקנת מערכת לניהול וועדה בהתאם
לטופס  8סעיף  4המצורף למסמכי המכרז.
המציע יוכל להוכיח עמידה בתנאי סף זה באמצעות קבלן משנה ובלבד ושקבלן המשנה עומד
בתנאי הסף כנדרש לעיל והמציע יצרף הסכם חתום עם קבלן המשנה לפיו קבלן המשנה יבצע את
הפרויקט כקבלן משנה מטעמו.
 .2.3למציע או מי מטעמו יש לפחות  5התקנות בפועל של מערכת גאוגרפית .לצורך הוכחת
עמידת המציע בתנאי סף זה ,המציע יצרף רשימה של הוועדות בהן מותקנת מערכת
גאוגרפית בהתאם לטופס  8סעיף  5המצורף למסמכי המכרז.
המציע יוכל להוכיח עמידה בתנאי סף זה באמצעות קבלן משנה ובלבד ושקבלן המשנה עומד
בתנאי הסף כנדרש לעיל והמציע יצרף הסכם חתום עם קבלן המשנה לפיו קבלן המשנה יבצע את
הפרויקט כקבלן משנה מטעמו.
 .2.4מציע אשר ביצע פרויקט ייעודי קרקע לחמש ועדות בניין עיר כקבלן ראשי בשבע השנים
שקדמו למועד פרסום המכרז .לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה ,המציע יצרף
הננו מאשרים בזאת בחתימתנו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיהם.
_______________
חתימת מורשי החתימה של המציע /הקבלן וחותמתו____________ :
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המלצות מרשות/יות ו/או וועדות בה/ן ביצע המשתתף פרויקט ייעודי קרקע בהתאם לטופס
 9המצורף למסמכי המכרז.
המציע יוכל להוכיח עמידה בתנאי סף זה באמצעות קבלן משנה ובלבד ושקבלן המשנה עומד
בתנאי הסף כנדרש לעיל והמציע יצרף הסכם חתום עם קבלן המשנה לפיו קבלן המשנה יבצע את
הפרויקט כקבלן משנה מטעמו.
 .2.5ראש הצוות לפרויקט ייעודי קרקע שיזכה במכרז ,הוא בעל ניסיון של לפחות חמש שנים
בביצוע פרויקטים של מחשוב פרויקט ייעודי קרקע ושכיר של המציע .לצורך הוכחת
עמידת המציע בתנאי סף זה ,המציע יפרט את שם מנהל הפרויקט מטעמו ,בהתאם לטופס
 8סעיף  ,7יצרף קורות חיים של ראש הצוות בצירוף עותקים מתלושי השכר של ראש
הצוות המועסק על ידו ו/או חוזה העסקה בתוקף.
 .2.6המציא לוועדה ערבות בנקאית אוטונומית ,כלפי הוועדה ,בנוסח המצורף למסמכי המכרז
ומסומן כטופס  2למסמכי המכרז ,ע"ס ( ₪ 20,000במילים :עשרים אלף שקלים חדשים),
שהוצאה על ידי בנק בישראל לבקשת ועל שם המשתתף ,כשהיא צמודה למדד המחירים
לצרכן (להלן" :המדד").
על הערבות לעמוד בתוקפה עד לתאריך  30.04.2019וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז.
 .3מסמכי המכרז
מסמכי המכרז הם המסמכים המפורטים להלן (בין אם צורפו ובין אם לא צורפו):
א.
ב.
ג.

מסמך א'  -תנאי ההליך המכרז והוראות למשתתף והטפסים המצורפים אליו.
מסמך ב'  -חוזה ההתקשרות ונספחיו.
כל מסמך אחר אשר נקבע בכל דין או בכל אחד ממסמכי המכרז שהוא מהווה מסמך
ממסמכי הבקשה  ,אף אם אינו מצורף אליה.

כל המסמכים הנ"ל על נספחיהם ,לרבות המסמכים שעל המציעים לצרפם לפי הוראות מסמכי המכרז
 ,יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות ,מסמך ב' ,שייחתם בין הצדדים.
על המציע לצרף להצעתו (בנוסף למסמכי הבקשה שעליו להגישם חתומים בחתימתו):
 .3.1המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים והטפסים ,כמפורט בסעיף  2לעיל על תתי סעיפיו
(תנאי הסף).
הננו מאשרים בזאת בחתימתנו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיהם.
_______________
חתימת מורשי החתימה של המציע /הקבלן וחותמתו____________ :
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 .3.2אישור פקיד שומה או רו"ח על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) התשל"ו – .1976
 .3.3תעודת עוסק מורשה מטעם מע"מ.
 .3.4אישור ניכוי מס במקור.
 .3.5צילום הקבלה המעידה כי המציע רכש את מסמכי המכרז.
 .3.6הצהרה בדבר קירבה/העדר קרבה לעובד הוועדה ו/או לחבר וועדה בהתאם לטופס 9
המצורף למסמכי המכרז.
 .3.7התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים בהתאם לטופס  10המצורף למסמכי
המכרז.
 .3.8תצהיר כי הוא ו/או מנהל בתאגיד המציע ו/או בעל מניות בו לא הורשעו בעבירה פלילית,
עבירות מרמה וכיו"ב אשר רלוונטיים לנשוא המכרז (נספח ד').
 .3.9הצעת מחיר כמפורט בטופס .4
 .4מפגש מציעים
ידיעות והסברים נוספים בכל הנוגע למכרז זה ולמתן השירותים הכלולים בהוראותיו יימסרו
במפגש המציעים שיתקיים ביום ה' ה  6.12.18בשעה  12:00בחדר הישיבות בוועדה .
ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה.
 .5אין לרשום שינוי ,תוספת ,מחיקה ,הערה או הסתייגות בחומר המכרז בין בגוף המסמכים
ובין במכתב לוואי או בכל אופן אחר שהוא אלא אם הדבר נתבקש במפורש במסמכי המכרז.
כל רישום כזה שלא נתבקש ,לא יחייב את הוועדה ,אך עלול להביא לפסילת ההצעה.
 .6אופן הגשת ההצעה
 .6.1את ההצעות יש להפקיד ,בתיבת המכרזים במשרדי הוועדה  ,עד ליום ה' ה27.12.18 -
בשעה  .12:00משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת שלא כאמור לעיל ,אינו עונה על
דרישות המכרז והצעה שתישלח שלא כמפורט לעייל בסעיף זה לא תחשב כהצעה
שהוגשה.
 .6.2הצעת המציע תוגש בתוך מעטפה סגורה וחתומה , ,ללא סימני זיהוי של המציע ועל
המעטפה יצוין" :מכרז מס'  102/2018למערכת לניהול ועדה  ,מערכת מידע גאוגרפית
( )gisועדכון שכבות מידע" .
 .6.3באחריות המציע לקבל ,במעמד הגשת ההצעה ,שובר המאשר את דבר הגשת הצעתו,
 .6.4על המציע למלא בכתב ברור בטופס  4למסמכי המכרז את הפרטים הבאים:

הננו מאשרים בזאת בחתימתנו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיהם.
_______________
חתימת מורשי החתימה של המציע /הקבלן וחותמתו____________ :
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 .6.4.1מחירים לכל הפרטים המפורטים בכתב ההצעה המסומן כטופס  4למסמכי
המכרז ובתנאי שלא יעלו על מחירי המקסימום או ירדו ממחירי המינימום
המפורטים בכתב ההצעה.
יובהר למען הסר ספק כי מחיר אשר יעלה על המחיר המקסימלי או ירד מהמחיר המינימאלי יביא
לפסילת הצעת המציע בכללותה על הסף.
 .6.4.2שמו המלא ,שמות החותמים בשמו ושם המנהל האחראי.
 .6.4.3חתימה מלאה כדין;
 .6.5הוועדה תהא רשאית לתקן טעויות סופר או טעויות חשבוניות שנפלו בהצעה ,או
לחילופין לפסול הצעה שנפלו בה טעויות או אי התאמות כאמור ,הכול לפי שיקול דעתה
המוחלט.
 .6.6הוועדה תהיה רשאית לפסול על הסף הצעה שלא תוגש בהתאם להוראות מסמכי המכרז
.
 .6.7על המציע לחתום בראשי תיבות וחותמת על כל דף ממסמכי המכרז ולחתום חתימה
מלאה במקומות המיועדים לכך בכל מסמכי המכרז  ,לרבות על טפסי החוזה המצורפים
למכרז .על המציע לחתום בחתימה וחותמת ליד כל תיקון בהצעתו.
על המציע למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז.
 .6.8תשומת לב המציעים מופנית לדרישות הוועדה לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שיזכה
בהליך המכרז  .על המציעים לוודא מראש עם מבטחם את יכולתם לרכוש את הביטוחים
הנדרשים .כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך
המועד שנקבע לכך .לאחר הגשת ההצעה לא תקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח.
יובהר כי הסתייגויות ו/או שינויים בנספח אישור הביטוחים (נספח ב' )1עלולים לפסול
את ההצעה .יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי המבטח יחתום על אישורי
הביטוחים אלא די בחתימת המציע.
 .6.9המציע יחתום על הצעת משתתף המצורפת כטופס  1לתנאי המכרז ,המאשרת כי ראה,
בדק והבין את פרטי המכרז וכי יש לו את הידיעות ,הכישורים והאמצעים הדרושים
לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז.
 7מצגת
מובהר ,כי במסגרת שלב בדיקת איכות ההצעה יידרשו המציעים לבצע הדגמות ומצגות בהתאם
לדרישת המזמין .ההדגמות והמצגות יתקיימו במשרדי המזמין בתאריכים אשר יימסרו למציעים
על ידי המזמין וזאת בפני ועדת בדיקה אשר תקבע על ידי המזמין .על המציע להיערך לבצע,
במועד שייקבע על ידי המזמין ,הדגמה של מערכת דומה אחת לפחות להוכחת היכולות המוצגות
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על ידו בהצעתו.
ערבות לקיום ההצעה
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 8.1כל משתתף בהליך חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית ,אוטונומית ,של
בנק ישראלי ,ע"ש המציע ולבקשתו ,בנוסח המצורף כ -טופס  2לתנאי הבקשה לטובת הוועדה ,
בסך של ( ₪ 20,000עשרים אלף .) ₪
אין להגיש ערבות על סכום נמוך ו/או גבוה יותר ו/או בנוסח אחר ו/או בתוקף אחר .כל ערבות
שתוגש בנוסח שונה מהנוסח המצורף למסמכי המכרז עלולה לפסול את ההצעה.
 8.2הערבות הבנקאית חייבת לעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז  .להצעה לא צורפה
ערבות בנקאית בהתאם לאמור לעיל ,הוועדה תפסול את אותה הצעה.
 8.3תוקף הערבות יהיה עד ליום א'  . 30.04.19הוועדה רשאית לדרוש את הארכת תוקף הערבות
למשך  2חודשים נוספים והמציע יהיה חייב במקרה כזה להאריך את תוקף הערבות.
 8.4הוועדה תהא רשאית להגיש את הערבות לפירעון כל אימת שהמשתתף לא יעמוד
בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז.
8.5

הערבויות הבנקאיות יוחזרו למציעים אשר לא זכו בהליך המכרז  ,לאחר חתימת חוזה בין
הוועדה לבין הזוכה ,ולא יאוחר מ 60 -ימים לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכה.

 8.6כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות ,יהיו על חשבון המציע.
9

תוקף ההצעה
הצעת המציע תהיה בתוקף עד מועד תום תוקף ערבות המכרז ו/או תום תקופת הארכתה.

10

הבהרות ושינויים
 10.1משתתפים שרכשו את מסמכי המכרז רשאים להפנות שאלות הבהרה בכתב ( במסמך וורד
בלבד) אל הוועדה  ,עד ליום ה' ה  , 13.12.18וזאת באמצעות דוא"ל לגב אורנה אליעזר
 , orna@ngm.org.ilואל ויקטור עמרם  amram7@gmail.comעל המציע לוודא שתשובות
והבהרות לשאלות ששלח למשרדי הוועדה אכן התקבלו בטלפון מספר 052-6821166
 10.2הוועדה  ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,תענה עד המועד האחרון להגשת הצעות לשאלות הבהרה
של המשתתפים שיתקבלו במשרדיה בכתב כאמור לעיל .אי קבלת תשובות מצד הוועדה לא
יהווה עילה להארכת מועד להגשת ההצעות.
 10.3הוועדה רשאית  -עד המועד האחרון להגשת הצעות  -להכניס שינויים ותיקונים במסמכי
המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים.
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 10.4תשובות והבהרות לשאלות שהופנו לוועדה בכתב ,המידע שיימסר במסגרת מפגש המציעים,
וכן כל שינוי ו/או תיקון שתכניס הוועדה במסמכי המכרז  ,ישלחו בדוא"ל לכל מי שרכש את
מסמכי המכרז ,עפ"י כתובת הדוא"ל שציין בעת הרכישה.
 10.5אך ורק תשובות ,הבהרות ועדכונים שניתנו בכתב (בדוא"ל) ע"י הוועדה  ,כאמור לעיל ,יחייבו
את הוועדה  ,וייחשבו לכל דבר ועניין כחלק מתנאי המכרז והצעת המציע ,והם יצורפו על ידי
המציע להצעתו ,כשהם חתומים וממולאים ,ככל הנדרש.

11

הגשת הצעות
 11.1חוברת המכרז כולה ובשלמותה ,לרבות המסמכים שעל המציע לצרף להצעתו ,יוגשו במעטפה
עם הכיתוב מסמכי "מכרז פומבי מס'  102/2018פרט לכך ,לא יצוינו על גבי המעטפות הנ"ל כל
כיתוב שהוא ו/או כל סימן זיהוי של המציע.
 11.2את מעטפת ההצעה יש למסור במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שבוועדה לא יאוחר מיום
ה' ה  27.12.18עד השעה  12:00בלבד .הצעה שלא תהיה בתיבת המכרזים במועד האמור,
תיפסל.
 11.3הצעה שתגיע לאחר השעה  12.00לא תתקבל.
ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז כולל הערבות
הבנקאית (וכל המסמכים הנוספים אם יצורפו) ,יהיו על שם המציע במכרז בלבד.
מציע אשר לא יצרף את כל האישורים ו/או המסמכים המעידים על עמידתו בתנאי הסף ,ועדת
המכרזים תהא רשאית לפסול את הצעתו על הסף.

12

התקשרות עם מציע שזכה בדירוג נמוך יותר
לאחר שנחתם חוזה ההתקשרות עם הזוכה ,אם תבוטל ההתקשרות מסיבה כלשהי עם הזוכה או
במידה ולא נחתם הסכם מכל סיבה שהיא עם הזוכה וזכייתו ו/או ההתקשרות איתו יבוטלו מכל
סיבה שהיא ,תהא הוועדה רשאית לפנות למציע שדורג אחרי המציע שזכה במכרז (להלן" :כשיר
שני") ,כאילו היה הזוכה במכרז ,בהתאם לתנאי המכרז והצעת הכשיר השני למכרז .לא הסכים
המציע שדורג במקום שלאחר מכן ,תהיה הוועדה רשאית לפנות למי שדורג במקום הבא אחריו
וכו' עד שייחתם הסכם חדש לביצוע הפרויקט .למען הסר ספק ,סמכות זו של הוועדה היא סמכות
רשות והוועדה תשתמש בה בהתאם לשיקול דעתה עפ"י נסיבות העניין.
בכל מקום בו נכתב במסמך זה לשון זכר או לשון נקבה המשמעות הינה זכר ו/או נקבה.
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בחינת ההצעות ושקלולן
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 13.1שלבי הבדיקה:
 13.1.1בדיקת עמידת המציע בתנאי הסף  -יובהר ,כי אי עמידה בתנאי הסף ו/או אי צירוף
המסמכים כנדרש ,עלול להביא לפסילת ההצעה .אך ורק ההצעות אשר יעמדו בתנאי הסף
כאמור ,יעברו לשלב הבא של בחינת ההצעות.
 13.1.2בדיקת איכות ההצעה וקביעת "ציון איכות"  -בהליך בדיקת איכות ההצעה יתבצע דירוג
ושקלול ההצעות על ידי ועדה מקצועית מטעם הוועדה על פי טופס  5למסמכי המכרז,
ויינתן לכל הצעה ציון איכות (להלן" :ציון האיכות").
שקלול איכות הצעת המציע יהיה  -Aציון האיכות של המציע כפול  50%אחוזים להלן
משקל האיכות.
 13.1.3שקלול הצעת המחיר יהיה  .- Bההצעה הזולה ביותר בשקלים (מונה) לחלק להצעת
המציע – בשקלים (טופס  4סעיף  ) 4.6כפול  50%אחוזים להלן משקל הצעת המחיר.
 13.1.4קביעת הציון הסופי
ועדת המכרזים תקבע ציון סופי להצעה ,המשקלל את ציון האיכות וציון המחיר.
נוסחת שקלול ההצעה וקביעת "הציון הסופי":
( Bהצעת מחיר כוללת סעיף ( A+ )13.1.3ציון איכות סעיף .)13.1.2
 13.1.5בכפוף לאמור במכרז זה ,ההצעה אשר תחשב כהצעה הטובה ביותר היא זו שציונה הסופי
יהיה הגבוה ביותר.
 13.2הבהרות לגבי אופן בחירת הזוכה
 13.2.1בחירת הזוכה תעשה בהתחשב בציון הסופי .עם זאת יובהר ,כי אין ולא יהא באמור לעיל
כדי לגרוע מזכותה של ועדת המכרזים להתחשב בכל שיקול רלבנטי אחר ,על פי מסמכי
ההצעה ,ועל פי כל דין בבחירת ההצעה הזוכה.
 13.2.2ועדת המכרזים רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל
חוסר התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת ועדת המכרזים מונע הערכת ההצעה כדבעי.
 13.2.3ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעת מחיר שלדעתה המחירים בה נמוכים או גבוהים
באופן בלתי סביר.
 13.2.4אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו
במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שינוי או תוספת בגוף
המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
 13.2.5ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או את ההצעה בעלת
הציון הסופי הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעה הזוכה.
 13.2.6בכל אחד מן השלבים בבדיקת ההצעות ,תהא רשאית ועדת המכרזים לדרוש
מהמשתתפים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או השלמות לשביעות
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רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף ,חוסנו הכלכלי,
ניסיונו המקצועי והצעתו ,במסגרת שיקוליה ,כאמור .לא המציא המציע פרטים ו/או
מסמכים כאמור ,ייחשב כמי שסירב לעשות כן ,וועדת המכרזים תהא רשאית לפסול את
הצעתו.
 13.3ועדת המכרזים רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו של המשתתף
לבצע את המפורט במסמכי המכרז ואת ניסיונו ,לרבות ניסיונה של הוועדה עם המציע בעבר.
 13.4ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות
לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת
שיקוליה ,כאמור.
 13.5במקרה של הצעות שוות ,תהיה הוועדה רשאית ,אך לא חייבת ,לקיים תמחור נוסף בין שני
המשתתפים שהגישו הצעות שוות ,וזאת בהליך של פנייה למציעים להגיש הצעות משופרות,
במועד שייקבע על ידי הוועדה  .לחילופין או בנוסף ,במקרה כזה תהא הוועדה רשאית לשקול
כל שיקול רלבנטי נוסף בבחירת ההצעה הזוכה.
 13.6מציע שהינו עסק בשליטת אישה  -יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של
מחזיקה בשליטת העסק.
לעניין סעיף זה -
"עסק בשליטת אישה" – עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו ,ואשר יש לה ,לבד
או יחד עם נשים אחרות ,היכולת לכוון את פעילותו ,ובלבד שהתקיימו הוראות
פסקאות ( )1ו )2(-של ההגדרה אישור;
"אישור" – אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא
התקיים אף אחד מאלה:
אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  -הוא אינו קרוב (בן זוג ,אח ,הורה,
()1
צאצא ,ובן זוג של אח ,הורה או צאצא) של המחזיקה בשליטה;
אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  -אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה;
()2
"מחזיקה בשליטה" – נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה ,לבד או יחד עם נשים אחרות,
במישרין או בעקיפין ,בלמעלה מ 50%-מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק;
"נושא משרה" – מנהל כללי ,משנה למנהל כללי ,סגן למנהל כללי ,מנהל עסקים ראשי,
וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;
"עסק" – חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו
לציבור על פי תשקיף ,או שותפות הרשומה בישראל;
 13.7הוועדה רשאית לדרוש מן המשתתפים להציג ,בין היתר ,את המנהל מטעמה ,צוות העובדים,
כלי תוכנה וכיוצ"ב ,כדי לוודא שאלה תואמים את דרישות מסמכי המכרז ,קודם להחלטתה.
14

הודעה על תוצאות ההליך המכרז
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 14.1לזוכה תימסר הודעה בדוא"ל .
 14.2משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בדוא"ל .הערבות שהומצאה על ידו עם הצעתו
תוחזר לו לאחר חתימת חוזה בין הוועדה לבין הזוכה ולא יאוחר מ 60 -ימים לאחר קבלת
החלטה בדבר הזוכה.

חתימה על מסמכי המכרז והמצאת אישורים
15

על המשתתף לחתום על כל עמוד ועמוד של המסמכים הכלולים בחומר המכרז שעליו להגיש ,לרבות
על עמודי הוראות אלה וכן כל מסמך שישלח אל המציע על ידי הוועדה כגון הוראות נוספות ,סיכום
מפגש מציעים וכד' .ניתן לחתום בראשי תיבות על כל עמוד ,למעט במקומות שבהם יש מקום
לחתימה של המציע ואשר יחתמו בחתימה מלאה.
 15.1אם ההצעה מוגשת על ידי יחיד ,יחתום המציע תוך ציון שמו המלא ,מספר תעודת הזהות שלו
וכתובתו.
 15.2אם ההצעה מוגשת על ידי שותפות ,יחתום לפחות אחד השותפים בשם השותפות בצרוף ייפוי
כוח או הוכחה אחרת המעידה על זכותו לחתום בשם השותפות וכן ירשום בגוף ההצעה את
שמות יתר השותפים ,מספרי תעודות הזהות שלהם וכתובותיהם.
 15.3אם ההצעה מוגשת על ידי תאגיד ,יחתמו מורשי החתימה בצירוף חותמת התאגיד ויצורף מכתב
בחתימת עו"ד או רו"ח המאשר מי מוסמך לחתום בשם התאגיד .יש לצרף גם תעודת התאגדות
(מאושר על ידי עו"ד או רו"ח או רשות מוסמכת) על רישום התאגיד ורשימה מאושרת של
מנהליו.

16

הוועדה שומרת לעצמה את הזכות להעדיף לפי שיקול דעתה ,הצעות של מציעים בהתאם לכישוריהם
ו/או ניסיונם ו/או מהימנותם ו/או יכולתם הכספית.

17

הצעה שלא תהיה חתומה כיאות על ידי המציע לפי המפורט להלן – עלולה להיפסל.

18

הוועדה תהיה רשאית – לפי שיקול דעתה הבלעדי  -לפסול הצעה שלא צורפו אליה כל המסמכים
המפורטים לעיל.

19

למען הסר ספק מובהר ,כי הוועדה רשאית לפסול על הסף:
 19.1הצעה של מציע שבעבר היה לה עמו ניסיון מר ו/או בלתי מוצלח.
 19.2הצעה של מציע שהמציע או המנהל בתאגיד ,הורשע בעבירה פלילית בעבירות מרמה וכיו"ב
אשר רלוונטיים לנשוא המכרז .המציע יצרף להצעתו תצהיר כי הוא ו/או מנהל בתאגיד המציע
בו לא הורשעו בעבירה פלילית כאמור (נספח .)4

20

הוועדה תהיה רשאית להזמין את המציעים לראיון אישי על מנת להתרשם בדבר עמידתם בתנאי
המכרז ובקריטריונים.

הננו מאשרים בזאת בחתימתנו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיהם.
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חתימת ההסכם ,ערבות למתן השירותים
21

המציע שהצעתו תתקבל על ידי הוועדה ,מתחייב תוך  14יום ממועד קבלת ההודעה על הזכייה או
תוך פרק זמן אחר שיקבע על ידי הוועדה לפעול כדלקמן:
 21.1לחתום על ההסכם על כל נספחיו.
 21.2להמציא לוועדה ,על חשבונו הוא ,ערבות בנקאית (נספח  3להסכם) בסכום של ₪ 40,000
כולל מע"מ לתקופה של  36חודשים מיום החתימה על ההסכם .הערבות תהיה צמודה למדד
המחירים לצרכן מדד חודש יולי הידוע במועד הוצאתה ותהווה "ערבות לקיום ההסכם" ,הכל
להנחת דעתה של הוועדה.
 21.3להמציא לוועדה אשור על קיום ביטוחים (נספח  2להסכם) ,חתום על ידי החברה המבטחת
מטעמו ,הכל כמפורט בהסכם.

22

אם המציע ,אשר הצעתו נתקבלה ,לא יחתום על ההסכם ו/או לא ימציא הערבות לקיום ההסכם
ו/או את האשור לקיום הביטוחים תוך הזמן הקבוע בסעיף זה ,תהיה הוועדה רשאית למסור את
מתן השירותים למציע אחר אשר הצעתו נראית לה כנוחה ביותר או מתאימה ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי של הוועדה ,והערבות להצעה ,כולה או מקצתה ,תחולט לטובת הוועדה.
חילוט הערבות כאמור לעיל ישמש כפיצוי מוסכם במקרה של הפרה וזאת מבלי לפגוע בזכות הוועדה
לתבוע פיצויים נוספים.

23

מובהר בזאת שכל המסמכים ככל שקיבל המציע לצורכי המכרז ,הינם רכושה של הוועדה ולוועדה
זכויות יוצרים לגביהם.

הוצאות
24

הוועדה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן של המשתתפים להגשת הצעת המחיר,
לרבות הבדיקות המוקדמות ,הערבויות ,דמי קניית מסמכי המכרז או הוצאות אחרות כלשהן
הכרוכות בהגשת ההצעות ו/או הנובעות ממנה.

25

שמירת זכויות
 25.1הוועדה שומרת לעצמה את הזכות שלא למסור לביצוע חלק או חלקים שונים אף לא לאחד מן
המציעים.
 25.2אין הוועדה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא.
הננו מאשרים בזאת בחתימתנו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיהם.
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 25.3מבלי לפגוע באמור ,הוועדה שומרת על זכותה לבטל את ההליך מכרז ,מכל סיבה שהיא ,בכל
מועד שהוא ,לרבות לאחר הגשת הצעות ,ולמציעים לא תהא טענה ו/או תביעה כנגד הוועדה
בשל כך.
 25.4במסגרת שיקוליה לבחירת הקבלן הזוכה ,תשקול הוועדה  ,בין היתר ,את אמות המידה שנקבעו
בתקנה  22לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג ,1993-לרבות בכל הקשור לניסיונו של הקבלן,
מיומנותו ,כח האדם והציוד העומד לרשותו ,מצבו הכלכלי ,וכן את עמידתו של הקבלן בתנאים
הנדרשים במסמכי המכרז  ,על פי שיקול דעתה הבלעדי של הוועדה .
 25.5כל הזכויות במסמכי הבקשה שמורות לוועדה  .המשתתפים בהליך המכרז לא יהיו רשאים
לעשות כל שימוש במסמכי הבקשה אלא לצורך הכנת והגשת ההצעה .מסמכי המכרז הם
רכושה של הוועדה  ,הם ניתנים למציע בהשאלה לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד ועליו
להחזירם לוועדה עד המועד האחרון להגשת ההצעות  ,בין אם יגיש את ההצעה ובין אם לא
יגיש .אין המציע רשאי ,בין בעצמו ובין ע"י אחרים ,להעתיקם או לצלמם או להעבירם לאחר
או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

26

מחירים
ההצעה של המציע תכלול את כל העבודות בשלמותן ,ההתאמות לצרכי הוועדה ואת כל ההוצאות
והרווח ,לרבות מסים ,היטלים וכו' ,שיידרשו לשם ביצוע העבודות ,אלא אם כן צוין במפורש אחרת
במסמכי המכרז  .ההצעה לא תכלול מע"מ.

בכבוד רב
אלי בורנשטין
יו"ר
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מספר מציע______________ :
טופס 1

(ימולא ע"י החברה)
לכבוד
וועדה מרחבית לתכנון ובנייה נגב מערבי
ג.א.נ,.
הנדון :הצעת משתתף למכרז מס'  102/2018למערכת לניהול וועדה  ,מערכת מידע גאוגרפית ( )gis
ועדכון שכבות מידע
אנו הח"מ ,לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז שבנדון ,בין המצורפים ובין
שאינם מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז  ,מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:
.1

אנו מסכימים לתנאים המפורטים במסמכי המכרז  ,על כל נספחיו ,לרבות עדכונים ו/או שינויים
שנערכו בהם מעת לעת בכתב (הנקראים ביחד " -מסמכי המכרז" ) ,והעתידים כולם יחד להוות
את החוזה לביצוע העבודות נשוא המכרז .

.2

הננו מצהירים בזה כי קראנו את כל האמור במסמכי ההצעה  ,וכי כל הגורמים המשפיעים על
עלויות העבודה וביצועה ידועים ומוכרים לנו ,ובהתאם לכך ביססנו את הצעתנו לביצוע העבודות
נשוא המכרז (להלן" :העבודות") .כן אנו מצהירים כי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות
על טענות של אי הבנה או אי ידיעה של מסמכי ההצעה ואנו מוותרים בזה מראש על טענות אלו.

.3

אנו מצהירים בזה כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים במסמכי ההצעה  ,כי הצעתנו עונה על
כל הדרישות שבמסמכי ההצעה  ,כי נמצאים ברשותנו המערכות ,כל הידע ,הניסיון והיכולת
המתאימים לביצוע העבודה מבחינת האיכות ,ההספק וכוח האדם הדרושים לביצוע העבודות
נשוא הבקשה  ,הכל כמפורט במסמכי הבקשה ובהתאם ללוח הזמנים שיידרש.

.4

הננו מתחייבים למלא אחר הוראות מסמכי הבקשה ולמלא אחר כל התחייבויותינו על פי מסמכי
הבקשה במהימנות ואמינות ,תוך שמירה קפדנית על הוראות כל דין .אנו מצהירים כי איננו
רשאים להעביר כל מידע שברשותנו כתוצאה מהשתתפותנו במכרז זה לשום גורם אחר ,או לעשות
בו שימוש כלשהו שלא במסגרת הליך זה.

.5

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הננו מתחייבים לבצע את העבודות המפורטות במסמכי
הבקשה ,בסך כמפורט בהצעתנו למכרז  ,בהתאם להוראות מסמכי המכרז ,כולל ,בין השאר,
חוזה ההתקשרות במסגרתו ,והננו מקבלים לתת תמיכה לכלל המערכות ולוקחים על עצמנו
לסיים את העבודות האמורות להנחת דעתכם הגמורה ובלוח הזמנים שיידרש.
הננו מאשרים בזאת בחתימתנו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיהם.
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.6

אנו מתחייבים לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי הבקשה ולהפקיד בידיכם את נספח ב' -1
אישור על קיום ביטוחים חתום על ידי חברת הביטוח (נוסח מקורי) בהתאם למפורט במסמך ב'
– חוזה ההתקשרות לרבות העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות .כמו כן הננו מאשרים כי הבאנו
לידיעת מבטחינו את הוראות הביטוח הנכללות במכרז ואת מהות העבודות לפי המכרז במלואן
וקיבלנו ממבטחינו התחייבות לערוך עבורנו את כל הביטוחים הנדרשים על ידכם .במקרה בו
תיבחר הצעתנו כהצעה הזוכה נעמוד במלוא דרישותיכם לעניין ביטוחים כמפורט במסמכי
המכרז.

.7

הננו מצהירים בזא ת כי הובא לידיעתנו שאין באמור בהצעתנו זו או בהגשתה לכם כדי לחייב
אתכם ו/או כדי להוות קיבול על ידכם בדרך כלשהי של הצעתנו .אנו מסכימים כי תהיו זכאים,
אך לא חייבים ,לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו לביניכם .ידוע לנו ואנו
מסכימים כי אתם תהיו רשאים לנהל כל הליך שעניינו הגשת הצעות מתוקנות בהתאם להוראות
הדין .כן ידוע לנו שתהיו רשאים לבטל את הליך המכרז בכל מועד שהוא ,לרבות לאחר הגשת
ההצעות ועד למועד מתן צו התחלת עבודה.

.8

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ,אינה ניתנת לביטול ,שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו
לתקופה של עד  . 30.04.2019תוקף ההצעה יוארך לפרק זמן נוסף של ( 2שני) חודשים ,עפ"י דרישת
הוועדה בהודעה מוקדמת בכתב  7ימים לפני פקיעת ההצעה .במקרה זה תהיו רשאים לדרוש
מאתנו את הארכת תוקף הערבות בהתאם.

.9

מיד עם קבלת אישורכם בכתב כי הצעתנו נבחרה ונתקבלה ,יהיו התנאים המפורטים בה ,על כל
נספחיה ,חוזה המחייב אותנו.
אם הצעתנו תתקבל ,הננו מתחייבים לבוא למשרדכם ,במועד שיקבע על ידכם לשם כך ,ולהפקיד
בידיכם ערבות בנקאית לביצוע החוזה ,כנדרש במסמכי המכרז  ,את אשור המבטח בנוסח הנדרש
במסמכי החוזה (עותק מקור) ואת כל המסמכים הנוספים הטעונים המצאה על פי מסמכי המכרז
ועל פי דרישתכם ,וכמו כן לחתום על מסמכי החוזה המהווה חלק ממסמכי המכרז .

.10

אנו מתחייבים כי אם הצעתנו תתקבל ,נתחיל בבצוע העבודות בתאריך שיקבע על ידכם בהתאם
לצו התחלת עבודה שיינתן על ידכם ,וכן הננו מודעים לכך כי צו התחלת העבודה עשוי להינתן
בהתראה קצרה ביותר ומצהירים כי אנו נהיה ערוכים להתחיל בבצוע העבודות בהתאם
ובמהירות המרבית.

.11

מצורפת בזאת ערבות בנקאית ערוכה לפקודתכם כנדרש במסמכי המכרז (בנוסח שצורף כטופס
 2במסמכי המכרז).
הננו מאשרים בזאת בחתימתנו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיהם.
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.12

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

.13

אנו מצהירים כי הצעה זו מוגשת ללא קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים ואנו מתחייבים לא
לגלות ולמנוע את גלוי פרטי הצעתנו לאחרים עד למועד קבלת הודעת הוועדה על הזוכה בהליך
.
מכרז.

.14

אנו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על כל פרטיהם ,וכל הגורמים האחרים המשפיעים
על הוצאות העבודה ידועים ומוכרים לנו ,וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו.

.15

להצעתנו זו מצורפים כל הנספחים ו/או הטפסים הדרושים ,עפ"י מסמכי המכרז .

.16

אנו מאשרים כי ידוע לנו וכי אנו מסכימים לכך שבמסגרת שיקוליה לבחירת הקבלן הזוכה,
תשקול הוועדה  ,בין היתר ,את אמות המידה שנקבעו בתקנה  22לתקנות חובת המכרזים,
התשנ"ג ,1993-את עמידתו של הקבלן בתנאים הנדרשים במסמכי המכרז על פי שיקול דעתה
הבלעדי של הוועדה וכן כי הוועדה תהיה רשאית לפנות לכל גורם על מנת לבדוק את עמידתו של
הקבלן בתנאים הנדרשים במכרז .

.17

אנו מצהירים ,כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד שבשמו
מוגשת ההצעה ,וכי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו ,וכי אין כל מניעה עפ"י דין או
הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
בכבוד רב,

_____________________
תאריך

_____________
הקבלן

* ( חתימת מורשי חתימה וחותמת התאגיד)
שם הקבלן (באותיות דפוס)
שמות מורשי החתימה
ישות משפטית (חברה/שותפות/אחר-נא לפרט)
הננו מאשרים בזאת בחתימתנו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיהם.
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חתימת מורשי החתימה של המציע /הקבלן וחותמתו____________ :
עמוד  18מתוך 53

כתובת
מס' טלפון
מס' פקס
מספר עוסק מורשה
מס' ח.פ.

אישור חתימה
אני הח"מ _______________________ עו"ד של ____________________ מס' מזהה
______________(להלן" :התאגיד") מאשר בזה כי חתימות ה"ה
_______________________________ ו ,_______________________ -אשר חתמו על
הצעה זו ,בצירוף חותמת התאגיד ,מחייבות את התאגיד לכל דבר ועניין.

הננו מאשרים בזאת בחתימתנו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיהם.
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טופס 2
לכבוד
ועדה מרחבית לתכנון ובנייה נגב מערבי
צומת גילת
הנדון :ערבות בנקאית מספר ______________
על פי בקשת _____________ (להלן" :המבקשים") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום
עד לסך של  ₪ 20,000וזאת בקשר עם מערכת לניהול וועדה  ,מערכת מידע גאוגרפית ( )gis
ועדכון שכבות מידע.

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב
שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו,
או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון
כלפיכם טענה הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל
אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד .בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל
הנ"ל.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ____________ ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי ___________ לא תענה.
לאחר יום ______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
תאריך ____________________

בנק _________________

הננו מאשרים בזאת בחתימתנו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיהם.
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טופס 3
מחירים למכרז מס'  102/2018תנאים כלליים
.1

רואים את הקבלן המשתתף במכרז זה כאילו התחשב בהצעת המחירים בכל התנאים
המפורטים במכרז זו על כל מסמכיו.
הצעת הקבלן המשתתף כוללת את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים במפרט
הטכני ובכל המסמכים הכלולים במכרז זה.
הוועדה לא תכיר בכל טענה הנובעת מאי הבנת או טעות בהבנת תנאי כלשהו במכרז או
מאי התחשבות בו.

.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ובכפוף להוראות המפרט הטכני ,מחיר העבודה ייחשב
על ידי הקבלן ככולל את ערך:
ייעודי קרקע
א .מחשוב תכניות בניין עיר כולל זכויות בנייה  -הסבה
ב .מחשוב תכניות בניין עיר כולל זכויות בנייה  -שוטף (אופציונאלי)
מערכות מידע
ג.

מתן זכויות שימוש במערכת הגיאוגרפית (מודול צפייה  ,מודול עדכון ומודול
שטח ) המוצעת על ידי החברה עבור עובדי הוועדה או מי מטעמה בין בכותלי
הוועדה או מחוצה לה( .למען הסר ספק עובדי קבלן כלולים בסעיף זה).

ד.

התאמת המערכת לצרכי הוועדה .

ה.

הסבת מידע קיים במערכות הוועדה.

ו.

הקמת בסיס נתונים גיאוגרפי .

ז.

עדכון שוטף של שכבות מידע .

ח.

מימוש נספח ההפרדות.

ט.

כל העבודה הדרושה לשם ביצוען השלם של העבודות נשוא מכרז זה.

י.

המדריך למשתמש ונהלי העבודה.

יא .המסים והאגרות למיניהם ,דמי ביטוח וכד' (למעט מס ערך מוסף אשר יתווסף
לחשבון בהתאם להוראות בעניין זה במסמכי המכרז).
יב.

.3

כל ההוצאות הכלליות של הקבלן ,הישירות והעקיפות ,ובכלל זה הוצאותיו
המוקדמות והמקריות וכן הוצאות אחרות שיידרשו מאיזה סוג שהוא ,אשר תנאי
המכרז ו/או מסמכיו מחייבים אותן ,ובכלל זה כל התקורה של הקבלן ,לרבות
הוצאות המימון והערבויות ,בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים,
ובין שהן תיוודענה להם בעתיד.

אחריות

הננו מאשרים בזאת בחתימתנו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיהם.
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עמוד  21מתוך 53

מחירי ההצעה כוללים אחריות מקיפה לכל המוצרים והשירותים שיסופקו על ידי הקבלן.

חתימת הקבלן_______________ :
תאריך____________________ :
מספר מציע______________ :
(ימולא ע"י החברה)

הננו מאשרים בזאת בחתימתנו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיהם.
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מספר מציע______________ :
(ימולא ע"י החברה)
טופס  - 4הצעת מחיר
הטופס המלא מופיע בחוברת המכרז הנמצאת במשרדי הוועדה
לכבוד
וועדה מרחבית לתכנון ובנייה נגב מערבי
ג.א.נ,.
הנדון :הצעת מחיר למכרז מס'  102/2018למערכת לניהול ועדה ,מערכת מידע גאוגרפית ( )gis
ועדכון שכבות מידע

 .1כללי
להלן מספר הבהרות בכל הנוגע למילוי הצעת המחיר ומרכיביה:
 .1.1המחיר ,בכל שרות מוצע ,מתייחס לכל הפעולות ו/או החומרים ו/או המשאבים וכל
הנדרש להספקתו באופן שלרשות המזמין יעמדו הן מלוא השרות והן מלוא התפוקות
הנדרשות ממנו לפי צרכי המזמין או דרישות כל דין.
 .1.2פריט ו/או /שרות ו/או פעולה שלא יצוין ו/או שלא יצוין עבורו מחיר יסופק למזמין ע"ח
הקבלן ,בכל עת שיידרש לצורך קבלת מלוא התפוקות מהשירותים ו/או המערכות
שיבחר המזמין להזמין במהלך כל ההתקשרות.
 .1.3למחירים המוצעים בהצעה יתווסף מע"מ.
 .1.4כל המחירים בהצעה יהיו בתוקף בכל תקופת ההתקשרות.
 .1.5המציע יפרט את כלל המרכיבים שלא מפורטים במסמכי מכרז זה ולכן לא נכללים
בהצעתו והמזמין יידרש להצטייד בהם על חשבונו לצורך שימוש בשרותיו  /במערכת
המוצעת על ידו ויציין את מחירם .ככל שלא יציין את המרכיבים הנדרשים להירכש על
ידי המזמין ,עלויות אלו יחולו על המציע .
 .1.6אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה כולה או כל חלק ממנה והמזמין רשאי לבצע את
העבודה כולה או חלק ממנה בעצמו או באמצעות מי מטעמו.
 .1.7מובהר בזאת כי למזמין נתונה הזכות להזמין את כל המרכיבים המפורטים בבקשה ,או
חלקם ,וכן לקבוע את הכמות שתוזמן מכל מרכיב ממציע אחד או יותר על פי שיקול
דעתו הבלעדי ולמציע לא תהא זכות תביעה כלשהי בגין זאת.
 .1.8תוקף ההצעה יהיה עד ל . 30.04.19

 .2אופן תשלום התמורה

הננו מאשרים בזאת בחתימתנו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיהם.
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עמוד  23מתוך 53

בראשית כל חודש ועד היום ה  5 -שבו יגיש הקבלן למנהל ,שימונה מטעם המזמין ,חשבון
בגין השירותים שבוצעו והושלמו על ידו עד סוף החודש הקודם וטרם הוגש חשבון עבור
ביצועם.
המנהל יבדוק את החשבון ויאשרו במלואו או בחלקו או שלא יאשרו כלל ,על פי שיקול דעתו
הבלעדי.
המנהל יבדוק את החשבון המאושר ,יאשר את כולו או מקצתו או שלא יאשרו כלל וישלם
לקבלן את הסכום המאושר על ידו לתשלום במסגרת תנאי שוטף  45+בהתאם לחוק מוסר
תשלומים החל ממועד קבלת חשבונית המס בוועדה.
 .3תקופות עיקריות
הבקשה להצעות מחיר כוללת מרכיבי הקמת המערכת והסבת המידע הקיים שיבוצעו
בתקופה מוגדרת  ,וכן דמי שימוש במערכות ו/או בשירותים אחרים במסגרת שוטפת.
בכל הקשור להתקשרות לקבלת שירותים שוטפים ,תקופת ההתקשרות של המזמין עם קבלן
שיבחר תהיה לעד  60חודשים ובלבד שהקבלן עימו יתקשר המזמין עמד בהתחייבויותיו
כלפיו.
לצורך השוואת הצעות המחיר בלבד תחשב תקופת ההתקשרות לצרכי שימוש במערכות
המידע  36 -חודשים.
כל תקופה או כמות המצוינים בפרק זה הם לצורך השוואת הצעות המחיר בלבד ואין בהם
כדי לחייב את המזמין להזמין את הכמות הנקובה לכל פריט או להזמינו כלל ו/או להתקשר
לתקופה הנקובה או להתקשר עם המציע כלל.
 .4מרכיבי הצעת המחיר .
 .4.1כללי.
 .4.1.1המחיר הנקוב לדמי השימוש הוא לפיתוח ולשימוש מלא בכל היישומים למערכת
לניהול הוועדה ותהליכי העבודה בתחומים המצוינים במסגרת מכרז זה  ,ממשקים
למערכות נוספות בארגון  ,וכן לתחזוקתם ולתמיכה במשתמשים בהם.
 .4.1.2המחיר הנקוב לדמי השימוש הוא לפיתוח ולשימוש מלא בכל היישומים הגרפיים
והגיאוגרפיים לניהול המידע ותהליכי העבודה בתחומים המצוינים במסגרת מכרז
זה  ,ממשקים למערכות נוספות בארגון  ,וכן לתחזוקתם ולתמיכה במשתמשים
בהם.
 .4.1.3המחיר כולל ,מעבר לאמור ליישומים עצמם גם דמי שימוש ודמי תמיכה שנתית
בתוכנות התשתית הנדרשות לצורך השימוש ביישומים בוועדה ובאתר האינטרנט
וכן את כל הפעולות הנדרשות לשימוש מלא במערכות כולל:
 התקנת תוכנות התשתית
 התקנת היישומים
 בניית  /הקמת  /אחסנת  /תחזוקת  /עדכון אתר אינטרנט ככל שיידרש.
 הסבת הנתונים המנוהלים ,במועד ההסבה ,במערכות הקיימות
למערכות המוצעות וקליטתם בהם וביצוע כל הנדרש להבטחת שימוש
מלא של כל משתמשי המערכות בכל המידע והיישומים המנוהלים בהם
לפחות ברמת השימוש שהייתה במערכות הקיימות.
הננו מאשרים בזאת בחתימתנו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיהם.
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 .4.1.4המחיר עבור דמי השימוש בכלל המערכות  /יישומים הנקוב בהצעה הוא ללא
הגבלת כמות משתמשים ,אלא אם יצוין במפורש אחרת.
 .4.1.5המחיר עבור דמי השימוש בכלל המערכות  /יישומים הנקוב בהצעה כולל את
רכישת והתקנת כל תוכנות התשתית הנדרשות לשימוש על ידי כלל המשתמשים
במערכות ,אלא אם צוין במפורש אחרת.
 .4.1.6למען הסר ספק מובהר בזאת כי שרות התמיכה והתחזוקה יכלול את כל
ההתאמות הנדרשות למערכות המידע והיישומים הן כנדרש למזמין והן להבטחת
עמידת המזמין בכל הדרישות הסטטוטוריות ו/או הרגולטוריות האחרות כפי
שיחולו עליו מעת לעת במשך כל תקופת ההתקשרות.
 .4.1.7היה ובמהלך תקופת ההתקשרות ישנה המציע את סביבת הפיתוח ו/או ישדרג
את מערכותיו המשמשות את המזמין לפי מכרז זה הוא מתחייב לשדרג את גרסת
המערכות ו/או תת מערכת שהתקין  /העמיד לרשות המזמין קודם לכן לגרסה
העדכנית ולבצע על חשבונו בלבד את כל הנדרש כדי שלרשות המזמין תעמוד הגרסה
העדכנית ביותר של כל מערכת על כל המידע שנוהל במערכת טרם שדרוגה.
 .4.2רשימת היישומים הגראפיים והגיאוגרפיים המוצעים על ידי המציע
 .4.2.1מערכת לניהול וועדה כולל קישור למערכות חיצוניות כנדרש לפי כל דין ו/או
הרגולטור.
 .4.2.2מערכת לניהול וחישוב זכויות בקרקע
 .4.2.3מודול פיקוח מהשטח
 .4.2.4מערכת גאוגרפית הנדסית וכלל עירונית.
 .4.2.5ממשקים בין יישומי המציע לבין עצמם ובינם לבין המערכות המנהלות מידע
מרחבי  /משלים בוועדה או מחוצה לה והנדרשים ו/או ידרשו לוועדה במהלך
ההתקשרות.
 .4.2.6אתר אינטרנט הנדסי  -האתר אינטרנט יפותח לפי צרכי המזמין ויאוחסן אצל
המציע ועל חשבונו ויאפשר גישה למשתמשים ולציבור לפי הרשאות משתמש
לבחירת המזמין לכל אחד מהיישומים או מחלק מהמידע המנוהל בהם.
 .4.2.7דמי השימוש באתר האינטרנט ההנדסי יכללו גם התאמות לדרישות המזמין בכל
הקשור לקטגוריות נוספות להפעלת יישומי ייעודי הקרקע וזכויות הבניה ,הרישוי
והפיקוח ומעקב התב"ע וכן העלאת או עדכון תוכן בהם וכן הוספת  /הסרת
קישורים בין האתר ההנדסי לבין אתרים אחרים.
.5

הצעת המחיר – פירוט לגבי הצעת המחיר מופיע בחוברת המכרז המופיעה במשרדי הוועדה

.6

טבלה מרכזת

מס' סעיף
4.1

נושא

מחיר לכמות

דמי שימוש ליישומי התוכנה

4.2.5

עלויות חד פעמיות

6.6

עדכון ייעודי קרקע
סה"כ
הננו מאשרים בזאת בחתימתנו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיהם.
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_________

____________

שם המציע

חתימת המציע

____________
ת"ז/מס 'תאגיד /
מס' שותפות רשומה

כתובת המציע _____________________________טלפון המציע __________________
תאריך______________ :

הננו מאשרים בזאת בחתימתנו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיהם.
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חתימת מורשי החתימה של המציע /הקבלן וחותמתו____________ :
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טופס  - 5קריטריונים לקביעת איכות הצעת המציע
הטופס המלא מופיע בחוברת המכרז הנמצאת במשרדי הוועדה

הננו מאשרים בזאת בחתימתנו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיהם.
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עמוד  27מתוך 53

טופס  - 6מפרט טכני
הטופס המלא מופיע בחוברת המכרז הנמצאת במשרדי הוועדה

הננו מאשרים בזאת בחתימתנו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיהם.
_______________
חתימת מורשי החתימה של המציע /הקבלן וחותמתו____________ :
עמוד  28מתוך 53

טופס 7

הצהרת הקבלן
תאריך______:

לכבוד
וועדה מרחבית לתכנון ובנייה נגב מערבי
צומת גילת

הנדון :מכרז פומבי מס'  102/2018למערכת לניהול ועדה  ,מערכת מידע גאוגרפית ( )gisועדכון שכבות
מידע
אני ,הח"מ ,לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה ויסודית את כל מסמכי המכרז ,בין הכלולים בתיק המכרז ובין שאינם
כלולים בו אך מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ,ולאחר שבדקתי ו/או ידועים לי כל הנתונים העובדתיים והמשפטיים הנחוצים
לצורך הגשת הצעתי זו ,מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

.1

הבנתי את והנני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז והצעתי זו מוגשת בהתאם ,ולא אציג כל תביעות
ו/או דרישות ו/או טענות המבוססות על אי-ידיעה ו/או אי-הבנה והנני מוותר בזה מראש על טענות
כאמור.

.2

בדקתי ,לפני הגשת הצעתי זו ,את הנתונים העובדתיים והמשפטיים המתייחסים לביצוע העבודות
בהתאם לתנאי מכרז זה ואת כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתי ו/או
התחייבותי ,ואין ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או דרישות או טענות בעניין זה ואני מוותר בזאת מראש
על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור.

.3

הנני מכיר ומחזיק ברשותי את המפרט הטכני המצורף להסכם והמהווים חלק בלתי נפרד הימנו ,
הדרוש לביצוע העבודות ולא אציג כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות המבוססות על אי-ידיעה ו/או
אי-הבנה ו/או אי אחזקה של המפרט הנ"ל והנני מוותר בזה מראש על טענות כאמור.

.4

הנני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז ,הצעתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי
המכרז והנני מקבל על עצמי לפעול בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.

.5

הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.

.6

במידה ויוכח קשר או תיאום ביני לבין מציעים אחרים ,תהא הוועדה רשאית לפסול את הצעתי ולחלט את
הערבות הבנקאית ו/או לבטל את המכרז ללא כל תביעות מצדי ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת
לוועדה.

.7

במידה ויוכח קשר או תיאום בין מציעים אחרים ללא כל מעורבות שלי ,רשאית הוועדה לבטל המכרז ללא
כל תביעות מצדי ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לוועדה

.8

הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ,והכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

.9

הנני מסכים כי תהיו זכאים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם הסכם מחייב ביני
לביניכם.

.10

להבטחת קיום הצעתי ,אני מוסר בזאת ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס _______ ( ₪במילים________ :
אלף שקלים חדשים) .צמודה למדד המחירים לצרכן .

.11

היה והצעתי תתקבל ,אני מתחייב כי תוך  7ימים ממועד ההודעה על זכייתי במכרז ,אמציא את הערבות
הבנקאית כאמור בסעיף  10להסכם ההתקשרות וכל המסמכים והאישורים שעלי להמציא ,תוך  7ימים
ממועד ההודעה על זכייתי במכרז.

.12

היה ומסיבה כלשהי ,לא אעמוד בהתחייבויותיי ,אני מסכים כי הערבות הבנקאית הנלווית להצעתי במכרז
תמומש על ידכם ,וסכום הערבות יחולט על ידכם ,כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.
הננו מאשרים בזאת בחתימתנו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיהם.
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.13

ידוע לי שאין במתן ערבות כאמור לעיל או במימושה כדי לפגוע בזכויות הוועדה לתבוע את נזקיה הממשיים
אף אם הם יהיו גבוהים מסכום הערבות הנ"ל ,וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לוועדה.

.14

יש לי היכולת הפיננסית ,הידע והמיומנות ,הכישורים המקצועיים והטכניים ,כוח העבודה המיומן והציוד
הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז ,בהתאם להוראות המכרז והסכם ההתקשרות.

.15

הצעתי זו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה ,אני זכאי לחתום
בשם התאגיד על הצעה זו ,אין כל מניעה ,על פי כל דין או הסכם ,לחתימתי על הצעה זו ,ובחתימת הסכם
ההתקשרות ובביצוע ההתחייבויות על פיו ,לא יהא משום פגיעה בזכויות צדדים שלישיים כלשהם.

 .16לא הוגש נגדי ו/או נגד מנהל ממנהלי ו/או נגד עובד מעובדי כתב אישום לבית משפט ,בגין עבירה
שנושאה פיסקלי או עבירה פלילית לפי סעיפים ( 290-297עבירות שוחד) לחוק העונשין ,התשל"ז-
( 1977להלן" :חוק העונשין") ,או לפי סעיפים  383-393לחוק העונשין (עבירות גניבה) ,או לפי
סעיפים  414עד  438לחוק העונשין (עבירות מרמה ,סחיטה ועושק) ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע
העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא ,ו/או הוצא כנגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו צו למניעת
הטרדה מאיימת עלפי חוק מניעת הטרדה מאיימת ,התשס"ב.2001-
 .17הנני מנהל פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש לפי חוק עיסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות ותשלום חובות מס) ,תשל"ו  ,1976 -וביכולתי להמציא לוועדה אישור בר תוקף על כך,
בהתאם לסעיף  2לחוק הנ"ל.
 .18מצורפים בזאת מכתבי המלצה .הוועדה רשאית לפנות לממליצים ולקבל מידע על עובדי ועל רמת
עבודתי והצלחותיי בתחום נשוא המכרז.
 .19אני מסכים שהוועדה או מי שימונה על ידה יקבל אצל הממליצים מידע לגבינו ולגבי יכולתנו בתחום
נשוא המכרז ,ואנו מוותרים בזאת על תביעות לשון הרע ו/או כל תביעה אחרת נגד הממליצים או
מי מהם בגין כל דבר הקשור ו/או הנובע מהמידע שימסרו לנציגי הוועדה כאמור.
 .20אם הצעתי זו תזכה במכרז הנני מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לתנאי המכרז ובהתאם לתנאי
ההסכם ונספחיו.
 .21הנני מצהיר ומתחייב כי הצעתי זו הוכנה והוגשה על-ידי לאחר שבדקתי היטב את ההיקף ,המהות
והתנאים לביצוע העבודות וההתחייבויות האחרות שיהיה עלי לבצע אם אזכה במכרז והוועדה
תתקשר עמי בהסכם ההתקשרות וכי לא אהיה זכאי לכל תשלום ,מכל מין וסוג שהוא ,מעבר לאמור
בהסכם ההתקשרות ,שייחתם עמי כנגד ביצוע מערכת לניהול ועדה  ,מערכת מידע גאוגרפית ()gis
ועדכון שכבות מידע המפורטים בתנאים הכללים למכרז ומילוי אחר כל ההתחייבויות שיחולו עלי
על-פי הסכם ההתקשרות ונספחיו.
 .22ידוע לי כי אי צירוף מסמך כלשהוא ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכי המכרז ,יגרום לאי-הבאת
הצעתי לדיון בוועדת המכרזים.

ולראייה באתי על החתום ביום __________ לחודש __________ :2018

שם המציע:

מס' תאגיד_______ :כתובת:

מס' ת.ז:.

מספר עוסק מורשה:

טלפון:

פקס:
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שמות מורשי החתימה:

שם

ת.ז.

שם

ת.ז_________ .

חתימה:
להצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו"ד/רו"ח של התאגיד המפרט מי הזכאים לחתום ולהתחייב בשם התאגיד.

הננו מאשרים בזאת בחתימתנו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיהם.
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טופס 8
הצהרת ניסיון
.1

אני הח"מ __________ת.ז ,____________ .מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

.2

אני משמש בתפקיד ____________ בחברת _______________ (להלן" :הקבלן"" ,המציע")( .במקרה של סוג תאגיד
אחר יש לשנות בהתאם).

.3

אני עושה הצהרה זו בשם ומטעם הקבלן לצורך הגשתה לוועדה מרחבית לתכנון ובנייה נגב מערבי במסגרת הצעת הקבלן
למכרז מכרז פומבי מס'  102/2018להקמת למערכת לניהול ועדה  ,מערכת מידע גאוגרפית ( )gisועדכון שכבות מידע .

.4

הריני להצהיר שיש לנו את הניסיון כנדרש בסעיף  2.2למסמך א' התנאים הכלליים (לפחות  3התקנות בוועדות בניין עיר )
כמפורט להלן:

התקנות של המציע למערכת לניהול וועדה
יצוינו רק התקנות פעילות למועד הגשת המכרז
שם הוועדה
לתו"ב

שנת התקנת
המערכת בוועדה

מודולים פעילים
רישוי ,תבע ,השבחה ,יעודי
קרקע

שם איש הקשר ,מספרי
טלפון

הננו מאשרים בזאת בחתימתנו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיהם.
_______________
חתימת מורשי החתימה של המציע /הקבלן וחותמתו____________ :
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.5

הריני להצהיר שיש לנו את הניסיון כנדרש בסעיף  2.3למסמך א' התנאים הכלליים (לפחות  5התקנות ברשויות  /ועדות
בניין עיר ) כמפורט להלן:

התקנות של המציע למערכת מידע גאוגרפית ()gis
יצוינו רק התקנות הפעילות במועד הגשת המכרז .
במידה והמערכת המוצעת הינה של קבלן משנה ,יצוינו רק פרויקטים בהם קיים ממשק למערכת לניהול
ועדה של המציע.
אם המערכת הינה של קבלן משנה נא לציין את שם הקבלן _______________
שם הלקוח

שנת התקנת
המערכת

מודולים פעילים במערכת
(יעודי קרקע ,תשתיות ,מידע
כללי ,חירום ,ועוד)

שם איש הקשר ,מספרי
טלפון

הננו מאשרים בזאת בחתימתנו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיהם.
_______________
חתימת מורשי החתימה של המציע /הקבלן וחותמתו____________ :
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.6

הריני להצהיר כי מנהל הפרויקט מטעמנו עומד בדרישות המפורטות בסעיף  2.5למסמך
א' התנאים הכלליים כמפורט להלן:
להלן פרטי מנהל הפרויקט המיועד מטעם המשתתף:

.7

.6.1

שם מנהל הפרויקט הצוות ;________________ :ת.ז.______________ .

.6.2

למנהל הפרויקט הנ"ל _____ שנות ניסיון בניהול וליווי מערכות לניהול וועדה ,
מערכות גאוגרפיות ברשויות מקומיות ובליווי פרויקטים למחשוב ייעודי קרקע
ועדכון שכבות מידע.

.6.3

מצ"ב להצעת המשתתף קורות חיים של ראש הצוות המיועד.

.6.4

הריני מצהיר כי מנהל הפרויקט מועסק אצל המשתתף נכון למועד האחרון
להגשת הצעות במכרז (מצ"ב להצעת המשתתף תלוש שכר או אישור רו"ח).

ממשקים למערכות אחרות
יצוינו רק לקוחות בהם קיימים ממשקים פעילים נכון למועד הגשת המכרז
אם המערכת הינה של קבלן משנה נא לציין את שם הקבלן _______________
במידה והמערכת הגאוגרפית הינה של קבלן משנה ,יצוינו רק פרויקטים בהם קיים ממשק
למערכת לניהול ועדה של המציע .

לכל ממשק יש לציין עד  3לקוחות
לכל ממשק יש לציין בטבלה האם הוא דו כיווני בין המערכות או חד כיווני (ממערכת אחת בלבד).
הסימון יהיה חד כיווני או דו כיווני
הננו מאשרים בזאת בחתימתנו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיהם.
_______________
חתימת מורשי החתימה של המציע /הקבלן וחותמתו____________ :
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לקוח 1

נושא

לקוח 2

לקוח 3

ניהול ועדה  -מערכת גאוגרפית
ניהול ועדה  -מערכת גביה
מערכת גאוגרפית -מערכת גביה

.8

זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

____________________
חתימה
אישור עורך דין
אני הח"מ ______________ ,עו"ד ,מ.ר ,_________ .מאשר/ת כי ביום ________ הופיע/ה
בפני מר/גב' _____________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז.
___________________ /המוכר/ת לי באופן אישי ,המוסמך לחתום בשם המשתתף ,ואחרי
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא
יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
____________________

הננו מאשרים בזאת בחתימתנו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיהם.
_______________
חתימת מורשי החתימה של המציע /הקבלן וחותמתו____________ :
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טופס 9
נוסח המלצות על ניסיון עבר בביצוע פרויקט ייעודי קרקע לוועדה מקומית /ועדה מרחבית
** על המשתתפים לשכפל את נוסח האישור על מנת להגיש המלצות מלפחות  5ועדות מקומיות /מרחביות שונות **

לכבוד
וועדה מרחבית נגב מערבי
א.ג.נ,.
הנדון :אישור והמלצה על ניסיון בביצוע פרויקט למחשוב ייעודי קרקע
מתוקף תפקידי כ( _______________ -התפקיד המקצועי) ב_______________________ -
(שם ועדת בנין העיר) (להלן" :הוועדה") ,הריני מאשר כי במהלך התקופה שמיום 1.10.2011
הספק __________________ (להלן" :המשתתף") ,ביצע והשלים עבור הוועדה פרויקט
למחשוב ייעודי קרקע (להלן" :השירותים") ,כקבלן ראשי.
מועד תחילת ביצוע :חודש _____ שנת _____; מועד סיום :חודש _____ שנת _____.
להלן התייחסותי לעבודות הספק (נא לסמן /למלא ניקוד במקום המתאים):
ניקוד

קריטריון
התקדמות הקמת הפרויקט -מספר גושים
ממוצע בשנה

 פחות מ 15-גושים בממוצע לשנה (=  0נק')
 מעל  15גושים בממוצע לשנה (=  1נק')
_____ נקודות

שביעות רצון מטיב עבודות המשתתף ומידת
שיתוף הפעולה שלו במהלך הקמת הפרויקט
שביעות רצון מתוצר עבודות המשתתף לאחר
סיום הפרויקט
הוועדה מפיקה דפי מידע באופן שוטף
מהמערכת

בסולם  2 -0נקודות ( =0גרוע =2 ,מעולה) :
_____ נקודות
בסולם  1 -0נקודות ( =0גרוע =1 ,מעולה) :
_____ נקודות
 הוועדה לא מפיקה דפי מידע באופן שוטף
מהמערכת (=  0נק')
 הוועדה מפיקה דפי מידע באופן שוטף
מהמערכת (=  1נק')
_____ נקודות

פרטי הממליץ:
_______________
שם מלא
______________
תאריך

_______________
תפקיד בוועדה

_______________
סלולארי/טלפון

__________________
חתימה וחותמת הממליץ

הננו מאשרים בזאת בחתימתנו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיהם.
_______________
חתימת מורשי החתימה של המציע /הקבלן וחותמתו____________ :
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טופס 10
הצהרה בדבר קירבה/העדר קרבה לעובד הוועדה ו/או לחבר וועדה
לכבוד
וועדה מרחבית נגב מערבי (להלן -הוועדה)
א.ג.נ,.
הריני לאשר כי הוועדה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
 .1סעיף 122א'(א) לפקודת העיריות הקובע כדלקמן:
"חבר וועדה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על
עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו ,או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד
".לחוזה או לעסקה עם הוועדה .לעניין זה "קרוב" – בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות
 .2כלל  12של הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות ,י.פ .תשמ"ד עמ'
 ,3114קובע כדלקמן :
"חבר הוועדה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה" ,חבר וועדה" -
חבר וועדה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו
 .3סעיף  (174א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:
"פקיד או עובד של וועדה לא יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי עצמו או על
ידי בן-זוגו או שותפו או סוכנו ,בשום חוזה שנעשה עם הוועדה ובשום עבודה המבוצעת
למענה".
 .4בהתאם לכך ,הנני מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
 4.1אין בין חברי מליאת הוועדה למי מבעלי העניין ו/או המנהלים במציע :בן זוג ,הורה ,בן או
בת ,אח או אחות ,סוכן או שותף.
 4.2בתאגיד שבשליטת המציע ו/או מי מבעלי העניין במציע ו/או מי ממנהלי המציע ,אין לאחד
מאלה המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על  10אחוזים בהון או ברווחים,
ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או עובד אחראי.
 4.3אין למציע ו/או מי מבעלי השליטה במציע ו/או מי ממנהלי המציע בן-זוג ,שותף או סוכן
העובד בוועדה.
 4.4לעניין סעיפים  2.2-2.3לעיל" :בעל ענין" – כהגדרתו בסעיף  1לחוק ניירות ערך ,תשכ"ח-
" . 1968מנהל" – מנכ"ל או סמנכ"ל במציע ,או כל נושא משרה אחר הממלא תפקיד בפעילות
המציע אשר על פי מהותו מקביל למנכ"ל או סמנכ"ל .
 .5ידוע לי כי ועדת המכרזים של הוועדה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יימצא כי למציע ו/או
למי מבעלי העניין בו ו/או למי ממנהלי המציע מתקיימת זיקה למי מחברי הוועדה ו/או לעובדי
הוועדה כאמור לעיל ,או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
הננו מאשרים בזאת בחתימתנו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיהם.
_______________
חתימת מורשי החתימה של המציע /הקבלן וחותמתו____________ :
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 .6אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.

תאריך_____________ :

חתימת מורשי חתימה של המציע_____________________:

אישור עו"ד :אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי  :עו"ד_________________ :

הננו מאשרים בזאת בחתימתנו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיהם.
_______________
חתימת מורשי החתימה של המציע /הקבלן וחותמתו____________ :
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הסכם
למתן שירותי מערכת לניהול ועדה ,מערכת מידע גאוגרפית (  )gisועדכון שכבות
מידע
שנערך ונחתם ב_______ ביום _______בחודש_________ שנת________
בין
וועדה מרחבית לתכנון ובנייה נגב מערבי
שכתובתה צומת גילת
ובין
__________________
הואיל:

(להלן " :הוועדה ")

(להלן " :הקבלן")
והוועדה פרסמה מכרז למתן שירותי מערכת לניהול ועדה  ,מערכת גיאוגרפית ( )gis
(להלן "השירותים")

והואיל :והקבלן הגיש הצעה במסגרת המכרז והסכים לקבל על עצמו מתן השירותים נשוא
המכרז בהתאם למסמכי המכרז ותנאיו.
והואיל:

והקבלן מצהיר כי הוא בעל היכולת ,המיומנות והרישוי המתאימים למתן שירותים
נשוא הסכם זה.

והואיל :ובדעת הצדדים להתקשר בתנאים שיפורטו להלן:

אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
כללי
.1

המבוא לחוזה זה ,מסמכי המכרז והנספחים המצורפים אליו ,כמפורט להלן ,מהווים חלק בלתי
נפרד מחוזה זה.
נספח א' -
נספח ב' -
נספח ג'-
נספח ד' –
נספח ה'-

נוסח כתב ערבות בנקאית לעמידה בתנאי המכרז
אישור על קיום ביטוחים
תכנית עבודה
תצהיר בדבר העדר עבירות פליליות
נוהל היפרדות

הננו מאשרים בזאת בחתימתנו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיהם.
_______________
חתימת מורשי החתימה של המציע /הקבלן וחותמתו____________ :
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.2

הגדרות למונחים המפורטים להלן תהא המשמעות המפורשת בצידם:
" .2.1מסמכי המכרז" או "מסמכי החוזה"  -כל המסמכים המפורטים לעיל ,לרבות חוזה זה.
" .2.2הקבלן"  -לרבות נציגיו של הקבלן ,עובדיו ,שלוחיו ,מורשיו המוסמכים ,ולרבות כל
קבלן משנה הפועל בשמו ובשבילו בביצוע העבודות נשוא הסכם זה.
" .2.3העבודות" ו/או "השירותים"  -כל עבודה בהתאם להסכם זה ונספחיו ,ובפרט לפי
המפרט הטכני ,טופס  , 6לרבות כל עבודה שתוטל על הקבלן בהתאם להסכם זה ע"י
המזמינה ולרבות עבודות ארעיות ו/או נוספות ו/או חלקיות הנדרשות לביצועו של
ההסכם או בקשר לביצועו.
" .2.4הצעת הקבלן" – הצעת הקבלן לביצוע העבודות נשוא המכרז שמולאה על גבי מסמך א'
– טופס .4
" .2.5ציוד ,מוצרים ותוכנות מדף "  -כל הציוד ,מוצרים ,תוכנות מדף וכיוצ"ב ,הדרושים
לשם ביצוען והשלמתן של העבודות נשוא המכרז

.3
.4

התחייבויות הקבלן.:
הקבלן מתחייב בפני הוועדה למתן שירותים כמפורט במפרט הטכני – טופס  6ובתכנית העבודה –
נספח ג'  ,להסכם זה.
הקבלן מתחייב להשלים את העבודות הקשורות במתן שירותי מערכת מידע גיאוגרפית ועדכון
שכבות מידע ,לפי הפירוט שבכל הזמנת עבודה ,ולמסור אותם מושלמים ומוכנים לשימוש תוך פרק
הזמן שהוגדר בכל הזמנה ו/או קריאה לביצוע.

איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה:
.5

הקבלן יבצע את העבודות בעצמו ו/או באמצעות עובדיו בלבד .הקבלן מתחייב לא להסב ולא להעביר
את ההסכם ,כולו או מקצתו ,או כל טובת הנאה על פיו
לאחר ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,אלא אם קיבל את הסכמת הוועדה לכך ,מראש ובכתב.

.6

היה והקבלן הנו תאגיד או שותפות רשומה או בלתי רשומה יראו בהעברת  25%או יותר מהשליטה
בתאגיד או מזכויות השותפות בין אם העברה נעשתה בבת אחת בין אם נעשתה בחלקים ,כהעברת
זכות המנוגדת לסעיף  2לעיל.

.7

הקבלן יוכל להעסיק קבלן משנה ובלבד שהקבלן עומד בתנאי הסף בפרק בו הוא יבצע עבודה עבור
הקבלן הראשי .

.8

הקבלן מתחייב שלא להעסיק קבלני משנה לשם מתן שירותים על ידו אלא לאחר קבלת הסכמת
הוועדה מראש ובכתב .הוועדה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ומבלי שתהא חייבת במתן
הננו מאשרים בזאת בחתימתנו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיהם.
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נימוקים להחלטתה ,שלא לאשר העסקתו של קבלן/י משנה מסוים/ים .בכל מקרה תהא האחריות
לקיום הוראות מסמכי ההסכם ולטיב השירות על הקבלן.
תקופת ההתקשרות:
הסכם זה נכרת לתקופה של  36חודשים וזאת החל מיום ________וכלה ביום __________.
.9
הוועדה תהא רשאית ,להאריך את תקופת ההסכם ב 2 -תקופות נוספות בנות  12חודשים כל אחת
(כולן או חלקן) כך שבכל מקרה תקופת ההתקשרות הכוללת לא תעלה על  5שנים.
הוועדה רשאית לבטל הסכם זה בכל עת וללא צורך בהנמקה ומבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים
.10
כלשהם עקב הפסקת ההתקשרות ,וזאת בהודעה בכתב לקבלן לפחות  30יום טרם סיום תקופת
ההתקשרות.
התמורה:
.11

בתמורה בגין מילוי עבודות שביצע הקבלן על פי חוזה זה יהא הקבלן זכאי לתמורה בהתאם להצעת
הקבלן ולאחר אישור הגורמים המוסמכים לכך.
מודגש בזאת כי התמורה הנזכרת לעיל תהא סופית ומוחלטת ולא תיווסף אליה כל תוספת מכל סוג
שהיא.
הקבלן יגיש חשבון מפורט בו ייכלל אך ורק הסכום הנזכר בהתאם לאמור בסעיף  11לעיל ,בצירוף
דיווח פעולות הקבלן .לאחר בדיקת החשבון ואישורו ע"י גזבר הוועדה והגורמים המוסמכים לכך
ישולם החשבון בשינויים או ללא שינויים לפי קביעת גזבר הוועדה .

.14

הקבלן יעביר דיווח פעילות חודשי מידי כל חודש קלנדארי יחד (בצירוף) עם הגשת החשבונית
החודשית ,בכל אורך תקופת החוזה ותקופות ההארכה ,דו"ח זה יכלול את כל הפעולות והשירותים
שניתנו ע"י הקבלן לוועדה משך החודש הקלנדארי הקודם בגינו הוגשה חשבונית התשלום .דיווח
הפעילות יכלול כל הפעולות שבוצעו ע"י הקבלן בוועדה .

.15

את התמורה תשלם הוועדה לקבלן בתשלומים חודשיים בתנאי תשלום של "שוטף  45 +יום" .למען
הסר ספק ,התמורה כוללת את כל המשרדים ,החומרים ,הציוד ,כוח האדם וכד' הדרושים לקבלן
לצורך מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה .מוסכם בין הצדדים כי הקבלן לא יהא זכאי לדרוש
מהוועדה תמורה נוספת ו/או החזר הוצאותיו בכל הקשור לביצוע השירותים על פי הסכם זה ומוסכם
כי לוועדה שמורה הזכות לקזז מהתמורה המגיעה לקבלן ,כל סכום המגיע מהקבלן לוועדה .

.12
.13

העדר יחסי עובד מעביד:

הננו מאשרים בזאת בחתימתנו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיהם.
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 .16הקבלן מתחייב לבצע התחייבויות שלקח על עצמו בצורה דייקנית ומושלמת ולשביעות רצונה של
הוועדה .
 .17הצדדים מסכימים ומצהירים בזה כי לא יהיו בין הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ובין הוועדה ,
יחסי "עובד – מעביד" וכי מעמדו של הקבלן עפ"י הסכם זה הוא מעמד של "קבלן עצמאי" על כל
הכרוך והמשתמע מכך.
 .18עובדי הקבלן ימצאו תחת פיקוחו ,השגחתו ,ביקורתו ואחריותו של הקבלן בלבד והקבלן יישא לבדו
בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות במתן השירותים על פי מסמכי ההסכם לרבות תשלום שכר עבודה,
זכויות סוציאליות ותשלומים אחרים כנדרש על פי כל דין .כמו כן מתחייב הקבלן לקיים בכל תקופת
תוקפו של הסכם זה לגבי עובדיו ,שיועסקו במתן השירותים ,את האמור בכל דין ולמלא אחר כל
האמור בחוקי העבודה.
 .19עם חתימה על הסכם זה הקבלן מאשר בזה כי ידוע לו שהתמורה שהוסכמה בינו לבין הוועדה בעד
השירותים שהוא מגיש לה ,נקבעה בהתבסס על ההנחה וההסכמה כי לא מגיעים לו ו/או למי מעובדיו
ולא יגיעו לו ו/או למי מעובדיו בגין העסקתו ו/או סיום העסקתו ,תשלומים נוספים כלשהם ,כך,
שהתמורה שעליה הוסכמה בין הצדדים היא העלות המלאה ,הכוללת והבלעדית שתהיה לוועדה בכל
הקשור בשירותים שהקבלן ו/או מי מעובדיו יגיש לה.
.20

כל עובדי הקבלן יחתמו על תצהיר העדר יחסי עובד מעביד בינם לבין הוועדה .

.21

במקרה ,שעל אף האמור בהסכם זה ועל אף הצהרותיו המפורשות של הקבלן שאין בין הקבלן ו/או
מי מעובדיו יחסי עובד – מעביד ,תקבע ערכאה שיפוטית מוסמכת שנוצרו יחסי עובד -מעביד בין
הוועדה לבין הקבלן ו/או מי מעובדיו ,אזי יחולו ההוראות הבאות כמפורט בסעיפים  21 -23להלן.

.22

התמורה בגין מתן השירותים תקטן רטרואקטיבית ב( 40% -להלן –התקבול-התמורה בגין מתן
השירותים לאחר הקטנה רטרואקטיבית) וזאת בשונה מהתמורה הנקובה להלן.

 60% .23מהתקבול ייחשב כשכר ו 40% -מהתקבול ייחשב כמקדמה על חשבון תשלומים להם היה הקבלן
ו/או מי מעובדיו זכאי ,ככל שיקבע כי הקבלן היה זכאי להם ,כגון :תוספת יוקר ,שעות נוספות ,דמי
הבראה ,דמי חגים ,הוצאות נסיעה ,ביטוח לאומי ,ביטוח בריאות וכל התשלומים הסוציאליים ,ככל
שחלו ו/או חלים ו/או שיחולו על הוועדה לפי כל דין ו/או הסכם ,החל מיום תחילת מתן השירותים
ועד למועד הקובע.
 .24במקרה כאמור ,הקבלן מתחייב להשיב לוועדה את כל תשלומי היתר שקיבל מעבר למגיע לו ,לרבות
מע"מ ,היינו ,את ההפרש בין התמורה ששולמה לו כעצמאי לבין התקבול שהגיע לו כשכיר ,החל
ממועד תחילת מתן השירותים ועד למועד השבת הכספים בפועל ,בתוספת ריבית והפרשי הצמדה על
הננו מאשרים בזאת בחתימתנו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיהם.
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פי חוק פסיקת ריבית והצמדה או בתוספת ריבית בשיעור של  7%לשנה ,ממועד קבלת התמורה ,לפי
הגבוה מבין השנים.
 .25הקבלן ישפה ויפצה את הוועדה על כל הוצאה ו/או תשלום שייגרמו לה עקב האמור ,לרבות הוצאות
משפטיות ,מיד עם דרישתה הראשונה של הוועדה .
 .26הוועדה תהיה רשאית לקזז מכל סכום לו הקבלן יהיה זכאי את החוב שלו לוועדה .
מנהל הפרויקט וצוות הפרויקט
 .27הקבלן יעסיק עובד מטעמו ,אשר ישמש כמנהל הפרויקט שישמש כאיש קשר בינו לבין הוועדה
לצורך השירותים אותם הוא מספק לוועדה  .פרטי איש הקשר ומספר הטלפון הסלולארי שלו
יימסרו למפקח ,למנהל ולכל הנציגים הרלוונטיים בוועדה.
 .28מנהל הפרויקט יהיה העובד אשר הוצג על ידי הקבלן במסגרת הצעתו במכרז.
 .29ככל שיעלה צורף בהחלפתו ,בין אם לאור נסיבות פנימיות אצל הקבלן ובין אם לאור דרישת
הוועדה ,מתחייב הקבלן להעסיק עובדים בעלי ניסיון בביצוע תפקידים דומים בפרויקטים
דומים במהותם ,ולעניין מנהל הפרויקט -ניסיון כאמור של לפחות  3שנים.
 .30איש הקשר יתייצב בוועדה או באתרים בתחום הוועדה או בכל מקום רלוונטי לפי הוראת
הוועדה ,בכל עת שיידרש לכך.
 .31הקבלן מתחייב להחליף מיד כל עובד שיימצא עד על ידי הוועדה כלא מתאים.

סודיות:
 .32הקבלן ועובדיו מתחייבים לשמור בסודיות מוחלטת את כל הידע והמידע מכל מין וסוג ,אשר יגיע
לידיהם בין בעל פה ובין בכתב ,בין בצורה ישירה ובין עקיפה ,השייך או הנוגע בכל צורה ואופן
לפעילות הוועדה  ,לרבות כרשות ציבורית ,עסקית וכמעסיקת עובדים ,ולרבות מידע בדבר טכניקות
וטכנולוגיות ,שיטות עבודה ,מקורות מימון ותנאיהם ,תנאי עבודה ,שכר ,תכניות ,מפרטים ,נתונים,
וכל מידע אחר הנוגע לוועדה ו/או לעובדיה ו/או לתושבים בתחומה (להלן  -המידע).
סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.
.33

עוד מתחייבים הקבלן ועובדיו  ,לא לגלות את המידע לאחרים ולא לאפשר גילויו על ידי אחרים ,בין
במישרין ובין בעקיפין ,למעט לצורך קיום הוראות הסכם זה ,וזאת הן בתקופת הסכם זה והן לאחר
סיומו ,מכל סיבה שהיא ,ללא הגבלה בזמן ,והכל למעט מידע שיש חובה לגלותו על פי הדין ,ו/או מידע
אשר הפך להיות נחלת הכלל
סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

הננו מאשרים בזאת בחתימתנו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיהם.
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 .34עוד מתחיי ב הקבלן להחתים את עובדיו וקבלני המשנה מטעמו ,להם יימסר המידע ,על התחייבות
סודיות בהתאם להוראות הסכם זה.
ערבות:
 .35עם חתימת הסכם זה יפקיד הקבלן בידי הוועדה ערבות בנקאית אוטונומית ,בלתי מותנית וצמודה
ע"ס ( ₪ 40,000ארבעים אלף  ₪ )₪כולל מע"מ ,להבטחת ביצוע כל ההתחייבויות על פי מסמכי
ההסכם וטיב השירות .הערבות תהא בתוקף עד ל 3 -חודשים מיום סיום ההתקשרות בין הצדדים
(עפ"י נוסח ערבות המכרז)  .במידה ותוארך ההתקשרות עם הקבלן יוארך תוקף הערבות בהתאם ,ל-
 3חודשים לאחר מועד סיום ההתקשרות החדש.

ביטוחים:
 .36הוראות הביטוח שיחלו על הקבלן יהיו בהתאם לנספח הביטוח המצ"ב להסכם זה כחלק בלתי נפרד
הימנו כנספח ב'.
הפרות ופיצויים:
 .37לצרכי הסכם זה "הפרה יסודית" תוגדר כמשמעה בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,התשל"א-
 1970וכן בכל אחד מן המקרים הבאים:
.37.1
.37.2

אי גילוי מידע מהותי על ידי הקבלן;
גילוי של אי נאמנות לחוזה זה ו'או למטרותיו;

הספק נכנס להליכי פירוק או כינוס נכסים או פשיטת רגל או שמונה כונס נכסים
.37.3
זמני או קבוע לרכושו או לחלק מרכושו ,או שמונה מפרק זמני או קבוע לקבלן;
אם יתברר לוועדה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,ותוך מתן הודעה מוקדמת לספק,
.37.4
כי עקב הוראות שבדין יהיה המשך קיומו של החוזה לבלתי חוקי או לבלתי אפשרי.
אם כתוצאה ממעשיו או מחדליו של הקבלן ו/או מי מטעמו האירוע לא יכול
.37.5
להתקיים באופן סביר ובטוח.
 .38הפר הקבלן הסכם זה הפרה יסודית ,יהא המזמין זכאי לבטלו ,מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה
המוקנית לו על פי הסכם זה או על פי כל דין.
 .39הפרה יסודית שלא תתוקן תזכה את הוועדה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של  1,000ש"ח
ליום כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן ,מהמדד הידוע במועד חתימת ההסכם ועד למדד שיהא
ידוע בעת התשלום בפועל .בנוסף ,שמורה לוועדה הזכות לתבוע סכומים נוספים מהספק לשם כיסוי
הוצאותיה והפסדיה.
הננו מאשרים בזאת בחתימתנו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיהם.
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 .40בכל פעם שהקבלן איננו מקיים אחת ו/או יותר מהתחייבויותיו (שאיננה הפרה יסודית) ובלבד שלא
תוקנה ההפרה ע"י הקבלן תוך  7ימי עבודה לאחר קבלת הודעה על כך מאת הוועדה (בע"פ או בכתב),
יחויב הקבלן בפיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך  500ש"ח על כל הפרה והפרה בגין כל יום שלא תוקנה.
פסיקת הוועדה בנושא תהא סופית ולקבלן לא תהיינה כל טענות מכל מין וסוג שהוא ולא תהיה לו
זכות ערעור על החלטת הוועדה.

שונות:
 .41הוועדה תהיה רשאית להורות לקבלן להחליף את עובדיו אשר מעניקים לה שירות על פי שיקול דעתה
הבלעדי.

 .42כל התכניות ,המסמכים ,החשבונות הצילומים הנוגעים לביצוע הסכם זה ,ולשירותים הניתנים על
ידי הקבלן או אחר ,הם רכושה של הוועדה ואין הקבלן רשאי להשתמש בהם או בהעתקיהם או
למוסרם לשימוש ו/או לפרסום צד ג' כלשהו.
 .43הוועדה תהא זכאית לקזז מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי הסכם זה כל חוב ,בין קצוב ובין שאינו
קצוב ,המגיע לה ממנו על פי הסכם זה או על פי כל דין.
 .44ספרי הוועדה חשבונותיה ישמשו ראיה מכרעת בנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן.
 .45תנאי הסכם זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו והוועדה לא תהא קשורה
בכל הבטחות ,פרסומים ,הצהרות ,מצגים ,הסכמים והתחייבויות ,בין בכתב ובין בעל פה ,שאינם
נכללים בהסכם זה ואשר נעשו ,אם נעשו ,קודם לחתימתו.
 .46כל ויתור ,הסכמה או שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ,ובחתימת
שני הצדדים.
 .47כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי הסכם זה תינתן במסירה אישית או במכתב רשום לפי
הכתובת המצוינת במבוא להסכם זה.
 .48הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כשנתקבלה  72שעות לאחר שישלחה מבית דואר בישראל.
לראייה באו על החתום,
__________________

_____________________
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הקבלן

וועדה מרחבית לתכנון ובנייה נגב מערבי

אישור עורך דין  -לתאגיד
אני  ,הח"מ_____________ ,עו"ד מאשר בזאת כי ההסכם נחתם על ידי ה"ה ______________,
ת"ז ___________ ,המורשה בחתימתו לחייב את חברת _______________ בהתאם לכל דין.
___________
עו"ד
לשימוש הוועדה :
סעיף תקציבי________________:
אישור יועץ משפטי:
הריני מאשר כי תוכן הסכם זה נבדק על ידי לפני חתימת מורשי החתימה בוועדה על ההסכם.
___________

הננו מאשרים בזאת בחתימתנו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיהם.
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נספח א' – נוסח ערבות בנקאית לעמידה בתנאי המכרז
בנק

________________
:

לכבוד
וועדה מרחבית לתכנון ובנייה נגב מערבי

הנדון :ערבות בנקאית מס' ______________
על פי בקשת _____________ (להלן" :המבקשים") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום
עד לסך של ______________  ₪בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל
למדד כמפורט להלן (להלן" :הפרשי הצמדה") וזאת בקשר עם מערכת לניהול ועדה  ,מערכת
מידע גאוגרפית (  )gisועדכון שכבות מידע.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם
דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך
כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל
דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענה הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו
כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל
אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד .בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל
הנ"ל.
במכתבנו זה:
"מדד" – משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר
כלכלי.
הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,על פי ערבות זו (להלן" :המדד
החדש") כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש _____________ שפורסם ביום
_________ היינו _______________ נקודות (להלן" :המדד היסודי") ,יהיו הקרן והפרשי
ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד
היסודי.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ____________ ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי ___________ לא תענה.
לאחר יום ______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
תאריך ____________________

בנק _________________

הננו מאשרים בזאת בחתימתנו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיהם.
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נספח ב'  -ביטוח
 .1מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין ,על הקבלן לערוך ולקיים ,על חשבון
הקבלן ,למשך כל תקופת ההסכם ולמשך שלוש שנים נוספות ,את הביטוחים המפורטים באישור
עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ב'  1והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן" :ביטוחי
הקבלן" ו"אישור עריכת הביטוח" ,לפי העניין) ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת
מוניטין.
 .2ללא צורך בכל דרישה מצד הוועדה  ,על הקבלן להמציא לידי הוועדה  ,לפני תחילת מתן
השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה ,את
אישור עריכת הביטוח ,כשהוא חתום בידי מבטחיו .כמו כן ,מיד בתום תקופת הביטוח ,על הקבלן
להמציא לידי הוועדה אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי הקבלן לתקופת
ביטוח נוספת ,ומידי תקופת ביטוח ,כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה מאוחרת יותר.
.
 .3מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הקבלן כמפורט באישור עריכת הביטוח הינם
בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן שאינה פוטרת את הקבלן ממלוא החבות על פי הסכם
זה ,ולקבלן לא תהיה כל טענה כלפי הוועדה או מי מטעם הוועדה בכל הקשור לגבולות האחריות
כאמור.
 .4לוועדה תהא הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי הקבלן
כאמור לעיל ,ועל הקבלן לבצע כל שינוי ,תיקון ,התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את
הביטוחים נושא האישור להתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.
 .5מוצהר ומוסכם כי זכויות הוועדה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן
מטילות על הוועדה או על מי מטעם הוועדה כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא
אישור עריכת הביטוחים ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה
שהיא המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין ,וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים
כמפורט לעיל ובין אם לאו ,בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
 .6ביטוחי הקבלן יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי הוועדה ויכללו סעיף לפיו מוותרים
המבטחים על כל טענה ,דרישה או תביעה בדבר שיתוף בביטוחי הוועדה .
 .7הקבלן פוטר ,בשם הקבלן ובשם הבאים מטעם הקבלן ,את הוועדה ואת הבאים מטעם הוועדה
מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו המובא על ידי הקבלן או מי מטעם הקבלן
לחצרי הוועדה או המשמש את הקבלן לצורך מתן השירותים ,ולא תהיה לקבלן כל טענה ,דרישה
או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור.
 .8אם לדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי הקבלן המפורטים
בהסכם זה ,רשאי הקבלן לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור ,ובלבד
שבכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי הקבלן ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות
התחלוף כלפי הוועדה וכלפי הבאים מטעם הוועדה ; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול
לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

הננו מאשרים בזאת בחתימתנו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיהם.
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נספח ב' -1אישור עריכת הביטוח
תאריך___/___/____ :
לכבוד
וועדה מרחבית לתכנון ובנייה נגב מערבי
(להלן "הוועדה ")
א.ג.נ,.
הנדון"( ___________ :הקבלן")
הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן על שם הקבלן בקשר
עם שירותי _______________________ וכן השירותים הנלווים (להלן" :השירותים") ,בין
היתר ,בקשר עם הסכם שנערך ביניכם לבין הקבלן (להלן" :ההסכם") כמפורט להלן:
א .פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום
____________
ביטוח אחריות מקצועית המבטח חבות הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה
במשך תקופת הביטוח בשל מעשה ו/או מחדל מקצועי של הקבלן ו/או עובדי הקבלן ו/או של מי
מהבאים מטעם הקבלן בכל הקשור במישרין או בעקיפין לביצוע ההסכם ,בגבול אחריות בסך
 ₪ 2,000,000למקרה ולתקופת הביטוח.
הביטוח לא כולל הגבלה בדבר אובדן מסמכים או אבדן השימוש ועיכוב עקב מקרה ביטוח .הביטוח
כולל הרחבה בדבר אי-יושר עובדים.
הביטוח מורחב לשפות את הוועדה בגין חבות אשר עלולה להיות מוטלת על הוועדה עקב מעשה או
מחדל של הקבלן או של מי מהבאים מטעם הקבלן וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי
הוועדה .
הביטוח כולל תקופת גילוי של  6חודשים לאחר תום תוקף הביטוח ,בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן
ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה.
הביטוח כאמור כולל תאריך למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת פעילות הקבלן בכל הקשור
בשירותים (אך לא לפני ________________).
ביטוח חבות מעבידים:

מס' פוליסה_____________________ :
תאריך תחילה _________ :תאריך סיום_________ :

ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים של הקבלן המועסקים בביצוע העבודות ,בגבולות
אחריות של  6,000,000ש"ח לתובע ,ו  ₪ 20,000,000לתקופת ביטוח של ( 12שנים עשר)
חודשים.
כללי
 .1על הקבלן האחריות הבלעדית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות
בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.
 .2הפרת תנאי הפוליסות על ידי הקבלן בתום לב לא תפגע בזכויות הוועדה על פי הפוליסות.
 .3הביטוחים המפורטים לעיל הינם ראשוניים וקודמים לביטוח הנערך על ידי הוועדה  ,ואנו
מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי הוועדה .
 .4הננו מתחייבים כי הביטוחים המפורטים לעיל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת
הביטוח המצוינת בהם ,אלא בהודעה מראש של  30יום לוועדה  ,בכתב ,בדואר רשום.
הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו
באישור זה ,ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.
הננו מאשרים בזאת בחתימתנו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיהם.
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(חתימת
המבטח)

(חותמת
המבטח)

(שם החותם)

(תפקיד
החותם)
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נספח ג' – תכנית עבודה

תכנית העבודה תכלול את מרכיב מערכות המידע מחד  ,ואת מרכיב הסבת המידע מאידך.
.
תוכנית העבודה המאושרת על ידי הוועדה תהיה חלק ממסמכי החוזה .
מערכות מידע
על המציע להציג תכנית עבודה הכוללת התייחסות לכלל המרכיבים המופיעים במסמכי המכרז ,
לכל נושא שיוצג על המציע להציג לוח זמנים מוערך לביצוע  ,תנאי מקדים לביצוע  ,האם נדרשת
מן המציע הערכות כלשהיא לביצוע הנושא
תכנית העבודה תוצג עבור כל המערכות המוצעות על ידי המציע .
אתחול ותאום ציפיות –מיד לאחר החתימה על ההסכם תתקיים ישיבה עם הקבלן שבה יציג
הקבלן את תכנית העבודה לביצוע הפרויקט .תכנית הקבלן תקבל את אישור הוועדה .
על המציע לכלול בתכניתו את המרכיבים הבאים לפחות :
מס'

פעילות

1
2

הסבת הנתונים קיימים
הספקת המערכת ,
התקנתה וביצוע מבחני
קבלה
הדרכת המשתמשים
התאמת המערכת
בהתאם לאפיון הוועדה
השלמה ועדכון מידע
חסר במערכת (ככל
שיימצא)
הטמעה שוטפת

3
4
5
6
7

לוז לביצוע

תנאי מקדים
לביצוע

נדרשת הערכות
המזמין
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נספח ד'  -תצהיר לעניין העדר עבירות פליליות
תצהיר בכתב של המציע בו יוצהר כי כל מנהליו ,לא הורשעו בכל ערכאה שהיא בעבירות עפ"י
חוק העונשין ,התשל"ז  1977 -ו/או בגין עבירות מרמה וכיו"ב אשר רלוונטיים לנשוא המכרז.

אני מר_____________ ,ת"ז _____________ ,המשמש כ__________

בחברת___________ ,המשתתפת במכרז__________ (להלן" :המציע") מצהיר
בזאת כי מנהלי התאגיד ,לא הורשעו בכל ערכאה שהיא בעבירות עפ"י חוק העונשין ,התשל"ז
 1977 -ו/או בגין עבירות מרמה וכיו"ב אשר רלוונטיים לנשוא המכרז.

זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
________
אימות

שם המצהיר

__________

חתימת המצהיר

אני הח"מ  ,עו"ד ________________ ,מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______ התייצב
במשרדי ב___________ מר ______________ נושא ת.ז ____________ ,ולאחר שהזהרתיו כי
עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו
ואישר את תוכנו ואמיתותו.
____________
תאריך

_______________
עו"ד
אישור עורך דין  -לתאגיד

אני  ,הח"מ_____________ ,עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה ______________,
ת"ז ___________ ,המורשה בחתימתו לחייב את חברת _______________ בהתאם לכל דין
___________
עו"ד
שם המציע__________________ :

תאריך_________:

הננו מאשרים בזאת בחתימתנו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיהם.
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נספח ה'  -נוהל היפרדות
נספח זה הינו חלק מחוזה ההתקשרות ומגדיר את תהליך ההיפרדות בין הקבלן לוועדה בתום
תקופת ההתקשרות הכולל את המקרה בו הסתיים פרק הזמן של החוזה או במהלכה בו
הופסקה עבודת הקבלן מסיבה כלשהיא .
(חשוב לציין שהודעה על היפרדות מכל סיבה שהיא אינה מבטלת או מפסיקה את האחריות
ושרותי התחזוקה שעל הקבלן לתת).
עם הודעת הוועדה לקבלן על היפרדות ו/או תום תקופת ההסכם על הקבלן לבצע את המטלות
הבאות:
 .1אישור בכתב של הקבלן על קבלת ההודעה והיערכותו להיפרדות כולל מינוי מצדו של מנהל
פרויקט לתהליך ההיפרדות (עד שבוע מקבלת ההודעה).
 .2הקבלן יעביר לאישור הוועדה מסמך המתאר באופן מפורט את מבנה הנתונים הקיים
במערכת שהוא מציע להעביר ואת התבנית שבה תועבר כל שכבה /טבלה.
 .3מסמך מבנה הנתונים יתייחס לנתונים כפי שהם קיימים ביום הבקשה להיפרדות .
 .4לאחר קבלת אישור הוועדה הנתונים יורדו בהתאם .
במידה ומסיבה כל שהיא הנתונים לא יורדו כראוי ,יורדו הנתונים שוב .
הקבלן יאשר בכתב ,חודשיים לפני תאריך הסיום ,כי הוא ערוך להורדת כל הנתונים של
המערכת.
הקבלן ימשיך לתת את השירותים במלואם על פי ההסכם עד המועד שנקבע להפסקת
ההתקשרות.
למען הסר ספק ,הקבלן לא יהא רשאי לתשלום כלשהוא שיבוצע במסגרת ההיפרדות  .וככל
שהליך ההיפרדות יארך מעל  45ימי לוח הנובעים מאי הערכות מתאימה של הקבלן להעברת
הנתונים  ,יחול על הקבלן קנס בגובה של  ₪ 500לכל יום עבודה .
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