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פרק א'  -תנאי הקול קורא והוראות למציעים
 .1הגדרות
.1.1

"קול קורא""/הזמנה" – מסמך זה על כלל נספחיו.

.1.2

"המזמין"  -תאגיד מי אונו בע"מ ו/או כל נציג אחר מטעמו ,אשר יוסמך על ידי
סמנכ"ל הכספים של המזמין לעניין קול קורא זה.

.1.3

"המציע" – החברה המגישה הצעה להיכלל במאגר.

.1.1

"הקבלן""/הספק""/הזוכה"  -המציע הזוכה להיכלל במאגר לרבות נציגיו ,עובדיו,
שליחיו ומורשיו המוסמכים.

.1.1

"המודד" – העובד המוצע מטעם הספק לביצוע עבודות המדידה.

 .2כללי ואופן העיון וקבלת מסמכי הקול קורא
.2.1

המזמין מעוניין לקבל ממצעים העומדים בתנאי הסף הצעות להגשת בקשה להיכלל
במאגר המודדים ,העבודות כוללות:
 .2.1.1ביצוע שירותי מדידה לפי דרישות ותקנות מערכות  GISשל התאגיד בהתאמה
מלאה לביצוע תכנון מפורט עבור פרויקטים בהתאם לדרישות התאגיד והמתכנניו.

.2.2

המודד יהיה בעל רישיון מודד מוסמך בהתאם לדין הישראלי.

.2.3

המזמין שומר על זכותו לעדכן את המאגר מעת לעת ,בכל דרך שימצא
לנכון ,ולהזמין מודדים נוספים להצטרף למאגר ו/או בדרך של גריעת
מודדים אשר נכללו במאגר ונמצאו בלתי מתאימים.

.2.1

ההחלטה על הכללתו או אי הכללתו של מציע במאגר נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של
המזמין.

.2.1

יובהר ,כי הזמנת השירות תעשה על ידי המזמין על פי צרכיו ,מעת לעת ,ואין בכניסה
למאגר זה בכדי לחייב את המזמין בהזמנת שירותים כלשהם מהכלולים במאגר ו/או
בכדי להבטיח התקשרות עם הספק בהיקף כלשהו ולספק לא תהא כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך.

.2.2

המזמין רשאי להתקשר עם מודדים שאינם נכללים במאגר המודדים בכל דרך אחרת
אפשרית לפי הדין.

.2.2

מודדים הקיימים במאגר המזמין אינם נדרשים להגיש מועמדותם בשנית ,אלא
לחתום על טופס עדכון פרטים שישלח אליהם על ידי המזמין באופן פרטני .מודד אשר
סבור כי נמצא כבר במאגר המודדים אך טרם נשלח אליו הטופס כאמור נדרש ליצור
קשר עם המזמין ,פרטי הקשר מופיעים בסעיף  2.2להלן.

 .3לוח זמנים
.3.1

המועד האחרון להגשת ההצעה :לא יאוחר מיום  01.09.2019עד השעה  13:00בדיוק
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(להלן":המועד האחרון להגשת ההצעה").
.3.2

המזמין רשאי לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל ,ובכלל זה לדחות את
המועד האחרון להגשת ההצעות ,כל עוד לא חלף מועד זה .הודעה בדבר דחייה כאמור
תימסר לכל מי שנרשם כמשתתף על-ידי נציג המזמין.

 .4תנאי סף למאגר:
על המציע לעמוד בעצמו בכל תנאי הסף – לא תותר עמידה בתנאי הסף בדרך של הסתמכות על
עמידת צד שלישי כלשהו בתנאי הסף ,גם אם הצד השלישי הוא תת ארגון של המציע או עובד או
קבלן משנה של המציע או חברה שלובה במציע או קשורה במציע.
רשאי להגיש הצעה כל אדם או גוף אשר במועד האחרון להגשת ההצעות יעמוד בכל התנאים
המצטברים שלהלן:
.1.1

המציע הינו עוסק מורשה .מציע שהוא תאגיד יהיה רשום כדין בישראל.

.1.2

המציע מנהל ספרים כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-

.1.3

מציע יצהיר שאינו מצוי בניגוד עניינים ,כמפורט בתצהיר המצורף כנספח א'4
למסמכי ההזמנה.

.1.1

תנאי סף מקצועיים:
.1.1.1המודדים שיוצגו מטעם המציע לצורך היכללות במאגר המודדים יידרשו
לעמוד בדרישות הרישום ,הרישוי והניסיון המפורטות להלן במצטבר ,בהתאם
לתחום ותת תחום הרלוונטי:
תחום
התמחות
מודדים

תת-התמחות
מדידות
לצורכי רישום

 /רישוי

רישום
השכלה
מודד מוסמך

רישיון
מקצועי
בתוקף

ניסיון נדרש בתחום
הרלוונטי
 .1נדרש ניסיון של
שנים
שלוש
בביצוע
לפחות
מדידה
עבודות
רישום
לצורכי
שאושרו ככשרות
לרישום על ידי
למיפוי
המרכז
ישראל (מפ"י).
 .2נדרש ניסיון מוכח
בעבודה מול
רשויות מקומיות
ו/או תאגידי מים
ו/או
וביוב
ממשלתיים ו/או
משרדי תכנון מים
וביוב.

מדידות
לצורכי הסדר
מקרקעין,

מודד מוסמך

רישיון
מקצועי
בתוקף

 .1נדרש ניסיון של
שנים
שלוש
לפחות בביצוע
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תחום
התמחות

תת-התמחות

רישום
השכלה

 /רישוי

רישום ראשון

ניסיון נדרש בתחום
הרלוונטי
עבודות מדידה
לצורכי הסדר
מקרקעין
ורישום ראשון
שאושרו
ככשרות
לרישום על ידי
המרכז למיפוי
ישראל (מפ"י).
 .2נדרש ניסיון
מוכח בעבודה
מול רשויות
מקומיות ו/או
תאגידי מים
וביוב ו/או
ממשלתיים ו/או
משרדי תכנון
מים וביוב.

מפות
מצביות/טופוג
רפיות

מודד מוסמך

רישיון
מקצועי
בתוקף

מיפוי
פוטוגרמטרי,
אורתופוטו

מודד מוסמך

רישיון
מקצועי
בתוקף

ביקורת
תוכניות
לצורכי רישום
כולל GIS

מודד מוסמך

רישיון
מקצועי
בתוקף

נדרש ניסיון של שלוש
שנים לפחות בביצוע
עבודות מדידת מפות
מצביות/טופוגרפיות.
נדרש ניסיון של שלוש
שנים לפחות בביצוע
מיפוי
עבודות
פוטוגרמטרי,
אורתופוטו.
נדרש ניסיון של שלוש
שנים לפחות בביצוע
ביקורת
עבודות
לצורכי
תוכניות
רישום כולל .GIS

.1.1.2למציע קיימים שני ( )2מדי טווח אלקטרוניים לפחות.
 .5מסמכים נדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף שעל המציע לצרף להצעתו
כל מציע ימלא ויחתום על ידי מורשי החתימה מטעם המציע ,ויגיש למזמין נוסח של הצעתו
שיכלול את המסמכים והמידע שלהלן להוכחת תנאי הסף הרשומים לעיל:
.1.1

אישור על רישום המציע כעוסק מורשה.

.1.2

העתק תעודת התאגדות של המציע.

.1.3

יש לצרף את האישורים שלהלן לפי חוק עסקאות וגופים ציבוריים ,תשל"ו:1976 -
.1.3.1

אישור מפקיד שומה מורשה ,מרואה חשבון או מיועץ מס ,המעיד על ניהול
פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
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חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו.1922 -
.1.1

לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף  4.2 - 4.1ו 4.4.2יספק המציע אישור רו"ח
בנוסח נספח א'. 3

.1.1

לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף  4.3יספק המציע אישור בנוסח נספח א'. 1

.1.2

לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף  4.4.1המציע יצהיר בנוסח נספח א' 2על
הרישום ,הרישוי ,הכשרותיו וניסיונו הרלוונטי של כל מודד המוצע מטעמו בנפרד
ויצרף עבור כל אחד מהם בנפרד אישורים על רישום בפנקסים הרלוונטיים ,רישיון
מקצועי בתוקף נכון למועד האחרון להגשת ההצעות ,טבלאות ניסיון ,הכל לפי העניין
ותנאי הסף הנדרשים בכל תחום התמחות/תת-התמחות ,וכן קורות חיים עדכניים
ומפורטים ,המציע יצרף את התצהיר כאמור חתום כנדרש ומאומת על ידי עו"ד.

.1.2

תצהיר מטעם המציע בנושא בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר
מינימום ,באישור עו"ד ועל פי האמור ב נספח א'.1

.1.5

תצהיר מטעם המציע בנושא דבר קיום תנאים סוציאליים ,באישור עו"ד ועל פי
האמור בנספח א'. 2

.1.9

תצהיר מטעם המציע בנושא דבר אי מעורבות באירוע תחת חקירה פלילית מתחום
טוהר המידות ,באישור עו"ד ועל פי האמור בנספח א'. 2

.1.10

המציע יצרף את כלל הנספחים להזמנה כשהם מלאים ,חתומים על ידי רו"ח ו/או
עו"ד (בהתאם לדרישה) ומעידים על מלוא הניסיון הנדרש מהמציע בהתאם לדרישות
הסף.

.1.11

כל מסמכי ההבהרות ו/או העדכונים ו/או השינויים שישלחו למציעים במסגרת
ההזמנה ,ככל שיהיו כאלה ,חתומים על ידי המציע.

כל המסמכים המפורטים לעיל יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה וחוזה ההתקשרות
במסגרתו.
 .6הבהרות ושינויים במסמכי ההזמנה
.2.1

המזמין רשאי ,בכל עת ,להכניס במסמכי ההזמנה הבהרות ,שינויים ותיקונים ,מכל
מין וסוג שהוא ,ו/או לשלוח למציעים מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או
הוראות נוספות לאלו המפורטות במסמכי ההזמנה (להלן" :הבהרות") ,וזאת בהתאם
לשיקול דעתו הבלעדי ,בין ביוזמתו ,בין בהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות ובין
בתשובה לשאלות הבהרה של מציעים שיופנו אליו בכתב .השינויים והתיקונים
כאמור ,יהוו חלק בלי נפרד מתנאי ההזמנה והם יובאו בכתב לידיעתם של
המשתתפים  .היה ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין ,שינוי או תיקון כאמור
מחייבים מתן זמן היערכות נוסף למציעים ,יידחה המועד להגשת ההצעות בהתאם
לקביעת המזמין.

.2.2

שאלות הבהרה בקשר עם מסמכי ההזמנה ניתן יהיה להעביר עד המועד האחרון
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 21.5.2019בשעה 12:00 :לעיל ,באמצעות דוא"ל kolkore@mono.org.il :בנושא המייל
יש לציין "פניה לקבלת הבהרות  -מאגר מודדים" .באחריותם הבלעדית של המציעים

לוודא טלפונית קבלת שאלותיהם בטלפון 03-1319030 :שלוחה .3
.2.3

שאלות ההבהרה תוגשנה בקובץ  wordבלבד ובמבנה הבא:
מס' סידורי

הסעיף והעמוד לגביו מתייחסת
השאלה

השאלה

.2.1

המזמין ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,יענה ,עד למועד האחרון להגשת הצעות ,לשאלות
הבהרה של מציעים אשר יישלחו אליו בדוא"ל כאמור לעיל .מסמכי הבהרות ,ככל
שיהיו ,יישלחו למציעים לכתובות הדוא"ל מהן תתקבלנה שאלות ההבהרה.

.2.1

אי קבלת תשובות מצד המזמין לשאלות הבהרה לא תהווה עילה להארכת המועד
להגשת הצעות.

.2.2

המזמין יהא רשאי שלא להתייחס לפניות להבהרות ו/או השגות .לא התייחס המזמין
לשאלות הבהרה עד למועד האחרון להגשת ההצעות יראו בכך דחיית פניית המציע.

.2.2

מסמכי ההבהרות ,ככל שיהיו ,יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה ,ועל כל מציע
לצרף את כל מסמכי ההבהרות להצעה כשהם חתומים על ידו.

.2.5

מובהר בזאת ,כי המזמין אינו אחראי לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו למציעים בעל
פה ,ורק מסמכי הבהרות בכתב אשר יישלחו על ידי המזמין יחייבו אותו.

.2.9

במקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי ההזמנה ,יגבר האמור
במסמכי ההבהרות .במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם ,יגבר האמור
במסמך ההבהרה המאוחר יותר.

 .7אופן הגשת ההצעות
.2.1

על המציע להפקיד במסירה אישית את הצעתו ,בהתאם לדרישות ותנאי ההזמנה,
בצירוף כל מסמכי ההזמנה ונספחיה כשהם חתומים ומלאים כדבעי ,במעטפה סגורה,
בתיבת המכרזים שנמצאת במשרדי התאגיד  ,לא יאוחר מהמועד האמור בסעיף 3.1
לעיל.
הצעה שלא תימסר אישית לתיבת המכרזים עד למועד ולשעה האמורים תיחשב
כאילו לא הגיעה במועד ולא תתקבל.

.2.2

המציע יגיש את הצעתו בתוך מעטפה סגורה עליה ירשם "בקשה להיכלל במאגר
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המודדים" אשר תכיל את כל מסמכי ההזמנה ונספחיה ,מהודקים ,אשר יוכנסו
חתומים בידי המציע ב 2-עותקים זהים כאשר עותק אחד הינו המקור ויסומן "מקור"
ועותק שני הינו העתק של העותק המקורי ויסומן "העתק"..
.2.3

על המציע לחתום על כל עמודי ההזמנה באמצעות מורשי החתימה מטעמו ,וחתימתו
מהווה אישור כי קרא והבין את האמור בהם .כמו כן ,על המציע לדאוג לאימות
חתימות על ידי עו"ד ו/או רו"ח במקומות הנדרשים.

.2.1

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות בהזמנה
ובכלל זה אגרות ,רישיונות ,אישורים ו/או כל תשלום אחר אותו חייב לשלם המציע,
בין בגין ההזמנה ובין בגין פעילותו הקשורה להזמנה תחולנה על המציע ,והן לא
יוחזרו לו מכל סיבה שהיא.

.2.1

למען הסר ספק ,המציע יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהכנת מסמכי ההצעה להגשה
וכל הדרוש בהתאם להוראות ההזמנה.

.2.2

ככל שלדעת המציע קיימים בהצעתו חלקים הכוללים סודות מסחריים או עסקיים
(להלן" :מידע סודי") ,שלדעתו אין לאפשר למציעים האחרים לעיין בהם ,עליו לצרף
להצעתו נספח המפרט את המידע הסודי האמור ואת הנימוקים שבגללם אין לאפשר
למציעים האחרים לעיין בו .מציע שלא יצרף להצעתו נספח כאמור יחשב כמי שנתן
את הסכמתו לכך שמציעים אחרים יהיו זכאים לעיין בהצעתו במלואה .צרף המציע
להצעתו נספח כאמור לעיל ,ייחשב הדבר כהסכמה מפורשת מצידו לכך שסוג המידע
הסודי שפורט בנספח ייחשב כמידע סודי גם בהצעות של המשתתפים האחרים במכרז
ולכן הוא מוותר מראש על זכותו לעיין באותו מידע בהצעותיהם .מובהר בזה כי
ההחלטה האם יש במסמכי ההצעה "מידע סודי" כאמור הינה בכל מקרה לשיקול
דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.

 .8קריטריונים לבדיקת ההצעה
.5.1

בדיקת עמידה בתנאי הסף
בדיקת התנאים המוקדמים (תנאי סף) – כל הצעה תיבדק מול הדרישות המפורטות
בסעיפים "תנאי סף להשתתפות במאגר" ו" -מסמכים נדרשים להוכחת עמידה בתנאי
הסף שעל המציע לצרף להצעתו" .במידה וימצא כי חסרים פרטים או מסמכים ביחס
לתנאי הסף ,וועדת המכרזים תהא רשאית לשקול את האפשרות לבקש השלמת
הפרטים ,בכפוף להוראות הדין ביחס לפגמים טכניים ו/או מהותיים ולהוראות מסמכי
המכרז .הצעה שבסופו של דבר יימצא ,כי אינה עומדת בתנאי הסף ,תיפסל ולא תידון
כלל בשלבים הבאים.
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 .9נוהל פניות פרטניות במאגר
.9.1

הפנייה למודדים שנכללו במאגר לצורך בקשת הצעת מחיר פרטנית תיעשה באופן
המפורט כדלקמן:
.9.1.1

לאחר בחירת המודדים והקמת המאגר ולצורך קבלת הצעות למתן
השירותים ,יפנה המזמין אל שלושה מודדים לפחות (בתחום בו נדרש
הייעוץ) המצויים במאגר .ככל שהמאגר כולל יותר משלושה מודדים ועד
חמישה מודדים יפנה המזמין אל כל המודדים במאגר.

.9.1.2

ככל שהמאגר כולל יותר מחמישה מודדים יפנה המזמין אל
חמישה מודדים לפחות ,בסבב מחזורי ,באופן הוגן והמעניק את
מרב היתרונות למזמין.

.9.1.3

הפניה תכלול את מאפייני השירות הנדרש ודרישות המזמין .כמו
כן תכלול הפניה את אופן בחירת ההצעה.
הבחירה יכולה להיעשות על בסיס מחיר בלבד או על בסיס
שקלול ציון איכות ומחיר.
בכל מקרה בו בחירת ההצעה תיעשה על בסיס שקלול איכות
ומחיר תפרט הפניה את הקריטריונים ואת משקלו של כל
קריטריון על פיהם יקבע ציון האיכות.

.9.1.1

ההצעה הזולה ביותר)אם הבחירה היא על בסיס מחיר בלבד(או
ההצעה בעלת הציון המשוקלל הגבוה ביותר)אם הבחירה היא על
בסיס שקלול ציון איכות ומחיר(תקבע כהצעה הזוכה בנוהל
הפניות.

 .10ביטוחים
.10.1

ספק שיבחר להיכלל במאגר ,יידרש להמציא אישור קיום ביטוח תקף ומתאים בתוך
 30ימי עבודה מיום דרישת המזמין ,כתנאי לתחילת פעילותו.

.10.2

האישור יהיה בנוסח נספח א' 5וללא הסתייגויות למסמך.

.10.3

ספק שלא יציג אישור כאמור ייגרע מהמאגר.

 .11ביטול ההזמנה
.11.1

המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל את ההזמנה וזאת מכל סיבה שהיא ובהתאם
לשיקול דעתו המלא ,הסופי והמוחלט.

הננו מאשרים בזאת בחתימותינו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימות מורשי החתימה של הספק וחותמתו:

עמוד  9מתוך 29

קול קורא להגשת בקשה להיכלל במאגר המודדים

 .12התקשרות עם ספק אשר אינו נכלל במאגר
.12.1

מבלי לגרוע מהוראת הזמנה זו ,ועדת המכרזים של המזמין (להלן" :הועדה") תהיה
רשאית לאשר התקשרות עם ספק אשר אינו נכלל במאגר זה  ,באחד מהמקרים
הבאים:
.12.1.1

המאגר של המזמין אינו כולל מודדים העוסקים בתחום בו נדרשת העבודה.

.12.1.2

המודדים הנכללים במאגר אינם עומדים בתנאי סף מסוים לביצוע העבודה.

.12.1.3

לאחר ישיבת הועדה התברר כי אף לא אחד מנותני השירותים הנכללים
במאגר ,עונה על דרישות המזמין ו/או הועדה החליטה כי היא אינה שבעת רצון
מהשירותים שניתנו בעבר מהמודדים הנכללים במאגר.

.12.1.1

נסיבות מיוחדות שינומקו בכתב ולאחר קבלת אישור מנכ"ל התאגיד והיועץ
המשפטי לביצוע התקשרות עם מי שאינו נכלל במאגר המזמין.

 .13זכויות המזמין
.13.1

המזמין רשאי להרחיב או לצמצם או לבטלו מסיבות ארגוניות ,תקציביות או אחרות,
וזאת גם לאחר שיוכרז על הזוכה במכרז ,ללא צורך בנימוק החלטתו ,ללא הודעה
מוקדמת וללא כל פיצוי .במקרה זה תימסר הודעה מתאימה למציעים .למציעים לא
תהא טענה ו/או תביעה כנגד המזמין בשל כך.

.13.2

המזמין יהא רשאי לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי לפנות לממליצים או לקוחות
של המציע ,ולברר פרטים נוספים ,והספק לא ימנע ולא תהיה טענה כלשהי למזמין.

.13.3

המזמין שומר לעצמו את הזכות שלא להתקשר עם מציע שאין לו המלצות וניסיון
קודם לשביעות רצונו של המזמין.

.13.1

בנוסף לאמור לעיל ,המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע אשר עבד
בעבר עמו או עם רשות ו/או תאגיד ו/או גוף אחר כספק ונמצא כי לא עמד בסטנדרטים
של השירות הנדרש ,או שנוכח לדעת שכישוריו אינם מספיקים לפי שיקול דעתו ,או
שנמצא כי קיימת בעיה באמינותו או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב
עבודתו .או לחלופין מציע אשר הגיש הצעה למכרז קודם של המזמין ונמצא כי הגיש
הצעה או הצהרה שקרית .במקרים אלה תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה
לפני מתן ההחלטה הסופית ,וזאת בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

.13.1

המזמין רשאי לא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התאמה לדרישות או בשל חוסר
התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי ההזמנה שלדעת המזמין מונע הערכת ההצעה
כדבעי.

.13.2

המזמין רשאי לא לבחור זוכה לחלק מהשירותים או לכלל השירותים ,בהתאם
לשיקול דעתו הבלעדי.
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.13.2

אין בקביעת זוכה כלשהו כדי להטיל על המזמין חובה ,או להעניק למי שנקבע כזוכה
זכות לקבלת עבודה בהיקף כלשהו.

.13.5

המזמין שומר לעצמו את הזכות לא להתחשב בפגמים פורמאליים באיזה הצעה שהיא
במידה שוויתור כזה לא יגרום נזק למזמין.

.13.9

בנוסף לאמור לעיל ,יהא המזמין רשאי לבטל את הכניסה למאגר גם במקרים הבאים:
.13.9.1

הוטל עיקול ,אחד או יותר ,זמני או קבוע ,על נכסי הספק ,כולם או חלקם,
או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הספק ,כולם או
חלקם ,אשר לדעת המזמין היה בו כדי להשפיע על יכולתו של הספק לבצע
את השירותים נשוא חוזה ההתקשרות ,והעיקול או הפעולה האמורה לא
הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך ( 10עשרה) ימים ממועד ביצועם;

.13.9.2

מונה לנכסי הספק ,כולם או חלקם ,כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק
זמני או קבוע או מנהל מיוחד ,מונה נאמן בהקפאת הליכים והמינוי כאמור
לא בוטל בתוך ( 11ארבעה עשר) ימים ממועד קביעתו ,לחלופין הוגשה
בקשה לפירוק ו/או הקפאת הליכים כנגד הזוכה;

.13.9.3

התברר למזמין ,כי הועברו ( 21%עשרים וחמישה אחוזים) או יותר מזכויות
השליטה בספק ,ללא הסכמה מראש ובכתב של המזמין.

.13.9.1

שונה מצבו העסקי או הכספי של הספק באופן אשר על פי שיקול דעתו
הסביר של המזמין עלול להשפיע מהותית לרעה על יכולתו של הזוכה לבצע
כיאות את התחייבויותיו על פי ההסכם;

.13.9.1

הוכח להנחת דעתו של המזמין ,כי הספק הסתלק מביצוע השירותים נשוא
מכרז זה;

.13.9.2

כשיש בידי המזמין הוכחות ,להנחת דעתו ,כי הספק או אדם אחר מטעמו
נתן או הציע שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה
במכרז ,חוזה זה או ביצועו וכן במקרים נוספים ,כגון :בוצעה מעילה
חריגה; אי הקפדה או שמירה לא נאותה על כספי המזמין; יחס לא נאות
באופן חריג ללקוחות המזמין.

.13.9.2

התברר ,כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם הזכייה במכרז ו/או
בחתימת חוזה זה אינה נכונה ,או שהזוכה לא גילה עובדה מהותית ,אשר,
לדעת המזמין היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז ועל
ההתקשרות עמו;

.13.9.5

אם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פלילים נגד הספק ו/או נגד מי
מבעלי מניותיו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו הבכירים;

הננו מאשרים בזאת בחתימותינו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימות מורשי החתימה של הספק וחותמתו:

עמוד  11מתוך 29

קול קורא להגשת בקשה להיכלל במאגר המודדים

.13.9.9

אם בוצע פשע על ידי הספק ו/או מי מבעלי מניותיו ו/או מי ממנהליו ו/או
מי מעובדיו הבכירים;

.13.10

המציע יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך ולא יהא זכאי לכל שיפוי מהמזמין
בגין הוצאות אלה.

.13.11

הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל ,בנוסחם מעת לעת .ההצעות תערכנה ותוגשנה
בהתאם לכל דין.

 .14תחום השיפוט
.11.1

סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין הקשור בהליך זה ו/או הנובע
ממנו ובכל סכסוך משפטי שעילתו הליך זה ,בין אם תרם נקבע זוכה ובין אם נקבע
זוכה בו ,תהא מסורה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.
בכבוד רב,
מי אונו בע"מ
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נספח א' - 1דף מידע ארגוני
נספח זה ימולא על ידי המציע ויצורף להצעתו
.1

שם המציע ____________________________________ :
מספר רישום ברשם החברות ____________________________________ :
כתובת _________________________________________________ :
כתובת משרד רשום ________________________________________ :
מספרי טלפון  __________________________ :נייד ___________________ :
מספרי פקסימיליה _______________________________________ :

.2

עיסוק המציע _________________________________________________ :

.3

אנשי מפתח
פרטי המנהלים בעלי זכות חתימה (במידה והמציע הנו שותפות יש לציין את שמות השותפים):

.1

א
י
ש

שם

תחום התמחות  /תפקיד

שנות ותק במציע

ה
קשר מטעמו של המציע הינו  -שם _____________ תפקידו אצל המציע _______________ ,מס'
טל' נייד  ,___________________ :דוא"ל  ___________:ופניותיו מטעמנו ,ככל שתהיינה ,בכל
הנוגע להזמנה ,והתשובות שתימסרנה לו על ידי המזמין תחייבנה אותנו.
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נספח א' - 2ניסיון המודד המוצע לבדיקת עמידה בתנאי הסף במסגרת הקמת המאגר

ככל שהמציע הוא תאגיד המגיש מטעמו יותר ממודד אחד ,יש למלא נספח זה עבור כל
מודד בנפרד בצירוף כל המסמכים והאישורים הרלוונטיים.
אני הח"מ ____________________ ,ת.ז ,___________ .לאחר שהוזהרתי ,כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן/נת תצהיר זה בשם ________________________ ,שהוא המציע (להלן – "המציע") ,המבקש
להתקשר עם תאגיד המים מי אונו ,במסגרת ההזמנה להיכלל במאגר המודדים.
אני מצהיר/ה ,כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
הערות כלליות:


בסופו של נספח זה ,יש לצרף עבור כל מודד מטעם המציע ,בנפרד  -אישורים על רישום בפנקסים
הרלוונטיים ,רישיון מקצועי בתוקף נכון למועד האחרון להגשת ההצעות ,טבלאות ניסיון ,הכל לפי
העניין ותנאי הסף הנדרשים בכל תחום התמחות/תת-התמחות ,וכן קורות חיים עדכניים ומפורטים.



מובהר בזה כי בדיקת עמידתם של המודדים המוצעים בתנאי הסף לעניין הניסיון הנדרש יערכו על סמך
הנתונים המפורטים בטבלאות המצורפות .האמור בקו"ח הינו לפירוש האמור בטבלאות המצורפות
בלבד.



בעת מילוי הטבלאות ביחס למודדים המוצעים ניתן להוסיף שורות ,ככל הנדרש ,כל זמן שכל שורה
כוללת את כל העמודות הנדרשות.



על המודד להקפיד למלא פרטי התקשרות עדכניים של אנשי הקשר לעניין ניסיונו.

תת-התמחות
מדידות לצורכי רישום

מדידות לצורכי
רישום ראשון

הסדר

האם ניגש

התמחות
 .1תת
אליה ניגש המודד:
(יש לסמן )V

מקרקעין,

מפות מצביות/טופוגרפיות
מיפוי פוטוגרמטרי ,אורתופוטו
ביקורת תוכניות לצורכי רישום כולל
GIS
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 .2פרטי המודד המוצע
2.1
2.2
2.3
2.1
2.1
2.2
2.2

המודד המוצע עומד בתנאי הסף כמפורט בסעיף  4.4.1להזמנה.
שם המודד המוצע_________________ :
טלפון_________________ :
טלפון נייד_________________ :
דואר אלקטרוני_________________ :
מס' ת"ז_____________________ :
כתובת משרדו של המודד המוצע______________________________________ :

הננו מאשרים בזאת בחתימותינו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
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 .3רישום בפנקס המקצועי (סעיף  4.4.1להזמנה) (יש לסמן  Xבמקום המתאים ולהשלים פרטים
רלוונטיים):
 רישום בפנקס המקצועי הרלוונטי
הענף ________________________________ :
המדור________________________________ :
מועד הרישום בפנקס______ / ______ / ______ :
יש לצרף אישורים מתאימים המעידים על רישום בפנקס המקצועי.
 .4רישוי (סעיף  4.4.1להזמנה) (יש לסמן  Xבמקום המתאים ולהשלים פרטים רלוונטיים):
דרישה זו מתייחסת למודדים לגביהם נדרש רישיון בסעיף  4.4.1להזמנה.
 רישיון מקצועי בתוקף
הענף________________________________ :
המדור________________________________ :
מספר רישיון_____________________________________ :
המועד בו ניתן הרישיון______ / ______ / ______ :
תוקף הרישיון :עד לתאריך ______ ______ / ______ /
יש לצרף אישורים מתאימים המעידים על רישיון מקצועי בתוקף.
 .5ניסיון (סעיף  4.4.1להזמנה)
 1.1על המציע למלא בטבלה שלהלן את ניסיונו של המודד המוצע בעבודה בתחום התמחותו,
במהלך מספר השנים המינימלי הנדרש.
 1.2יש להציג את שנות הניסיון בצורה הבאה :מחודש ושנה (____  )____ /עד חודש ושנה
(____ .)____ /
 1.3ככל שהמודד מועמד ליותר מתחום התמחות אחד ,יש לצרף טבלת ניסיון נפרדת עבור כל
תחום.
 1.1ניתן להוסיף שורות ,ככל הנדרש ,כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמודות דלעיל.
שם הגוף  /הארגון לו פרטים בדבר השירותים או שנות מתן השירות
מהות השירותים שניתנו על-
ניתן השירות
מחודש עד חודש
ידי המודד המוצע
ושנה
ושנה
/
____ /
____
____
____
/
____ /
____
____
____
/
____ /
____
____
____
____ ____ /

שם איש קשר
ופרטי התקשרות

____ ____ /

הננו מאשרים בזאת בחתימותינו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
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____ ____ /

____ ____ /

חתימת המציע:
_________________
תאריך

_________________
חתימה/חותמת

_________________
שם החותם

אישור עורך דין
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני
במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז/ ____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,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.
__________________
תאריך

________________
מספר רישיון

_________________
חתימה וחותמת

הננו מאשרים בזאת בחתימותינו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימות מורשי החתימה של הספק וחותמתו:
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נספח א' - 3תצהיר וכתב התחייבות המציע
לכבוד
תאגיד מי אונו
א.ג.נ.
הנדון :כתב התחייבות המציע להגשת בקשה להיכלל במאגר המודדים עבור תאגיד מי
אונו
אני הח"מ בהזמנה שבנדון ________________________ נושא ת.ז,_________________ .
נושא במשרת __________________ ב ___________________________________ (להלן:
ו -אני הח"מ בהזמנה שבנדון ________________________ נושא ת.ז.
"המציע")
_________________ ,נושא במשרת __________________ במציע ,לאחר שהוזהרתי/הוזהרנו
כי עלי/נו להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה/נעשה כן אהיה/נהיה צפוי/ים לעונשים הקבועים
בחוק ,מצהיר/ים בזאת כדלקמן:
 .1המציע הינו עוסק מורשה .מציע שהוא תאגיד יהיה רשום כדין בישראל.
 .2המציע מנהל ספרים כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1922-
 .3למציע קיימים שני ( )2מדי טווח אלקטרוניים לפחות.

חתימה וחותמת המציע

תאריך

אישור עורך דין
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני
במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז/ ____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,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.
__________________
תאריך

________________
מספר רישיון

_________________
חתימה וחותמת

הננו מאשרים בזאת בחתימותינו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
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נספח א' 4תצהיר והתחייבות לעניין העדר ניגוד עניינים
אני הח"מ __________________ (להלן" :המציע") מתחייב בזאת כדלקמן :
.1

.2

.3
.1
.1

.2
.2

.5
.9

הנני מתחייב שלא יהיה לי ,לפי העניין ,או לעובדים מטעמי או לספקי  /קבלני משנה מטעמי או
לגורמים מקצועיים במהלך תקופת מתן השירותים ,ובמהלך שניים עשר ( )12חודשים מתום תקופה זו
ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחו מתן השירותים וכי אינני צפוי לכל
תביעה ו/או טענה מצד שלישי כלשהו ,בקשר עם מילוי התחייבויותיי על פי הסכם זה.
הנני מתחייב להימנע מכל פעולה ו/או מחדל אשר עלולים להעמיד אותי או מי מטעמי במצב של ניגוד
עניינים כאמור לעיל ,לרבות ,קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר ,אם העבודה כאמור עלולה
להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים.
הנני מתחייב להודיע למזמין באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלהם אני עלול להימצא במצב של
ניגוד עניינים מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים.
הנני מתחייב להימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידי במסגרת נתינת השירותים שלא למטרת
ביצוע התחייבויותיי כאמור מכרז זה.
הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למזמין על כל כוונה שלי ,להתקשר עם כל גורם ,העלול להביא
להתקשרות שתהא בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו ,ולפעול בהתאם להוראות המזמין בעניין.
המזמין רשאי לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים,
והנני מתחייב כי אפעל בהתאם להוראות אלו ,בהקשר זה.
לא תהיינה לי כל טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של המזמין בקשר עם מניעת
ניגוד עניינים.
אני מתחייב להחתים את כל העובדים מטעמי ואת כל קבלני המשנה מטעמי ואת הגורמים המקצועיים
על ההצהרה דומה כי אין להם ניגוד עניינים ,על התחייבות להימנע מניגוד עניינים בעתיד ועל
התחייבות להודיע לי ,מיידית ,ברגע שנקלעו למצב של ניגוד עניינים לכאורה.
מובהר בזאת שלעניין זה "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של "חשש לניגוד
עניינים" או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים.
לשם הסרת כל חשש לניגוד עניינים ,ולמען הסדר הטוב ,עם חתימת הסכם ההתקשרות יצהיר הספק
על כל קשריו המקצועיים ו/או העסקיים עם גופים הנוגעים באופן ישיר או עקיף למזמין לו לניתנים
השירותים ולמזמין.

תאריך

חתימה וחותמת המציע

אישור עורך דין
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני
במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז/ ____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,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 בחתימותינו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
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__________________
תאריך

________________
מספר רישיון

_________________
חתימה וחותמת

הננו מאשרים בזאת בחתימותינו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימות מורשי החתימה של הספק וחותמתו:
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נספח א' - 5תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום
תצהיר בדבר קיום חובות בעניין זכויות עובדים
אני /אנו הח"מ _________________ ,נושא/ת ת.ז .מספר_______________ ו -נושא/ת ת.ז.
מספר______________ לאחר שהוזהרתי/הוזהרנו כי עלי/עלינו לומר את האמת וכי אהיה/נהיה
צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה /נעשה כן ,מצהיר/ים בזאת בכתב ,כדלקמן:
 .1אני/אנו בעל/י השליטה ב_______________ ח.פ( ________________ .להלן" :המציע"),
המכהן /מכהנים כמנהל המציע ומוסמך /ומוסמכים ליתן תצהיר זה מטעם המציע בקשר עם
הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר המודדים עבור תאגיד מי אונו בע"מ (להלן:
"המכרז").
"בעל שליטה" – כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי) ,תשמ"א – .1981
 .2אני/אנו מצהיר/ים ,כי המציע ,בעל/י השליטה במציע ו/או חברות אחרות בבעלות בעל/י
השליטה במציע מקיימים את חובותיהם בעניין זכויות עובדים על פי חוקי העבודה ועל פי צווי
ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף ,לרבות חוקי העבודה להלן:
א.

חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט – .1919

ב.

חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א – .1911

ג.

חוק דמי מחלה ,תשל"ו – .1922

ד.

חוק חופשה שנתית ,תשי"א – .1911

ה.

חוק עבודת נשים ,תשי"ד – .1911

ו.

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד ,תשנ"ו – .1992

ז.

חוק עבודת הנוער ,תשי"ג – .1913

ח.

חוק החניכות ,תשי"ג – .1913

ט.

חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) ,תש"ט – .1919

י.

חוק הגנת השכר ,תשי"ח – .1915

יא .חוק פיצויי פיטורים ,תשכ"ג – .1923
יב .חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,תשנ"ה – .1991
יג.

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ,תשס"ב – .2002

 .3כמו כן ,אני/אנו מצהיר/ים ,כי בשלוש השנים האחרונות המציע ו/או בעל/י השליטה במציע ו/או
חברות אחרות בבעלות בעל/י השליטה במציע לא הורשע/ו בדין פלילי ו/או בפסק דין חלוט על
פי חוקי העבודה המפורטים לעיל ו/או על פי צווי ההרחבה ו/או הסכמים קיבוציים הרלוונטיים
לענף .וכי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת לא קנס את המציע ,בעל/י השליטה במציע
ו/או חברות אחרות בבעלות בעל/י השליטה במציעה בקנסות בגין הפרה של חוקי העבודה
בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
או

הננו מאשרים בזאת בחתימותינו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימות מורשי החתימה של הספק וחותמתו:

עמוד  21מתוך 29

קול קורא להגשת בקשה להיכלל במאגר המודדים

כמו כן ,אני/אנו מצהיר/ים ,כי בשלוש השנים האחרונות המציע ו/או בעל/י השליטה במציע
ו/או חברות אחרות בבעלות בעל/י השליטה במציע הורשע/ו בדין פלילי ו/או בפסק דין חלוט על
פי חוקי העבודה המפורטים לעיל ו/או על פי צווי ההרחבה ו/או הסכמים קיבוציים הרלוונטיים
לענף.
יש לצרף תצהיר בכתב בו יפורטו ההרשעות בדין פלילי של המציע ,בעל/י השליטה במציע ו/או
חברות אחרות בבעלות בעל/י השליטה בחברות אחרות בבעלות בעל/י השליטה במציע ,וכן כל
הקנסות שהושתו על מי מאלה על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת ,בגין ההפרה של
חוקי העבודה בשלוש השנים האחרונות מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
[יש למחוק את הסעיף המיותר].
המציע יצרף אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר ההרשעות והקנסות
כאמור ,או העדרם.
זהו שמי/שמנו ,וזו חתימתי/חתימתנו ,ותוכן תצהירי/נו דלעיל הינו אמת.
שם פרטי ושם משפחה
תאריך
מספר תעודת זהות

תפקיד אצל המציע

כתובת

חתימה
אישור עו"ד

אני הח"מ ,עוה"ד________________ ,מאשר/ת בזאת ,כי ביום____________ הופיע
בפני מר/גב'_______________ נושא/ת ת.ז .מספר______________ ו -
מר/גב'________________ נושא/ת.ז .מספר________________ ולאחר שהזהרתיו/
הזהרתי אותם ,כי עליו/עליהם לומר את אמת ,וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק
אם לא יעשה /יעשו כן ,אישר/ו את נכונות הצהרתו /הצהרתם הנ"ל וחתם /וחתמו עליה
בפני .מר/גב'_________________ ומר/גב'_____________________
מוסמך/מוסמכים לחתום על תצהיר זה בשם המציע וחתימתו /חתימתם מחייבת את המציע.
_______________ ,עו"ד

הננו מאשרים בזאת בחתימותינו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימות מורשי החתימה של הספק וחותמתו:
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תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום
אני /אנו הח"מ ________________ ,נושא/ת ת.ז .מספר______________ ו -נושא/ת ת.ז.
מספר______________ לאחר שהוזהרתי/הוזהרנו כי עלי/עלינו לומר את האמת וכי אהיה/נהיה
צפוי/ים לעונשים הקובעים בחוק אם לא אעשה /נעשה כן ,מצהיר/ים בזאת בכתב ,כדלקמן:
 .1אני בעל הזיקה במציע ________________ ח.פ( ________________.להלן" :המציע"
ו/או "הקבלן") ,המכהן כמנהל המציע ומוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המציע בקשר עם הזמנה
להגשת בקשה להיכלל במאגר המודדים עבור תאגיד מי אונו בע"מ (להלן" :המכרז").
 .2ההגדרות והמונחים לעניין תצהיר זה הינן על פי המפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים,
תשל"ו –  ,1976שחלקן מובאות להלן:
א.

"אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו"שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי) ,התמ"א –
;1981

ב.

"בעל זיקה" – כל אחד מאלה:
 )1חבר בני אדם שנשלט על ידי הקבלן;
 )2אם המציע הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
.i
.ii

.iii

בעל השליטה בו;
חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי הענין ,דומה במהותו להרכב
כאמור של הקבלן ,ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי
פעילותו של הקבלן;
מי שאחראי מטעם הקבלן לתשלום שכר עבודה;

 )3אם הקבלן הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני אדם אחר ,שנשלט
שליטה מהותית בידי מי ששולט בקבלן;
ג.

"הורשע" – בעבירה -הורשע בפסק דין חלוט ,בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון תשס"ג
( 31באוקטובר ;)2002

ד.

"חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א – ;1991

ה.

"חוק שכר מינימום" – חוק שכר מינימום ,התשמ"ז – ;1987

ו.

"עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים ,או לפי חוק שכר מינימום;

ז.

"שליטה מהותית" – החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה
בחבר בני אדם;

 .3אני /אנו מצהיר/ים ,כי המציע ,בעל הזיקה במציע ,מתקיימת אחת מבין האפשרויות
המפורטות להלן בסעיף זה:
א.

המציע ו/או בעל הזיקה במציע לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים
זרים בשנה שקדמה למועד חתימת התצהיר.

ב.

המציע ו/או בעל הזיקה במציע הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק
עובדים זרים ,אך במועד חתימת התצהיר חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה

הננו מאשרים בזאת בחתימותינו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
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האחרונה.
[יש למחוק את המיותר].
 .1אני/אנו מצהיר/ים ,כי המציע ,בעל הזיקה במציע ,מתקיימת אחת מבין האפשרויות
המפורטות להלן בסעיף זה:
א.

המציע ו/או בעל הזיקה במציע לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום.

ב.

המציע ו/או בעל הזיקה במציע הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום ,אך במועד
חתימת תצהיר זה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה.

ג.

המציע ו/או בעל הזיקה במציע ו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום ,אך
במועד חתימת התצהיר חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

[יש למחוק את המיותר].
 . 1זהו שמי/שמנו ,וזו חתימתי/חתימתנו ,ותוכן תצהירי/נו דלעיל הינו אמת.
חתימה

תאריך

אישור עו"ד
אני הח"מ ,עוה"ד________________ ,מאשר/ת בזאת ,כי ביום____________ הופיע
בפני מר/גב'_______________ נושא/ת ת.ז .מספר______________ ו -
מר/גב'________________ נושא/ת.ז .מספר____________________ ולאחר
שהזהרתיו /הזהרתי אותם ,כי עליו/עליהם לומר את אמת ,וכי יהיה /יהיו צפוי לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה /יעשו כן ,אישר/ו את נכונות הצהרתו /הצהרתם הנ"ל וחתם/
וחתמו עליה בפני .מר/גב'_________________ ומר /גב'_____________________
מוסמך/מוסמכים לחתום על תצהיר זה בשם המציע וחתימתו /חתימתם מחייבת את המציע.
______ _________ ,עו"ד

הננו מאשרים בזאת בחתימותינו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימות מורשי החתימה של הספק וחותמתו:
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נספח א' - 6תצהיר בדבר קיום תנאים סוציאליים
תאריך ____/___/___ :
תאגיד מי אונו
א.ג.נ
הנדון :תצהיר בדבר קיום תנאים סוציאליים
אני הח"מ __________ ת.ז __________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת
וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
.1
.2

.3

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם תאגיד
מי אונו במסגרת הזמנה זו (להלן" :המציע") .אני מכהן כ_______________ והנני
מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
הריני להצהיר כי המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה שכר לכל עובדיו כמתחייב מדיני
העבודה ,צווי הרחבה ,ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים ,ככל שהם חלים עליו,
ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום ותשלומים סוציאליים כחוק וכי אם יזכה להיכלל
במאגר ,המציע מתחייב לקיים את כל דיני העבודה במהלך כל תקופת ההתקשרות עם
המזמין.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

תאריך

חתימה וחותמת המציע

שם מלא של החותם בשם המציע

אישור עורך דין
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני
במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז/ ____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,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.
__________________
תאריך

________________
מספר רישיון

_________________
חתימה וחותמת

הננו מאשרים בזאת בחתימותינו להלן כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימות מורשי החתימה של הספק וחותמתו:
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נספח א' - 7תצהיר בדבר אי מעורבות באירוע תחת חקירה פלילית מתחום טוהר
המידות
תאריך ____/___/___ :
לכבוד
תאגיד מי אונו
א.ג.נ
הנדון :תצהיר בדבר אי מעורבות באירוע תחת חקירה פלילית מתחום טוהר המידות
אני הח"מ __________ ת.ז __________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת
וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
.1
.1

.2

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם תאגיד
מי אונו במסגרת הזמנה זו (להלן" :המציע") .אני מכהן כ_______________ והנני
מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
המציע או עובדיו לא הורשעו וגם לא מתנהלת כנגדם חקירה פלילית מטוהר המידות
בעניין/בנושא/בתחום שהיה באחריותם או באחריות מי מטעמם .מובהר שלעניין סעיף זה
מציע וקבלן משנה לרבות בעל השליטה במציע או בקבלן המשנה (בהתאם) ,כהגדרת מונה זה
בחוק הבנקאות (רישוי) ,תשמ"א ,1951-לרבות חברות קשורות.
לצרכי סעיף זה אירוע יחשב אירוע בו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:
א .אירוע אשר המעשה הפלילי בו מתקשר ו/או עוסק במישרין ו/או בעקיפין בסוג
השירותים ו/או במתן השירותים ובעניין עבירה שמתחום טוהר המידות.
ב .האירוע נמצא תחת חקירה פלילית או היה תחת חקירה פלילית.
ג .אין מסמך רשמי המעיד על כך שהתיק עומד להיסגר ללא המלצה להעמיד לדין
את המציע ,ו/או מנהל המציע ו/או העובד או קבלן המשנה או בעל השליטה/בעל
מניות.
ד .לא נקבע לגבי אירוע כאמור על ידי בית משפט מוסמך כי המציע או העובד או
הקבלן לא יכולים היו למנועו גם אם היו נוקטים בכל האמצעים המתחייבים על
פי דין ,הסכם ונוהג המקובל בתחום.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

תאריך

חתימה וחותמת המציע

שם מלא של החותם בשם המציע

אישור עורך דין
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני
במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז/ ____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,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.
__________________
תאריך

________________
מספר רישיון

_________________
חתימה וחותמת
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נספח א' – 8אישור קיום ביטוחים
( מודדים )
11/2017
מי אונו בע"מ ו/או עיריית קריית אונו ו/או עיריית יהוד מונסון ו/או תאגידים עירונים ו/או חברות
עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ושאו נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם
ירושלים 39
קריית אונו
( להלן " :התאגיד" )
אנו הח"מ _______________ ,חברה לביטוח בע"מ ,מאשרים בזאת כי הפקנו עבור
___________

_ח.פ ( 0_____________ .להלן" :המודד") פוליסות ביטוח אחריות

מקצועית ,צד שלישי וחבות מעבידים אשר כוללות את הסעיפים והתנאים המפורטים להלן
במלואםהמתייחסים לרבות לעבודות נשוא החוזה (להלן" :העבודות").
תנאי הכיסוי לא יפחתו מתנאי שפי ב.ר  2017ו/או תנאי הראל למקצועות ההנדסה  12/2016ו/או
תנאי מנורה מבטחים לעמותת האדריכלים העצמאיים 2013
מהות העבודות  :עבודות המותרות למבוטח כמודד מוסמך.
הביטוח כולל את פוליסות הביטוח כדלקמן:
.1

ביטוח אחריות מקצועית  :מס' פוליסה_______________ :
תאריך תחילה _________ :תאריך סיום_________ :
ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות שלא יפחת מסך של  2,000,000.-ש"ח למקרה
ולתקופת ביטוח שנתית (אך לא פחות מ  ,) ₪ 2,000,000.-המכסה את רשלנותו המקצועית של
המבוטח בגין עיסוקו כמפורט מעלה ,בגין נזק כספי טהור  ,פגיעה ברכוש או בגוף של אדם כל
שהוא או כל גוף או ישות משפטית שהיא ,לרבות המזמינה והנובעת מרשלנות מקצועית.
הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות:
שם המבוטח יכלול כ"מבוטחים נוספים" את שמו של התאגיד ו/או חברות שלובות
.1.1
ו/או חברות בנות בכל דרגה שהיא וכן את עובדיהן ו/או מנהליהן בגין מעשי
ומחדלי המבוטח וחבותו בגין הבאים מטעמו
הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת בין המבוטחים אך לא תביעת המודד כנגד
.1.2
התאגיד בגין ההתקשרות נשואת אישור זה.
הפוליסה תכלול סעיף האומר כי פוליסה זו תהווה פוליסה ראשונית לכל פוליסה
.1.3
אחרת המבטחת את התאגיד כנגד אותה חבות.
הפוליסה תכלול סעיף האומר כי אי עמידתו של המודד ,וגם או כל מי שבא מטעמו,
.1.1
בתנאי הפוליסה או בהתניותיה ,לא יפגע בזכותו של התאגיד להיפרע או להיות
מבוטח ע"פ פוליסה זו ובלבד שנעשו בתום לב ,בתנאי הפוליסה או בהתניותיה,
ולא מחמת אי תשלום פרמיה .
הפוליסה תכלול תקופת גילוי מורחבת של לא פחות מאשר  150יום ,לאחר סיומה
.1.1
אם המבטח יביא את הפוליסה לידי סיום או אי חידוש ,ובתנאי כי לא נערכה
פוליסה אחרת המכסה את אותה חבות כהמשך ישיר לפוליסה הקיימת ע"י המודד.
הפוליסה תכלול סעיף הודעה מוקדמת של לפחות  20יום בגין ביטול הפוליסה או
.1.1
שינוי לרעה בתנאיה.
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.2

ביטוח צד שלישי:

מס' פוליסה_______________ :
תאריך תחילה _________ :תאריך סיום_________ :

ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור .גבול האחריות של  2,000,000 .-ש"ח (אך לא פחות מ -
) ₪ 2,000,000.לאירוע ולתקופת הבטוח.
על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 .2.1יצוין במפורש בפוליסה כי התאגיד ,כל הבאים מכוחה ,נבחריה ועובדיה ייחשבו לצורך
פוליסה זו כצד שלישי.
 .2.2כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג' ובתנאי
כי יש חבות של המבוטח כלפי הניזוק שאינה חבות כלפי עובדו.
 .2.3בסעיף ( .3.12רשלנות רבתי ) תתווסף הסיפא כדלקמן  " :על אף האמור ,מבטח לא יחריג
נזק או מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח ".
 .2.1הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד התאגיד.
 .2.1הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד התאגיד ולמעט
כלפי מי שגרם לנזק בזדון ,בגין ההתקשרות נשואת אישור זה.
.3

ביטוח חבות מעבידים:

מס' פוליסה_________________ :
תאריך תחילה _________ :תאריך סיום_________ :

ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים ,כלפי קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע
העבודות ,בגבולות אחריות שלא של  20,000,000.-ש"ח (אך לא פחות מ ) ₪ 20,000,000.-
לאירוע אחד ולתקופת הביטוח.
על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 .3.1לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק.
 3.2הפוליסה תורחב לכסות את התאגיד כמבוטח נוסף בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי המודד ו/או
הבאים מטעמו .

 .3.3.בסעיף ( .3.11רשלנות רבתי ) תתווסף הסיפא כדלקמן  " :על אף האמור ,מבטח לא
יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות
מקרה הבטוח ".
 . 3.1הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד התאגיד ולמעט כלפי מי שגרם לנזק
בזדון.
.1

הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח:
 .1.1כל הכיסויים הביטוחיים המצוינים לעיל ,נרכשו ע"י המודד אצל מבטח אחד בלבד
(הח"מ).
 .1.2הכיסוי בכל הביטוחים שערך המודד בקשר להוראות החוזה ,הורחב כך שהוא כולל גם
את התאגיד ,עובדיו ,נבחריו ,המפקח ( למעט אחריותו המקצועית )  ,קבלנים וקבלני
משנה של המודד בכל דרגה שהיא בגין אחריותם השילוחית והשיורית למעשי או מחדלי
המודד ו/או מי מעובדיו ו/או מטעמו.
 .1.3במקרה של הארכת ההתקשרות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בכפוף
לקבלת הודעה מהמודד וגם או התאגיד .הודיע התאגיד על הבקשה להארכה ,יחויב הוא
בגין הפרמיות הנדתאגיד ,אלא אם שילם המבוטח את הפרמיה בגין ההארכה .הודיע
המבטח לתאגיד בעקבות בקשה כנאמר לעיל על כוונתו שלא להאריך את הביטוחים
במכתב רשום ,לפחות ( 30שלושים) יום לפני כניסת הביטול לתוקף  ,תהייה לתאגיד
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העבודה אופציה חד צדדית לדרוש הארכה של עד  20יום  ,ללא שינוי בתנאים ובתעריפים,
כנגד התחייבות התאגיד לתשלום הפרמיה היחסית הנדרשת לתקופה זו .
 .1.1הביטוחים שערך המודד כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או
לצמצם היקפם ,אלא אם כן שלח המבטח לתאגיד הודעה ,במכתב בדואר רשום ,על
כוונתו לעשות כן ,לפחות ( 20שישים) יום מראש.
 .1.1בכל הביטוחים שערך המודד בקשר לחוזה זה בטלים ומבוטלים :כל חריג או הוראה
בפוליסה – למעט תביעות המוגשות נגד המודד לבדו – המפקיעים או המגבילים את
הכיסוי ,כאשר התביעה נובעת מ :אש ,התפוצצות ,אדים ,גז ,שיטפון ,בהלה ,חומרים
רעילים או מזיקים או כימיים ,מכשירים סניטריים פגומים ,זיהום תאונתי מכל סוג
ותאור שאינו חלק מתהליך מתמשך ,עבודות נוער כחוק ,הוצאת דיבה ולשון הרע ,אבדן
מסמכים ומידע אך לא מסמכים כספיים.
 .1.2כל הביטוחים שערך המודד בהתאם להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור
של המבטח על זכותו לתחלוף ( )SUBROGATIONנגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם
או גוף שלתאגיד זיקה אליו  ,או הקשור לעבודות מלבד קבלני משנה ונותני שירותים
לתאגיד ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 .1.2כל הביטוחים שערך המודד בקשר עם החוזה ,כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות
התאגיד מחמת אי מסירת הודעה על נזק ,איחור בהגשת תביעה ,וכיוצ"ב ,אלא אם
המקרה היה ידוע לתאגיד ,שלעניין זה מוגדר כמנכ"ל התאגיד ,גזבר התאגיד או האחראי
על הביטוח כתאגיד.
 .1.5כל הוראה בביטוחים שערך המודד בקשר להוראות החוזה ,המפקיעה ו/או מקטינה ו/או
מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא
תופעל כלפי התאגיד .כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס לתאגיד
הינו "ביטוח ראשוני" ,המזכה את התאגיד במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי
תנאיו ,מבלי שמבטחי התאגיד האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות
המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.
 .1.9המודד התחייב לשלם במועד את כל הפרמיות לצורך שמירת הביטוחים בתוקפם וכן
השתתפויות עצמיות במידה ותחולנה.
 .4.10מוצהר ומוסכם בזה כי כל האמור באישור זה  ,הינו בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות
המצויינות לעיל ,עד כמה שלא תוקנו על פי האמור באישור זה .כמו כן תחולנה חובות
"המבוטח" על המודד/אדריכל בלבד ,על פי תנאי והתניות הפוליסה.
 .1.11חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים .אין בכך בכדי לגרוע מחובת
הזהירות של המבוטח ו/או מזכויות המבטח על פי הפוליסה ו/או ע"פ כל דין.

ולראייה באנו על החתום:

_______________
שם המבטח

_______________
שם החותם

_________
תאריך

_______________
חתימה וחותמת
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