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 רשימת תיוג

  שם המסמך  
צורף 
  להצעה

1 .  
הזמנה להציע הצעות ונספחיה חתומים על ידי המציע בראשי תיבות 

  בתוספת חותמת התאגידבתחתית כל דף 


2 .  
על ידי המציע בראשי תיבות בתחתית כל דף  םפרוטוקול כנס מציעים חתו

  בתוספת חותמת התאגיד


3 .  
שאלות הבהרה ותשובות חתומים על ידי המציע בראשי תיבות בתחתית כל 

  דף בתוספת חותמת התאגיד


    1בטופס המסומן  )פרטים כלליים על המציעתצהיר פרטי המציע (  . 4

    אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות  . 5

6 .  
נסח חברה (ככל שהמציע מאוגד כתאגיד רשום); או אישור כי המציע עוסק 

  מורשה
  

  רישיון קבלן (או אישור או תעודה המעידים רשמיים וחתומים) בתוקף  . 7

8 .  
בטופס המחייב חוק עסקאות גופים ציבוריים, בנוסח בב 2תצהיר לפי סעיף 

  2המסומן 


  3בטופס המסומן הצהרה על היעדר ניגוד עניינים בנוסח המחייב   . 9

10 .  
ככל שהמציע מעוניין לטעון לסודות מסחריים ומקצועיים, יצרף המציע 

  4בטופס המסומן הצהרה בנוסח המחייב 


11 .  
עבודות נמלים, עבודות  – 400ככל שהמציע מעונין להסתמך על רישום בענף 

ימיות ועל הניסיון בביצוע עבודות ימיות הכוללות הקמה של הגנות חופיות 
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באמצעות קבלן משנה מטעמו, יצרף המציע הצהרה בנוסח המחייב ואת 

  5בטופס המסומן הנספחים המצוינים 

12 .  

וע פרויקטים (יש לצרף עמוד עבור כל טופסי פרטי ניסיון המציע בביצ

  6בטופס המסומן פרויקט), בנוסח המחייב 

  )9.4ובנוסף: אסמכתאות על ביצוע הפרויקטים (כנדרש בסעיף 





13 .  
ש"ח בנוסח  300,000ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי תלויה בסך של 

  7בטופס המסומן המחייב 


14 .  
  8בטופס המסומן תצהיר עמידה בתנאי הסף הפיננסיים בנוסח המחייב 

  א'8בטופס המסומן ובנוסף: אישור רואה חשבון בנוסח המחייב 





15 .  

  9בטופס המסומן הצעת המחיר חתומה בנוסח המחייב 

הצעת  – 2מעטפה הצעת המחיר תוגש במעטפה נפרדת עליה מסומן "
  13.5.3", ובהתאם להוראות סעיף המחיר



  'אכנספח הסכם התקשרות חתום על ידי המציע ונספחיו המופיע   . 16

  'בכנספח נספח ביטוח ואישור קיום ביטוחים המופיע   . 17

  'גכנספח מפרט מיוחד המופיע   . 18

  'דכנספח  המופיענוהל בטיחות מיוחד   . 19

  'הכנספח נספח פיצוי מוסכם המופיע   . 20

  'וכנספח אומדן כתב כמויות המופיע   . 21

22 .  
 4Aקובץ התוכניות בגודל יש להדפיס את  'זכנספח קובץ תכניות המופיע 
  ולחתום בשולי כל דף
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  1טופס 

  אודות אימות זהות ופרטי המציעתצהיר 

אני הח"מ, מורשה/י החתימה והמוסמך/ים לתת תצהיר בשמה של חברת / עוסק מורשה 

  ") מצהיר בזאת כדלקמן:המציע/ה____________ (להלן: "
  

  : _________________________במרשםמופיע שם המציע כ

  : ___________________________הכתובת הרשמית של משרדי הקבע של המציע 

  : ____________________________סוג התארגנות

   : ___________________________תאריך הרישום

  זיהוי: __________________________מספר 

הבנק מספר חשבון בנק, שם סניף 

  וכתובתו:________________________________________

   הנהלת המציע:/ןדירקטוריוהחתימה מטעם המציע עפ"י החלטת  י/מורשה

  

  

  :איש קשר מטעם המציע
  : _____________________________שם מלא

  ______________________________: תפקיד

  : __________________________טלפון משרד

  : ___________________________טלפון נייד 

  דוא"ל: ______________________________

     _______________                _______________               _______________  

 חתימה וחותמת                                    שם                                        תאריך  

 אישור עורך הדין 

בתאריך ____________ את אני הח"מ _____________________ עו"ד, מאשר/ת 

  ההצהרה אודות אימות זהות ופרטי המציע 

 _______________        _________________     ___________________  

חתימה וחותמת                      מספר רישיון              תאריך                                  

דוגמת חתימה   ת.ז  תפקיד  שם מלא

  וחותמת
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  2טופס 

 תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים
  

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

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

 )"מציעהלהלן: "מציע, (שהוא ה _______הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________
 להלן:( "בע"מ, תחבורה תשתיות ובנייה יפה נוףשל "מעוניין להיכלל ברשימת המציעים ה

  . 290908למתן שירותי  )"החברה"
-בתצהיר זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה "כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו

. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה )"חוק עסקאות גופים ציבורייםלהלן: "( 1976
 וכי אני מבין/ה אותו. 
איסור העסקה שלא כדין והבטחת (עבירה לפי חוק עובדים זרים  –" עבירהמשמעותו של המונח" 

, ולעניין עסקאות לקבלת 1987-התשמ"ז ,או לפי חוק שכר מינימום 1991-, התשנ"א)תנאים הוגנים
, גם עבירה על 2011-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2שירות כהגדרתו בסעיף 

  השלישית לאותו חוק.  הוראות החיקוקים המנויות בתוספת

 הינו תאגיד הרשום בישראל. מציע ה

  )במשבצת המתאימה Xסמן ( 

 בקשות ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ה לא הורשעוובעל זיקה אליו  ציעהמ 

 ). "הגשההמועד להלן:" (

 לפחות  וחלפה שנה אחתבפסק דין ביותר משתי עבירות  הורשעואו בעל זיקה אליו  ציעהמ
  ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

 ולא חלפה שנה אחתבפסק דין ביותר משתי עבירות  הורשעואו בעל זיקה אליו  ציעהמ 
 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת . 
   

    ________________   ________________________________  

  תאריך                               שם                          חתימה וחותמת                                       

 אישור עורך הדין  

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני 
 __ בישוב/עיר ____________ מר/גב ______________במשרדי אשר ברחוב __________

שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה 
כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן 

  ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל . 

______________________________  ________________  __  

תאריך                       מספר רישיון              חתימה וחותמת                                
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  3טופס 

  עניינים לניגוד חשש/העדר בדבר הצהרה טופס

  יפה נוף) עם חוזה חתימת בעת לתוקף ס(ייכנ
  

דפי  את שקראתי לאחר ________________________מס' ז.ת נושא ________________מ"הח אני
 _______________הספק בשם זו הצהרה לתת מוסמך אני כי מצהיר ,מצ"בה ההסבר

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

 המצ"ב ההסבר בדפי האמור את הבנתי כי מאשר אני .1
 :הרלוונטית בפסקה V סמן .2

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

זיקה,  כל או/ו אחר או עסקי בע"מ (להלן: "החברה") קשר ובנייה תחבורה תשתיות
 ,לקוחותיה עובדיה, החברה, עם בעקיפין, או/ו במישרין ,כלכלית או/ו אישית

  .לחברה הקשורים גופים עם או/ו ספקיה ,קבלניה

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

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

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

  
 אשר הספק, י"ע /במשרדי למועסקים או/ו לי אין לעיל, המפורט למעט כי בזאת מצהיר הריני .3

 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 /בחששלהעמידנו  העלול

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

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

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

 פוטנציאל/חשש לחברה, משום מעניקים אנו אותם השירותים לבין ,לעיל המפורטים
  .לחברה ידנו על השירותים למתן שהוא מכל סוג מניעה כל ואין עניינים לניגוד

 

 שם

  הקבלן/ספק

ח.פ/עוסק 

  מורשה

קיים קשר 

כזה או אחר 

עם 

  הקבלן/הספק

קיים 

חשש/פוטנציאל 

  לניגוד עניינים

סוג/מהות   פרויקט/זיקה

  הקשר
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 כל או/וגם השירותים מתן לצורכי ידנו על שמועסק מי כל או/ו אנו כי מצהירים אנו עוד  .ד
 אנו עוד כל עניינים, לניגוד פוטנציאל/חשש של במצב יימצאו לא חלק, לנו/יש לו בו תאגיד

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

 ומתחייבים החברה עם עניינים לניגוד פוטנציאל/חשש של במצב עלול להעמידנו שהדבר
 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 .4

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

 אישית זיקה כל או/ו אחר או/ו עסקי קשר כל ,אתנו שיחתם ההסכם תקופת כל במשךיקיימו 
 .עניינים לניגוד פוטנציאל/לחשש לגרום כדי בהם יש אשר כלשהו גורם עם או אחרת כלכלית או
 

 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, כלכלית,

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

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

 
 שירות לתת לי תתיר לא החברה עניינים, לניגוד פוטנציאל/חשש שייווצר ככל ככלל, כי לי ידוע .5

 ספקים או/ו קבלנים עם עסקיים /מסחריים בקשרים להיות או/ו ספקיםאו /ו לקבלנים
 ספקים או/ו קבלנים עם או/ו החברה עבור מספקים שירותים או/ו פרויקטים המבצעים
  .מראש ובכתב באישור אלא החברה, של במכרזים המתחרים

  
 בקשה להגיש עליי יהיה לעיל, המפורטים המגבלה/מהאיסור פטור שאבקש ככל כי לי ידוע .6

 לניגוד הפוטנציאל/החשש לסוגיית אתייחס וכן המגבלה את להסיר יש אפרט מדוע בה מנומקת,
  .החברה בהתאם לנהלי תידון הבקשה העניינים.

  
 מאשר ואני לי ידוע זאת, בכלל זה. בעניין החברה של החלטה כל אקבל כי ומאשר מסכים אני .7

 שירות לתת לי להתיר לא רשאית תהיה החברה ,עניינים לניגוד פוטנציאל/שייווצר חשש ככל כי,
 ספקים או/ו קבלנים עם עסקיים /מסחריים בקשרים או להיות/ו ספקים או/ו לקבלנים

 ספקים או/ו קבלנים עם או/ו החברה שירותים עבור מספקים או/ו פרויקטים המבצעים
 החברה כלפי ומין סוג משום או תביעה/ו טענה כל לי תהיה ולא החברה של במכרזים המתחרים

 ומאשר מסכים אני ידוע לי, ב."וכיו פיצוי תביעת )רק לא אך( לרבות לכך בקשר מטעמה מי או/ו
 בהתאם לנהלים דעתה, לשיקול בהתאם לעיל כאמור בבקשתי החלטתה תקבל החברה כי

 .דין לכל ובכפוף אותה המחייבים
  

 עניינים, לניגוד פוטנציאל/חשש שייווצר וככל החברה החלטת לפי כי מתחייב ואני ידוע לי .8
 עם עסקיים /מסחריים קשרים או/ו ספקים או/ו לקבלנים שירות או/ו כל קשר לאלתר אפסיק
 קבלנים עם או/ו החברה עבור שירותים מספקים או/ו פרויקטיםהמבצעים  ספקים או/ו קבלנים

 )שיתקבל ככל( החברה אישור לקבלת עד וזאת של החברה, במכרזים המתחרים ספקים או/ו
  .לעיל כאמור ידי על שתוגש בבקשה

 
 עליי, במסגרת שתטיל ככל עליי, תטיל שהחברה המגבלות כל אחר למלא ומתחייב מסכים אני .9

 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 או/ו
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 לפטור בקשה לי לאשר שלא רשאית תהיה החברה כי לי ידוע לעיל, האמור מכלליות לגרוע מבלי .10

 מלוא את למלא להמשיך כזה במקרה גם מתחייב ואני לעיל כאמור המגבלה /מהאיסור
זה).  בטופס התחייבויותיי לרבות( איתי שייחתם להסכם החברה בהתאם כלפי התחייבויותיי

 אפעל לא או/ו צדדי חד באופן ההתקשרות את שככל שאפסיק לי ידוע כי אבהיר ספק הסר למען
 הסנקציות כל את עליי להטיל החברה תהיה רשאית זה, בטופס כאמור להתחייבויותיי בהתאם

  .לה הקיימים במלוא הסעדים כלפי ולנקוט והדין להסכם בהתאם לה המוקנות
 

 כי לי וידוע "להנ להצהרה בנוגע מטעמי "דעו עם להתייעץ האפשרות לי ניתנה כי מאשר אני .11

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

  .זה הסבר על להסתמכותנו בנוגע אחריות החברה כל על תחול לא וכי משפטי

 
  :החתום על ולראיה

  

________________   ________________   ________________  

  תאריך                       שם המצהיר                       חתימה
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  4טופס 

  
  סימון סודות מסחריים

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

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 לעיל: 1להלן הנימוקים לבקשתנו כאמור בסעיף  . 2
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

אנו מצהירים כי ידוע לנו כי הסמכות לקבוע האם מדובר בסוד מקצועי או מסחרי נתונה  . 3
חלק ב. כן אנו מצהירים כי ידוע לנו כי אנו מנועים מלדרוש לעיין בהצעות אחרות למזמינה

דחה בקשתנו ואף אם ת מזמינההמקביל לחלק שסיווגנו בהצעתנו כסודי, וזאת אף אם ה
 לעיון. עמיד חלק זה מתוך הצעתנות

  
  

  

  

  

  

       

חתימה וחותמת 

 המציע
  חתימת וחותמת עו"ד  תאריך 

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי 

החתומים בשם המציע הינם מורשי 

חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו 

 למטרות המכרז.

  תאריך
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   5 טופס

  התחייבות להתקשרות עם קבלן משנה

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: 

אני עושה תצהיר זה במסגרת ההצעה המוגשת על ידי ___________________ (להלן:  .1

לביצוע עבודות הקמת גשר טיילת בה"ד חיל הים, בת גלים,  06/2022ס' ") במכרז מהמציע

 ").המכרזחיפה (להלן: "

 אני משמש בתפקיד ___________________ במציע ומוסמך לתת תצהיר זה מטעמו. .2

ככל והצעת המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז, יחתום המציע עם קבלן המשנה שפרטיו  .3

 – 400לביצוע עבודות הטעונות רישיון לביצוע עבודות בענף  להלן על חוזה 4מצוינים בסעיף 

עבודות נמלים, עבודות ימיות, לרבות ייבוש חלקי של מפרצון ימי לצורך ביצוע העבודה 

עבודות " -" וקבלן המשנהוהשלמה של הגנות חופיות על אזור הטיילת (להלן ובהתאמה: "

 ").ימיות

 פרטי קבלן המשנה לביצוע עבודות ימיות: .4

  ___________________      שם:

  ___________________  מספר ח.פ./ ע.מ.:

  ___________________  מספר רישיון קבלן:

  ___________________      כתובת:

  ___________________      טלפון:

  ___________________    :400סיווג בענף 

ת, אומדן כתב הצגתי לקבלן המשנה את מסמכי המכרז, לרבות המפרט הטכני, התוכניו .5

 הכמויות ונוהל הבטיחות. 

 מצורפים בזאת המסמכים הבאים: .6

 הצהרת קבלן המשנה.  .א

 רישיון קבלן המשנה.  .ב

 טופס פירוט ניסיון מקצועי של קבלן המשנה והאסמכתאות הנדרשות.  .ג

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .7

  

  תאריך    חתימת המצהיר
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  אישור עו"ד

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום 
_________ הופיע בפני _____________________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז 

________________ / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי 
ך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכ

  וחתם עליו. 

  
  

  תאריך    חותמת וחתימה
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  הצהרת קבלן משנה

אני הח"מ, __________________ נושא ת"ז מס' _________________ לאחר שהוזהרתי, כי 

הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים 

  כדלקמן: 

אני עושה תצהיר זה במסגרת ההצעה המוגשת על ידי ___________________ (להלן:  . 8
לביצוע עבודות הקמת גשר טיילת בה"ד חיל הים, בת גלים,  06/2022") במכרז מס' המציע

 ").המכרזחיפה (להלן: "

עם המציע על חוזה לביצוע עבודות  ככל והצעת המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז, אחתום . 9

עבודות נמלים, עבודות ימיות, לרבות ייבוש  – 400הטעונות רישיון לביצוע עבודות בענף 

חלקי של מפרצון ימי לצורך ביצוע העבודה והשלמה של הגנות חופיות על אזור הטיילת (להלן 
 ").עבודות ימיות" -" וקבלן המשנהובהתאמה: "

 עבודות נמלים, עבודות ימיות, והרישום בתוקף.  – 400ן רשום בענף אני מצהיר כי אני קבל . 10
 העתק של רישיון הקבלן מצורף בזה.

במהלך חמש השנים האחרונות לפני המועד להגשת ההצעה, השלמתי ביצוע אני מצהיר כי  . 11

כקבלן ראשי, של פרויקט אחד לפחות, הכולל ביצוע עבודות ימיות הכוללות הקמה של 
הגנות חופיות בשווי שלא יפחת ממיליון ש"ח (לעבודות ההגנות החופיות מתוך כלל 

 הפרויקט).
 ורף בזה.טופס פירוט ניסיון ואסמכתאות נדרשות מצ

קראתי ואני מכיר את מסמכי המכרז ובפרט את תכולות העבודה הנוגעות לעבודות ימיות,  . 12

 המכרז, לרבות המפרט הטכני, התוכניות, אומדן כתב הכמויות ונוהל הבטיחות.

אני מצהיר כי יש ביכולתי לבצע את העבודות הימיות בהתאם לדרישות המכרז על כל  . 13

 מסמכיו.  

 ותוכן תצהירי אמת.זה שמי, זו חתימתי  . 14
 

  

  תאריך    חתימת המצהיר

  אישור עו"ד

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

_________ הופיע בפני _____________________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז 
________________ / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי 

ך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכ

  וחתם עליו. 
  

  

  תאריך    חותמת וחתימה
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  6טופס 

  טופס פרטי ניסיון המציע בביצוע פרויקטים

  
    שם המציע:

    שם הפרויקט: 

    שם המזמין העבודה 

  סיום  התחלה  

הביצוע תקופת ניהול הפרויקט בשלב 

  (חודש/שנה)

    

ללא ביצוע קבלני היקף הפרויקט במלש"ח (

  מע"מ)

  

  תיאור הפרויקט

  

  

פירוט תיאור והיקף כספי לעבודות הקמת 

של גשר יצוק באתר, מבטון בדריכת אחר 

  בלבד (מתוך כלל הפרויקט).

  היקף כספי: ____________

הקמה פירוט תיאור והיקף כספי לעבודות 

  .(מתוך כלל הפרויקט) של הגנות חופיות

  בסעיף זה:
הגנות על אזור הטיילת,  – הגנות חופיות

הכוללות אחד או יותר מן המרכיבים 
הבאים: הגנת מצוקים, הגנה חופית בעזרת 

סלעים, הקמה של שוברי גלים, הקמת 
  רציפים, ייבוש ימי.

  היקף כספי: ____________

  שם המאשר מטעם המזמין ומספר טלפון

  

  

על נכונות הפרטים לעיל, חתימת המזמין 

אסמכתאות כמפורט יש לצרף  -אין  אם(

  )בהזמנה 9.4בסעיף 
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  7טופס 

  
  נוסח מחייב של כתב ערבות

  תאריך: ______

  לכבוד

  בע"מתחבורה תשתיות ובנייה יפה נוף חברת 

  , חיפה8, קומה 3רח' ביאליק 

  א.ג.נ.,

  ערבות בנקאית מס' _______הנדון: 

), אנו ערבים המציע_______________(להלן: "ת.ז. /ח.פ. לפי בקשת _________________

שקלים שלוש מאות אלף ( ש"ח 300,000בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 

ס' בקשר עם השתתפותו במכרז פומבי מהמציע את "), שתדרשו מהערבות סכוםחדשים) (להלן: "

הקמת גשר טיילת בה"ד חיל בהליך הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות לביצוע עבודות  06/2022

  .הים, בת גלים, חיפה

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר משלושה ימים מיום קבלת אנו מתחייבים לשלם לכם, 

שלא יעלה על  דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו המצוינת לעיל, כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד

, מבלי לטעון כלפיכם סכום הערבות, מבלי להטיל עליכם חובה לנמק או להוכיח את דרישתכם

ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת  טענות הגנה שיכולות לעמוד למציע

  .המציע

  חילוט חלק מערבות זאת לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום שלא חולט. 

  ערבות זאת אינה ניתנת להעברה או להסבה.

  .ועד בכלל 15/11/2022ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

בכתובת: , כל דרישה על פי כתב הערבות צריכה להתקבל על ידינו בכתב

  ., לא יאוחר מהתאריך הנ"ל____________________

  

  בכבוד רב,

  

  בנק ______________

  סניף: ____________
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  8טופס 

  תצהיר עמידה בתנאי הסף הפיננסים

 
 וכי האמת את לומר עלי כי, שהוזהרתי לאחר.ז. _______________ ת"מ __________ הח אני

  :כדלקמן בזהה /מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה

לביצוע  06/2022מכרז פומבי מס' המציע בנותן תצהיר זה בשם _________________  אני . 1

בהתאמה)  ,המציע-ו זהמכר - (להלן עבודות הקמת גשר טיילת בה"ד חיל הים, בת גלים, חיפה
 אשר פורסם על ידי חב' יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ.

_____________ (תיאור התפקיד) במציע והוסמכתי כדין לעשות תצהיר זה -אני משמש כ . 2

 מטעם המציע ובשמו. 

 בהתאם למפורט להלן:בעצמו, המציע עומד בתנאי הסף הפיננסים  . 3

 :מחזור כספי שנתי מינימאלי  .א
בכל שנה, ש"ח,  10,000,000 לפחותהוא המציע מצהיר כי היקף מחזורו הכספי השנתי, 

  .ובהתאם לדוחות המבוקרים של המציע לנתונים המפורטים בטבלה שלהלן בהתאם
  

  

  

  . 2019-2021נדרש למלא בטבלה את הנתונים עבור השנים  – 2021מציע בעל דוחות מבוקרים לשנת 
-2018נדרש למלא בטבלה את הנתונים עבור השנים  – 2021מציע שאין בידו דוחות מבוקרים לשנת 

2020 .  

 הון עצמי פנוי  .ב

  : 2021מציע בעל דוחות מבוקרים לשנת 

-2020בשנים בכל שנה,  ועודפים חיובית הון עצמייתרת בעל  אוהמציע מצהיר כי ה
  , על פי הדוחות המבוקרים.2021

  :2021מציע שאין בידו דוחות מבוקרים לשנת  ,לחילופין
-2019בשנים בכל שנה,  ועודפים חיובית הון עצמייתרת בעל  אוהמציע מצהיר כי ה

  , על פי הדוחות המבוקרים.2020

 חיהערת העסק   .ג

  : 2021מציע בעל דוחות מבוקרים לשנת 

 2021ועד לשנת  2020בכל שנה, החל משנת  בדוחות הכספיים המבוקרים של המציע,
(כולל), לא נכללה הערת "עסק חי", בהתאם לכללים החשבונאיים ועל פי הדוחות 

  המבוקרים.

  :2021מציע שאין בידו דוחות מבוקרים לשנת  ,לחילופין

 2021 2020  2019  2018  שנה

היקף מחזור כספי 
  בש"ח שנתי
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 2020ועד לשנת  2019שנת בכל שנה, החל מ בדוחות הכספיים המבוקרים של המציע,
(כולל), לא נכללה הערת "עסק חי", בהתאם לכללים החשבונאיים ועל פי הדוחות 

  המבוקרים.

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. . 4
  

  

  תאריך    חתימת המצהיר

  

  

  אישור עו"ד

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום 
_________ הופיע בפני _____________________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז 

________________ / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי 

ך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכ
  דלעיל וחתם עליו. 

  
  

  תאריך    חותמת וחתימה
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  א8טופס 

 אישור רואה חשבון
  לכבוד

  חברת יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ

  חיפה , 8קומה  ,3רחוב ביאליק 

  06/2022 מכרז פומבי מס' הנדון:

  )המכרז –(להלן  לביצוע עבודות הקמת גשר טיילת בה"ד חיל הים, בת גלים, חיפה

מאשרים  ו) הננהמציע -(להלן ______________________ לבקשתכם וכרואי החשבון של   .א

ביקרנו את הצהרת המציע, בעניין תנאי הסף הפיננסים שנקבעו למכרז וביחס הנתונים  כי
, המפורטים [יש למחוק את המיותר] 2019-2021/  2018-2020 הפיננסים של המציע, לשנים

 למכרז. 3בנספח 

 ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת  .ב

אשר ראינו אותם כדרושים לפי הנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של 

ית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטע בטחון
בסכומים ובמידע שבהצהרה. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות  התומכות

האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי ההנהלה של המציע וכן הערכת נאותות  שיושמו ושל
  וות דעתנו.בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לח ההצגה בהצהרה

משקפת באופן נאות מכל להזמנה,  3בנספח לדעתנו, ההצהרה בדבר הנתונים המפורטים   .ג

 המציע המהותיות את המפורט בה וזאת בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים של  הבחינות
 .הרלבנטיות שניםב

אנו ו הינה באחריות הנהלת המציע ,3בנספח  בדבר הנתונים הכספיים כאמור המציעהצהרת   .ד

 לחוות דעה על ההצהרה בהתבסס על ביקורתנו. אחראים

, לידיעתי בא לא זה מכתב על חתימתי למועד ועד ל"הנ הכספיים הדוחות על החתימה ממועד  .ה

 במצבו מהותי לרעה שינוי על מידע, לעיל' ג בסעיף כמפורט הבדיקות על בהתבסס לרבות

 ".כעסק חי" של המציע קיומו המשך לגבי ממשיים ספקות העלאת לכדי עד המציע של העסקי

  
  בכבוד רב,

  ______________________  רואה חשבון:
  ______________________  חתימה:

 ______________________  תאריך:
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  9טופס 

  הצעה

  

  לכבוד

  (להלן: "יפה נוף" או "המזמינה") בע"מתחבורה תשתיות ובניה חברת יפה נוף 

  חיפה, 8, קומה 3ביאליק רחוב 

   06/2022מכרז פומבי מס' הנדון: 

  עבודות הקמת גשר טיילת בה"ד חיל הים, בת גלים, חיפה לביצוע

  טופס הצעה

אנו הח"מ מקבלים על עצמנו באופן בלתי הדיר את כל התנאים הכתובים במסמכי המכרז ואת כל  .15

ובפרט את כל הסמכויות המוקנות  ההתחייבויות הכלולות בהם (בלא שינוי ו/או תוספת כלשהי),

בהם למזמינה ולוועדת המכרזים. אנו מבינים את האמור בהם והשלכותיהם ואנו מגישים את 

 מסמכי ההצעה על פיהם.

לטופס הצעה זו אנו מצרפים את פרקי כתב הכמויות שצורפו למכרז שבנדון וזאת לאחר שמילאנו  .16

 והיא נחתמה על ידינו כדין.  על יד ריכוז הפרקים את ההנחה המוצעת על ידינו

יום מיום הגשתה וזאת בהתאם להוראות  180הצעתנו זו תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, למשך  .17

 בהזמנה להציע הצעות של המכרז שבנדון. 14.4סעיף 

לאחר קבלת אישורכם בכתב על זכיית הצעתנו, ובכפוף לחתימת יפה נוף על החוזה ו/או מתן צו  .18

שורה של יפה נוף לערבות הבנקאית שנגיש על פי תנאי החוזה, יהוו התנאים התחלת עבודה, ולאי

 המפורטים בה, על כל נספחיה, הסכם מחייב בינינו.

כבטחון לקיום הצעתנו, על כל פרטיה ונספחיה, מצורפת בזאת ערבות הצעה שהיא ערבות בנקאית  .19

ז, הערבות תוחזר לנו, אוטונומית, ערוכה בהתאם להוראות המכרז. ככל שנוכרז כזוכים במכר

בכפוף להוראות כל דין, לאחר שנפקיד בידיכם את פוליסות הביטוח, הערבויות והמסמכים 

 האחרים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז שבנדון.

יום ממועד קבלת הודעתכם על כך, לבוא למשרדכם,  7אם הצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים תוך  .20

ות בהסכם המצורף, את פוליסות הביטוח המפורטות בו, ולהפקיד בידיכם את הערבויות המפורט

 ואת כל המסמכים והראיות הנוספים הטעונים המצאה לפי ההסכם. 

אם לא נפקיד את הערבויות ו/או את פוליסות הביטוח ו/או את המסמכים האחרים הנזכרים  .21

חוזה)  בהסכם הנכלל, ייחשב הדבר כהפרה יסודית, כמוגדר בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת

, ומבלי לפגוע ביתר זכויותיכם תהיו זכאים לחלט את סכום ערבות ההצעה כפיצוי 1970-תשל"א

קבוע ומוערך מראש על הנזקים שנגרמו לכם בשל הפרת  מחויבויותינו בהתאם למסמכי המכרז 

  .1993-ותקנות חובת המכרזים, תשנ"ג
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ות ההצעה,  ולא לגלות פרטי הצעתנו אנו מתחייבים למנוע את גילוי פרטי הצעתנו, לשמור על סודי .22

בפרט.  -בין מציעים בפועל ובין מציעים בכוח  -לגורמים אחרים בכלל ולמציעים אחרים במכרז 

ידוע לנו כי פעולה בניגוד לאמור בסעיף זה תהווה לכאורה עבירה פלילית ועלולה להביא לפסילת 

  הצעתנו או זכייתנו לפי העניין.

ידוע לנו, כי בסמכות ועדת המכרזים להכניס תיקונים ושינויים במסמכי ההזמנה לרבות באמצעות  .23

ביטולם וקביעתם מחדש, לטפל בהסתייגויות ולפעול בהתאם ליתר סמכויות ועדת המכרזים, 

 כמפורט במסמכי המכרז. 

 החתום מטה, וכן כל גוף הקשור עמו, משתתף במסגרת מכרז זה בהצעה זו בלבד. .24

 צעה לשלב המכרז אינה מוגשת לטובת או בשם כל אדם או ישות אשר הוסתרו באופן כלשהו.הה .25

ההצעה לשלב המכרז וכל ההתחייבויות על פיה ובהתאם לה אושרו כדין על ידי הגופים המוסמכים  .26

של המציע, כל החברים במציע ועל ידי כל אורגן אחר של המציע אשר אישורו נדרש, וההצעה מהווה 

 ה ומחייבת של המציע.הצעה תקפ

מבדיקה נאותה שערכנו, ידוע לנו כי כל הנתונים, המצגים וההצהרות הכלולים במסמכי ההצעה  .27

הם נכונים, מלאים, מדויקים ומעודכנים למועד הגשת ההצעות, ולא הושמט ממסמכי ההצעה כל 

 פרט אשר יש בו כדי להשפיע על שיקול דעתה של המזמינה.

נו והערכנו, בעיני מומחה, בעצמנו ובאמצעות צדדים שלישיים מטעמנו, הצעה זו מוגשת לאחר שבח .28

את כל הגורמים העלולים להשפיע על ביצוע הפרויקט וקיום כל התחייבויות הזכיין על פי ההסכם, 

לרבות הסיכונים המשפטיים, הטכניים, ההנדסיים, הפיננסיים, הכלכליים, הפוליטיים, 

 ה, סיכוני התפעול והתחזוקה, וכל סיכון אחר הקשור לפרויקט. הביטחוניים, סיכוני התכנון וההקמ

ידוע לנו, שכל הסיכונים בקשר לפרויקט וביצועו, מוטלים עלינו במלואם, למעט אלה אשר במסגרת  .29

 ההסכם הוטלו במפורש על גורם אחר, ואנו הבאנו זאת בחשבון בקשר עם הגשת ההצעה למכרז.

יתבצעו בשטח טיילת הנמצאת על חוף הים, יכללו עבודות  אנו מודעים לכך שהעבודות (או חלקן) .30

בחוף הים (לרבות ייבוש שטח בים), בסמוך לבסיס פעיל של חיל הים ובסמוך למינחת מסוקים 

פעיל (יובהר כי הבסיס הצבאי והמינחת מופעלים על ידי צד ג'), משכך צפויים לחול, בסמוך לאתר 

ר: מגבלות תנועה, מגבלות הנפה, עומסים, עצירות העבודות, שיבושים מסוגים שונים בין הית

זמניות בעבודה וכו'. לקחנו בחשבון את כל ההשלכות הנובעות מכך, לרבות עריכת תיאומים, 

לרבות: עם גורמי צבא, גורמים מטעם בית החולים, גורמי חירום אחרים, רשויות מוסמכות, בעלי 

 תשתיות ועוד. 

או תביעה כנגד המזמינה, בנסיבות הקשורות לעיכובים /אנו מוותרים על כל טענה, דרישה ו .31

כתוצאה מפעילת במינחת המסוקים או מפעילות של חיל הים, לרבות טענות הקשורות בעיכובים 

  בהשלמת הפרוייקט או ביצוע העבודות, ומתחייבים להימנע מלהעלות כל טענה כאמור.

עלי הידע, הניסיון, המומחיות, כוח אנו מצהירים, כי בדקנו היטב את כל מסמכי המכרז והננו ב .32

האדם והאמצעים הדרושים לביצוע השירותים נשוא מכרז זה, במועדם, לרבות המומחיות, הידע, 

המיומנות, הניסיון, היכולות הפיננסיות והטכניות, בהתאם לכל התנאים המפורטים במכרז על 

 נספחיו. 
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מדנו והעמקנו בדרישות המכרז, אנו אנו מצהירים, כי לפי מיטב הבנתנו וניסיוננו ולאחר של .33

משוכנעים בכך שהדרישות המפורטות במסמכי המכרז ממצות ומאפשרות קיומו של פרויקט נשוא 

מכרז זה וכי אין כל חסרים או פרטים שלא הועלו על ידינו בכתב במסגרת הליך המכרז אשר לדעתנו 

 נדרשים לצורך ביצוע שלם, בטיחותי ואיכותי של המכרז. 

שרים, כי לוחות הזמנים, הערכים הכספיים, הנתונים ההנדסיים וכלל הנתונים הכלולים אנו מא .34

בהצעה זהים בכל חלקי הצעתנו ביחס לכל רכיב כאמור, וכי ככל שתתגלענה אי התאמות בין 

 רכיבים שונים כאמור, יחולו בכל מקרה הפרטים והנתונים המיטיבים עם המזמינה.

 ם זה לא תהא צמודה למדד כלשהוא ולא תשתנה.ידוע לנו כי התמורה על פי הסכ .35

 בידי המציע כל הסמכויות והאמצעים הנדרשים לביצוע כל התחייבויותיו על פי ההסכם. .36

אנו מסכימים, כי אין בהגשת מסמכי הצעה אלו כדי לחייב את המזמינה להכריז עלינו כמציע  .37

ליך זה ו/או לדחות את כל הזוכה, כי למזמינה הסמכות ושיקול הדעת הבלעדי והמוחלט לבטל ה

ההצעות המוגשות במסגרתו, וכי אין בהכרזה עלינו כמציע הזוכה (אם וככל שנוכרז ככזה) כדי 

לחייב את המזמינה להמשיך בהליך המכרז ו/או הפרויקט, והכול בכפוף להוראות מסמכי המכרז, 

 לרבות ההסכם, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בהם. 

וכה טעונה החלטה בכתב של ועדת המכרזים. כמו כן, ידוע לנו, כי ביצוע ידוע לנו, כי בחירת הז .38

ההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם המצורף למסמכי המכרז על ידי מורשי החתימה של 

המזמינה, והגשת ערבות לביצוע ואישורים בדבר קיום ביטוחים, כאמור. ידוע לנו, כי הודעת 

לזוכה וכל עוד לא התקיימו מלוא התנאים על פי הזכייה אינה מהווה התקשרות בין המזמינה 

 המכרז ועל פי כל דין לא נחשב כמי שחתמו על הסכם מחייב עם המזמינה. 

אנו מצהירים, כי למיטב ידיעתנו איננו קשורים, במישרין או בעקיפין, עם מי מבין היועצים של  .39

צד שלישי בו פועלים גם המזמינה הקשורים למכרז זה (אין באמור כיד לבצע פרויקט נוסף עבור 

 היועצים מטעם המזמינה). 

ככל שבכוונתנו  –הרינו לאשר, כי הבאנו את תוכנו של מסמך זה לידיעת קבלן משנה הפועל מטעמנו  .40

 להעסיק קבלן משנה, שלוח, יועץ וכל מי מטעמנו המעורב בכל דרך שהיא בהליך המכרזי.  

, אנו 1977-ין, לרבות חוק העונשין, התשל"זבנוסף לחובות והאיסורים החלים על המציע מכח הד .41

 מתחייבים ומצהירים כדלקמן:

לא להציע ו/או לא לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר   .א

בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של הוועדה או 

 עובד ממשלה ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך המכרז. של נושא משרה ו/או 

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם הוועדה ו/או חבר בה ו/או נושא משרה   .ב

ו/או עובד הממשלה ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור 

 להליך המכרז. 

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם הוועדה ו/או חבר בה ו/או נושא משרה   .ג

ו/או עובד הממשלה ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע את תוצאות המכרז בצורה 
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 מלאכותית או בכל דרך אחרת שאינה כדין. 

עמנו פעלנו בניגוד לאמור לעיל ובניגוד אנו מאשרים, כי אם יתעורר חשד סביר, כי אנו ו/או מי מט .42

להוראות המכרז, תהיה לוועדת המכרזים הזכות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפנו בהליך 

במכרז, ו/או לא לקבל או לפסול את הצעתנו ו/או לבטל בכל זמן שהוא ציון עובר שיינתן לנו, אם 

 הסכם ההתקשרות.  יינתן, ואת זכייתנו במכרז ו/או לבטל בכל זמן שהוא את

לכל המונחים בטופס זה תהא המשמעות הנתונה להם בהזמנה, אלא אם עולה אחרת מהקשר  .43

 הדברים או מהגיונם. 

ידוע לנו, כי כל התחייבות המופיעה במסמכי המכרז, גם אם לא הוזכרה במפורש בטופס זה,  .44

 מחייבת את הצדדים. 

ר לנזק, הוצאה או עלות בקשר עם החלטות אנו מוותרים מראש על כל טענה או תביעה בכל הקשו .45

וביצוע העבודות על פיו, בקשר עם אי  יפה נוף בשלב המכרז ולאחר חתימת הסכם/י ההתקשרות

זכייה שלנו במכרז ו/או ביטול המכרז ו/או ביטול זכייתנו, מכל סיבה שהיא (לרבות חוסר בתקציב 

כתוצאה מכל שימוש של ועדת להוצאתו לפועל) ו/או כתוצאה מניסוח מסמכי המכרז ו/או 

 המכרזים בסמכות המוקנית לה לפי מסמכי ההזמנה ו/או הסכם ההתקשרות ו/או לפי הדין. 

אנו מאשרים, כי הגשת ההצעה על ידינו מהווה ויתור מראש על כל טענה בקשר לתנאי המכרז ועל  .46

משפטי בקשר עם הזכות לבקש מבתי המשפט להוציא צווי מניעה (לרבות צווי ביניים) בכל הליך 

  המכרז נגד המזמינה או מי מטעמה, ונהיה מנועים מלבקש צו ביניים או צו קבוע בהליך כאמור. 

 עבור ביצוע כלל העבודות בהתאם למסמכי המכרז, אנו מציעים אחוז הנחה משוקלל בשיעור: .47

  ובמילים: _____________________________אחוזים   ____%    בספרות:

 ירוט המופיע בטבלה להלן.יש למלא בהתאם לפ

על המציע לסמן בטבלה המצורפת את אחוזי ההנחה המוצעים על ידו בכל פרק, וכן אחוז משוקלל 
  של ההנחה. הסימון בטבלה על ידי המציע יגבר על האמור בכל מקום אחר בהצעתו.

 יש למלא בטבלה המצורפת את כל התאים הריקים.

ללא ציון ספרות אחרי הנקודה העשרונית. ככל  אחוז ההנחה יינתן במספרים שלמים בלבד,

שתינתן הנחה הכוללת ספרות אחר הנקודה העשרונית, ייראו אותה כאילו נקב המציע באחוז 

 הנחה ללא ציון ספרות אלה.

. באם ינקוב המציע הנחה 20%מובהר, כי שיעור ההנחה המרבי הכללי ולפרק מסוים לא יעלה על 

  .20%נקב המציע באחוז המקסימאלי, היינו  יראו אותו כאילו 20%-גבוהה מ

מובהר בזאת, כי לא ניתן לנקוב בשיעור הנחה שלילי. אם ינקוב המציע בהנחה שלילית, יראו 

  אותו כאילו נקב באחוז הנחה אפס. 
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  טבלה למילוי אחוז ההנחה לפי פרקים ואחוז הנחה משוקלל

  

  תיאור מס' פרק
  בש"ח אומדן

  (לפני מע"מ)
אחוז   משקל

  הנחה

אחוז 
הנחה 

משוקלל 
(משקל 

X  אחוז
  הנחה)

              עבודות עפר  1
1,273,100.00   21.4%        

2  
עבודות בטון יצוק 

  באתר
            
1,728,250.00   29.0%        

                    מוצרי בטון טרום ודרוך  3
15,000.00   0.3%        

                    עבודות איטום  5
63,000.00   1.1%        

                 עבודות חשמל  8
996,550.00   

16.7%        

  עבודות בטון דרוך  13
               

276,000.00   4.6%        

23  
ביסוס עמוק כלונסאות 
  קידוחים וקירות ביסוס

               
279,650.00   4.7%        

              פיתוח האתר וסלילה  40
1,118,592.50   

18.8%        

                 עבודות גינון והשקיה  41
171,725.00   2.9%        

69  
עבודות משלימות 

  בגשרים
                  

34,400.00   0.6%        

              סה"כ לפני הנחה   
5,956,267.50   

100.0%        

     סה"כ הנחה משוקללת

 

  בכבוד רב,

  

_________________________                                          _______________  

  חתימה וחותמת המציע           תאריך             
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  'א נספח

  דבנפר מצורף – התקשרות הסכם
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  נספח ב'

  ביטוח ואישור קיום ביטוחים

 פי על אחראי הוא להם לנזקים ומאחריותו זה חוזה פי עלהקבלן  מהתחייבויות לגרוע מבלי . 1
 בביטוחים העבודות את, הוא חשבונו עלהעבודות,  תחילת לפני לבטח, הקבלן מתחייב דין כל
 קיום באישור המפורטים והתנאים האחריות מגבולות יפחתו שלא ובלבד, דעתו שיקול פי על

קיום  אישור: "להלן( זה מהסכם נפרד בלתי חלק המהווה ב' נספח, העבודות ביטוחי
 הקבלן. ביטוחים קיום על האישור טופס את ימציא הקבלן ההסכם חתימת עם ביטוחים")

, מבטחיו ידי על כדין חתום ביטוחים קיום על האישור טופס את חברהל להמציא מתחייב
 תקופת כל במשך, בישראל בביטוח לעסוק הביטוח על המפקח מטעם רישוי בעלת ביטוח חברת

 צורך מבלי וזאת) המועדים מבין המאוחר( העבודות של הסופית המסירה עד או/ו העבודות
 ותקין חתום ביטוחים קיום על האישור טופס המצאת. החברה מצד כלשהי דרישה בקבלת
  . בהסכם מהותי תנאי מהווה, הקבלן מבטחי מטעם

  
 להימצא עשוי הוא בה תקופה בכל ביטוח ויקיים יערוך הקבלן –" מקצועית אחריות" ביטוח . 2

 טופס את ימציא הקבלן ההסכם חתימת עם. דין כל פי על או/ו ההסכם הוראות פי על אחראי
 שלא בביטוח" מקצועית אחריות" ביטוח ביצוע על המעיד לחברה ביטוחים קיום על האישור

 הקבלן.  ביטוחים קיום על האישור בטופס המפורטים והתנאים האחריות מגבולות יפחת
 ביטוח חברת ידי על כדין חתום ביטוחים קיום על האישור טופס את  לחברה להמציא מתחייב

 לאחר נוספות שנים 5 למשך בישראל בביטוח לעסוק הביטוח על המפקח מטעם רישוי בעלת
 האישור טופס המצאת. החברה מצד כלשהי דרישה בקבלת צורך מבלי וזאת, העבודות סיום

 מהווה, הקבלן מבטחי מטעם ותקין חתום מקצועית אחריות ביטוח ל בקשר ביטוחים קיום על
 .בהסכם מהותי תנאי

 מסירת ממועד החל מוצר  אחריות ביטוח ויקיים יערוך הקבלן –" מוצר  אחריות" ביטוח . 3
 הוראות פי על אחראי להימצא עשוי הוא בה תקופה בכל וזאת,  לחברה) חלקן או(  העבודות

 ימים משבעה יאוחר לא,  החברה לידי להמציא מתחייב הקבלן. דין כל פי על או/ו ההסכם
 ובתנאים בהיקף" המוצר  אחריות" ביטוח על אישור) חלקן או(   העבודות מסירת מועד לפני
 להמציא מתחייב הקבלן. ביטוחים קיום על האישור בטופס המפורטים  מאלה יפחתו שלא

 כחוק המורשית ביטוח חברת ידי על כדין חתום ביטוחים קיום על האישור טופס את  לחברה
 עת בכל תקף ביטוחים קיום על אישור  לחברה ולמסור ולחזור,  בישראל בביטוח לעסוק
 מסירת לאחר נוספות שנים 5 במשך וכך,  שהיא סיבה מכל יפוג הקודם האישור שתוקף

 על האישור טופס המצאת.  החברה מצד כלשהי דרישה בקבלת צורך מבלי וזאת,  העבודות
 תנאי מהווה, הקבלן מבטחי מטעם ותקין חתום המוצר  אחריות לביטוח בקשר ביטוחים קיום

 .בהסכם מהותי

 
  –"כל הסיכונים" עבודות קבלניות  ביטוח . 4

 :להלן ההרחבות את תכלול קבלניות עבודות" הסיכונים כל" פוליסת כי מתחייב הקבלן

 
      שלישי צד –' ב פרק 4.1

 חברהה של אחר רכוש ולכל, סמוך לרכוש, בו פועל הקבלן אשר החברה לרכוש לנזקים אחריות 4.1.1
 של הכיסוי סעיפי תחת המבוטחים לסכומים מעל לעיל' א פרק במסגרת המבוטח רכוש למעט
 כאמור נזקים בגין המבטחת של הכולל האחריות גבול אולם, עובדים עליו ורכוש סמוך רכוש

  צד שלישי. –' ב פרק פי על האחריות גבול על יעלה לא
 במהלך להם שיגרמו נזקים. בגין ומטעמו בשמו הפועל וכל הקבלן עובדי כלפי חברהה אחריות 4.1.2

 .העבודות עם בקשר או/ו

  
העבודות הקבלניות לא יעלו על הסכומים המפורטים  בפוליסת העצמית ההשתתפות סכומי 4.2

  להלן:



  06/2022מכרז פומבי מס' 

 לביצוע עבודות הקמת גשר טיילת בה"ד חיל הים, בת גלים, חיפה 

21  

 

  
  רכוש     –א'  פרק 4.2.1

 על תעלה שלאובלבד  ₪  2,000,000בפרויקטים שהיקפם עולה על  הפרויקטמערך   5%עד 
100,000 ₪.  

 סיכונים לגבי כמקובל עצמיות להשתתפויות בכפוף טבע ונזקי אדמה רעידת כיסוי למעט
  .אלה

 צד ג'    –ב'  פרק 4.2.2
 ההשתתפות לגביהן קרקעיים תת וכבלים ויברציה רעד בגין הרחבות למעט ₪ 50,000

  .₪ 200,000 על תעלה לא המרבית העצמית
  לאירוע.₪  20,000חבות מעבידים    –ג'  פרק 4.2.3

 
  לכלול את הסעיפים הבאים: הקבלן מתחייבבכל הפוליסות הנזכרות  . 5

  ו/או החברה: הקבלן –הינו  בפוליסות"המבוטח"  שם 5.1
  : לרבות חברות בנות ו/או עובדים של הנ"ל.הביטוחי הכיסוי"החברה" לעניין  5.2
של  המוצריםאו /ו העבודותאת החברה בגין ו/או בקשר עם  לשפות יורחבחבות המוצר  ביטוח 5.3

 ומי מטעמו. הקבלן
 .העבודותאת החברה בגין ו/או בקשר עם  לשפות יורחב מקצועית אחריות ביטוח 5.4
יאוחר ממועד  לאיכלול תאריך רטרואקטיבי  – המוצר חבותאו /ו מקצועית אחריותביטוח  5.5

  .העבודות תחילת
 ומטעמוהפועל בשמו  כלבגין  אחריותות אחריותו של הקבלן על פי דין ו/או יכסו א הביטוחים 5.6

 .הקבלן של
  ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי החברה, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 5.7
  חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות. 5.8
הביטוח, במלוא השיפוי המגיע לפי תנאי  ההמזכה אות חברה"ביטוח ראשוני", כלפי ה סעיף 5.9

ו/או מי מטעמו מבלי שתהיה  הקבלן של הביטוח חברת מצד הןללא זכות השתתפות בביטוחי
זכות תביעה ממבטחי החברה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  הקבלן של הביטוח לחברת

על  יוותרווחברת הביטוח  הקבלן, ולמען הסר ספק 1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59
  טענה של ביטוח כפל כלפי הנ"ל.

היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח  5.10
 .המקצועית האחריות פוליסת למעטהתקפות במועד התחלת הביטוח, 

 
יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין לביצוע  הקבלן -רכב כלי ביטוח .6

ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות  השירותים
 מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים (ביטוח חובה) וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי

למען ₪.  1,000,000 -לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ
קבלן מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים 

 ממונעים מכל סוג.
 

 ביטוח גם עבורו יערך חובה יטוחבב לבטחו חוקית חובה אין אשר, כאמור הנדסי מכני וציוד" רכב"כלי  .7
 .למקרה"ח ש 2,000,000-מ יפחתו שלא אחריות בגבולות מיוחד גוף נזקי מפני אחריות

  
מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ולחדשם מעת  הקבלן .8

לעת לפי הצורך ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי 
 .בביטוחים הנקובים העצמיות תתפויותיישא בכל מקרה בסכומי ההש הקבלן

  
והקבלן מתחייב  לחברהבת, לדרוש מהקבלן להמציא את פוליסות הביטוח רשאית, אך לא חיי החברה .9

 החברה שתדרוש התאמהאו /ו תיקוןאו /ו שינוי כל ולבצע כאמור הפוליסות את להמציא ויתבקש היה
 בהתאם לתנאי ההסכם.



  06/2022מכרז פומבי מס' 

 לביצוע עבודות הקמת גשר טיילת בה"ד חיל הים, בת גלים, חיפה 

22  

 

  
, כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו לחברה יודיע הקבלן שמבטח פעם בכל .10

שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא 
 אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור. 

 

וחי הקבלן הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביט מובהר .11
 כדי בה ואין, דין כל פי עלאו /ולפי ההסכם  הקבלןעל הקבלן, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של 

לא תהיה כל טענה כלפי  ולקבלן, דין פי עלאו /ו זה הסכם פי על החבות ממלוא הקבלן את לשחרר
  האחריות כאמור. לגבולותאו מי מטעם החברה, בכל הקשור  החברה

  

כאמור  הקבלןהביטוח, שיומצא על ידי  עריכת, לבדוק את אישור החובה לא אך, הזכות תהא לחברה .12
ביטוחי  אתעל מנת להתאים  ולבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרש הקבלן ועללעיל, 

 הקבלן להתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.   

 

לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על  החברהויות ומוסכם כי זכ מוצהר .13
, טיבם, היקפם, הקבלן ביטוחיכל אחריות שהיא לגבי  אומי מטעם החברה כל חובה  עלאו  החברה

 אוזה  הסכםעל פי  הקבלןותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על 
בדק אישור עריכת נעריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם  נדרשה, וזאת בין אם דין כל פי על

 הביטוח ובין אם לאו.
  

או  השירותיםהסבת ההסכם, ובמקרה בו  לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי . 14
המשנה  קבלניהקבלן לדאוג כי בידי  עלמשנה מטעם הקבלן,  קבלניעל ידי  ינתנוי םחלק מה

הקבלן  על. מובהר בזאת, כי עמם ההתקשרות והיקף לאופי בהתאם נאותותפוליסות ביטוח 
 אמורים או שניתנו שירותיםבמלואם, לרבות  שירותיםאחריות כלפי החברה ביחס לה מוטלת

 משנה. קבלני ידי על להינתן היו

  
י ו/או כל חוק כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומ ולשאת בתשלומים המוטלים עלי הקבלןעל  . 15

  אחר הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים.

 
מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי דין לעניין הוראות האחריות והשיפוי  . 16

מדינת ישראל ו/או משרד הביטחון ו/או בין החברה לבין ם בנזיקין והביטוח הכלולים בהסכ
הקבלן מצהיר , גורמים ממנים וכד' בקשר עם העבודותבעלי תשתיות ו/או בעלי זכויות ו/או 

" והקבלן יעמוד בהתחייבויות החברה  BACK TO BACKכי ההוראות הנ"ל יחולו עליו "
בהתאמה. יובהר כי, חובתו של הקבלן לברר ולבדוק האם קיימות דרישות ביטוח נוספות של 

ל כל גורם רלוונטי אחר ו/או רשויות וגורמים נוספים לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור לעי
באזור הנתון לפיקוחם ו/או לשליטתם של הנ"ל הפרויקט  גורמים נוספים בקשר ו/או עקב 

ו/או מכל סיבה אחרת . במקרה כאמור מתחייב הקבלן לעמוד בכל דרישות האחריות ושיפוי 
תם גופים על חשבונו ולהמציא לאו , בנזיקין ו/או דרישות הביטוח של הגופים הנ"ל וכיוצ"ב

ולמזמין את האישור/ים המתאימים על פי תנאיהם זאת ללא צורך בכל דרישה מפורשת מהם 
להמצאת האישורים כשהם חתומים כדין על ידי מבטחיו בהתאם להוראות הסכם זה 

ובמסמכי  . אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מדרישות הביטוח המפורטות לעילהנ"לוההסכמים 
ם כתוצאה מאי המצאת האישורים כאמור לאותם גופים יחולו אההתקשרות עם הקבלן. 

העיכובים הנ"ל יהיו באחריותו הבלעדית של הקבלן ולקבלן לא תהיה כל   ,פרויקטעיכובים ב
  טענה כלפי החברה בגין כך.
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החובה  החברה הביטוח יורחב לכלול כמבוטח נוסף כל אדם ו/או גוף, שעלהחברה, לדרישת  . 17
 .בתו ויתור על זכות התחלוףלשפותו או לכלול לטו

  
לגרוע מכלליות  מבלי. ההסכם של הפרה מהווה והפרתו ההסכם מעיקרי הינו הביטוח נספח . 18

האמור לעיל, יובהר כי המצאת אישורי הביטוח בהתאם לנדרש במסמכי ההתקשרות , מהווה 
  בהתאם לעניין. הקבלן התחייבויותתנאי לביצוע 
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  : האישור הנפקת תאריך  ביטוחים קיום אישור - בנספח 

 הפוליסה תנאי כל את כולל אינו זה באישור המפורט המידע. בה המפורט למידע בהתאם, בתוקף ביטוח פוליסת ישנה שלמבוטח לכך אסמכתא מהווה זה ביטוח אישור

 שבו במקרה למעט הביטוח בפוליסת האמור יגבר הביטוח בפוליסת הקבועים התנאים לבין זה באישור שמפורטים התנאים בין סתירה של במקרה, זאת עם יחד. וחריגיה

  .האישור מבקש עם מיטיב זה באישור תנאי

הנכס המבוטח / כתובת  מען  המבוטח  האישור מבקש

  ביצוע העבודות 

  האישור מבקש מעמד

יפה נוף ו/או עיריית חיפה ו/או עובדים ומנהלים של 

 הנ"ל

______________:שם

ו/או _  ו/או קבלנים 

   משנה קבלני

 06/2022מכרז פומבי מס' 

  

ביצוע עבודות הקמת גשר 

טיילת בה"ד חיל הים, בת 

ו/או  גלים, חיפה (שלב ב') 

  עבודות נלוות.

  מזמין  

  קבלן ראשי  

  נותנת הרשאה  

  .פ.ח./ז.ת  ת.ז./ח.פ.   

  :מען  מען: 

  כיסויים

  הפוליסה פרקי

 גבולות לפי חלוקה

  ביטוח סכומי או אחריות

 מספר

הפוליס

  ה

 נוסח

ומהדו

 רת

פוליס

  ה

 תאריך

תחיל

  ה

 תאריך

  סיום

  

/  ביטוח סכום/  האחריות גבול

  העבודות שווי

  בתוקף נוספים כיסויים

  'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש  מטבע  סכום

 עבודות הסיכונים כל

   הקמה

  :לדוגמה הרחבות

  ביט  

____

_ 

  

  האישור מבקש לטובת תחלוף על ויתור  309        

  טבע נזקי בגין כיסוי  313

  ושוד פריצה גניבה כיסוי  314

  אדמה רעידת כיסוי  316

  האישור מבקש -נוסף  מבוטח  318

מבקש  -מוטב לתגמולי ביטוח   324

  האישור 

  ראשוניות   328

 עבודה, מתכנון עקיף נזק

  לקויים וחומרים

  ₪  מלוא סכום הביטוח      

מסכום העבודות, לא  10%        עובדים עליו רכוש

  500,000-פחות מ

₪  

מסכום העבודות, לא  10%       סמוך רכוש

  500,000-פחות מ

₪  

מסכום העבודות, לא  10%        הריסות פינוי

 500,000-פחות מ

₪  

, אדריכלים"ט שכ

  ומומחים מהנדסים

מסכום העבודות, לא  10%      

  500,000-פחות מ

₪  

 דרישות למילוי הוצאות

 מוסמכות רשויות

מסכום העבודות, לא  10%      

  500,000-פחות מ

₪  

 עבודה, מתכנון ישיר נזק

 לקויים וחומרים

מסכום העבודות, לא  10%      

  500,000-פחות מ

₪  

  ₪  מהנזק%  10        הוצאות לזירוז כינון הנזק

  ₪  חודשים 24         מורחבת תחזוקה תקופת

  6,000,000       שלישי צד

  

  צולבת אחריות  302   ₪

וקבלני משנה  307   קבלנים 
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 משותפים. כפוליסה משולבת בגבול אחריותלקבל  *ניתן

  

 תת לכבלים ישירים נזקים

  קרקעיים

  האישור מבקש לטובת תחלוף על ויתור  309  ₪  מלוא גבול האחריות      

כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש   312

  בצמ"ה

  כיסוי לתביעות המל"ל  315

  האישור מבקש -נוסף  מבוטח  318

  ראשוניות   328

 לכבלים עקיפים נזקים

  קרקעיים תת

      2,000,000  ₪  

 והחלשת ויברציה, רעד

  משען

      2,000,000  ₪  

ויתור על תחלוף לטובת מבקש   309    ₪   20,000,000       מעבידים חבות

  האישור

  כמעבידם ויחשב היה נוסף מבוטח 319

   ראשוניות  328

  מקצועית אחריות*

  

      

  

  

  

. ת

  :רטרו

  1,000,000  

  

  מסמכים אובדן 301  ₪

  אחריות צולבת  302

  שיפוי הרחב 304

  האישור מבקש לטובת תחלוף על ויתור  309

  מרמה ואי יושר עובדים  325

  עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח  327

  ראשוניות  328

  )חודשים 12( גילוי תקופת 332

  ביט    המוצר חבות*

____

__  

  

  

. ת

  :רטרו

  2,000,0000  

  

  צולבת אחריות  302  ₪

  שיפוי הרחב 304

  האישור מבקש לטובת תחלוף על ויתור  309

  ראשוניות  328

  )חודשים 12( גילוי תקופת 332

  פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'):

  )תשתיות(לרבות  אזרחיות עבודות קבלן 069

  ביטול/שינוי הפוליסה 

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר  יום 60שינוי לרעה או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 

  השינוי או הביטול.

  חתימת האישור

  המבטח:
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  נספח ג' 

  מפרט מיוחד

  

(מצורף בנפרד)
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  'נספח ד

  נוהל בטיחות

  הגדרות

  .בהתאם להגדרתם בהסכם ההתקשרות – עבודות

שגובהו שימוש בציוד ומצריכות  אשר מקום ביצוען הוא במישור המעבר עבודות - עבודות גובה

  (במהלך הביצוע) עולה על גבהי מישור המעבר, המצוינים בתשריט א'.

מישור המשמש הגבלת בניה עליונה מתחת לנתיב הטיסה  – ונסיקה לאחר המראה גישה מישור

(בסיס המישור) והוא נמשך בשיפועים כלפי  המנחת. מישור טרפזי שמוצאו בקצה מנחתבסמוך ל

  ירוק.מן בתשריט הגבלות הבניה בצבע מעלה תוך התרחבות סימטרית. מסו

, מסומן בתשריט  הגישה והנסיקה לאחר המראה מישורימישור משופע, המחבר את  – מעבר מישור

  א' בצבע חום בהיר.

  מנחת המסוקים של המרכז הרפואי רמב"ם, מסומן בתשריט א'. – מנחת

מעבר סדור ומוסכם המשמש גישה לים וממנו לבה"ד חיל הים ומאפשר את רציפות  – מסדרון ימי

  אימוני החיל לאורך כל שלבי העבודה

  אנשי קשר:

  טל כהן – )המזמינהמטעם (מנה"פ  .1

 ח.פ.ת. חברה לפיתוח ותשתיות בע"מ –) המזמינהמטעם (מפקח  .2

   - (יוגדר לאחר מינוי קבלן)  מנה"פ מטעם הקבלן .3

  - מטעם הקבלן (יוגדר לאחר מינוי קבלן)מנהל עבודה  .4

  - בטיחות (יוגדר לאחר מינוי קבלן)ממונה  .5

  אור זקן עמית –רשות תעופה אזרחית איש קשר  .6

 נאור רחמני –איש קשר חיל האויר  .7

 סגן מפקד בה"ד חיל הים – איש קשר חיל הים .8

 AGL Aviationפטו רוזנצויג  –יועץ תעופתי  .9

  בני קלר – קב"ט המרכז הרפואי רמב"ם .10
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  תנאים כלליים:

נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שבין יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ (להלן  .1

 )  לבין הקבלן. החברה -

, ועמדת בית המצורפת לנוהל זה על הקבלן לפעול על פי הוראות נוהל זה ועל פי עמדת מערכת הביטחון .2
להוסיף על הוראות  ותבא ועמדת בית החולים רמב"ם יובהר כי עמדת מערכת הביטחון .חולים רמב"ם

בין האמור בנוהל זה לבין עמדת מערכת  ובכל מקרה של אי התאמה או סתירהואחת על השניה, נוהל זה 
 באיזה מן המסמכים. תגבר ההוראה המחמירה יותר  –ועמדת בית חולים רמב"ם  הביטחון

ונה בטיחות אשר יהיה אחראי לכלל התיאומים שהוזכרו לעיל. קצין הבטיחות על הקבלן למנות ממ .3

 יעביר תדריך שבועי לצוות האתר ויבצע ומעקב אחר הכשרות הצוות. 

על הקבלן לאשר תוכנית אופרטיבית לפינוי שטח העבודה בזמן נחיתה/המראה של מסוק מול מנהל  .4

 לצורך אישורם. הפרויקט והיועץ התעופתי לרבות סיור בשטח העבודה,

הגישה ונסיקה  ילמישור בחדירה הכרוכות ,עבודות אחרות בגובה אועבודות  , לרבותלא יבוצעו עבודות .5
 ו/או מישורי המעבר של המנחת.לאחר המראה 

למישורי המעבר ככלל, לא יבוצעו עבודות, לרבות עבודות בגובה או עבודות אחרות, הכרוכות בחדירה  .6
 של המנחת. 

 עבודות העלולות להשפיע על פעילות המנחת יתאם הקבלן עם כלל הגורמים הרלבנטיים. ככל שתידרשנה .7

 5שטרם בוצע דומה לה במהלך העבודות, יודיע הקבלן  ממועד בו נודע לקבלן על הצורך בביצוע מטלה .8
אופן הקבלן יפיץ לאנשי הקשר את  .ימי עבודה מראש למפקח בדבר הפעולות אותן מתכונן לנקוט

 לביצוע המטלה. ההתארגנות

מטעם  הבטיחות ממונהו , תידרש נוכחות של מנהל העבודהככל שיאושרו עבודות בתחום מישור המעבר .9
 הקבלן שיוגדר גם כאיש קשר למקרה חירום. באחריותו למלא אחר כל ההוראות במסמך זה מצד הקבלן. 

תימסר על כך הודעה  דותושל מסוק במנחת במהלך ביצוע העב ו/או המראה במקרה שבו צפויה נחיתה .10
 הבטיחות. ממונה, לרבות הקשר נשיטלפונית לא

צוות האתר הפעולות המפורטות  יכאמור, יבוצעו על יד על נחיתה ו/או המראת מסוק עם קבלת הודעה .11

 להלן:

 .הנמכת כל כלי המיועד לעבודות גובה לגובה המזערי האפשרי  .א

העלולים לעוף בזמן ריחוף  חפצים קליםככל שהדבר אפשרי, כיסוי ערמות חומר ו/או קשירה של   .ב
 למנחת. המסוק בסמוך

 מעובדים או כינוסם במקום שיוגדר מראש כנקודת כינוס לנוהל הנ"ל.העבודות  אתרפינוי   .ג

לים הפתוח לאורך כל למשתמשי בה"ד חיל הים, גישה מלאה שיאפשר  הקבלן יאפשר ע"י מסדרון ימי .12
 . , בהתאם לעמדת מערכת הביטחוןשלבי העבודה

מים, באם יצטרך הקבלן לסגור את המסדרון הימי בשל פעולה זו או אחרת יודיע על כך מראש לכלל הגור .13
 . ולקבל את כלל האישורים הנדרשים

חיל הים, טרם תחילת העבודות, תכנית גידור אשר תשמש כהפרדה בין אתר  בה"דעל הקבלן לאשר מול  .14

העבודות ובין הבסיס בעזרת גדר אטומה מחומר קשיח כגון איסכורית וכן, שער עם מנעול בריח אשר 
ימנע מפועלי האתר כניסה אל הבסיס. על התכנית לכלול פתרון קירוי המסדרון הימי בחומר קשיח כגון 

 בטיח את בטיחותם של המתאמנים.איסכורית אשר י

מ' מעל גובה פני הקרקע  4 -על הקבלן לתכנן את תכנית הטפסנות כך שגובה הטפסות לא יהיה מתחת ל .15
  מ' לפחות. 8 מ' לפחות וברוחב של 4ובכך יתאפשר מעבר רציף לים הפתוח בגובה של 
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  (גשר הטיילת):  העבודה באתרהוראות לפעולות מיוחדות 

אזהרה לפי התקן התעופתי מעל לפני הים, בסימון  מ' 8יסמן הקבלן את כל הכלים והחומרים מעל לגובה  .1

 לרבות סימון "נצנץ" על תורן מכונת הקידוח.

יוגדר ויאושר מול כל הגורמים ברשימת אנשי הקשר לעיל מקום מחסה בטוח לכינוס כל העובדים באתר  .2

במחסה המוגדר עד שימולאו התנאים לחזרה לעבודה. לא עד לסיום השימוש במנחת. העובדים ישהו 
 יתאפשר ריכוז אחר שאינו באזור המחסה המוגדר.

 אזור המחסה המוגדר ישולט ויסומן בסימון בולט שיאושר ע"י המפקח. .3

 באזור המחסה יתלה מסמך זה על נספחיו. .4

 , תתאפשר חזרה לעבודה.מפעיל המנחתלאחר המראת המסוק ובתיאום עם  .5

העבודה יאוחסנו באופן המגן עליהם מפני השפעת נחיתה או המראה  באתרבסיום כל יום עבודה הכלים  .6

 חומרי מילוי הם יכוסו ביריעה.  העבודה באתרשל מסוק. כמו כן, ככל שיאוחסנו 

בסיום כל יום עבודה יעבור מנהל העבודה ויבצע סיור שבמהלכו יאובטח כל חומר, מכונה או מתקן ארעי  .7

 העבודה  ויכינו למקרה של רוחות ונחיתת מסוק. באתר הקשור

בכל מקרה בו יבקש הקבלן לבצע עבודות בשעות שאינן באור יום מלא, תוגש תוכנית על ידו לאישור  .8

 אנשי הקשר והמזמין. 
  

 סיכונים ניהול

 והדרך

  סיכוןםלהקטנת

  הסתברות  חומרה
ציון 

  הסיכון

דרכים להקטנת 

  הסיכון

ציון  

הסתברות 

לאחר 

פעולות 

  מתקנות

ציון סופי 

לאחר 

פעולות 

  מתקנות

פגיעה מכשול 

  בנחיתה/המראה

  מכשולים  שנוספו

4  3  12  

  ביצוע מירב

הנחיתות 

וההמראות 

מעל אזורים 

נקיים 

 ממכשולים

  סימון

מכשולים 

חריגים, כולל 

עמודי חשמל 

 ותאורה

  סיור בוקר

 וערב

  מנחית בכל

  נחיתה

1  4  
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אנשי קשר לא 

  זמינים
4  3  12  

  בדיקת קשר

יומית בוקר 

 וערב

  מנחית בכל

  נחיתה

1  4  

עבודות בגובה 

  במישור המעבר
4  2  8  

  סיור בוקר

 וערב

  מנחית בכל

  נחיתה

1  4  

אבדן כח מנוע 

  בנחיתה/המראה

מסוקים דו 

  מנועיים

3  2  6  

  ביצוע מירב

הנחיתות 

וההמראות 

מעל אזורים 

נקיים 

  ממכשולים

1  3  

פגיעת עבודות 

בתשתיות מנחת 

  חשמל גידור)(בטון 

3  2  6  

  סיור בוקר

 וערב

  מנחית בכל

  נחיתה

1  3  

משטח הנחיתה 

חסום על ידי ציוד 

  עבודה

3  2  6  

  סיור בוקר

 וערב

  מנחית בכל

  נחיתה

1  3  

לכלוך מתעופף 

FOD  
2  3  6  

  סיור בוקר

 וערב

  מנחית בכל

  נחיתה

1  2  

משטח הנחיתה 

חסום על ידי ציוד 

  עבודה

3  2  6  

  סיור בוקר

 וערב

  מנחית בכל

  נחיתה

1  3  

תאורת לילה לא 

  תקינה
2  2  4  

  סיור בוקר

 וערב

  מנחית בכל

  נחיתה

1  2  
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  תשריט א'
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  נספח ה' 
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  נספח ה'

  נספח פיצוי מוסכם

  
ליפה לשלם הקבלן שיידרש פיצויים המוסכמים וגובהם, במסמך זה יפורט המידע הרלוונטי ל . 1

), לרבות אם לא ישלים את החברהאו  יפה נוף -נוף, תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ (להלן 
  יאחר בהשלמת אבני הדרך החוזיות.או /ו אבני הדרך לשביעות רצונה של יפה נוף

אבני  –במפרט הטכני המיוחד (להלן  00.05ניתן למצוא בסעיף  אבני הדרך לביצוע את פירוט . 2
 .)לביצוע הדרך

, בהתחשב הדרך לביצועבאבני תקופה שנקבעה ב אבן הדרךאם לא ישלים הקבלן את  . 3
), או בכל מקרה בו לא ימלא הקבלן יפה נוףבהארכת משכה או קיצורה (בהתאם להוראות 

כמפורט , יפה נוףאחר התחייבויותיו בהתאם לחוזה ו/או למפרט המיוחד, ישלם הקבלן ל
 להלן: 

 סך שלישלם הקבלן  - 1) אחד בהשלמת אבן דרך מס' קלנדרי( שבועאיחור של כל  בגין . 3.1
 לכל שבוע איחור; ₪,  15,000

 סך שלישלם הקבלן  - 2) אחד בהשלמת אבן דרך מס' קלנדרי( שבועאיחור של כל  בגין . 3.2
 לכל שבוע איחור; ₪,  15,000

 סך שלישלם הקבלן  - 3) אחד בהשלמת אבן דרך מס' קלנדרי( שבועאיחור של כל  בגין . 3.3
 לכל שבוע איחור; ₪,  45,000

 סך שלישלם הקבלן  - 4) אחד בהשלמת אבן דרך מס' קלנדרי( שבועאיחור של כל  בגין . 3.4
 לכל שבוע איחור; ₪,  15,000

 סך שלישלם הקבלן  – 5) אחד בהשלמת אבן דרך מס' קלנדרי( שבועאיחור של כל  בגין . 3.5
 לכל שבוע איחור; ₪,  30,000

  );פיצוי מוסכם בגין איחור –(להלן 

) בהשלמת 1ור של עד שבוע קלנדרי אחד (מבלי לגרוע מהמפורט לעיל, יובהר כי בגין איח . 4
יהיה הקבלן פטור מתשלום פיצוי מוסכם בגין איחור עבור אותו השבוע. אין  -אבני הדרך   

 בסעיף זה בכדי להוות ויתור החברה על פיצוי מוסכם בגין איחור בגין אבני דרך קודמות.

העבודות המפורטות  השלים את מלוא תכולות הקבלןפירושה, כי לביצוע שלמת אבן הדרך ה . 5
 וקיבל את אישורה לכך. של יפה נוף, נהלשביעות רצובמסמך המפרט המיוחד, 

) ו/או אבן 2) ו/או אבן דרך מספר שתיים (1קבלן בהשלמת אבן דרך מספר אחת (אם יאחר ה . 6
את אבן דרך מספר  במועד), אך השלים 4) ו/או אבן דרך מספר ארבע (3דרך מספר שלוש (

ה נוף רשאית להשיב לקבלן את סכום הפיצוי המוסכם בגין איחור (חלקו ), תהא יפ5חמש (
או כולו) שנגבה ממנו, לפי שיקול דעתה המלא של יפה נוף. לא יושב פיצוי מוסכם בגין איחור 

 ).5בהשלמת אבן דרך מספר חמש (

הפסקת עבודה, חלקית או זמנית, מכל סיבה שבאחריות הקבלן, לרבות מהסיבות המנויות  . 7
  , לא תהווה עילה להצדקה של איחור בהשלמת הפרויקט:להלן

, לרבות בגין ליקוי או מחדל בחוזה 20.9 הרחקה מעבודה של עובד כאמור בסעיף . 7.1
  .בטיחותי
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מנהל בגין אי קיום תנאי החוזה או הוראת  מנהל הפרויקטהפסקת עבודה בהוראת  . 7.2
  ., לרבות בגין ליקוי או מחדל בטיחותיהפרויקט

בהוראת רשות מוסמכת, לרבות הוראת מפקח עבודה מטעם מנהל הפסקת עבודה  . 7.3
  ה.הבטיחות והבריאות בתעסוקה במשרד העבוד

כמו כן, נקבע פיצוי מוסכם בדבר העסקת עובד בניגוד להוראות מנהל הפרויקט או מי  . 8
ליום עבודה, לכל עובד, ₪  1,000בהסכם, בסך של  20.9מטעמו, בנסיבות המפורטות בסעיף 

 .מהסכום שנקבע עבור יום עבודות רגיל של אדם מאותו סיווג מקצועי לכל אדם 150%-או ב

 לנספח ג' להסכם ההתקשרות.  35בנוסף, נקבעו פיצויים מוסכמים בנושא בטיחות, בסעיף  . 9

 )הפיצויים המוסכמיםאו פיצוי מוסכם  –(כל האמור לעיל ביחד, יכונה להלן 

וסכמים, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל החברה תהא רשאית לנכות את סכום הפיצויים המ . 10
לעכב  כספים, חומרים,  תרשאיוכן , ערבות בדקביצוע ו/או עת, לרבות באמצעות חילוט ערבות 

  בהתאם לקבוע בהוראות ההסכם. ציוד, מסמכים או חפצים אחרים

הטלת חיוב ו/או גביית פיצוי מוסכם ו/או ניכוי משכר החוזה לא יגרעו מזכותו של המזמין  . 11
ע פיצויים בגין נזקים שנגרמו לו ו/או לתבוע כל סעד אחר המגיע לו כפועל יוצא מהפרת לתבו

החוזה, ובכלל זה, לנכות משכר החוזה כל סכום המגיע לקבלן בגין התחייבות שלא בוצעה 
  נה.ו/או שבוצעה שלא לשביעות רצונה המלאה של המזמי

באמור   ורה שהיא ואין לראותבכל צ יפה נוףאין לראות באמור במסמך זה כדי לחייב את  . 12
 לעמוד בכלל התחייבויותיו החוזיות בהתאם הקבלןבמסמך זה כדי לגרוע מכל חובה של 

  לקבוע בהוראות מסמכי המכרז.

 לסעדים ולתרופות מכח הוראות יפה נוףמובהר, כי האמור במסמך זה אינו גורע מזכויות  . 13
  מסמכי המכרז ו/או מהוראות כל דין.

מור במסמך זה יגבר על כל הוראה אחרת המופיעה בכל מסמך אחר עוד מובהר, כי הא . 14
עצם קביעת חובת ביחס ל יפה נוףמוותר בזאת על כל טענה כנגד  הקבלןבמסגרת המכרז וכי 

   הקבלן לשלם  פיצוי מוסכם ליפה נוף. 
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  נספח ו'

  אומדן כתב כמויות

  

  קי)יצורף בהחסן נייד (דיסק און 
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  נספח ז'

  

  תוכניות מצורף בנפרדקובץ 
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