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למתן שירותי יעוץ משפטיים בתחום ניהול סיכונים וביטוח
הנדון :הזמנה להציע הצעות למכרז פומבי מס' 03/2018
למתן שירותי יעוץ משפטיים בתחום ניהול סיכונים וביטוח
.1

יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובניה בע"מ (להלן" :יפה נוף") מזמינה הצעות למתן שירותי יעוץ משפטיים
וניהול סיכונים בנושא הביטוח על ענפיו השונים.

.2

רשאים להגיש הצעות משרדי עורכי דין העומדים בכל תנאי המכרז.

.3

מסמכי המכרז יפורסמו באתר האינטרנט של יפה נוף.
על המציעים חלה החובה להתעדכן בפרסומים המופיעים באתר האינטרנט (לרבות שאלות הבהרה
ותשובות להן וכן תיקונים ושינויים במסמכי המכרז).

.4

מציעים המעוניינים להגיש הצעתם במכרז ,נדרשים להעביר את פרטי נציג המציע :שם ,מספר תעודת
זהות ופרטי התקשרות ,באמצעות דוא"ל Sima_H@yefenof.co.il :ולקבל אישור על העברת פרטים
כאמור.

 .5שאלות הבהרה ניתן להעביר בדוא"ל Sima_H@yefenof.co.il:עד ליום .30/04/2018
.6

על כל מציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית צמודה על סך של ( ₪ 15,000חמישה עשר אלף
שקלים חדשים) שתעמוד בתוקפה עד ליום ( 04/10/2018כולל).

.7

את מעטפת המכרז נושאת ציון מכרז פומבי מס'  03/2018אליה הוכנסו שני עותקים של ההצעה ,יש
להפקיד במסירה אישית (לא בדואר) עד ליום  14/05/2018בשעה  12:00בתיבת המכרזים שבמשרדי יפה
נוף רח' ביאליק  ,3חיפה קומה .9
על המעטפה יסומן מס' המכרז בלבד ,ללא סימני זיהוי של המציע.

.8

הוראות מפורטות נוספות מצוינות במסמכי המכרז .בכל מקרה של סתירה בין האמור בהזמנה זו לבין
האמור במסמכי המכרז – מסמכי המכרז גוברים.

.9

יפה נוף אינה מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר או הצעה אחרת כלשהי.

.11

יפה נוף שומרת לעצמה את הזכות לערוך משא ומתן עם הזוכים ,בכפוף להוראות הדין.

בכבוד רב,
אבישי כהן
מנהל כללי
חברת יפה נוף בע"מ
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מסמך א'
הזמנה להציע הצעות
 .1רקע כללי
.1.1

יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובניה בע"מ (להלן" :יפה נוף") מבקשת לקבל הצעות למתן שירותי יעוץ
משפטיים וניהול סיכונים בתחום הביטוח על ענפיו השונים.

 .1.2שירותי הייעוץ המבוקשים יכללו בין היתר:
.1.2.1

בניית מערך ביטוחי יפה נוף ,לרבות הכנת מכרזים.
להלן מידע בדבר מערך הביטוחים הקיים כיום ביפה נוף (יובהר כי מערך הביטוחים משתנה
מעת לעת בהתאם לצורכי החברה):
 .1.2.1.1ליפה נוף קיימים הביטוחים הבאים :אחריות מוצר ,תאונות אישיות ,צד ג' ,עסק,
נאמנות ,אחריות מקצועית ,חבות מעבידים ,צד ג' מנהרות ואש מורחב .פרמיית
הביטוחים הללו מסתכמת בכ.₪ 511,111-
 .1.2.1.2כמו כן ,ליפה נוף קיימת פוליסה הצהרתית לביטוח עבודות קבלניות ,שאותה
מחילה יפה נוף על קבלניה.

.1.2.2

מבנה מערך הדרישות החוזיות בנושא אחריות וביטוח של יפה נוף בהתקשרויותיה עם גורמי
חוץ לרבות יועצים וגופים עירוניים.

.1.2.3

יעוץ ב"ניהול סיכונים" בגין רכושה וחביותיה של יפה נוף.

.1.2.4

יעוץ בטיפול ובסילוק תביעות רכוש  /חבויות של יפה נוף.

 .1.2.5ליווי שוטף של בעלי תפקידים וגורמים מקצועיים של יפה נוף ויועציה המשפטיים.
והכל כמפורט בחוזה המצורף כמסמך ב' למסמכי המכרז.
 .1.3המכרז מורכב מארבעה שלבים:
.1.3.1

שלב א'  -תיבדק עמידת המשתתפים במכרז בכל דרישות תנאי הסף .הצעה שלא תעמוד
בתנאי הסף תיפסל ולא תעבור לשלבים הבאים.

.1.3.2

שלב ב' – יינתן ניקוד ,לפי קריטריונים ,לניסיון מקצועי רלוונטי ועדכני במתן שירותים
משפטיים בתחום הביטוח וניהול סיכונים .לניסיון המקצועי בתחום הביטוח וניהול סיכונים
יינתן משקל של .61%

.1.3.3

שלב ג' – המציעים שעמדו בכל תנאי הסף ולאחר מתן הניקוד כאמור בסעיף  1.3.2לעיל יוזמנו
לראיון אישי ,בפני ועדה בה יהיו חברים נציג ועדת המכרזים [וגורמים מקצועיים ביפה נוף].
לראיון האישי יינתן משקל של .21%
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.1.3.4

שלב ד' – באישור ועדת המכרזים ולאחר בדיקת העמידה בכל דרישות המכרז ,מתן הניקוד
לשלב ב' לעיל והריאיון האישי ,תנוקד ההצעה הכספית ,כפי שיפורט להלן .להצעה הכספית
יינתן משקל של .21%

 .2תנאי סף
 .2.1רשאים להשתתף במכרז זה משרדי עורכי דין העומדים ,במועד הגשת ההצעה ,בכל התנאים הבאים,
במצטבר ,וימציאו את כל האישורים והמסמכים המפורטים להלן והעומדים בדרישות הקבועות בהם:
.2.1.1

למציע ניסיון מוכח שלא יפחת מחמש שנים (בין השנים  2116-2112לפחות) במתן שירותי
ייעוץ וניהול סיכונים בביטוח לשני גופים לפחות בכל השנה ,העוסקים בביצוע עבודות
קבלניות או פרויקטים בתחום ההנדסה האזרחית ,ובנוסף למוסד ציבורי אחד לפחות בכל
שנה ,המשלמים פרמיות ביטוח בהיקף של  ₪ 511,111לשנה לפחות ,כל אחד" .מוסד ציבורי"
לעניין סעיף זה הינו :רשות מקומית ,חברה עירונית ,מועצה דתית ,משרדי ממשלה ,תאגיד
ממשלתי ,תאגידים רפואיים ,קופות חולים ,מוסדות להשכלה גבוהה ותאגידים סטטוטוריים.

.2.1.2

המציע מעסיק ,דרך קבע לפחות שני עורכי דין ,מהם לפחות עורך דין בעל ניסיון של חמש
שנים לפחות בתחום הביטוח (עורך דין זה ישמש כנציג היועץ (רפרנט) לעניין ההתקשרות עם
יפה נוף) ועורך דין בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בתחום הביטוח.

.2.1.3

המציע ו/או מי מעובדיו אינם מייעצים או נותנים שירותים לחברת ביטוח או לסוכן ביטוח או
לגורם אחר העוסק בתחום הביטוח ,ואינם זכאים לקבל הטבות מאחד מאלה ,והכל לפחות 12
חודשים קודם למועד הגשת ההצעות; אלא אם כן המציע יוכיח ,בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי של יפה נוף ,כי ביכולתו למנוע באופן אפקטיבי כל מצב אפשרי של ניגוד עניינים.
למציע לא תהיה כל טענה בנוגע לאופן הפעלת שיקול הדעת של יפה נוף בנוגע לסוגיית ניגוד
העניינים.

 .2.2אי מילוי תנאי ו/או צירוף מסמך כנדרש ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכי המכרז עלולים להביא
לפסילת ההצעה על הסף.
 .2.3מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יפה נוף שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לדרוש
מכל אחד מהמציעים ,לאחר הגשת ההצעות למכרז ,להשלים מידע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים,
בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע.
 .3מסמכים שיש לצרף להצעה
כל מציע יצרף להצעתו את כל המסמכים שלהלן:
.3.1

פרופיל המציע בנוסח המצורף בטופס  ,1לרבות המלצות ואישורים המוכיחים את ניסיונו של המציע
כמפורט בטופס .1

.3.2

כתב ערבות להשתתפות בנוסח המצורף בטופס .2
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.3.3

הצהרה על מעמדו המשפטי של המציע בנוסח המצורף בטופס .3

.3.4

הצהרת והצעת המציע בנוסח המצורף בטופס .4

.3.5

תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים בנוסח המצורף בטופס .5

.3.6

כתב הצהרה והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים בנוסח המצורף בטופס .6

.3.7

עמדה ביחס לחלקים חסויים בהצעה בנוסח המצורף בטופס ( 7אופציונאלי).

.3.8

אישור על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976-בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי
פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו ,1975-בתוקף במועד האחרון להגשת ההצעות ,על שם
המציע.

.3.9

אישור מאת יפה נוף בדבר רישום המציע ברשימת המציעים במכרז.

 .3.11כל המסמכים המצורפים למכרז כשהם חתומים בחתימה וחותמת על כל דף ודף של כלל מסמכי
המכרז ובכל מקום אחר המיועד לכך.
 .4ערבות השתתפות
 .4.1על המציע לצרף ערבות מקורית ,אוטונומית ובלתי מותנית על שם המציע בלבד שהוצאה על ידי בנק
בישראל או חברת ביטוח המוכרת על פי דין ,על סך ( ₪ 15,000חמישה עשר אלף שקלים חדשים),
לטובת יפה נוף בנוסח הנדרש בטופס ( 2להלן" :ערבות ההשתתפות") .הערבות תעמוד בתוקפה עד
ליום ( 04/10/2018כולל) .יודגש כי אין לערוך כל שינוי ,לרבות תוספת ,בנוסח הערבות.
 .4.2ערבות ההשתתפות תהיה בלתי מותנית ויפה נוף תהא רשאית לחלט את הערבות על פי פנייה חד
צדדית ובלתי מנומקת ,לרבות אך לא רק ,במקרה בו המציע לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי
מכרז זה ,או במקרה בו המציע יחזור בו מהצעתו .הוצאות הערבות והוצאות אחרות הנובעות
מהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד.
 .4.3מציע שהצעתו לא זכתה ולא נקבע ככשיר שני במכרז ,תוחזר לו ערבות ההשתתפות תוך  14יום ממועד
ההחלטה על המציע הזוכה.
 .4.4אם תדרוש יפה נוף מהמציע להאריך את תוקפה של ערבות ההשתתפות ,מתחייב המציע ,מיד עם
קבלת דרישת יפה נוף לכך ,להאריך בהתאמה את ערבות ההשתתפות לתקופה הנדרשת .מציע שלא
יאריך את ערבותו בהתאם ,תפסל הצעתו ותחולט ערבותו.
 .4.5מבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז ,סכום ערבות ההשתתפות ישמש כבטוחה להארכת תוקף
ההצעה אם תהיה דרישה כאמור ו/או לחתימת החוזה המצורף כמסמך ב' למסמכי המכרז על ידי
המציע הזוכה ,ו/או להשלמת הביטוחים כנדרש במכרז ו/או לעמידה בהתחייבויות המציע .מובהר כי
ערבות ההשתתפות תחולט ,כפיצוי מוסכם מראש ,אם יחזור בו מציע מהצעתו ו/או לא יעמוד
בהתחייבויותיו במסגרת מכרז זה ,זאת מבלי לגרוע מזכותה של יפה נוף לתבוע כל סעד ו/או פיצוי
נוסף.
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 .4.6יובהר כי הצעה שלא תצורף אליה ערבות השתתפות כנדרש לעיל תיפסל על הסף ,ולא תידון כלל.
 .5תקופת ההתקשרות
 .5.1תקופת ההתקשרות לצורך מתן השירותים הינה לתקופה של שנה אחת מיום חתימת החוזה עם המציע
הזוכה (להלן" :תקופת ההתקשרות הראשונה") .ליפה נוף נתונה זכות הברירה ,בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי ,להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונה לתקופות נוספות של שנה כל אחת (תקופת
האופציה) עד לתקופה כוללת של  5שנים ,כולל תקופת ההתקשרות הראשונה (להלן" :תקופת
ההתקשרות").
 .5.2למרות האמור לעיל ,תהא רשאית יפה נוף בכל עת להביא את החוזה לידי סיומו על ידי הודעה בכתב,
 61יום מראש .ניתנה הודעה כאמור יסתיים החוזה בתאריך שיהיה נקוב בהודעה ולמציע הזוכה לא
תהיה כל טענה על כך (בכפוף לתשלום התמורה המגיעה לו בגין ביצוע השירותים על ידו עד להפסקת
החוזה).
 .6התמורה
 .6.1התמורה בגין מתן השירותים ומילוי כל התחייבויותיו של המציע הזוכה ,כמפורט בחוזה ,תהיה
בהתאם להצעתו הכספית של המציע הזוכה ,לפי תשלום חודשי קבוע ,בתוספת מע"מ כחוק.
.6.2

מודגש ומובהר כי התמורה מהווה תמורה סופית וכוללת עבור כל השירותים שיסופקו במסגרת חוזה
זה ,וכן עבור ביצוע כלל המטלות והעבודות הכרוכות והנלוות למתן השירותים בהתאם לכל הדרישות
והתנאים המפורטים בחוזה ,לרבות אך לא רק מלוא העלויות הישירות והעקיפות לעבודת הייעוץ,
לרבות בגין רישיונות ,ביטוחים ועוד .שום תשלום אחר או נוסף פרט לתמורה לא ישולמו על ידי יפה נוף
בהקשר לחוזה זה ,לא במהלך תקופת החוזה ולא אחריה עבור מתן השירותים או בקשר ישיר או עקיף
למתן השירותים ,לא לנותן השירותים ולא לאדם אחר ,אלא בהתאם להסכם בכתב שיחתם מראש .בין
היתר ,מובהר כי לא ישולם כל תשלום נוסף מעבר להצעתו של המציע ,לרבות לא בגין הוצאות ,ביטול
זמן ,אש"ל ,טלפון ,הוצאות משרדיות ,הוצאות כלליות ואחרות.

 .6.3עם זאת ,בנוסף לתמורה האמורה תשלם יפה נוף למציע הזוכה שכר טרחה אשר יוסכם מראש בין
הצדדים לצורך ייצוג יפה נוף בתביעות ובהליכים משפטיים בתחום הביטוח ,ככל שיפה נוף תחליט ,על
פי שיקול דעתה הבלעדי ,להשתמש בשירותי הייצוג של המציע הזוכה.
 .6.4המחיר המוצע יהיה קבוע וסופי עד תום תקופת ההתקשרות הראשונה ולא יחול כל שינוי במחירי ולא
יתווספו לו הצמדות וריביות כלשהן .בכל פעם שיפה נוף תחליט לממש תקופת אופציה (בת שנה),
כמפורט לעיל ,יעודכן המחיר המוצע בהתאם למדד המחירים לצרכן ,מהמדד הידוע במועד חתימת
החוזה ועד למדד שיהא ידוע בעת מועד תחילת תקופת האופציה (להלן" :המחיר המעודכן") .למען
הסר ספק ,המחיר המעודכן יהיה קבוע וסופי עד לתום תקופת האופציה.
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 .7הגשת הצעות
 .7.1קבלת מסמכי המכרז :בחוברת המכרז ניתן לעיין ללא תשלום באתר האינטרנט של יפה נוף
(.)http:/www.yefenof.co.il
 .7.2מציעים המעוניינים להגיש הצעתם במכרז ,נדרשים להעביר את פרטי נציג המציע :שם ,מספר
תעודת זהות ופרטי התקשרות ,באמצעות דוא"ל( .Sima_h@yefenof.co.il :להלן" :רשימת
המציעים במכרז") ,ולקבל אישור על העברת פרטים כאמור.
 .7.3לבירורים ורישום בנוגע למסמכי המכרז יש לפנות לאיש הקשר מטעם יפה נוף :הגב' סימה חממי
באמצעות דוא"ל.Sima_h@yefenof.co.il :
 .7.4אופן הכנת ההצעה:
 .7.4.1את ההצעות למכרז יש להגיש על גבי החוברת שנרכשה מיפה נוף .חל איסור לפרק את חוברת
המכרז שנרכשה .ליפה נוף שמורה הזכות לפסול הצעה שהוגשה על גבי חוברת שנמצא כי
פורקה.
 .7.4.2ההצעה על כל נספחיה ומסמכיה תוגש בהעתק מקורי אחד .על המציע לחתום בחתימה
ובחותמת על כל דף ודף של כלל מסמכי המכרז ובכל מקום אחר המיועד לכך.
 .7.4.3על המציע לצלם העתק נוסף של כל מסמכי המכרז.
 .7.4.4על ההצעה יחתמו מרשי החתימה מטעם המציע בלבד.
 .7.4.5אין לרשום כל שינוי ,תוספת ,מחיקה ,הערה או הסתייגות בחומר המכרז ,בין בגוף המסמכים
ובין במכתב לוואי או בכל אופן אחר שהוא .כל רישום כזה שלא נתבקש לא יחייב את יפה נוף
ועלול להביא לפסילת ההצעה.
 .7.4.6מובהר בזאת ,למען הסר ספק ,כי כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה
למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד.
 .7.5מועד ואופן הגשת הצעות:
 .7.5.1את ההצעה לרבות הערבות הבנקאית ,כמפורט לעיל ,ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס
למעטפה סגורה ,שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם ,שייכתב עליה "מכרז פומבי מס'
."13/2118
 .7.5.2את מעטפת ההצעה יש למסור [חב' יפה נוף רח' ביאליק  ,3חיפה קומה  ,]9במסירה ידנית
בלבד ,ולהכניסה לתיבת המכרזים לא יאוחר מיום  14/05/2018בשעה [ 12:00המועד האחרון
להגשת הצעות].
 .7.5.3הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל.
 .7.5.4משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת יגרום לפסילת ההצעה.
 .7.5.5יפה נוף שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את המועד האחרון
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להגשת הצעות למכרז לתקופה נוספת ,בהודעה שתשלח לכל דורשי מסמכי המכרז.
 .7.6תוקף ההצעה :הצעת המציע תיחשב כעומדת בתוקפה על כל פרטיה במשך תקופה של  121יום מהיום
האחרון להגשת ההצעות ,ויפה נוף תהא רשאית לדרוש מהמצעים להאריך את תוקפה של ההצעה ככל
הנדרש ,על ידי מתן הודעה בכתב למציעים.
 .8הבהרות ושינויים
.8.1

יפה נוף רשאית ,בכל עת ,להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים ,מכל מין וסוג שהוא ו/או לשלוח
למשתתפים שרכשו את מסמכי המכרז מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות
נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בין ביוזמתה ,בין על פי דרישת
הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המשתתפים.

.8.2

אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות ,שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר
למובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו ,עליו לפנות בכתב ליפה נוף ,עד ליום

 30/04/2018בשעה

 12:00באמצעות דוא"ל לכתובת .Sima_h@yefenof.co.il :שאלות הבהרה תתקבלנה אך ורק
מהמצעים המופיעים ברשימת המציעים במכרז.
.8.3

בפנייתו יציין המציע את שמו המלא וטלפון ליצירת קשר עמו ,מספר המכרז ,שם המסמך ומספר
הסעיף אליו מכוונת שאלתו .השאלות יוגשו במבנה הבא ,תוך הפרדה בין שאלות לעניין החוזה
ושאלות לעניין המכרז:
#

מכרז/חוזה

סעיף

שאלה

.1
.2

.8.4

תשובות ,ביחד עם העתקי שאלות ההבהרה ,ככל שתהיינה כאלה ,תפורסמנה באתר האינטרנט של יפה
נוף ,בצירוף השאלות שנשאלו ו/או תמציתן (ללא פירוט בדבר זהות הפונה) .מסמכי השאלות
והתשובות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל כל מציע לצרף את מסמכי התשובות להצעה
ולחתום על כל עמוד שלהם.

.8.5

אין באמור לעיל כדי לחייב את יפה נוף להתייחס לכל פניה ופניה .בכל עת שיפה נוף לא תתייחס לפניה
ייחשב הדבר כדחיית בקשת המציע  /השארת הכתוב במסמכי המכרז כלשונו.

.8.6

למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי יפה נוף אינה אחראית לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו למשתתפים
במכרז בעל פה ,ורק שינויים ,תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב (להלן" :הבהרות") יחייבו את יפה נוף.
בכל מקרה של סתירה ,בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים ,יגבר האמור
במסמכי ההבהרות .במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם ,יגבר האמור בהבהרה
המאוחרת יותר.
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.9

הסתייגויות ותיקונים מצד המציע
.9.1

בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל
הסתייגות לגביהם ,בכל דרך ו/או צורה שהיא (להלן" :הסתייגויות") ,רשאית יפה נוף:
 .9.1.1לפסול את הצעת המציע למכרז.
 .9.1.2לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן.
 .9.1.3לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד.
 .9.1.4לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לפגוע בשוויון בין
המציעים.
ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתה של יפה נוף .אם תחליט יפה נוף לנהוג לפי אחת
האלטרנטיבות המנויות בסעיף  9.1לעיל ,והמציע יסרב להסכים להחלטתה ,רשאית יפה נוף לפסול את
ההצעה ו/או לחלט את ערבות ההשתתפות.

 .10אופן בדיקת ההצעה במכרז
 .11.1למסמכי המכרז מצורף טופס ( 4הצהרת והצעת המציע) ,שבו על המציע למלא ,בין היתר ,את המחיר
לחודש המוצע על ידו ,לא כולל מע"מ ,בעבור מתן השירותים מושא מכרז זה.
 .11.2בדיקת ההצעות במכרז תתבצע בארבעה שלבים:
 .11.2.1שלב א' – תיבדק עמידת המשתתפים במכרז בכל דרישות תנאי הסף .הצעה שלא תעמוד
בתנאי הסף תיפסל ולא תעבור לשלבים הבאים.
 .11.2.2שלב ב'– יינתן ניקוד של  61נקודות לניסיון המקצועי ( )Aעל פי אמות המידה המפורטות
להלן:
אמת המידה
.1

.2

סה"כ ניקוד

מתן שירותי ייעוץ וניהול סיכונים בביטוח בחמש נקודה עבור כל גוף
השנים האחרונות ( )2116-2112לגופים נוספים,
העוסקים בביצוע עבודות קבלניות או פרויקטים
בתחום ההנדסה האזרחית או שהם מוסד ציבורי
(כהגדרתו בסעיף  2.1.1לעיל) ,מעבר לגופים
שבהם נקב המציע לצורך עמידה בתנאי הסף.

נוסף,
ולכל היותר בגין אמת
מידה זו:
 11נקודות

שנות ניסיון נוספות במתן שירותי ייעוץ וניהול
סיכונים בביטוח ,לפני שנת  ,2112לגופים
העוסקים בביצוע עבודות קבלניות או פרויקטים
בתחום ההנדסה האזרחית או שהם מוסד ציבורי

שתי נקודות עבור כל
שנת ניסיון נוספת,
ולכל היותר בגין אמת
מידה זו 21 :נקודות
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(כהגדרתו בסעיף  2.1.1לעיל) .שנות הניסיון
הנוספות ימנו רק ביחס לעורך הדין שישמש
כנציג היועץ (רפרנט) לעניין ההתקשרות עם יפה
נוף.
.3

המלצות חיוביות מגופים להם ניתן ייעוץ וניהול שתי נקודות עבור כל
סיכונים בביטוח ,לרבות הגופים שבהם נקב המלצה חיובית,
ולכל היותר בגין אמת
המציע לצורך עמידה בתנאי הסף.
מידה זו 11 :נקודות

.4

ניסיון מוכח במתן שירותי ייעוץ וניהול סיכונים בגין אמת מידה זו
יקבל המציע 21
בביטוח בנוגע למבני ציבור.
לצורך הוכחת התקיימותה של אמת מידה זו על נקודות ,ככל שיוכיח
את התקיימותה לפי
המציע לצרף מסמכים מתאימים.
שיקול דעתה הבלעדי
של יפה

 .11.2.3שלב ג' – המציעים שעמדו בכל תנאי הסף ,ולאחר מתן הניקוד כאמור בסעיף  10.2.2לעיל,
יוזמנו לראיון אישי (התרשמות כללית מהמציע ,המלצות ,עיון במסמכים משפטיים שהכין
המציע וכיו"ב) .הריאיון האישי יתקיים בנוכחות נציג מוסמך מטעם המציע יחד עם עורך
הדין שישמש כנציג היועץ (רפרנט) לעניין ההתקשרות עם יפה נוף .לראיון האישי ( )Bיינתן
משקל של  21נקודות.
- .11.2.4שלב ד' – באישור ועדת המכרזים ,ולאחר בדיקת העמידה בכל דרישות המכרז ,מתן הניקוד
לשלב ב' לעיל והריאיון האישי ,תנוקד הצעתו הכספית של המציע .ההצעה הכספית היא
שיעור ההנחה שיציע המציע על התשלום החודשי בסך  ,₪ 4,111לא כולל מע"מ (שיעור
ההנחה המקסימלי הוא  .)21%ההצעה הכספית ( )Cתנוקד בהתאם לשיעור ההנחה הנ"ל,
כלומר שבגין רכיב זה יוכל המציע לקבל  21נקודות לכל היותר.
 .11.2.5הציון המשוקלל של ההצעה יהיה חיבור של הרכיבים  B ,Aו.C-
 .11.3ההצעה בעלת הציון המשוקלל הגבוה ביותר העונה לכל תנאי המכרז תומלץ כהצעה הזוכה במכרז.
 .11.4יפה נוף רשאית לפסול:
 .11.4.1הצעה אשר תוגש ללא המסמכים כנדרש במכרז זה.
 .11.4.2הצעה של מציע שבעבר היה לה ניסיון שלילי ו/או בלתי מוצלח עמו.
 .11.4.3הצעה של מציע שיש לגביו חוות דעת ו/או המלצות שליליות.
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 .11.4.4אין באמור לעיל משום רשימה סגורה.
 .11.5מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יפה נוף רשאית ,לא לקבל הצעה של מציע במכרז ,או לבטל את ההכרזה על
הצעה של מציע במכרז כהצעה הזוכה במכרז ,גם במקרים הבאים:
 .11.5.1יש בידי יפה נוף הוכחות ,להנחת דעתה ,כי המציע הזוכה או אדם אחר מטעמו נתן או הציע
מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז.
 .11.5.2התברר ליפה נוף כי הצהרה כלשהי של המציע הזוכה שניתנה במכרז אינה נכונה ,או שהמציע
הזוכה לא גילה למשרד עובדה מהותית אשר ,לדעת יפה נוף ,היה בה כדי להשפיע על קביעתו
כזוכה במכרז ,או שלאחר הגשת הצעתו ועד למועד חתימת החוזה על ידו ,התרחש אירוע אשר
יש בקיומו משום חשש להיעדר אפשרות מצד המציע במכרז ,לרבות הזוכה ,למלא אחר כל
התחייבויותיו על פי החוזה.
 .11.5.3הוטל עיקול על נכסי המציע הזוכה ,כולם או חלקם ,אשר לדעת יפה נוף יש בו כדי להשפיע על
יכולתו של המציע הזוכה להעניק את השירותים במסגרת המכרז ,והעיקול האמור לא הוסר
לחלוטין תוך  31ימים ממועד הטלתו.
 .11.5.4מונה לנכסי המציע הזוכה ,כולם או חלקם ,נאמן או מנהל מיוחד או כונס נכסים זמני או קבוע
או מפרק זמני או קבוע והמינוי כאמור ,לא בוטל תוך  14יום ממועד קביעתו.
 .11.5.5התברר ליפה נוף כי הועבר  25%או יותר מהון המניות הנפרע והמונפק של המציע הזוכה ללא
הסכמה מראש ובכתב של יפה נוף.
 .11.6מובהר ,כי בכל מקרה עד לחתימת מורשי החתימה מטעם יפה נוף על חוזה ההתקשרות לא יהיה כל
חוזה בר תוקף בין הצדדים.
 .11.7יפה נוף שומרת לעצמה את הזכות שלא להתחשב בפגמים פורמאליים באיזו הצעה שהיא אם ויתור
שכזה לא יגרום נזק ליפה נוף ולא יפגע בעקרון השוויון בין המציעים.
 .11.8יפה נוף שומרת לעצמה את הזכות לפנות למציע ו/או לכל צד שלישי (לרבות נותני אישורים וממליצים)
על מנת לברר פרטים הנוגעים למציע ולהצעתו ,לרבות הסברים וניתוח של מחיר ההצעה ,הכול לפי
ראות עיניה .אם המציע יסרב למסור ניתוח של מחיר ההצעה או שהסבריו וניתוח הצעתו יהיו בלתי
סבירים ,תהיה יפה נוף רשאית להסיק מסקנות כפי ראות עיניה ,עד כדי פסילת ההצעה.
 .11הוראות שונות
 .11.1יפה נוף אינה מתחייבת להזמין שירותי יעוץ בנושא ביטוח ,ניהול סיכונים ושירותים משפטיים בתחום
הביטוח בהיקף כלשהו וכן שומרת לעצמה יפה נוף את הזכות להקטין ו/או להגדיל את היקף
השירותים ,הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ועל פי אילוצים תקציביים הקשורים בביצוע
השירותים מושא מכרז זה.
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 .11.2הגדלה או הקטנה של היקף הזמנת שירותי ייעוץ בנושא ביטוח ,וניהול סיכונים ושירותים משפטיים
בתחום הביטוח ,לא תקנה למציע הזוכה עילה לתביעה להגדלת המחיר שהציע במכרז ,או לכל תביעה
אחרת ,והמציע מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד יפה נוף אם לא תימסרנה לו
הזמנות בכלל או היקף ההזמנות יהיה קטן או גדול מההיקפים המצוינים במסמכי המכרז.
 .11.3הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור כי יש לו את כל הידע ,הכישורים והיכולות
המקצועיות והאחרות ,וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לספק את השירותים מושא המכרז ,הכול
כמפורט במסמכי המכרז והחוזה.
 .11.4הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או הנתונים ו/או
הפרטים אשר נמסרו לו על ידי יפה נוף במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על ידו ,וכי ליפה נוף ו/או מי
מטעמה לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי המציע בגין נתונים ו/או פרטים ו/או מצגים אלו.
 .11.5למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים
כלשהם מפרטי המכרז לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.
 .12הודעה לזוכה והתקשרות
 .12.1יפה נוף תודיע לזוכה ,במכתב רשום או באמצעות הפקס ,או באמצעות דוא"ל ,על פי שיקול דעתה
הבלעדי ,על הזכייה במכרז.
 .12.2תוך חמישה ( )5ימי עבודה ממועד ההודעה כאמור ,או תוך פרק זמן אחר שיפה נוף הודיעה עליו למציע
הזוכה בכתב ,ימציא המציע הזוכה ליפה נוף את המסמכים הבאים:
 .12.2.1שלושה ( )3עותקים של החוזה בחתימת מקור.
 .12.2.2אישור עריכת הביטוחים (נספח א' לחוזה) כשהוא חתום על ידי מבטחו ללא כל שינוי או
הוספה.
 .12.2.3כל מסמך אחר שתדרוש יפה נוף מהמציע הזוכה בכתב לשם ביצוע ההתקשרות עמו.
 .12.3יפה נוף תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לנהל משא ומתן עם המציע הזוכה לאחר זכייתו
במכרז וטרם חתימת החוזה.
 .12.4לא חתם המציע הזוכה על החוזה ו/או לא המציא כל מסמך שנדרש להמציאו תוך הזמן שנדרש –
רשאית יפה נוף לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבותו.
 .13הודעה לנדחים
יפה נוף תודיע ,במכתב ,בפקס ,או בדוא"ל לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ליתר המשתתפים במכרז על אי זכייתם
במכרז .ההודעה תכלול פירוט בדבר אופן החזרת הערבות.
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 .14כשיר שני
 .14.1מבלי לגרוע מכל זכות העומדת ליפה נוף ,ובנוסף לכל זכות העומדת לה על פי כל דין ועל פי תנאי
המכרז ,תהיה רשאית להכריז על המציע שדורג במקום שלאחר ההצעה הזוכה ,ככשיר שני .עם קבלת
הודעה בעניין זה מאת יפה נוף ,יאריך הכשיר השני את תוקף ערבותו ל  3 -חודשים נוספים ממועד
תוקף הערבות המקורי כפי שנקבע במסמכי המכרז.
 .14.2במקרה שבו ביטלה יפה נוף את זכייתו של הזוכה ו/או ביטלה את הסכם ההתקשרות עם המציע
הזוכה מכל סיבה שהיא ,תהא רשאית יפה נוף ,אך לא חייבת להתקשר עם המציע שהוכרז ככשיר שני.
אם תחליט יפה נוף לעשות כן ,מתחייב הכשיר השני לחתום על חוזה ההתקשרות תוך  5ימים ממועד
ההודעה על כך או במועד אחר אשר יקבע על ידי יפה נוף ,וזאת תחת יציאה למכרז חדש וההוראות
החלות על המציע הזוכה יחולו על הכשיר השני בהתאמה.
 .14.3יפה נוף תהיה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי גם להכריז על כשיר שלישי וכן הלאה ,הכשירים
הנוספים יעמדו בדרישות המפורטות בסעיף  14.2לעיל ,בהתאמה.
 .15שמירת זכויות
כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות ליפה נוף .מסמכי המכרז מושאלים למשתתפים לשם הכנת הצעותיהם
והגשתן  ,והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז ובמידע המפורט בהם ,אלא
לצורך הכנה והגשת הצעה למכרז זה .אין משתתף רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להעבירם לצד ג' כלשהו
ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
 .16גילוי הצעת המציע
 .16.1בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני מציעים אחרים ,אם יפה נוף תידרש
לגלותה ,פרט למידע שהינו בבחינת סוד מקצועי או מסחרי ,שעליהם הודיע המציע במפורש ,על גבי
טופס  .7מובהר בזאת כי לא יהיה בציון סעיפים ו/או מסמכים כאמור לעיל ,שפרסומם מחויב על פי כל
דין כדי לחייב את יפה נוף.
 .16.2ידוע למציע כי ליפה נוף סמכות להחליט לגלות פרטים שאותם ביקש המציע להותיר חסויים בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי ,וזאת לאחר שמסרה למציע הודעה על כוונתה למסור פרטים אלו ,ולמציע לא
תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי יפה נוף ו/או מי מטעמה בעניין זה.
 .16.3מובהר בזאת כי ככל שיפה נוף תקבל את בקשת המציע בדבר הסתרת החלקים החסויים בהצעתו ,הרי
שאותם החלקים בהצעות של מציעים אחרים שהוגשו למכרז זה ,יהיו חסויים בפניו.
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 .17תנאים כלליים
 .17.1הדין החל
הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל ,בנוסחם מעת לעת .ההצעות תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל דין,
והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו יעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך והגשת ההצעות.
 .17.2תניית שיפוט
כל עניין הנוגע להליך זה יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של העיר חיפה.
 .17.3הוראה מטיבה
בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז או בין הוראה מהוראותיהם ,תגבר ההוראה המטיבה עם יפה
נוף ,לפי פירושה של יפה נוף ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .17.4דרישות ביטוח
תשומת לב המציעים מופנית לדרישות יפה נוף לקיום ביטוחים על ידי המציע שיזכה במכרז .כל
הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך .לאחר
הגשת ההצעה לא תתקבלנה כל הסתייגויות לדרישות הביטוח.
 .17.5הוצאות ההשתתפות בהליך
המשתתף יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך ,ולא יהא זכאי לכל שיפוי מיפה נוף בגין הוצאות
אלה.
 .17.6הצעה בודדת
כל משתתף רשאי להגיש הצעה אחת בלבד .האמור לעיל חל גם על מי ששולט במשתתף ,או הנשלט על
ידי המשתתף ,או הנשלט על ידי גורם שלישי השולט גם במשתתף .לצורך כך יהיה למונח "שליטה"
המשמעות שניתנה לו בחוק לניירות ערך ,התשכ"ח.1968-

בכבוד רב,
אבישי כהן
מנהל כללי
חברת יפה נוף בע"מ

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
עמוד  16מתוך 48

מכרז פומבי מס'03/2018 :
למתן שירותי יעוץ משפטיים בתחום ניהול סיכונים וביטוח

טופס 1
פרופיל המציע
א .תאור קצר של המציע במתן שירותי יעוץ ,ניהול סיכונים ושירותים משפטיים בתחום הביטוח:

ב .פירוט ניסיון מוכח שלא יפחת מחמש שנים (בין השנים  2116-2112לפחות) במתן שירותי ייעוץ וניהול סיכונים
בביטוח לשני גופים לפחות בכל השנה ,העוסקים בביצוע עבודות קבלניות או פרויקטים בתחום ההנדסה
האזרחית ,ובנוסף ,למוסד ציבורי (כהגדרתו בסעיף  )2.1.1לפחות בכל שנה ,והמשלמים פרמיות ביטוח בהיקף של
 ₪ 511,111לשנה ,כל אחד:
שם הגוף

שנות
ההתקשרות

היקף שנתי
של פרמיית
ביטוח

איש הקשר לבירור
פרטים (שם מלא +
מס' טלפון  +מס' פקס)

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת

כתובת אימייל של איש
הקשר
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יש לצרף אישורים והמלצות המוכיחים את הניסיון המפורט בטבלה זו.
ג .המציע מעסיק ,דרך קבע לפחות שני עורכי דין ,מהם לפחות עורך דין בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום
הביטוח ועורך דין בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בתחום הביטוח:
שם עורך הדין

מס' רישיון

(עורך דין זה ישמש כנציג
לעניין
(רפרנט)
היועץ
ההתקשרות עם יפה נוף)

מס' שנות הניסיון
בתחום הביטוח

(חמש שנים לפחות)

יש לצרף את קורות החיים של עורכי הדין הנזכרים בטבלה זו.

תצהיר נכונות מידע (אם המציע הוא יחיד)
אני הח"מ , _________ ,נושא ת.ז __________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק מצהיר בזאת כדלקמן:
.1

אני מגיש תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז פומבי מס'  13/2118למתן שירותי יעוץ משפטיים בתחום
ניהול סיכונים וביטוח.

.2

הריני להצהיר על נכונות כל המידע המצורף להצעה.

.3

זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

חתימת המציע  __________________ :תאריך ___________________ :

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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אישור
אני הח"מ ,______________ ,עו"ד ,מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב'
__________________ ,אשר זיהיתיהו/ה באמצעות ת.ז .מס' ___________  /המוכר/ת לי באופן אישי ,וכי
לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.
_________________
חתימה וחותמת

_______________
תאריך

תצהיר נכונות מידע (אם המציע הוא תאגיד)
אני הח"מ , _________ ,נושא ת.ז __________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק מצהיר בזאת כדלקמן:
.1

אני מורשה חתימה במציע ואני מגיש תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז פומבי מס'  13/2118למתן שירותי
יעוץ משפטיים בתחום ניהול סיכונים וביטוח.

.2

הריני להצהיר על נכונות כל המידע המצורף להצעה.

.3

זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

חתימת המציע  __________________ :תאריך ___________________ :

אישור
אני הח"מ ,______________ ,עו"ד ,מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב'
__________________ ,אשר זיהיתיהו/ה באמצעות ת.ז .מס' ___________  /המוכר/ת לי באופן אישי ,וכי
לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.
_______________
תאריך

_________________
חתימה וחותמת

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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טופס 2
נוסח כתב ערבות (להזמנה להציע הצעות)
תאריך ________________
לכבוד
יפה נוף
כתב ערבות מס'___________
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7

הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר ,לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 15,111חמישה עשר אלף
שקלים חדשים) (להלן" :סכום הערבות") ,המגיע או עשוי להגיע לכם מאת ______________ (להלן:
"המציע") בקשר עם מכרז פומבי מס'  ,03/2018של יפה נוף.
אנו נשלם לכם ,תוך שבעה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם ,את סכום הערבות ,וזאת מבלי שיהיה עליכם
לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המציע ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת
הגנה שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלפיכם.
למען הסר ספק מובהר בזה ,כי ערבות זו ניתנת למימוש גם לשיעורין ,והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב
הדרישה ,ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.
ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך  4/10/2018ועד בכלל.
ערבותנו זאת הינה מוחלטת ובלתי תלויה .אנו מתחייבים לפעול על פיה ולא נהיה זכאים לבטלה בדרך כל
שהיא.
כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו ,צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי כתובתנו הרשומה מטה ,וצריכה
להגיע לסניפנו עד ליום .04/10/2018
התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
בנק:
סניף:

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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טופס 3
הצהרה על מעמד משפטי
על המשתתף במכרז לציין במדויק את מעמדו המשפטי ולמלא את הפרטים בטבלאות שלהן:
א .מעמד משפטי
 חברה בע"מ

 עמותה

 אגודה שיתופית

(יש למלא
טבלאות ב' ג')

(יש למלא
טבלאות ב' ג')

(יש למלא טבלאות
ב' ג')

ולצרף דו"ח מעודכן
מרשם החברות

ולצרף דו"ח מעודכן
מרשם העמותות

ולצרף דו"ח מעודכן
מרשם האגודות
השיתופיות

 שותפות רשומה  יחיד
(יש למלא טבלאות
ב' ג' ד')
ולצרף דו"ח מעודכן
מרשם השותפויות

(יש למלא טבלה
ב')

ב .פרטים כלליים
שם המשתתף במכרז
(יש לצרף תדפיס מרשם החברות לשם המשתתף במכרז)

מספר תאגיד  /שותפות /ת.ז.
מס' עוסק מורשה
כתובת
טלפון
פקסימיליה
דואר אלקטרוני
שם איש קשר ותפקיד
טל' נייד איש קשר

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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ג .שמות בעלי זכות החתימה (חברה בע"מ  /שותפות רשומה)
מספר זהות

שם משפחה

דוגמת חתימה

שם פרטי

ד .שמות השותפים (שותפות רשומה)
מספר זהות

שם משפחה

דוגמת חתימה

שם פרטי

אנו ,החתומים מטה ,מאשרים בזאת ,כי הפרטים שמסרנו על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים
ועדכניים.
_______________
שם פרטי
_______________
תאריך

_________________
שם משפחה
_________________
חתימה
אישור עו"'ד /רו"ח (לתאגיד בלבד)

אני הח"מ ,_______________________ ,עו"ד  /רו"ח ,מאמת/ת בזאת את חתימות מורשי החתימה של
החברה /השותפות הנ"ל ומאשר/ת כי חתימתם מחייבת את __________________ (החברה  /השותפות) לכל
דבר ועניין.
_______________
תאריך

_________________
חתימה וחותמת

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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מכרז פומבי מס'03/2018 :
למתן שירותי יעוץ משפטיים בתחום ניהול סיכונים וביטוח
טופס 4
הצהרת והצעת המציע
.1

אנו הח"מ ,מצהירים כי קראנו והבנו את מסמכי המכרז ,הוסברו לנו כל דרישות יפה נוף ביחס לחוזה
מושא המכרז ,וכי לאחר שקיבלנו את כל המידע והפרטים הדרושים ו/או העשויים להשפיע על הצעתנו,
הגשנו הצעה זו.

.2

אנו מתחייבים כי אם יפה נוף תקבל את הצעתנו נחתום על החוזה מושא המכרז בתוך  5ימים מיום שתינתן
לנו הודעה בדבר זכייתנו ,ונמציא את כל המסמכים שעלינו להמציא על פי מסמכי המכרז בתוך המועד
האמור.

.3

אנו מצהירים ומתחייבים בזאת ,כי לא תהיה לנו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם עיכובים
במועד תחילת השירותים ו/או במהלך ביצועם ,בין אם העיכובים תלויים ביפה נוף ובין אם לאו .כן אנו
מצהירים ומתחייבים בזאת ,כי לא תהא לנו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במקרה של ביטול המכרז
מכל סיבה שהיא ,ו/או ביטול ביצוע השירותים מכל סיבה שהיא.

.4

אנו מצהירים כי ידוע לנו שיפה נוף אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא ,לרבות ההצעה בעלת הניקוד
הגבוה ביותר ו/או כל הצעה אחרת ,אם בכלל ,והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,מבלי שיהא
עליה לנמק את החלטתה .כן אנו מצהירים ,כי ידוע לנו ,שכל ההוצאות בקשר עם בדיקת המכרז ,בדיקת
החוזה ונספחיו השונים והכנת הצעה זו ,על כל הקשור בכך והנובע מכך ,וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה
בהצעה זו ,לרבות עלות רכישת מסמכי המכרז ,תחולנה עלינו בלבד במלואן ,ולא תהיה לנו כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה כספית מכל מין וסוג שהוא בגין כך כלפי יפה נוף.

.5

ידוע לנו כי ביצוע השירותים על פי מסמכי המכרז מחייב שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות ואנו
מתחייבים למלא אחר הוראות מסמכי המכרז והתחייבויותינו במהימנות ואמינות ,תוך שמירה קפדנית על
הוראות כל דין.

.6

להבטחת קיום התחייבויותינו על פי תנאי המכרז ,הרינו מצרפים בזאת ערבות השתתפות בסך ,₪ 15,111
על פי הנוסח המצורף בטופס  2למסמכי המכרז .ידוע לנו כי אם לא נקיים את התחייבויותינו תהא יפה נוף
רשאית לחלט את הערבות ולגבות את סכומה כפיצויים קבועים ומוסכמים מראש.

.7

אנו מצהירים בזאת כי ידוע לנו שאם לא נבצע את הפעולות האמורות לעיל ,כולן או מקצתן ,נאבד את
זכותנו לבצע את השירותים מושא המכרז ,ויפה נוף תהא רשאית לחלט את ערבות ההשתתפות שמצורפת

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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להצעתנו זו ולהתקשר עם מציע אחר לביצוע השירותים מושא הצעתנו ,והכל כמפורט במסמכי המכרז .כן
ידוע לנו שבחילוט הערבות כאמור לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות יפה נוף עקב הפרת
ההתחייבויות שאנו נוטלים על עצמנו עם הגשת הצעתנו למכרז.
.8

הצעתנו תעמוד בתוקף במשך  121ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

.9

שיעור ההנחה המוצע:
תיאור השירותים

שיעור ההנחה על
התשלום החודשי
בסך  ,₪ 4000לא
כולל מע"מ

שירותי יעוץ משפטיים בתחום
ניהול סיכונים וביטוח

הערות :אין להציע הנחה בשיעור העולה על ;20%
אין להציע הנחה בשברי אחוזים ,אלא באחוזים שלמים ( 3% ,2% ,1%וכיו"ב ,עד .)20%
שם המציע _______________ :ת.ז / .ח.פ_______________ .
_______________
טלפון:
_______________
פקס:
_______________
דוא"ל:
_______________
כתובת:
חתימה  +חותמת _____________
תאריך_______________ :

אישור עו"ד (ליחיד)
אני הח"מ ,______________ ,עו"ד ,מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב'
__________________ ,אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז .מס' ___________  /המוכר/ת לי באופן אישי ,וכי
לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.
_______________
תאריך

_________________
חתימה וחותמת

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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אישור עו"ד (לתאגיד)
אני הח"מ ____________________ עו"ד ,מאשר בזאת כי המסמך דלעיל ,נחתם ע"י:
ה"ה ___________________ת.ז ,____________.וה"ה ___________________ ת.ז______________ .
וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד ______________ולחייב את התאגיד בקשר עם הגשת הצעה למכרז
זה.

__________________________
תאריך

______________________
חתימה וחותמת

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
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טופס 5
תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים
(יש למלא באמצעות מורשי החתימה מטעם המציע)
אני הח" מ ______________,ת.ז ______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 .1הנני משמש כ ________________ (תפקיד) ב_______________________ (שם המציע).
 .2הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע.
 .3יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן:
המציע או בעל זיקה* אליו לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;
המציע או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות*** ,אך במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז
חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
*"בעל זיקה" – כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-
** "הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום .31.10.02
*** "עבירה " – עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז 1987-או עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה
שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א .1991-ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  2לחוק
להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב ,2011-גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית
לאותו חוק.
 .4יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
חלופה א' – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן" :חוק שוויון
זכויות") אינן חלות על המציע.
חלופה ב' – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.
 .5למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף  4לעיל – יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן:
חלופה ( – )1המציע מעסיק פחות מ 111-עובדים.
חלופה ( – )2המציע מעסיק  100עובדים לפחות ,והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שווין זכויות ,ובמידת הצורך – לשם קבלת
הנחיות בקשר ליישומן .במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים לפי הוראות חלופה ( )2לעיל ,ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה ()2
הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל
ליישומן.
 .5למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף  4לעיל – המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד
העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך  31ימים ממועד התקשרותו עם יפה נוף (ככל שתהיה
התקשרות כאמור).
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 .7הנני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
____________
אישור
אני הח"מ ,______________ ,עו"ד ,מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב'
__________________ ,אשר זיהיתיהו/ה באמצעות ת.ז .מס' ___________  /המוכר/ת לי באופן אישי ,וכי
לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.
_______________
תאריך

_________________
חתימה וחותמת

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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טופס 6
כתב הצהרה והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים
אני הח"מ______________ נושא/ת ת"ז מס' ____________ מורשה/ית חתימה מטעם ______________
מס' זיהוי/ח.פ(_________.להלן" :המציע") ,מתחייב בזאת כדלקמן :
 .1הנני מתחייב שלא יהיה למציע ,לפי העניין ,או לעובדים מטעם המציע או לספקי  /קבלני משנה מטעמו או
לגורמים מקצועיים מטעמו במהלך תקופת מתן השירותים ,ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי
עניין בתחום מתן השירותים מושא מכרז פומבי מס'  13/2118ומילוי תנאיו ,וכי המציע אינו צפוי לכל תביעה
ו/או טענה מצד שלישי כלשהו ,בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה.
 .2הנני מתחייב כי המציע ימנע מכל פעולה ו/או מחדל אשר עלולים להעמיד אותו או מי מטעמו במצב של ניגוד
עניינים כאמור לעיל ,לרבות ,קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר ,אם העבודה כאמור עלולה להעמיד את
המציע במצב של חשש לניגוד עניינים.
 .3הנני מתחייב כי המציע יודיע ליפה נוף באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלהם עלול להימצא המציע במצב
של ניגוד עניינים מיד עם היוודע למציע הנתון או המצב האמורים.
 .4הנני מתחייב כי המציע ימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידיו במסגרת מכרז זה שלא למטרת ביצוע
התחייבויות המציע כאמור מכרז זה ,ובכלל זה להימנע מכל שימוש במידע באופן שיש בו כדי לקדם את עניינו
ו/או מי מטעמו ו/או ענייני צד שלישי.
 .5הנני מצהיר ומתחייב בשם המציע ,כי המציע ידווח מראש ליפה נוף על כל כוונה שלו ,להתקשר עם כל גורם,
העלול להביא להתקשרות שתהא בניגוד להתחייבויותיו בסעיפים אלו ,ולפעול בהתאם להוראות יפה נוף
בעניין .יפה נוף רשאית לא לאשר למציע התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד
עניינים ,והמציע מתחייב כי יפעל בהתאם להוראות אלו ,בהקשר זה.
 .6לא תהיינה למציע כל טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של יפה נוף בקשר עם מניעת ניגוד
עניינים.
 .7ברור לי כי הפרת התחייבות זו כלפי יפה נוף מהווה הפרה יסודית של החוזה מושא מכרז פומבי מס' .13/2118
 .8מובהר בזאת שלעניין מכרז זה "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של חשש לניגוד
עניינים או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים.
 .9אנו מצהירים כי המציע ו/או מי מעובדיו אינם מייעצים או נותנים שירותים לחברת ביטוח או לסוכן ביטוח או
לגורם אחר העוסק בתחום הביטוח ,ואינם זכאים לקבל הטבות מאחד מאלה ,והכל לפחות  12חודשים קודם
למועד הגשת ההצעות .ככל שהמציע אינו עומד בתנאי זה ,יש לפרט כיצד בכוונתו למנוע באופן אפקטיבי כל
מצב אפשרי של ניגוד עניינים:
ולראיה באתי על החתום:
_______________________
שם

______________________
חתימה

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
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אישור
אני הח"מ ,______________ ,עו"ד ,מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב'
__________________ ,אשר זיהיתיהו/ה באמצעות ת.ז .מס' ___________  /המוכר/ת לי באופן אישי ,וכי
לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.
_______________
תאריך

_________________
חתימה וחותמת

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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טופס 7
חלקים חסויים בהצעה
(אופציונאלי)

אני מבקש שלא תינתן זכות עיון בסעיפים ו/או במסמכים הבאים בהצעתי ,בשל היותם סוד מסחרי:

עמוד ____ בהצעה ,בדבר _______________________________________________
מהנימוקים הבאים___________________________________________________ :
עמוד ____ בהצעה ,בדבר _______________________________________________
מהנימוקים הבאים___________________________________________________ :
עמוד ____ בהצעה ,בדבר _______________________________________________
מהנימוקים הבאים___________________________________________________ :
עמוד ____ בהצעה ,בדבר _______________________________________________
מהנימוקים הבאים___________________________________________________ :

ברור לי כי אם ועדת המכרזים תקבל את בקשתי הנ"ל ,אזי אותם סעיפים הרלוונטיים בהצעות אחרות שיוגשו
למכרז זה ,יהיו חסויים בפני.

חתימת המציע:

___________
שם המציע

_________
תאריך

______________
חתימה/חותמת

_________________
מס' זהות/עוסק

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
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מסמך ב'
חוזה מס'
שנערך ונחתם בחיפה ביום ______ לחודש _________ 2117

בין:

יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובניה בע"מ
מרח' ביאליק  ,3חיפה
(להלן" :יפה נוף")

מצד אחד
ל ב י ן:

_______________________
כתובת_________________ :
(להלן" :היועץ")

מצד שני
הואיל

ויפה נוף מעוניינת בקבלת שרותי ייעוץ בנושא ביטוח ,ניהול סיכונים ושירותים משפטיים בתחום
הביטוח ,כמפורט להלן בחוזה זה (להלן" :השירותים");

והואיל

וביום ______________ פרסמה יפה נוף מכרז פומבי מס'  13/2118בו הזמינה קבלת הצעות למתן
השירותים (להלן" :המכרז");

והואיל

והיועץ לאחר שבדק את כל תנאי המכרז הגיש ליפה נוף הצעה למכרז הנ"ל ,המהווה חלק בלתי נפרד
מחוזה זה;

והואיל

והיועץ מצהיר כי הוא בעל היכולות ,הכישורים והניסיון הדרושים בכדי לספק את השירותים
המבוקשים על ידי יפה נוף.

והואיל

וביום ____________ הוכרזה הצעת היועץ כהצעה הזוכה במכרז בהסתמך על נכונות הצהרותיו
ובהתבסס על הנתונים שבהצעתו ,בכפוף לחתימת חוזה זה ומילוי כל התנאים לפיו;

והואיל

וביום _________ אישר מנכ"ל יפה נוף את המלצת ועדת המכרזים להתקשר עם היועץ;

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
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והואיל

וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם ,הכול כמפורט לעיל ,להלן בחוזה
זה.
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

.1

מבוא וכותרות
.1.1

המבוא לחוזה זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

.1.2

כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו.

.2

מסמכי החוזה
מסמכי המכרז ,הצעת היועץ על כלל נספחיה ,והנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה
זה:
נספח א' אישור עריכת הביטוחים
נספח ב' כתב התחייבות לשמירת סודיות

.3

נציג יפה נוף
נציג יפה נוף לצורך חוזה זה הוא גב' חן אמיר (להלן" :נציג יפה נוף").

.4

מהות החוזה
.4.1

חוזה זה הינו למתן שירותי יעוץ משפטיים בתחום ניהול סיכונים וביטוח וכל העבודות הכרוכות
בכך ,והכל כמפורט במסמכי המכרז ובחוזה זה על נספחיו.

.4.2

כל תוספת או שינוי בשירותים ו/או מתן שירותים נוספים ,הדרושים להשלמת הייעוץ ומתן
השירותים בהתאם לכל דרישה על פי דין ו/או דרישה הנחוצה לפי מיטב הנוהג המקצועי ,מהווים
חלק בלתי נפרד מהשירותים על פי חוזה זה ולא יחשבו כשינוי או תוספת לעבודות המזכים את
היועץ בכל תמורה נוספת כלשהי.

.4.3

מובהר בזאת למען הסר ספק ,כי ליועץ לא מוקנית מכוח חוזה זה כל בלעדיות ביחס לתחום
מומחיותו ,ויפה נוף רשאית לפנות לקבלת שירותים דומים על פי שיקול דעתה הבלעדי ,ליועצים
אחרים בתחום מושא החוזה במהלך תקופת החוזה.
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.5

הצהרת היועץ
בחתימתו על חוזה זה מצהיר היועץ כדלקמן:
5.1

הוא בעל הכישורים ,הידע והניסיון המתאימים על מנת לספק ליפה נוף את השירותים ברמה
נאותה.

5.2

עומדים לרשותו עובדים מתאימים ו/או ספקי שירות שונים מנוסים ובעלי כישורים בכמות וברמה
מספקת על מנת לספק ליפה נוף את השירותים על פי הוראות החוזה.

5.3

היועץ מצהיר כי אין לו ולא תהיה לו כל העדפה מסחרית כלשהי ו/או אינטרס כספי כלשהו
במישרין או בעקיפין בחברת ביטוח ו/או בסוכנות ביטוח.

5.4

היועץ יהיה אחראי לכך שכל ההצהרות וההתחייבויות שמסר במסגרת מסמכי המכרז ימשיכו
להיות בתוקף לאורך כל תקופת ההתקשרות ,ועליו להודיע באופן מידי ליפה נוף על כל שינוי שיחול
בנוגע לכך.

5.5

היועץ מתחייב לקיים ,לנהוג ולפעול בהתאם להנחיות יפה נוף ו/או מי מטעמה ,כפי שיינתנו מעת
לעת ,ובכלל זאת ,הנחיות בכל הנוגע לשירותים ואופן ביצועם.

5.6

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,היועץ מתחייב לעמוד בכל הדרישות של רשות שוק ההון (להלן:
"הרשות") והממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
(ביטוח) ,התשמ"א( 1981-להלן" :הממונה") .היועץ מתחייב להתעדכן אחר הוראות וחוזרים של
הרשות ו/או הממונה ככל שישתנו מעת לעת וליישמן במסגרת מתן השירותים לאורך כל תקופת
ההתקשרות ותקופת האופציה כהגדרתן להלן.

5.7

היועץ מצהיר בזאת ,כי ידוע לו שהי נו נציגה ושליחה של יפה נוף לעניין האמור בחוזה זה ,וכי הינו
חייב כלפיה חובת נאמנות כמתחייב ממעמדו זה.

.6

השירותים
.6.1

יפה נוף מזמינה אצל היועץ והיועץ מתחייב לספק ליפה נוף את השירותים נשוא הפנייה ,ולמען
הסר ספק מוסכם בזה ,במפורש ,כי בגדר השירותים כלול גם:
בניית מערך כלל הביטוחים ,לסוגיהם השונים ,של יפה נוף ,וכן עריכת מכרזים לפי
.6.1.1
הצורך ,ניהול מו"מ עם מבטחים ,הכנת חוות דעת מסכמות והמלצות לרכישת ביטוחים.
בדיקת מערך הביטוחים הקיים והתאמתו לצרכים הנוכחיים והמתעדכנים ,לרבות יעוץ
.6.1.2
לסידור ולעריכת ביטוחים מיוחדים ו/או חד פעמיים המבוצעים מעת לעת על ידי יפה
נוף.
ניסוח תנאי פוליסות הביטוח של יפה נוף ועדכונם ככל שיידרש.
.6.1.3
בדיקת התאמה של הנוסחים והתעריפים של פוליסות הביטוח של יפה נוף המופקות על
.6.1.4
ידי חברת הביטוח ,לנוסחים שנדרשו וסוכמו.

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
עמוד  33מתוך 48

מכרז פומבי מס'03/2018 :
למתן שירותי יעוץ משפטיים בתחום ניהול סיכונים וביטוח
.6.1.5
.6.1.6

.6.1.7

.6.1.8
.6.1.9

יעוץ בנושאי ביטוח המתחדשים מעת לעת הן במשק הביטוח הישראלי והן במשק
הביטוח העולמי ומתן סקירות  /הרצאות בענייני ביטוח לעובדי יפה נוף ככל שיידרש.
בניית מערך הדרישות החוזיות של יפה נוף – הכנת סעיפי אחריות וביטוח לרבות נספחי
ביטוחים ,בהתייחס להתקשרויות עם גורמי חוץ – וכן בדיקת נספחי הביטוח המצורפים
לחוזים.
יעוץ וייצוג יפה נוף מול חברות הביטוח השונות ,ככל שיידרש ,לרבות פגישות להסדרת
תביעות שיפה נוף מעורבת בהן ,בין שמכוסות ובין שלא מכוסות בפוליסות הביטוח בגין
כל סוגי הביטוחים (חבויות ,רכוש ,רכב וכו').
ניהול מו"מ עם חברות ביטוח בגין נזקי רכוש המגיעים ליפה נוף ,בהתאם לצורך.
יעוץ בניתוח ובלימוד פסקי דין בגין תביעות נזיקין שהוגשו נגד יפה נוף לבתי משפט
לרבות בעניינים ביטוחיים השלובים בבעיות משפטיות טהורות וכן הגשת תביעות

.6.1.11
.6.1.11

בתחום הביטוח ,ככל שיידרש.
יעוץ ב"ניהול הסיכונים" של יפה נוף בגין רכושה וחבויותיה.
יעוץ כללי שוטף בביטוח ,על כל מרכיביו ,ליווי שוטף של בעלי תפקידים וגורמים
מקצועיים של יפה נוף ויועציה המשפטיים.

.6.1.12

מתן חוות דעת בכתב בהתאם לצורכי יפה נוף.

.6.2

השירות יינתן תוך פרק זמן סביר בהתאם לנסיבות ולדחיפות.

.6.3

היועץ ישתתף בפגישות ודיונים במשרדי יפה נוף בהתאם לצורך.

.6.4

הצדדים קובעים כי היקף הייעוץ שיינתן במסגרת חוזה זה לא יוגבל במספר שעות נקוב מראש,
ויינתן בהתאם לצרכי יפה נוף.

.6.5

היועץ יעמיד לרשות יפה נוף צוות מקצועי ,שיכלול לפחות שני עורכי דין מנוסים ומומחים בתחום
הביטוח.
עורך הדין שהוצג במסגרת ההליך המכרזי כנציג היועץ (רפרנט) לעניין ההתקשרות עם יפה נוף
ימשיך וישמש בתפקיד זה לאורך כל תקופת ההתקשרות ,ולא יוחלף על ידי היועץ ,אלא באישור
בכתב מאת יפה נוף.
היועץ ימלא כל דרישה מטעם יפה נוף בדבר הפסקת עבודתו עם יפה נוף של כל אחד מאנשי הצוות
המקצועי אותו הוא מעמיד לטובת יפה נוף ,אם לדעת יפה נוף התנהג אותו איש צוות מקצועי שלא
כשורה ,או שאינו מוכשר למלא תפקידיו ,או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו.
איש צוות מקצועי שהורחק לפי דרישה כאמור ,לא יחזור היועץ להעסיקו ,בין במישרין ובין
בעקיפין ,במסגרת עבודת היועץ עם יפה נוף.

.6.6

היועץ מתחייב לספק את השירותים במסירות ,בנאמנות ,בחריצות וברמה המקצועית הגבוהה
ביותר  ,באמצעות מספר מספיק של עורכי דין מיומנים ומוכשרים בכמות שתידרש בהתאם להיקפי
העבודה שלא יפחת משני עורכי דין במשרה מלאה בו זמנית ,לרבות צוות מנהלי ובאמצעים
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העומדים לרשותו ועל חשבונו והכל לשביעות רצונה המלא של יפה נוף ו/או מי מטעמה .היועץ
מצהיר ומאשר בזאת ,שידוע לו כי רמתם ,איכותם וטיבם של השירותים על פי חוזה זה ,הינם
עיקרו ,בסיסו ויסודו של חוזה זה וכי יפה נוף לא הייתה מתקשרת עמו בחוזה זה אלמלא
התחייבותו האמורה דלעיל.
.6.7

היועץ מצהיר בזאת כי האחריות לטיב העבודה ולשאר התחייבויותיו בחוזה זה ,חלות עליו בלבד.
לעניין זה ,אישורו של נציג יפה נוף למתן השירותים או חלק מהם ,לרבות מסמכים אשר הוכנו על
ידי היועץ וכל מטלה שהיא מכוח חוזה זה ,לא ישחרר את היועץ מחובתו ואחריותו האמורה על פי
החוזה ועל פי כל דין לטיב השירותים והמסמכים שיכין היועץ במסגרתם.

.7

.6.8

אם השירותים לא יבוצעו לשביעות רצונו של נציג יפה נוף – תהיה רשאית יפה נוף למסור את ביצוע
השירותים ,או כל חלק מהם ,לנותן שירותים אחר ולנכות כל נזק כספי או אחר עקב כך מכספים
כלשהם שיגיעו להיוועץ לפי חוזה זה .היועץ יהיה מנוע מלהפריע או להתערב בכל העברה בנסיבות
אלה ,ויהיה חייב למסור את כל החומר שבידו ליפה נוף או לגורם אחר שימונה על ידה.

.6.9

אם יחול שיבוש ,טעות ,פגם ,ליקוי או כל דבר שלא כהלכה ,יישא היועץ בכל נזק הנגרם או העלול
להיגרם ליפה נוף בגין הליקוי.

.6.11

היועץ מתחייב לשמירה הולמת של חומרים שהינם רכוש יפה נוף ,וכן להחזרתם ליפה נוף אחרי
השימוש בהם על ידו בכל עת ,לפי דרישת יפה נוף ,גם אם טרם הגיע חוזה זה לקצו.

יחסי הצדדים
.7.1

היועץ מצהיר כי הוא נותן שירותים עצמאי וידוע לו כי אין כל יחסי עובד ומעביד בינו ו/או בין מי
מעובדיו לבין יפה נוף.

.7.2

היועץ מתחייב לקיים ,בכל תקופת החוזה לגבי העובדים שיועסקו על ידו על מנת לבצע את העבודה
לפי חוזה זה ,אחר האמור בהוראות חוק כלשהו החל על המעבידים בגין עובדיהם ,וכן את האמור
בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים ,שבין לשכת התאום של הארגונים הכלליים לבין
ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים ,או כפי שהסכמים אלו
יוארכו ,או יתוקנו בעתיד ,לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה.

.7.3

היועץ חייב לשלם עבורו ועבור עובדיו את כל תשלומי החובה בהם הוא חב לרבות תשלומי ביטוח
לאומי ולנהל חשבונות כחוק לצורך תשלום מס הכנסה ומע"מ.

.7.4

היועץ ו/או עובדיו לא יהיו זכאים לפיצויי פיטורין ,חופשה ,דמי מחלה ,דמי הבראה ,גמלאות ו/או
תשלומים ו/או כל זכויות סוציאליות אחרות ו/או השתלמות לעובדים.

.7.5

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם בזאת ,כי אם ייקבע על ידי גורם מוסמך כלשהו,
שלמרות האמור בסעיף  7.1לעיל בכל זאת התקיימו בין היועץ ו/או מי מעובדיו ליפה נוף יחסי
עובד -מעביד ,תחשב התמורה שיקבל היועץ מיפה נוף ככוללת כל תשלום ,מכל מין וסוג שהוא
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המתחייב על פי דין בין עובד ומעביד ובכלל זה ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,הפרשות בגין
פיצויים ותגמולים ,דמי הבראה ,נסיעות ,דמי חופשה שנתית וכיו"ב ,ויפה נוף לא תישא בכל
תשלום נוסף בגין אלו.
.7.6

בנוסף לאמור לעיל מוסכם ,כי היועץ ישפה את יפה נוף בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לה
כתוצאה מתביעה שתוגש על ידי מי מעובדי היועץ  ,לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות ,שיוצאו
על ידי יפה נוף בהקשר ולצורך תביעה כאמור .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי יפה נוף תהא
זכאית לקזז כל סכום כאמור מהתמורה המגיעה להיוועץ על פי חוזה זה.

.7.7

.8

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוצהר ומוסכם בזה כי אם יקבע על ידי ערכאה מוסמכת שעל אף
האמור לעיל התקיימו יחסי עובד-מעביד בין יפה נוף או מי מטעמה לבין היועץ ו/או מי מטעמו,
יראו את הצדדים כאילו הסכימו מלכתחילה על תמורה בגובה ( 55%חמישים וחמישה אחוזים)
מהתמורה הקבועה בחוזה זה (להלן" :התמורה המופחתת") ,והיועץ מצהיר בזאת ,כי התמורה
המופחתת הנה מלאה והוגנת עבור ביצוע מלוא התחייבויותיו על פי חוזה זה אם יקבע כי התקיימו
יחסי עובד-מעביד כאמור.

התמורה
.8.1

.8.2

.8.3
.8.4

תמורת מתן השירותים ומילוי כל התחייבויותיו של היועץ לפי חוזה זה ,מתחייבת יפה נוף לשלם
לו סכום חודשי ("ריטיינר") על פי הצעת המחיר שהגיש במסגרת מסמכי המכרז ,בתוספת מע"מ
כחוק ,על פי חשבון שיוגש על ידו בכל חודש (להלן" :מחיר החוזה").
לחשבון שיוגש על ידי היועץ יצורף דיווח מפורט של שעות העבודה שהושקעו על ידי היועץ למתן
השירותים ושל הפעולות שבוצעו על ידו בחודש בגינו הוצא החשבון ,בפורמט המקובל על יפה נוף.
היועץ מתחייב למסור לנציג יפה נוף כל רישום רלוונטי ביחס לשעות העבודה וכל הסבר שיידרש על
ידו בקשר לכך.
כל חשבון יאושר על ידי נציג יפה נוף בתוך  14ימים מיום קבלתו ביפה נוף וישולם ליועץ בתוך 45
יום מיום קבלתו ביפה נוף .בתקופת  45הימים הנ"ל לא יישא החשבון כל הפרשי הצמדה או ריבית.
מודגש ומובהר כי התמורה מהווה תמורה סופית וכוללת עבור כל השירותים שיסופקו במסגרת
חוזה זה ,וכן עבור ביצוע כלל המטלות והעבודות הכרוכות והנלוות למתן השירותים בהתאם לכל
הדרישות והתנאים המפורטים בחוזה ,לרבות אך לא רק מלוא העלויות הישירות והעקיפות
לעבודת הייעוץ ,לרבות בגין רישיונות ,ביטוחים ועוד .שום תשלום אחר או נוסף פרט לתמורה לא
ישולמו על ידי יפה נוף בהקשר לחוזה זה ,לא במהלך תקופת החוזה ולא אחריה עבור מתן
השירותים או בקשר ישיר או עקיף למתן השירותים ,לא לנותן השירותים ולא לאדם אחר ,אלא
בהתאם להסכם בכתב שיחתם מראש .בין היתר ,מובהר כי לא ישולם כל תשלום נוסף מעבר
להצעתו של המציע ,לרבות לא בגין הוצאות ,ביטול זמן ,אש"ל ,טלפון ,הוצאות משרדיות ,הוצאות
כלליות ואחרות.
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.8.5

.8.6
.8.7

עם זאת ,בנוסף לתמורה האמורה תשלם יפה נוף ליועץ שכר טרחה אשר יוסכם מראש בין הצדדים
לצורך ייצוג יפה נוף בתביעות ובהליכים משפטיים בתחום הביטוח ,ככל שיפה נוף תחליט ,על פי
שיקול דעתה הבלעדי ,להשתמש בשירותי הייצוג של המציע הזוכה.
כל שינוי בהיקף החוזה מחייב את קבלת אישורה של יפה נוף מראש ובכתב .למען הסר ספק מובהר
כי יפה נוף לא תשלם ליועץ כל תשלום בגינו לא ניתן אישור יפה נוף מראש ובכתב.
המחיר המוצע יהיה קבוע וסופי עד תום תקופת ההתקשרות הראשונה ולא יחול כל שינוי במחירי
ולא יתווספו לו הצמדות וריביות כלשהן .בכל פעם שיפה נוף תחליט לממש תקופת אופציה (בת
שנה) ,כמפורט לעיל ,יעודכן המחיר המוצע בהתאם למדד המחירים לצרכן ,מהמדד הידוע במועד
חתימת החוזה ועד למדד שיהא ידוע בעת מועד תחילת תקופת האופציה (להלן" :המחיר
המעודכן") .למען הסר ספק ,המחיר המעודכן יהיה קבוע וסופי עד לתום תקופת האופציה.

.9

זכויות יוצרים ותוצרי עבודת היועץ
למען הסר ספק ,מוצהר ומוסכם כי כל תוצר עבודת היועץ מושא חוזה זה ,לרבות אך לא רק זכויות
.9.1
היוצרים וזכות מחברים ,הינו רכושה הבלעדי של יפה נוף.
יפה נוף רשאית לעשות שימוש בכל תוצר העבודה ,לרבות אך לא רק על דרך העברתו לידי צדדים
.9.2
.9.3

שלישיים וביצוע שינויים בתוצר העבודה.
עם הבאתו של חוזה זה לידי גמר ,תהא הסיבה אשר תהא ,מתחייב היועץ למסור ליפה נוף את כל
תוצר העבודה המצוי אצלו וברשותו.

 .10איסור הסבה ושעבוד
.11.1

.11.2

.11.3

היועץ אינו רשאי להסב ו/או להמחות לאחר את החוזה או כל חלק הימנו וכן אין הוא רשאי
להעביר ,להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על פי החוזה ,אלא בהסכמת יפה נוף מראש
ובכתב .כמו כן אין היועץ רשאי למסור לאחר את ביצוע העבודות ,כולן או מקצתן ,אלא בהסכמת
יפה נוף מראש ובכתב .יפה נוף תהא רשאית לסרב ליתן את הסכמתה כאמור מכל סיבה שהיא
ומבלי לנמק את החלטתה ,או להסכים בתנאים שתמצא לנכון .כל הסבה ו/או המחאה שתבוצע
שלא על פי האמור לעיל לא תחייב את יפה נוף.
ככל שהיועץ מעסיק צוות או גורם אחר מטעמו לצורך ביצוע חלק כלשהו של השירותים ,אין
ההסכמה האמורה פוטרת את היועץ מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי החוזה והיועץ יישא
באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של מי מטעמו כאמור.
יפה נוף תהא רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה המוחלט להעביר את זכויותיה ו/או חובותיה על
פי חוזה זה לאחר ובלבד שמי שהועברו לו הזכויות והחובות כאמור ,ישא בכל התחייבויות יפה נוף
כלפי היועץ על פי חוזה זה.
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 .11אחריות ושיפוי בנזיקין
.11.1

.11.2

.11.3
.11.4

.11.5

.11.6

מוסכם בין הצדדים כי האחריות הבלעדית עבור שירותי הייעוץ תחול על היועץ ,ולפיכך אישוריה
של יפה נוף למסמכים הקשורים בייעוץ אשר הוכנו על ידי היועץ על פי חוזה זה לא ישחררו את
היועץ מהאחריות המקצועית המלאה הנ"ל ,ואין בכך כדי להטיל על יפה נוף ו/או על מי מטעמה
אחריות כלשהי לטיב ו/או לכשרות ו/או לאיכות שירותי הייעוץ ו/או מסמכים ,כאמור.
היועץ יהיה לבדו אחראי כלפי יפה נוף לכל נזק ו/או אבדן אשר יגרמו לגוף ו/או לרכוש ו/או לציוד
של יפה נוף ו/או של עובדיה ו/או של צד ג' כלשהו אשר נגרם עקב מעשה ו/או מחדל ,טעות או
השמטה של היועץ ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו ,תוך כדי ביצוע שירותי הייעוץ או בקשר
אליהם.
היועץ פוטר את יפה נוף ו/או עובדיה ו/או כל אדם אחר הנמצא בשירותיה מכל אחריות לכל אובדן
או נזק הנמצא באחריות היועץ כאמור בסעיפים לעיל.
היועץ מתחייב לשפות ולפצות את יפה נוף על כל נזק שיגרם לה ו/או דרישה ו/או תביעה שתוגש
נגדה ,לרבות ,הוצאות משפטיות ואחרות בקשר לכך .יפה נוף תודיע ליועץ על נזק ,דרישה ו/או
תביעה כאמור ותאפשר לו להתגונן ולהגן על יפה נוף מפניה על חשבונו.
נשאה יפה נוף בתשלום ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד שנגרמו לה ו/או לרכושה ו/או לצד שלישי,
לרבות היועץ ועובדיו ,בגין ו/או עקב ו/או כתוצאה משירותי הייעוץ ,יהיה על היועץ להחזיר ליפה
נוף  ,באופן מידי ,כל תשלום ו/או הוצאה ,כאמור ,ולשפותה על כל הנזקים ו/או ההפסדים כאמור
לעיל.
יפה נוף רשאית לקזז מן התשלומים אשר היועץ זכאי להם מכוח חוזה זה סכומים אשר נתבעים
מיפה נוף על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של היועץ כאמור לעיל ו/או
בגין נזקים שנגרמו ליפה נוף מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של היועץ כאמור לעיל.

 .12ביטוח
 .12.1מבלי לגרוע מאחריות היועץ לפי החוזה או לפי כל דין ,מתחייב היועץ לבטח על חשבונו ,לטובתו

.12.2

ולטובת יפה נוף ,ביחד ולחוד ,ולקיים במשך כל עת רלוונטית לחוזה זה ועד לגמר תקופתו ובמשך
כל תקופת החוזה וכל עוד קיימת אחריות כלפיו על פי דין ,ביטוחים על פי שיקול דעתו הבלעדי,
ובלבד שלא יפחתו מהמפורט באישור עריכת הביטוחים שבנספח א'.
עם חתימת חוזה זה ימציא היועץ את אישור עריכת הביטוחים שבנספח א' ,כשהוא חתום על ידי
חברת הביטוח מטעמו בעלת רישיון בישראל .המצאת אישור עריכת הביטוחים שבנספח א'
בהתאם לאמור בסעיף זה מהווה תנאי מהותי בחוזה .היועץ ישוב ויציג ,מידי תום תקופת הביטוח,
במשך תחולתו של חוזה זה את אישור עריכת הביטוחים שבנספח א' ,זאת ללא צורך בקבלת
דרישה כלשהי מיפה נוף.
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.12.3

עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים ליפה
נוף לא יהוו אישור כלשהו מיפה נוף על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי בקשר
לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריות היועץ על פי חוזה זה או על פי כל דין.
היועץ יישא ,בכל מקרה ,בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוח וכן יישא בכל נזק שיגרם ליפה
נוף עקב מעשה ו/או מחדל של היועץ שאינו מכוסה על ידי פוליסות הביטוח ,לרבות נזקים מתחת
לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.

.12.5

הפר היועץ את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות יפה נוף יהא היועץ
אחראי לנזקים שיגרמו ליפה נוף באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות ,כספיות
או אחרות ,כלפיה ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה ,כאמור ,כלפיה.

.12.4

 .13סודיות ואבטחת מידע
.13.1

.13.2

.13.3
.13.4
.13.5

מבלי לגרוע מכתב ההתחייבות לשמירות סודיות שבנספח ב' ,היועץ מתחייב לשמור בסוד ולא
להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל גורם ,במישרין ,בעקיפין או בכל דרך שהיא ,כל
מידע ,ידיעה ,סוד מסחרי ,נתונים ,חפץ ,מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם
נכסי הכלל (להלן" :מידע סודי") שיגיעו לידי היועץ ,עובדיו או מי מטעמו עקב או בקשר לחוזה
זה ,בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם יפה נוף ,וזאת במהלך ביצוע החוזה ,לפניו או לאחר
מכן  -ללא אישור יפה נוף מראש ובכתב.
היועץ מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי שנמסר לו או שיגיעו אליו
עקב ביצוע חוזה זה ,בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם יפה נוף .יפה נוף רשאית להורות
ליועץ הוראות בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות ,לרבות קביעת הסדרי בטחון
מיוחדים ,הסדרי מידור או נהלי עבודה מיוחדים והיועץ מתחייב למלא אחר דרישות יפה נוף.
היועץ מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע חוזה זה ,אלא באישור
מראש ובכתב מאת נציג יפה נוף.
היועץ מצהיר כי ידוע לו שמסירת מידע בניגוד לאמור לעיל ,מהווה עבירה על חוק העונשין,
התשל"ז.1977-
עם סיום חוזה זה מכל סיבה שהיא היועץ יעמיד לרשות יפה נוף בצורה מלאה ,מסודרת ועניינית
את כל הידע והמידע הנמצאים ברשותו בקשר לשירות ולביצוע חוזה זה (להלן" :המידע") .כל
המידע יועבר ליפה נוף ו/או למי מטעמה ,בכל אופן שבו הוא קיים בכתב ,בקבצי מחשב ,בעל פה
ו/או כל אופן אחר ובהתאם ללוח זמנים שייקבע על ידי יפה נוף ,וללא כל תמורה נוספת .למען
הסר ספק ,מובהר בזאת כי כל המידע הינו קניינה הבלעדי של יפה נוף.
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 .14קיזוז ועכבון
.14.1

.14.2

יפה נוף רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה על פי חוזה זה ,כל חוב המגיע לה על פי חוזה זה
או על פי חוזה אחר שבינה לבין היועץ .הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של יפה נוף לגבות
את החוב האמור בכל דרך אחרת ומזכויות אחרות של יפה נוף המוקנות לה בחוזה זה.
ליועץ לא תהיה זכות עכבון על כל חומר הקשור לשירותים ,לרבות המסמכים שהכין עבור יפה נוף,
וכל מסמך הקשור לשירותי הייעוץ ,גם אם התקבל מיפה נוף או מצד שלישי כלשהו.

 .15ניגוד עניינים
 .15.1היועץ מתחייב כי בעת מתן השירותים עבור יפה נוף לא יפעל מתוך ניגוד עניינים ויימנע מכל
תפקיד או עיסוק אחר היוצר או עלול ליצור מצב של ניגוד עניינים בין עבודתו עבור יפה נוף לבין
.15.2

יתר עיסוקיו.
היועץ מצהיר כי בהתקשרותו עם יפה נוף לצורך מתן השירותים אין משום חשש לניגוד עניינים בין
תפקידיו הקודמים לבין השירותים עבור יפה נוף .ככל שיתעורר חשש לניגוד עניינים ,היועץ
מתחייב להודיע על כך באופן מיידי ליועץ המשפטי של יפה נוף.

 .16הפרות וביטול החוזה
 .16.1התנאים הקבועים בסעיפים  13 ,12 ,11 ,6 ,5ו 15-לחוזה זה ,לרבות כל סעיפי המשנה שבהם הינם
תנאים יסודיים היורדים לשורשו של חוזה זה ואם היועץ יפר ,לא קיים ,או יאחר לקיים תנאי
כלשהו מתנאים אלה ,יחשב הדבר כהפרה יסודית של חוזה זה.
 .16.2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית
של החוזה ויזכו את יפה נוף בכל הסעדים והתרופות המוקנים לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין:
 16.2.1נציג יפה נוף היתרה ביועץ ו/או במי מטעמו ,כי השירותים המבוצעים על ידם כולם או
מקצתם אינם לשביעות רצונו והיועץ לא נקט מיד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים
לשיפור מתן השירותים.
 16.2.2הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי היועץ,
כולם או חלקם ,והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  31יום
ממועד ביצועם.
 16.2.3מונה לנכסי היועץ ,כולם או חלקם ,כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע.
 16.2.4היועץ ,אם הוא חברה ,קיבל החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו בקשה לפירוק או
שהוצא נגדו צו פירוק או שהיועץ הגיע לפשרה או לסידור עם נושיו ,כולם או חלקם או
שהיועץ פנה לנושיו למען יקבל אורכה או פשרה או למען הסדר איתם.
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 16.2.5אם יתברר כי הצהרה כלשהי של היועץ אינה נכונה או כי לא גילה ליפה נוף לפני חתימת
חוזה זה עובדה שהיה בה כדי להשפיע על החלטתה לחתום על חוזה זה.
 16.2.6הוכח להנחת דעתה של יפה נוף כי היועץ הסתלק מביצוע החוזה.
 16.2.7כשיש בידי יפה נוף הוכחות  ,להנחת דעתה ,כי היועץ או עובדיו או מי ממועסקיו נתן או
הציע או קיבל שוחד ,מענק ,או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה זה או ביצועו.
 16.2.8נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פלילים נגד היועץ ו/או נגד מי מבעלי מניותיו
ו/או מי ממנהליו.
16.3

מובהר בזאת כי אין במקרים המנויים לעיל כעילות ביטול החוזה בבחינת רשימה סגורה ,וכי אין
במנייתם בכדי לגרוע מזכותה של יפה נוף לבטל את החוזה מכוח עילה אחרת על פי כל דין.

16.4

בכל מקרה של סיום ההתקשרות על פי חוזה זה יפעל היועץ להעברה מסודרת של השירותים
שניתנו על ידו ,לנציגי יפה נוף או ליועץ אחר שיבוא במקומו.

16.5

על הוצאות שיגרמו ליפה נוף ,כתוצאה מהפסקת העבודות שמקורה ביועץ ,לרבות תשלום גבוה
להשלמת העבודה מזה שהיה מגיע ליועץ אילו ביצע את יתרת העבודה ,יחולו על היועץ .יפה נוף
תהיה רשאית לקזז את הסכום האמור מכל תשלום לו זכאי היועץ מיפה נוף ולחילופין לתבוע
סכום זה מהיועץ.

16.6

אין באמור בפרק זה כדי לפגוע בכל סעד או תרופה להם זכאית העירייה מכוח כל דין או החוזה.

 .17תקופת ההתקשרות וסיומה
.17.1

תקופת ההתקשרות לצורך מתן השירותים הינה לתקופה של שנה אחת מיום חתימת החוזה
(להלן" :תקופת ההתקשרות הראשונה") .ליפה נוף נתונה זכות הברירה ,בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי ,להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונה לתקופות נוספות של שנה כל אחת (תקופת
האופציה) עד לתקופה כוללת של  5שנים ,כולל תקופת ההתקשרות הראשונה (להלן" :תקופת
ההתקשרות").

.17.2

למרות האמור לעיל ,תהא רשאית יפה נוף בכל עת להביא את החוזה לידי סיומו על ידי הודעה
בכתב 61 ,יום מראש .ניתנה הודעה כאמור יסתיים החוזה בתאריך שיהיה נקוב בהודעה וליועץ לא
תהיה כל טענה על כך (בכפוף לתשלום התמורה המגיעה לו בגין ביצוע השירותים על ידו עד
להפסקת החוזה).

 .18תנאים כלליים
.18.1

כל שינוי בנוסח החוזה צריך שיהיה בכתב על מנת שיהיה לו תוקף משפטי מחייב .כל טענה כי
הצדדים שינו חוזה זה בהתנהגותם ,לא תישמע ,לא תובא ולא תתקבל כל ראיה בקשר לכך.

.18.2

הסכמה מטעם צד מהצדדים לסטייה מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו
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ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר .לא השתמש צד בזכות הניתנת לו על פי חוזה זה במקרה מסוים
אין לראות בכך ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר דומה או שאינו דומה ואין
להסיק מכך ויתור כלשהו על זכות כלשהי של אותו צד.
.18.3

כתובות הצדדים לצרכי חוזה זה הן כנקוב בכותרת לחוזה זה ,וכל הודעה שתשלח מצד למשנהו
בדואר רשום לפי הכתובות לעיל ,אלא אם כן הודיע בכתב צד למשנהו על שינוי בה ,תחשב כאילו
הגיעה לתעודתה ולידיעת הצד הנשגר בתוך  5ימים מעת מסירתה למשלוח בדואר בבית דואר
בישראל ,ובמקרה של מסירה ביד או במשלוח בפקסימיליה ,ביום המסירה בפועל.

.18.4

לבתי המשפט המוסמכים בעיר חיפה  ,ולהם בלבד ,תהיה סמכות השיפוט המקומית היחידה
והבלעדית לדיון בכל מחלוקת שתתעורר בקשר עם חוזה זה ו/או עם מתן השירותים.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
___________________

_____________________

יפה נוף

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת

היועץ

עמוד  42מתוך 48

מכרז פומבי מס'03/2018 :
למתן שירותי יעוץ משפטיים בתחום ניהול סיכונים וביטוח

אישור רו"ח/עו"ד (לתאגיד בלבד)

אני הח"מ ____________________ עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי חוזה נחתם על ידי:
___________________ .1

___________________.2

וכי הם מוסמכים לחייב את התאגיד בחתימתם.

_______________________
תאריך

_____________________
עו"ד/רו"ח
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נספח א'
אישור עריכת הביטוחים
לכבוד
יפה נוף תחבורה ,תשתית ובניה בע"מ (להלן" :המזמין")
רח' ביאליק  ,3חיפה

תאריך ..……………… :

הנדון  :אישור על עריכת ביטוחים בגין שירותי יעוץ בביטוח
הננו מאשרים בזאת כי בוצעו על ידינו הביטוחים על פי המפורט בהמשך:
.1

שם המבוטח( ………………………………………………………… :להלן" :היועץ")

.2

כתובת משרדי המבוטח.……………………………………………………………… :

.3

נושא ביטוח זה :שירותי יעוץ משפטיים בתחום ניהול סיכונים וביטוח.

.4

תקופת הביטוח :מ  ………………… -עד ………………………… (כולל).

.5

פירוט הביטוחים:

.6

.7

א.

ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור ("ביטוח צד שלישי") ,על פי דין ,בגבולות אחריות בסך:
 ,₪ 1,111,111למקרה ולתקופה .הביטוח יורחב לשפות את המזמין בגין ו/או בקשר עם מעשה או
מחדל של היועץ בביצוע השירותים.

ב.

ביטוח אחריות מקצועית על פי דין בגין ביצוע השירותים בגבולות אחריות בסך₪ 2,111,111 :
למקרה ולתקופה .הפוליסה תורחב לשפות את המזמין בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה מקצועית
של היועץ בקשר עם השירותים.

ג.

ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים המועסקים על ידי היועץ בביצוע השירותים ,בגבולות
אחריות בסך :לתובע  ₪ 6,111,111ו ₪ 21,111,111-למקרה ולתקופה .הביטוח מורחב לשפות את
ה מזמין היה ונטען כי הוא נושא באחריות כמעביד לתאונת עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי
היועץ.

למטרות הפוליסות הנ"ל:
א.

"המבוטח" בפוליסות יהיה  -היועץ ו/או המזמין ,בהתאם להרחבות השיפוי המפורטות בסעיפים
(5א)(5 ,ב) ו(5-ג) לעיל.

ב.

"המזמין" לצורך סעיף קטן א' לעיל :יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ ו/או בעלי מניות ו/או
חברות בנות ו/או מנהלים ועובדים של הנ"ל.

בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:
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.8

א.

ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי המזמין ,למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון.

ב.

סעיף אחריות צולבת ,אולם ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה אחריות המזמין כלפי היועץ.

ג.

הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת היועץ ו/או ביוזמתנו ו/או שינוי תנאיהם לרעה ,אלא
לאחר שנמסור ליועץ ולמזמין הודעה בכתב ,במכתב רשום 31 ,ימים לפחות לפני מועד הביטול
ו/או השינוי המבוקש.

תנאים מיוחדים לעניין ביטוח אחריות מקצועית:
א .לאחר סיום הביטוח בחברתנו או ביטולו ו/או צמצומו תחול תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת 6
חודשים.
ב .הביטוח כולל כיסוי רטרואקטיבי לפחות מהמועד בו החל היועץ בביצוע השירותים עבור המזמין.
ג .ההשתתפות העצמית של המבוטל בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים מסיבה
מקורית אחת אינו עולה על .₪ 51,1111
ד .פוליסת הביטוח מורחבת לכלול :א .אי יושר עובדים .ב .אובדן מסמכים ומדיה מגנטית.

.9

היועץ לבדו אחראי לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ,לתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות
בהן.

.11

כל סעיף בפוליסות (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים
ביטוח אחר לא יופעל כלפי המזמין ,ולגבי המזמין הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני",
המזכה את המזמין במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות בביטוחי המזמין וללא זכות
תביעה ממבטחי המזמין להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א.1981-

___________________
תאריך

_________________
חתימת חברת הביטוח

רשימת הפוליסות:
פוליסת אחריות חוקית כלפי הציבור
פוליסה לאחריות מקצועית
פוליסת חבות מעבידים

____________________
____________________
____________________

פרטי סוכן הביטוח:
שם__________________ כתובת __________________ טלפון _____________
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אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה ,כדלקמן:
מס'

מתאריך

עד תאריך

חתימה וחותמת חברת הביטוח
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נספח ב'
כתב התחייבות לשמירת סודיות

אני ,החתום מטה ,______________ ,ת.ז ,_______________ .מתחייב בזאת בשם היועץ כלפי יפה נוף
כדלקמן:
 .1לשמור בסוד ,ולא להעביר בכל דרך שהיא ,ולא להעניק בתמורה או שלא בתמורה ,ולא להודיע ,למסור,
לפרסם ,לגלות ,להעתיק ,או להשתמש ,שלא בקשר לחוזה למתן שירותי יעוץ משפטיים בתחום ניהול סיכונים
וביטוח (להלן" :החוזה") ,או להביא לידיעת כל אדם ,למעט יפה נוף ,עובדיה ומי מטעמה ,עובדיי ו/או מי
מטעמי אשר מושא סעיף זה דרוש להם לצורך ביצוע החוזה ,כל ידיעה מידע ,נתון ,מסמך וכל חומר אחר
שיגיע אלי ו/או אל המועסקים על ידי ,בכתב ו/או בעל פה ו/או באופן חזותי ו/או במדיה מגנטית ו/או בכל
דרך אחרת ,במלואם או בחלקם ,במהלך ביצוע החוזה ,או מתוקף ביצוע החוזה ,וכל זאת במהלך תקופת
החוזה ,לפני תחילתה ולאחריה (להלן" :המידע הסודי").
 .2שלא לשמור ברשותי או ברשות מי מטעמי תיעוד של המידע הסודי ,אלא אם אקבל לכך את אישור יפה נוף
בכתב ,ולהחזיר ליפה נוף ,בתום תקופת החוזה ,או מיד עם קבלת דרישה מאת יפה נוף לעשות כן ,לפי
המוקדם ,כל תיעוד של המידע הסודי שהתקבל על ידי או על ידי המועסקים על ידי.
 .3להגביל את הגישה למידע הסודי אך ורק למועסקים מטעמי בביצוע החוזה .לשמור בהקפדה את המידע
הסודי ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הסבירים הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר .להיות
אחראי ולוודא כי כל המועסקים מטעמי בביצוע החוזה ישמרו על סודיות ,ולא יעבירו בכל דרך שהיא ,ולא
יעניקו בתמורה או שלא בתמורה ,יודיעו ,ימסרו ,יפרסמו ,יגלו ,יעתיקו או ישתמשו ,שלא בקשר לביצוע
החוזה ,או יביאו לידיעת כל אדם ,למעט יפה נוף ,עובדיה ומי מטעמה ,עובדיי ו/או מי מטעמי אשר מושא
סעיף זה דרוש להם לצורך ביצוע החוזה ,את המידע הסודי כולו או חלק ממנו ,ככל שיגיע אליהם.
 .4שלא לפרסם בכל צורה שהיא כל מידע הנוגע לנתוני יפה נוף הקשורים לחוזה או לענייניה האחרים של יפה
נוף.
 .5להביא את תוכנו של כתב התחייבות זה לידיעת כל אחד מהמועסקים מטעמי בביצוע החוזה.
 .6לדאוג שכל המועסקים מטעמי בביצוע החוזה יתחייבו אישית לפעול על פי הוראות כתב התחייבות זה
באמצעות חתימה עליו.
 .7אהיה אחראי לביצוע מלוא ההתחייבויות האמורות בכתב התחייבות זה על ידי כל אחד מהמועסקים מטעמי
בביצוע החוזה ,על פי הוראות הדין לגבי אחריות שילוחית .התחייבויותיי כאמור יחולו ויהיו בתוקף במהלך
תקופת החוזה ולאחריה ,ללא כל הגבלה בזמן.
 .8ההתחייבויות כאמור לא יחולו ביחס למידע:
 .8.1שהינו נחלת הכלל או אשר יהפוך בזמן כלשהו לנחלת הכלל ,שלא כתוצאה מהפרת כל התחייבות אשר
בה הנני מחויב כלפי יפה נוף;
 .8.2שמסירתו תידרש בהתאם לדין ו/או לצו של רשות שיפוטית או רשות מוסמכת ,ובלבד שאעדכן את יפה
נוף באופן מידי בדבר הדרישה למסירת המידע ,אאפשר לה להתגונן כנגדה ואסייע לה בכך כמידת
האפשר.
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מכרז פומבי מס'03/2018 :
למתן שירותי יעוץ משפטיים בתחום ניהול סיכונים וביטוח
 .9מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ידועות לי הוראות חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א 1981-ואני מתחייב שלא למסור
או לעשות שימוש בנתונים ובמידע שיגיעו אלי תוך כדי ביצוע החוזה ,אלא בהתאם להוראות החוק הנ"ל.
 .11ידוע לי כי לא תהיה לי כל זכות במידע הסודי ,למעט הזכות להשתמש בו לצורך ביצוע החוזה כמפורט לעיל,
וכי כל המסמכים ו/או המדיה המגנטית ו/או יתר האמצעים שבהם יועבר לרשותי המידע הסודי הינם ויהיו
בכל עת ולכל צורך ועניין בבעלות יפה נוף בלבד.
 .11ידוע לי כי פרסום או גילוי של המידע הסודי או שימוש בו ,בניגוד להוראות כתב התחייבות זה ,עלול לפגוע
בשמה הטוב של יפה נוף ולהסב לה נזקים ,ו/או להטיל עליה אחריות פלילית ו/או אזרחית .לפיכך אני
מתחייב להודיע ליפה נוף בכתב ,מיד לאחר שהתגלה לי כי נעשה שימוש במידע הסודי ו/או כי נחשף מידע
סודי בניגוד להוראות כתב התחייבות זה ,לרבות מהו המידע הסודי שנחשף ,זהות הגורם או הגורמים
שנחשפו למידע הסודי ומועד החשיפה.
 .12כמו כן אני מתחייב לפצות את יפה נוף בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו לה ,בין במישרין ובין בעקיפין ,ובכלל
זה שכר טרחת עורך דין ,עקב הפרת התחייבות מהתחייבויותיי כאמור בכתב התחייבות זה.
ולראיה באתי על החתום ,היום _______ לחודש ___________ בשנת ___________

אישור עו"ד
אני הח"מ ,______________ ,עו"ד ,מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב'
__________________ ,אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז .מס' ___________  /המוכר/ת לי באופן אישי ,וכי
לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.
_______________
תאריך

_________________
חתימה וחותמת
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