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הזמנה לקבלת הצעות –א'  מסמך  

 BI -ופיתוח עבור מערכת ה אחזקה שרותי למתןחברת יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ מזמינה הצעות 
 על פי התנאים המפורטים במסמכי הפניה להלן. )להלן ה"עבודות"(

 ההתקשרותעיקרי  .1

 שרותי למתןהצעות קבלת "( מזמינה בזה נוף יפה"מ )"בע ובניה תשתיות תחבורה נוף יפה חברת .1.1
 מכרזהבהתאם לתכולת העבודה המפורטת במסמכי  הכלו BI -ופיתוח עבור מערכת ה אחזקה

 ומסמך ג' )מפרט שירותים(. (היועץחוזה מסמך ב' ), לרבות ב"(הפנייה)להלן: "

 .2021אשר הוטמעה בשנת  Qlik Senseעל פלטפורמה של  BIחברה מפעילה מערכת ה .1.2

ניהול פרויקטים, מעקב "דשבורד", בנושאים של  לוחות עבודה 10 -המערכת כוללת כ .1.2.1
 ועוד. תשלומים, מעקב אחר תהליכי אישור ומעקב תקציבי(

 אפליקציה ייעודית לחטיבת הכספים .1.2.2

 משתמשים 20 - המערכת משרתת כ .1.2.3

)מערכת  4המערכות העיקריות בחברה: מערכת מניפה דור  2 -המערכת הקיימת מתממשקת כיום ל .1.3
 . ERPלניהול פרויקטים( ומערכת הנהלת חשבונות אלמוג 

במהלך תקופת ההסכם יידרש המציע הזוכה לאפיין מעת לעת ובהתאם לצרכי החברה מודולים  .1.4
 רכות אודות מודלים אלה.שונים, לפתחם וליישמם וכן לערוך למשתמשי החברה הד

במסגרת ההליך יתבקשו המציעים להציע הצעת מחיר שעתית עבור אחזקה  - התמורה למציע הזוכה .1.5
שעות עבודה חודשיות  15יתומחרו לפי  חודשית )חודש קלנדרי( ופיתוח.  שרות תמיכה ואחזקה

שדרוג של מודול וישולמו כריטיינר חודשי קבוע. כאשר החברה תבקש לקבל מהמציע הזוכה שרותי 
במערכת היא תפנה למציע הזוכה על מנת לקבל ההערכה של שעות העבודה הנדרשות. ולאחר שזו 
תאושר על ידי החברה, יהא זכאי המציע הזוכה לתמורה בגובה הצעת המחיר לשעת עבודה לפיתוח 
 שהוצעה בהליך זה במכפלת שעות העבודה שיבוצעו בפועל עד לכמות השעות שאושרה על ידי

 החברה. תנאי התשלום יהיו בהתאם לתנאי ההסכם.   

קיימים ו/או הוספת מודול נוסף אשר  לוחות עבודהיובהר כי פיתוחים קטנים וביצוע התאמות ב .1.6
 .)תשלום הריטיינר( איננו מהווה תוספת משמעותית למערכת יכללו כחלק מעבודות האחזקה

כל את  , לבחון ולאמת באופן עצמאיים, המשתתפים בהליך, נדרשלמכרז זההמענה במהלך תהליך  .1.7
ולא  אפשרות להגיע למשרדי החברה, בתיאום מראש , כולל, בין היתר,העבודותההיבטים של 

 .ולהתרשם מהמערכת ,12:00עד השעה  24/07/2022יאוחר מתאריך 

חודשים ממועד חתימת ההסכם. לחברה  24תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של  .1.8
 12תקופות נוספות בנות  3 -שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך תקופה זו ב

שנים. על אף האמור לחברה  5, עד לתקופת התקשרות מקסימאלית בת כך, או חלק מחודשים
 ת ההתקשרות עם המציע הזוכה בהתאם להוראות ההסכם.שמורה הזכות לסיים א

ביחס לעבודות  הוא שלם או מדויק, או  מכרזאינה מתחייבת כי המידע הכלול במסמכי ה יפה נוף .1.9
ולא תישמע כל טענה של מציע לפיה הוא הסתמך  או מי מטעמה יפה נוףשהוא עבר אימות על ידי 

 . סיס זה הגיש את הצעתואך ורק על המפורט בפנייה ובמסמכי הרקע ועל ב
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יודגש במפורש שכל הסתמכות של גורם המשתתף בהליך זה, או מי מטעמו, על כל מידע כזה, ו/או  .1.10
הסקה מתוך מידע זה ו/או פרשנויות ו/או מסקנות המתקבלות ממידע זה, הינה באחריותו 

 הבלעדית.

כלשהו שנגרם על ידי או לגורם בגין כל אובדן ו/או נזק  לא תהא אחראית בשום פנים ואופן יפה נוף .1.11
הכלולים במסמכי  המשתתף בהליך הפנייה )לרבות מי מטעמו(, כתוצאה משימוש במידע כלשהו

 כל פעולה בהסתמך עליהם.או  פניה זאת

 פניהה מסמכי .2

 : להלן המפורטים המסמכים כל את כוללים מכרזה מסמכי .2.1

 הצעות לקבלת הזמנה -'א מסמך .2.1.1

  היועץחוזה  -'ב מסמך .2.1.2

  שירותים מפרט -'ג מסמך .2.1.3

 ביטוח נספח -'ד מסמך .2.1.4

 סודיות לשמירת התחייבות -'ה מסמך .2.1.5

 להצעה. פםולצר מכרזעל כל מסמכי העל המציע לחתום על כל 

 או אחד בין( התאמה אי - להלן זה בסעיף) משמעות דו או התאמה אי או סתירה של מקרה בכל .2.2
 על נוף יפה שתקבע כפי, מביניהן המחמירה להוראה הזוכה המציע יחוייב, ההזמנה ממסמכי יותר

 .הבלעדי דעתה שיקול פי

 לבין מקוון באופן או/ו מגנטית במדיה המוגש כלשהו מסמך בין התאמה אי של מקרה בכל, כן כמו .2.3
 .הקשיח בעותק הקבוע יגבר – קשיח בעותק המוגש המסמך אותו

 מלוא קבלת אי בדבר טענה כל. פניהה מסמכי כל קבלת את לוודא הבלעדי האחראי הינו המציע .2.4
 יפה נוף בפני להביא יש שנמסרו הקבצים תקינות לעניין טענות וכן( כולם או חלקם) המכרז מסמכי
 .ההצעה להגשת האחרון המועד בטרם משבוע יאוחר לא מקרה ובכל, לקבלתם הסמוך במועד

 סף תנאי .3

נכון למועד האחרון  ,מתקיימיםרשאים להגיש הצעות רק מציעים, אשר בהם ובצוות המוצע מטעמם 
 :להלןלהגשת הצעות, כל התנאים המצטברים המפורטים 

 מנהליים סף תנאי .3.1

המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד או שותפות, רשומים כדין בישראל. המציע יהיה ישות  3.1.1
יש לצרף תעודת עוסק מורשה וככל שהמציע תאגיד רשום, יש לצרף  אחת בלבד. משפטית

 תעודת התאגדות. 

 המציע מנהל ספריו כדין ועומד בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים,  3.1.2
 ואישור ניכוי מס במקור.יש לצרף אישור ניהול ספרים   .1976-התשל"ו

 .2בהתאם לטופס  המציע הגיש הצעת מחיר מלאה וכוללת 3.1.3

 .להלן 7.2.2 איכות המינימלי הנדרש, כמפורט בסעיףציון ההמציע עומד ב 3.1.4
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 יש לצרף תצהיר ניגוד עניינים חתום בנוסח המצורף. .מתקיים במציע חשש לניגוד ענייניםלא  3.1.5

  מקצועייםסף  תנאי .3.2

השנים האחרונות שקדמו למועד להגשת ההצעות ביצע המציע הטמעה אחת  5במהלך  3.2.1
ארגונים לפחות, וכן העניק במסגרת ההטמעה, בכל אחד  3 -ב Qlikלפחות בטכנולוגיית 

 ויר.ומהארגונים המוצגים, גם שרותי תמיכה לתקופה של שנה לפחות ממועד העלייה לא

צוות, אשר יהיה עובד המציע או בעלים  המציע יעמיד לטובת ביצוע ההתקשרות איש 3.2.2
 במציע או שותפים במציע ואשר עומד בתנאי הסף הבאים:

 BIחודשים בהתקנה, הטמעה, ותחזוקה של מערכות  24בעל ניסיון מוכח של לפחות  3.2.2.1
 Qlikבטכנולוגיית 

 חודשים לפחות טרם הגשת ההצעות. 6העסקתו החלה לפחות   3.2.2.2

" הינה כי המציע ביצע עבור הארגון פיתוח במערכת על פי מובהר כי משמעותו של המונח "הטמעה
דרישות מזמין העבודות, אפיין אותו, ביצע את כל הפעולות עד להעלאתו לאוויר לרבות ביצוע בדיקות 

 מסירה וקבלה, ומתן שרותי הדרכה למשתמשי הארגון

 מסמכים להוכחת תנאי הסף .4

 כל המסמכים הדרושים במסגרת המציע את צרףי 3.1 ףלהוכחת עמידתו בתנאי הסף הקבועים בסעי .4.1
 .הסעיף

וכל  1מס' יצרף המציע תצהיר בנוסח טופס  3.1 ףלהוכחת עמידתו בתנאי הסף הקבועים בסעי .4.2
 המסמכים הדרושים במסגרתו.

המזמין רשאי לדרוש מהמציעים מסמכים נוספים להנחת דעתו כי המציע עומד בתנאי הסף ועל  .4.3
 המציע לצרף כל מסמך שיידרש לצרף. 

 המחיר הצעת .5

 (2מצורף טופס הצעת מחיר )טופס מס'  הפניהלמסמכי  .5.1

דקות מלאות( עבור שעת  60) במחיר לשעת עבודהבמסגרת טופס הצעת המחיר על המציע לנקוב  .5.2
 . שעת המחיר שתינקב הינה בש"ח ולפני מע"מ.תמיכה ו/או שעת אחזקה ו/או שעת פיתוח

האמור  הספרות למלל, יגברהצעת המחיר תיכתב בספרות ובמלל. במידה ותהיה סתירה בין  .5.3
 בספרות.

שתחייבו אם וככל  המציע ימלא בהצעתו את כל הנתונים הנדרשים. ההצעה שימלא המציע היא זו .5.4
 . בהליךאשר יזכה 

 המציע יחתום על הצעת המחיר, בחתימת מורשי החתימה ובחותמת החברה. .5.5

 תוקף ההצעה .6

 ימים מן המועד האחרון להגשת ההצעות. (90)ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, למשך תשעים 
הצעתם לתקופה נוספת, אחת  להאריך את תוקף (או מי מהם)החברה תהא רשאית לבקש מהמציעים 

 או יותר בהתאם לשיקול דעתה של החברה.
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 דירוג ההצעות ובחירת הזוכה .7

שיוגשו לצורך בחינת ההצעות תמנה המזמינה וועדת משנה מטעם וועדת המכרזים, לניתוח ההצעות  .7.1
. ועדת המשנה תבחן את ההצעות והמסמכים שצורפו להוכחת תנאי הסף ובחינת מכרזבמסגרת ה

איכות ההצעות, ותמליץ בפני וועדת המכרזים על ניקוד ההצעות, על פי אמות המידה הקבועים 
 בסעיף זה. 

 שלבים המפורטים להלן:שלושת ההליך ניקוד ההצעות יתבצע ב .7.2

 עמידה בתנאי סף: –שלב ראשון  .7.2.1

בשלב זה ייבדקו כל ההצעות אשר יתקבלו עד למועד האחרון להגשת ההצעות, ביחס לעמידתן 
לעיל. רק הצעות אשר עמדו בכל תנאי הסף, יעברו לשלב הבא.  3בתנאי הסף המפורטים בסעיף 

 הצעה שלא עמדה באי אלו מתנאי הסף, תיפסל על הסף.להלן,  10-11יפים בכפוף לאמור בסע

 , יתבצע לפי הקריטריונים הבאים:100נקודות מתוך  60 –ניקוד איכות מתן  –שלב שני  .7.2.2

 

 ניקוד אמת מידה מס"ד
 מקסימאלי

 מנגנון הניקוד

בגין כל פרויקט נוסף, מעבר לנדרש  1
 5במהלך  3.2.1בתנאי הסף בסעיף 

 השנים האחרונות

 נקודות עבור כל פרויקט נוסף 2 10

 נקודות עבור כל ארגון 5 10 ארגונים  2המלצות שהועברו ע"י  2

מוצעת לתכנית עבודה  המתודולוגי 3
להטמעת דוחות חדשים, פתרון 
לחסמים תוך שימור המערכת 

 הקיימת 

באמת מידה זו יילקחו בחשבון, איכות  10
המתודולוגיה והתאמתה לצרכי החברה 
בדגש על גודל החברה ואופי פעילותה, 
פתרונות מוצעים, יצירתיות והתרשמות 

 המוצעת הכללית מהמתודולוגי

הערכה והתרשמות של החברה  4
מראיון שיתקיים עם המציע ואיש 
הצוות המוצע מטעמו )במידה ויש 

 כזה( 

הניקוד יינתן על פי התרשמות הועדה )או  20
מי מטעמה( מראיון שיתקיים עם המציע 

כזה( ועם איש הצוות המוצע )במידה ויש 
 על פי אמות המידה הבאות:

 נקודות 10 –התרשמות כללית  .א

מורכבות הפרויקטים שבוצעו  .ב
 נקודות Qlik – 5עם 

 5 –ניסיון טכני של המציע  .ג
 נקודות

 

 התרשמות כללית ומניסיון עבר 10 התרשמות מאיש הצוות המוצע 5
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נקודות, יעברו את איכות  35רק מציעים אשר קיבלו בפרמטרים של האיכות ניקוד שעולה על   .7.2.3
המינמאלית הנדרשת. מציעים שיקבלו ניקוד נמוך מהאמור לעיל, הצעתם תיפסל על הסף ולא 

 תעבור לשלב הבא.

 100נקודות מתוך  40 – הצעות המחיר –השלב השלישי   .7.2.4

הנדרשת כמפורט לעיל, יעברו לשלב זה. בשלב זה  רק מציעים שעמדו באיכות המינמאלית 
ייפתחו המעטפות בהן מצויות הצעות המחיר ביחס להצעתם, וייבחנו הצעות המחיר של 
המציעים השונים שעמדו בשלבים הקודמים. ההצעות תדורגנה על פי הצעת המחיר שהגיש 

נקודות. כל  40המציע, כאשר ההצעה עם המחיר הנמוך ביותר תזכה את המציע בציון של 
 הצעה אחרת תזכה את המציע בציון איכות בהתאם לנוסחה הבאה:

40 ∗ המחיר הנמוך ביותר שהוצע במכרז

המחיר שהציע המציע
=  ניקוד הצעת המחיר

 ההצעה הזוכה   .7.2.5

, בהתאם לשקלול ציון איכות ההצעה וציון ההצעה שתקבל את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר
לעצמה את הזכות לפסול על הסף מציע, אשר יתגלה כי כלל מחיר ההצעה. המזמינה שומרת 

 בהצעתו ידע שקרי או מטעה

המזמינה תבחן את ההצעות ותהיה רשאית )אך לא חייבת( בכל עת, לפי שיקול דעתה, לפנות 
לכל המציעים או לחלקם ולדרוש לקבל מידע, הבהרות, השלמות, מסמכים או כל דבר אחר 

ה או בכל ההצעות ביחד וכן, לנהל עמו מו"מ בקשר להצעת הנחוץ לדעתה בכדי לדון בהצע
 המחיר שהגיש.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, תהיה המזמינה רשאית לדרוש אישור או חוות דעת מגורם בלתי 
תלוי בקשר לכל פרט שהועבר למזמינה במסגרת ההצעה. כמו כן, תהיה המזמינה רשאית 

 הסופית בקשר להצעה. לחזור למציעים או למי מהם, בקשר לקביעתה

המציעים יקבלו ציון משוקלל כולל הן לפרמטרי האיכות והן למחיר והמציע שקיבל את מירב   .7.2.6
 יזכה במכרז. המזמינה תהיה רשאית לקבוע כשיר שני ושלישי למכרז. הנקודות 

למען הסר ספק מובהר, כי המזמינה שומרת לעצמה את הזכות, לפנות למציע נוסף )אשר   .7.2.7
( לפי סדר דירוגו בסיכום השלבים כאמור לעיל, לצורך אספקת וכן הלאה ם השניידורג במקו

 השירותים כאמור. 

 כלליות הנחיות .8

 והמפורטים במפרט המיוחד. ב"המצ מכרזה מסמכי כל על לחתום יש .8.1

 למשך, חזרה זכות ללא, בתוקפה תעמוד ההצעה. ב"המצ ההצעה טופס בתחתית ולחתום למלא יש .8.2
 .ההצעות להגשת האחרון המועד מן ימים( 90) תשעים

 .בלבד המציע של החתימה מורשי י"ע יבוצעו החתימות כל .8.3

 שאלות הבהרה .9

 0021:בשעה  2022/70/24  תאריךמ יאוחר ולא עד במרוכז להעביר יש הבהרה שאלות .9.1
 .Sima_H@yefenof.co.il:מייל

mailto:Sima_H@yefenof.co.il
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 בקובץ וורד בפורמט שלהלן בלבד:שאלות הבהרה יוגשו  .9.2
 

מס' 
 שאלה

המסמך ביחס אליו נדרשת 
ההבהרה )שם המסמך, מספר 

 המסמך, ומספר העמוד במסמך(

מספר הסעיף 
לגביו מופנית 

 השאלה

 פירוט השאלה

 פה נוף תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לענות לכל או לחלק משאלות ההבהרה. י .9.3

למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף  .ההבהרה תינתן בכתב ותפורסםתשובת יפה נוף לשאלות  .9.4
 לכל התייחסות של יפה נוף למסמכי המכרז אלא אם פורסמה כאמור.

 ההצעות הגשת .10

ישלשל את הצעתו, לתיבת המכרזים שבמחלקת המכרזים בהליך מציע המעוניין להשתתף  .10.1
בחיפה )אין לשלוח הצעה בדואר או בדרך  3ברח' ביאליק  8שבמשרדי יפה נוף, הנמצאים בקומה 

אחרת( כשהיא מלאה ושלמה על צרופותיה, בשני עותקים מלאים )מקור + העתק(, בתוך מעטפה 
 PDFיע, עותק סרוק של הצעתו בפורמט בנוסף יצרף המצ מעטפת המכרז(. -סגורה היטב )להלן 

בכל מקרה של סתירה בין העותק הפיזי, לעותק החתום, יגבר  על גבי מדיה מגנטית בשני העתקים. 
 העותק הפיזי. 

, ובכל מקרה לא מוקדם יותר 12:00עד השעה ,  02/08/2022ליום תתבצע עד  המכרזהגשת מעטפת  .10.2
 שעות קודם למועד זה. 72מאשר 

 לא יהיה כל ציון וסימן ולא כל סימון זיהוי של המציע בפרט, מלבד ציוןהפנייה על גבי מעטפת  .10.3
 כדלקמן: הפנייה ברור של שם ומספר 

 BIלמתן שרותי אחזקה ופיתוח עבור מערכת  לקבלת הצעות מחיר 7/2022מספר  מכרז פומבי "
 הקיימת בחברה"

תיפסל על הסף ולא תידון  -הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת הצעות  .10.4
 כלל. המציעים מתבקשים להיערך בהתאם כך שלא יאחרו בהגשת הצעתם.

הצעת המציע על כל פרקיה ונספחיה תוגש בהתאם להוראות ההזמנה כאשר היא כוללת את כל  .10.5
מכים הנדרשים לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף, מסמכי המכרז, בצירוף כל האישורים והמס

 .הפנייהכנדרש במסמכי 

כל עותק מעמודי ההצעה יכרכו בכרך אחד, ימוספרו במספרים עוקבים, ויצורף אליהם תוכן  .10.6
 עניינים מפורט.

לפי שיקול דעתה  יפה נוףלא צירף מציע להצעתו את כל המסמכים המפורטים לעיל, רשאית  .10.7
, לפי שיקול דעתה הבלעדי, יפה נוףהמציע. לחילופין, תהיה רשאית  הבלעדי לפסול את הצעת

לאפשר למציע, אשר לא צירף להצעתו את אחד או יותר מהמסמכים המפורטים לעיל להשלים 
  .יפה נוףהמצאת המסמך תוך פרק זמן קצוב שיקבע על ידי 

רשאי לשנות בכל דרך ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי ודרישות המכרז. המציע אינו  .10.8
פרט ו/או תנאי המופיעים במכרז זה, והוא חייב למלא את הצעתו ולהגישה אך ורק על  שהיא כל

 גבי המסמכים הכלולים במכרז זה, אלא אם כן נאמר אחרת. 

יהיו  -ככל שהדבר נדרש בטופס ו/או מסמך ו/או נספח המוגשים במסגרת ההצעה על ידי המציע  .10.9
מקורית של מורשי החתימה מטעם המציע, כשהחתימות מאושרות על חתומים בחתימה מלאה ו

 ידי עו"ד. כמו כן, יחתום המציע בתחתית כל עמוד המוגש במסגרת הצעתו בראשי תיבות.  
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וימשיך  הגשת ההצעה פירושה, כי המציע מצהיר בזאת, כי הוא עומד בתנאי הסף האמורים לעיל .10.10
הבין את מהות השירותים המתבקשים, הסכים  ,לעמוד בהם במשך כל תקופת אספקת השירותים

ו/או ההסכם בלא שינוי ו/או תוספת ו/או הסתייגות וכי בטרם הגיש את  פניהמראש לכל תנאי ה
הצעתו קיבל את מלוא המידע האפשרי הרלבנטי מבחינתו, בדק את כל הנתונים, הפרטים 

או עמומה, ולפיכך המציע והעובדות וביקש הבהרות על כל סוגיה שנמצאה בעיניו בלתי ברורה 
יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו של המכרז על כל 
פרטיו וחלקיו או כי עמימות או חוסר בהירות במכרז גרם לו לעלות נוספת שלא תמחר או לא 

 לקח בחשבון הצעתו או כי נגרם לו נזק אחר כלשהו. 

  יפה נוף זכויות .11

 שומרת לעצמה את הזכויות שלהלן: וףיפה נ

העבודה למציע אחד או יותר בחלוקה שתיקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של חב' יפה  את למסור .11.1
 נוף.

 להזמין את המציעים או מי מהם לשם הצגת הצעתם ויכולתם המקצועית. .11.2

 או את כל ההצעות. בפני עצמה לדחות כל הצעה .11.3

מכל  ו/או מסמכים נוספים לרבות כאלה שלא נזכרו במסמכי הפניה לבקש מידע נוסף ו/או הבהרות .11.4
 מציע ו/או מכל המציעים לעניין ההצעות שהוצעו.

 לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את הדרישות המפורטות במסמך זה.  .11.5

להזמין מהזוכה רק חלק מהעבודה  תרשאי יפה נוףמובא בזאת לידיעת המתמודדים, כי  .11.6
 .וכן להגדיל את תכולת העבודות מך זה או לא להזמינם בכללוהשירותים המפורטים במס

אין המזמין מתחייב לקבל כל הצעה שהיא. המזמין רשאי לקיים מו"מ עם המציעים ו/או עם מי  .11.7
מהם, לצמצם ו/או לבטל את העבודה ו/או חלקה בשל סיבות תקציביות ו/או מנהליות ו/או 

תביעה בשל שימוש שעשה המזמין בזכות  ישה אוארגוניות כלשהן ולמציעים לא תהיה כל טענה/דר
האמורות תפסל והודעת פסילה תימסר  הנחיותמזכיותיו אלו. הצעה שהוגשה שלא בהתאם ל

הוועדה שלא לפסול הצעה אם ראתה כי נפלה בה טעות טכנית, כגון טעות למציע. ואולם, רשאית 
 סופר, ובלבד כי הטעות הינה בתום לב.

לפי שיקול דעתה, אם ראתה כי טעם הפסילה שבהצעתה הינו טכני, כמפורט ועדה תהיה רשאית, הו .11.8
לעיל, לתת למציע פרק זמן מוגדר כדי לתקן את הפסול הטכני שבהצעה ולאשרו בחתימתו ולא 

 לפסול אותה אם הפסול תוקן תוך פרק הזמן.

 אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  יפה נוף .11.9

 Bestשוויון בין שתי הצעות או יותר, יפה נוף תהיה רשאית לקיים הליך תמחור נוסף ) במקרה של .11.10
& Final על ידהובאופן שייקבע  ולחילופין לקיים הגרלה בתנאים( בין ההצעות הזהות. 

 .ההשוואה ממסמכי נפרד בלתי חלק מהווים ב"המצ והטפסים המסמכים וכל זו פנייה .12

 

 בע"מ יפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה
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 המציע של מקצועי ניסיון - 1טופס מס' 

אני הח"מ, __________________ נושא ת"ז מס' _________________ לאחר שהוזהרתי, 
כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה 

 בכתב כדלקמן: 

מס'  במכרז פומבי( המציע –___________________ )להלן הנני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת  .א
 . BIתמיכה אחזקה ופיתוח מערכת למתן שרותי  7/2022

 הנני משמש כ______________ במציע ומוסמך להצהיר מטעם המציע.  .ב
להזמנה להציע  3.2 להלן פרטי הניסיון הנדרשים לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף הקבועים בסעיף .ג

  הצעות, על תת סעיפיו:

 פרטים על המציע .1
 

            : שם המציע 1.1

           מס' זיהוי )ח.פ/ע.מ(:  1.2

          מען המציע )כולל מיקוד(:  1.3

          שם איש הקשר אצל המציע:  1.4

           תפקיד איש הקשר:  1.5

            טלפון קווי:  1.6

            טלפון נייד:  1.7

           דואר אלקטרוני:  1.8

 

 3.2.1עמידה בתנאי הסף שבסעיף  .2

השנים האחרונות שקדמו למועד להגשת ההצעות ביצע המציע הטמעה אחת  5במהלך 
ארגונים לפחות, וכן העניק במסגרת ההטמעה, בכל אחד  3 -ב Qlikלפחות בטכנולוגיית 

 ויר.ומהארגונים המוצגים, גם שרותי תמיכה לתקופה של שנה לפחות ממועד העלייה לא

מובהר כי משמעותו של המונח "הטמעה" הינה כי המציע ביצע עבור הארגון פיתוח 
ל הפעולות עד להעלאתו במערכת על פי דרישות מזמין העבודות, אפיין אותו, ביצע את כ

 לאוויר לרבות ביצוע בדיקות מסירה וקבלה, ומתן שרותי הדרכה למשתמשי הארגון
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מס"
 ד

הלקוח פרטי 
עבורו בוצעה 

 ההטמעה

 

תיאור 
ההטמעה ומה 
כללה )לרבות 

ציון מספר 
המערכות מהן 

נלקחים 
 הנתונים(

המועד בו 
עלתה 

ההטמעה 
 לאויר

משך 
תקופת 
הענקת 
שרותי 
 התמיכה

 

תיאור 
שרותי 

ההטמעה 
 שסופקו

 

שם איש 
הקשר ומספר 

 טלפון

1 

      

2 

    

 

 

 

 

 

  

3 

      

4 

      

5 

      

6 
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מס"
 ד

הלקוח פרטי 
עבורו בוצעה 

 ההטמעה

 

תיאור 
ההטמעה ומה 
כללה )לרבות 

ציון מספר 
המערכות מהן 

נלקחים 
 הנתונים(

המועד בו 
עלתה 

ההטמעה 
 לאויר

משך 
תקופת 
הענקת 
שרותי 
 התמיכה

 

תיאור 
שרותי 

ההטמעה 
 שסופקו

 

שם איש 
הקשר ומספר 

 טלפון

7 

      

8 

      

 

 *אסמכתאות, מכתבי המלצה, והבהרות נוספות או כל מידע נוסף ניתן לצרף בנפרד

 *החברה תעשה שימוש בפירוט זה גם לטובת ניקוד האיכות

 )ימולא ע"י העובד המוצע( 3.2.2עמידה בתנאי סף בסעיף . 3
 

המציע יעמיד לטובת ביצוע ההתקשרות איש צוות, אשר יהיה עובד המציע או בעלים במציע או שותפים 
 במציע ואשר עומד בתנאי הסף הבאים:

חודשים בהתקנה, הטמעה, ותחזוקה של  12בעל ניסיון מוכח של לפחות  •
 Qlikבטכנולוגיית  BIמערכות 

 חודשים לפחות טרם הגשת ההצעות. 6העסקתו החלה לפחות  •
 

 

אני הח"מ, __________________ נושא ת"ז מס' _________________ לאחר שהוזהרתי, 
כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה 

 בכתב כדלקמן: 

 

איש  –חרי/פרטי ומשפחה[, בעל ח.פ/ת.ז מספר________)להלן הנני_________]נא להשלים שם מס .א
 תחרותית בפנייה( המציע –(  עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ___________________ )להלן צוות

 (.פניהה -להלן ))  הקיימת בחברה BIאחזקה ופיתוח עבור מערכת למתן שרותי  עותהצ לקבלת
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 .הפרויקטהנני מאשר כי מוכרים לי כלל מסמכי ההתקשרות ובפרט את תכולת העבודה הנוגעת למנהל  .ב

ולמלא את כל  3.2.2בסעיף כהגדרתו  כאיש צוות, הנני מתחייב לשמש בהליךאם המציע יזכה  .ג
 התחייבויות המציע הנובעות מכך, למשך כל תקופת ההתקשרות.

 הנני עומד בכל התנאים שלהלן: .ד

מועסק על ידי המציע  אניהגשת ההצעות,  עדונכון למו                בשנת        מחודש החל .1.1.ד
 .את האפשרות הנכונה()יש להקיף  שותף במציעאני /כשכיר

 מערכות של ותחזוקה, הטמעה, בהתקנה חודשים 24 לפחות של מוכח ניסיון בעל אני .1.2.ד
BI בטכנולוגיית Qlik .נכון למועד האחרון להגשת ההצעות 

 

 זה שמי, זו חתימתי להלן ותוכן תצהיר אמת

______________________ 

 חתימת המצהיר             

 

 ימות חתימת המצהירא

 

מ.ר. ________________ שכתובתי  _________________________אני הח"מ, עו"ד 
 _______________, מאשר בזה כי ביום _____________________________________

, שזיהה/תה עצמו/ה על ידי _______________________________הופיע/ה בפני מר/גב' 
/ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי  __________________תעודת זהות מספר 

עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה 
 .כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני

 

______________________    ______________________ 

 חתימה וחותמת עוה"ד       תאריך                
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 ההצעה הכספית –2מס'  טופס

 
 :ההצעה פירוט להלן

 

 בהתאם למסמכי הפנייה הנדונה, הינה כדלקמן: תמיכה, אחזקה ופיתוחלמתן שרותי 

דקות( עבור תמיכה  60לשעת עבודה מלאה )ההצעה המוצעת למתן כלל השירותים המופיעים בפנייה הינה 
 ו/או אחזקה ו/או פיתוח.

 למתן כלל השירותים המופיעים בפנייה הינו:  ההצעה

 

 במילים  ___________________________לפני מע"מ  ש"ח_________________________ 

 

 :כי לי ונהיר ידוע, הפנייה במסמכי האמור בכלליות לפגוע מבלי

בהזמנה, התמורה עבור שירותי תמיכה ואחזקה חודשית תהא בשיעור  1.5בהתאם לאמור בסעיף  .1
 שעות חודשיות, גם אם תידרש חריגה ממסגרת השעות החודשיות שנקבעה.  15של 

 השגת לצורך הכשירים השונים המציעים עם מ"מו לנהל הזכות את לעצמה שומרת נוף יפה' חב .2
 .ובכפוף להוראות כל דין הבלעדי דעתה שיקול לפי, יותר תחרותיות פנייה תוצאות

 י"ע הפרויקט במהלך במלואם/בחלקם ינוצלו הסעיפים שכל לכך מתחייבת איננה נוף יפה' חב .3
 .ו/שיזכה ים/המציע

 

 (.בחשבונות ולא בחוזההתייקרויות )לא /הצמדה הפרשי כל ללא, סופיים הינם"ל הנ המחירים כל

 . נוף יפה' חב של הבלעדי דעתה שיקול לפי, לאמור בחוזה בהתאם יהיה התשלום

 .נוף יפה' חב של הבלעדי דעתה שיקול לפי, יותר או אחד לזוכה תימסר העבודה

 

 

 

 : _____________________תאריך      חתימת המציע:            
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 7.2.2המוצעת לביצוע השירותים נשוא מכרז זה, כנדרש בסעיף  המתודולגיה - 3מס'  טופס
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 תצהיר אי תאום מכרז 4טופס 

 

אני הח"מ____________ מס ת"ז _____________ העובד במציע _____________________ )שם 

 המציע( מצהיר בזאת כדלקמן: 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו.  .1

 .אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז זה .2

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו למכרז הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא  .3

 ר. התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אח

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו למכרז לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע  .4

 הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה. 

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה ואין בכוונתי לעשות כן. .5

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו ואין  .6

 בכוונתי לעשות כן. 

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .7

מתחרה או הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם  .8

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 במקום המתאים Vיש לסמן 

  .למיטב ידיעתי, מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז 

 :אם כן, אנא פרט 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________ 

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל, הכל בהתאם להוראות חוק 

 . 1988-ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

 

___________________     ________________________ 

 תאריך   חתימת המצהיר
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 אישור עו"ד

 

_____, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר __

_________ הופיע בפני _____________________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז ________________ / 

המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך 

 נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.  בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את
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 סודות מסחריים/מקצועיים 5 טופס

 

 להלן החלקים בהצעתנו המהווים לטעמנו סודות מקצועיים או מסחריים: .1

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 

 לעיל: 1להלן הנימוקים לבקשתנו כאמור בסעיף  .2

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

. כן אנו למזמיןאנו מצהירים כי ידוע לנו כי הסמכות לקבוע האם מדובר בסוד מקצועי או מסחרי נתונה  .3

שסיווגנו חלק המקביל לחלק במצהירים כי ידוע לנו כי אנו מנועים מלדרוש לעיין בהצעות אחרות 

 עמיד חלק זה מתוך הצעתנו לעיון.ידחה בקשתנו ואף אם י מזמיןבהצעתנו כסודי, וזאת אף אם ה

 

     חתימת המצהיר:

 תאריך: _____________________ 
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 עניינים לניגוד חשש/העדר בדבר הצהרה 6טופס 

 יפה נוף( עם חוזה חתימת בעת לתוקף )ייכנס

 זו הצהרה לתת מוסמך אני כי מצהיר__________________מס' ז.ת נושא ________________מ"הח אני

 :כדלקמן בזאת מ.__________________)להלן: "הספק"( ומתחייב.ע/.פ.ח, _______________הספק בשם

 :הרלוונטית בפסקה V סמן .1

תשתיות תחבורה  יפה נוף מול ישירות יועסקו אשר ,הספק י"ע/במשרדי למועסקים או/ו לי אין  □

 במישרין ,כלכלית או/ו זיקה, אישית כל או/ו אחר או עסקי ובנייה בע"מ )להלן: "החברה"( קשר

 הקשורים גופים עם או/ו ספקיה ,קבלניה ,לקוחותיה עובדיה, החברה, עם בעקיפין, או/ו

 .לחברה

 או עסקי קשר החברה, מול ישירות יועסקו אשר הספק, י"ע/במשרדי למועסקים או/ו לי יש  □

 עובדיה, החברה, עם בעקיפין, או/ו במישרין כלכלית, או/ו אישית כל זיקה, או/ו אחר

 :להלן כמפורט לחברה הקשורים גופים או עם/ו ספקיה ,קבלניה לקוחותיה,

 אשר הספק, י"ע /במשרדי למועסקים או/ו לי אין לעיל, המפורט למעט כי בזאת מצהיר הריני .2

 ניגוד של במצב אותנו להעמיד העלול אחר או כלכלי ,אישי עניין כל החברה, ישירות מול יועסקו

 הכל פעילותה, או החברה של האינטרסים עם עניינים לניגוד פוטנציאל/או בחשש/ו עניינים

 :להלן כמפורט

 באופן לחברות או/ו לגופים שירותים מעניקים אנו ואין הענקנו לא לעיל, המפורט מלבד .א

 .החברה עם עניינים לניגוד פוטנציאל /להעמידנו בחשש העלול

 ,לקוחותיה עובדיה, החברה, עם כלכלית, או אישית ,זיקה כל או/ו אחר או עסקי קשר לנו אין .ב

 פוטנציאל/חשש של במצב להעמידנו העלול באופן לחברה, הקשורים גופים עם או/ספקיה ו

 עניינים. לניגוד

 המפורטים אלו לרבות האישיים, בעניינינו או/ו האחרים בעיסוקינו אין כי בזאת מצהירים הננו .ג

 ואין עניינים לניגוד פוטנציאל/חשש לחברה, משום מעניקים אנו אותם השירותים לבין ,לעיל

 .לחברה ידנו על השירותים למתן שהוא מכל סוג מניעה כל

 תאגיד כל או/וגם השירותים מתן לצורכי ידנו על שמועסק מי כל או/ו אנו כי מצהירים עוד אנו .ד

 מספקים אנו עוד כל עניינים, לניגוד פוטנציאל/חשש של במצב יימצאו לא חלק, לנו/יש לו בו

 .לחברה שירותים

 אחר, ככל גוף או/ו גורם עבור עבודה עצמנו על מלקבל מנועים אנו כי לכך מודעים הננו .ה

 ומתחייביםהחברה  עם עניינים לניגוד פוטנציאל/חשש של במצב עלול להעמידנו שהדבר
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 משום בו ישי למצב חשש או/ו עתידי או קיים מצב כל לחברה על מידי באופן להודיע

 .ידי על מתן השירותים עם בקשר עניינים לניגוד פוטנציאל

 :כדלקמן מתחייבים הרינו .3

יקיימו  לא מטעמנו אחרים גורמים או/ו אנו כי לוודא מנת על ושיידרשו הנדרשים האמצעים בכל לנקוט .א

או  כלכלית או אישית זיקה כל או/ו אחר או/ו עסקי קשר כל אתנו, שיחתם ההסכם תקופת כל במשך

 .עניינים לניגוד פוטנציאל/לחשש לגרום כדי בהם יש אשר כלשהו גורם עם אחרת

 כלכלית, או אישית זיקה, כל או/ו אחר או עסקי קשר כל על מידית אותה ולעדכן לחברה בכתב לדווח .ב

 .לחברה הקשורים גופים עם או/ו ספקיה קבלניה, ,לקוחותיה עובדיה, עם החברה,

 של קיומו עם בקשר לפעול וכן עניינים לניגוד פוטנציאל/חשש כל על בכתב לחברה לדווח .ג

 .לעת מעת שתימסרנה כפי החברה, להוראות בהתאם כאמור עניינים פוטנציאל לניגוד/חשש

 פוטנציאל/חשש העדר או/ו עניינים ניגוד העדר בדבר הנ"ל, מהסוג הצהרה על שנה מידי לחתום .ד

 ייווצר או/ו בנסיבות שינוי שיהיה ככל החברה את שוטף באופן לעדכן וכן לניגוד עניינים

 .לניגוד עניינים פוטנציאל/חשש

 שירות לתת לי תתיר לא החברה עניינים, לניגוד פוטנציאל/חשש שייווצר ככל ככלל, כי לי ידוע .4

 המבצעים ספקים או/ו קבלנים עם עסקיים /מסחריים בקשרים להיות או/ו או ספקים/ו לקבלנים

 של במכרזים המתחרים ספקים או/ו קבלנים עם או/ו החברה עבור מספקים שירותים או/ו פרויקטים

 .מראש ובכתב באישור אלא החברה,

 מנומקת, בקשה להגיש עליי יהיה לעיל, המפורטים המגבלה/מהאיסור פטור שאבקש ככל כי לי ידוע .5

 העניינים. לניגוד הפוטנציאל/החשש לסוגיית אתייחס וכן המגבלה את להסיר יש אפרט מדוע בה

 .החברה בהתאם לנהלי תידון הבקשה

 ככל כי, מאשר ואני לי ידוע זאת, בכלל זה. בעניין החברה של החלטה כל אקבל כי ומאשר מסכים אני .6

 לקבלנים שירות לתת לי להתיר לא רשאית תהיה החברה ,עניינים לניגוד פוטנציאל/שייווצר חשש

 או/ו פרויקטים המבצעים ספקים או/ו קבלנים עם עסקיים /מסחריים בקשרים או להיות/ו ספקים או/ו

 החברה ולא של במכרזים המתחרים ספקים או/ו קבלנים עם או/ו החברה שירותים עבור מספקים

 אך(לרבות  לכך בקשר מטעמה מי או/ו החברה כלפי ומין סוג משום או תביעה/ו טענה כל לי תהיה

 כאמור בבקשתי החלטתה תקבל החברה כי ומאשר מסכים אני ידוע לי, ב."וכיו פיצוי תביעת )רק לא

 .דין לכל ובכפוף אותה המחייבים בהתאם לנהלים דעתה, לשיקול בהתאם לעיל

 אפסיק עניינים, לניגוד פוטנציאל/חשש שייווצר וככל החברה החלטת לפי כי מתחייב ידוע לי ואני .7

 או/ו קבלנים עם עסקיים /מסחריים קשרים או/ו ספקים או/ו לקבלנים שירות או/ו כל קשר לאלתר

 ספקים או/ו קבלנים עם או/ו החברה עבור שירותים מספקים או/ו המבצעים פרויקטים ספקים

 שתוגש בבקשה )שיתקבל ככל( החברה אישור לקבלת עד וזאת של החברה, במכרזים המתחרים

 .לעיל כאמור ידי על
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 עליי, במסגרת שתטיל ככל עליי, תטיל שהחברה המגבלות כל אחר למלא ומתחייב מסכים אני .8

 או/ו החברה כלפי וסוג מין מכל תביעה או/ו טענה כל לי תהיה ולא לעיל כאמור החלטתה בבקשתי

 .ב"וכיו פיצוי תביעת רק( לא אך (לרבות לכך, בקשר כלפי החברה מטעמה מי

 לפטור בקשה לי לאשר שלא רשאית תהיה החברה כי לי ידוע לעיל, האמור מכלליות לגרוע מבלי .9

 התחייבויותיי מלוא את למלא להמשיך כזה במקרה גם מתחייב ואני לעיל כאמור המגבלה /מהאיסור

 ספק הסר זה(. למען בטופס התחייבויותיי לרבות(איתי  שייחתם להסכם החברה בהתאם כלפי

 בהתאם אפעל לא או/ו צדדי חד באופן ההתקשרות את שככל שאפסיק לי ידוע כי אבהיר

 לה המוקנות הסנקציות כל את עליי להטיל החברה תהיה רשאית זה, בטופס כאמור להתחייבויותיי

 .לה הקיימים במלוא הסעדים כלפי ולנקוט והדין להסכם בהתאם

 ההסבר כי לי וידוע הנ"ל להצהרה בנוגע מטעמי עו"ד עם להתייעץ האפשרות לי ניתנה כי מאשר אני .10

 לא וכי משפטי לייעוץ תחליף איננו העניינים ניגוד לסוגיית בנוגע ההסבר בדפי החברה על ידי שניתן

 .זה הסבר על להסתמכותנו בנוגע אחריות החברה כל על תחול

 

 החתום על :ולראיה

   ________________   ________________________________ 

 תאריך                       שם המצהיר                       חתימה
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 תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים 7טופס 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת 

 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

"( המעוניין המציעהנני נותן תצהיר זה בשם __________________________ שהוא המציע, )להלן: " 

"יפה נוף  תום על הסכם על פי פניה תחרותית מס' _________________ שניתנה על ידי לתת הצעה/ לח

 . "החברה"( להלן:) תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ"

)להלן:  1976-בתצהיר זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה "כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו

 "(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. חוק עסקאות גופים ציבוריים"

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  –" עבירהמשמעותו של המונח" 

, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו 1987-או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-הוגנים(, התשנ"א

, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות 2011-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2בסעיף 

 בתוספת השלישית לאותו חוק. 

 :במשבצת המתאימה( X)סמן 

  ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת הבקשות )להלן: לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו  "

 "(. מועד ההגשה

  לפחות ממועד  וחלפה שנה אחתבפסק דין ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

  ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

  לפחות ממועד  ולא חלפה שנה אחתבפסק דין ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 תוכן תצהירי דלעיל אמת . זה שמי, להלן חתימתי ו

________________    ________________   ________________ 

 תאריך                               שם                          חתימה וחותמת                                       

 אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי 

אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב ______________ שזיהה/תה עצמו/ה 

כי על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ו

 יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל . 
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 תאריך הנפקת האישור: אישור קיום ביטוחים  - 9טופס 

נו כולל אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אי
את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח 

 יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מעמד מבקש האישור אופי העסקה מבוטחה מבקש האישור

ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ יפה נוף תחבורה, תשתיות ובנייה 
בע"מ )המזמינה ו/או חברות בנות 

 ועובדים של הנ"ל( 

 שם
 
 

 שירותים ☒

 אחר : ☒
 BIיעוץ למערכת 

 

 מזמין שירותיםאחר:  ☒

 ת.ז./ח.פ.
 

 ת.ז./ח.פ.
 

 מען
 חיפה 3ביאליק 

 מען
 

 כיסויים
 סוג הביטוח

 
חלוקה לפי 

גבולות 
אחריות או 
 סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

תאריך  נוסח ומהדורת הפוליסה
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול 
האחריות/ 
 סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף 
 וביטול חריגים 

יש לציין קוד כיסוי 
מ סכום בהתאם לנספח ד'

ט
ב
 ע

אחריות 
כלפי צד 

 שלישי

 אחריות צולבת  302 ₪  1,000,000    
 שיפוי הרחב 304
קבלנים וקבלני  307

 משנה 
ויתור על תחלוף  309

 לטובת מבקש האישור 
 תביעות המל"ל 315
 ראשוניות 328
רכוש מבקש  329

 האישור יחשב כצד ג 
אחריות 
 מעבידים

    20,000,00
0     

ויתור על תחלוף  309 ₪ 
 מבקש האישור 

מבוטח נוסף היה  319
 ויחשב כמעבידם 

 ראשוניות  328
אחריות 

מקצועית 
כולל 

כיסוי 
סייבר 

כלפי צד 
 שלישי

   
 

ת. 
 רטרו: 

 
______

____ 

 
 
 
 
 
 
 
 

4,000,000  ₪ 
 
 

 אובדן מסמכים 301
 אחריות צולבת  302
 הרחב שיפוי 304
ויתור על תחלוף  309

 לטובת מבקש האישור 
מרמה ואי יושר  325

 עובדים
עיכוב /שיהוי עכב  327

 מקרה ביטוח
 ראשוניות 328
 6תקופת גילוי  332

 חודשים.
פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת 

 (*:ג'בנספח 
 מחשוב 043

 ביטול/שינוי הפוליסה *
יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או   60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 הביטול.
 חתימת האישור

 המבטח:


