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 בע"מ קו מוצרי דלק/תשתיות נפט ואנרגיה
 

 19/241מספרפומבי מכרז 
 

 

 תוכן העניינים
 

 עמוד שם הפרק
  נוסח המודעה

  מבוקשיםהשירותים ה -1פרק 

  רקע

  הגדרות

  מטרותיה העיקריות של התוכנית הסטטוטורית

  התכנית ושלבי העבודה

  צוות התכנון

  לוחות זמנים

  תכנית עבודה

  מנהלה ותנאי סף -2פרק 

  הנחיות והבהרות כלליות

  תנאי סף

  משלוח שאלות הבהרה

  הודעה על זכייה

  תקופת ההתקשרות

  הציע הצעותההזמנה ל ביטול

  מקום מתן השירותים
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 עמוד שם הפרק
  בקרה ומעקב

  אבטחה

  ערבויות

  עידוד נשים בעסקים

  זכות עיון

  הליכים בגמר התקשרות

  אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה -3פרק 

  שלבים בבחינת ההצעה

  הערכת איכות ההצעה -שלב האיכות

  בדיקת עלות ההצעה -שלב העלות

  הצעה הזוכהקביעת ה -שלב סופי

  ההצעה -4פרק 

  כללי

  צוות התכנון המוצע

  אופן הגשת ההצעה ותוקפה

  אישורים והתחייבויות שיש לצרף להצעה

  התמורה -5פרק 

  כללי

  הגדרות

  בהתאם לשלבי העבודה -התמורה

  אבני דרך לתשלום

  הצמדות

  איכות השירות
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 עמוד שם הפרק
  היבטים משפטיים ואחריות -6פרק 

  ר תיאום הצעותאיסו

  איסור ניגוד עניינים

  סודיות

  בעלות על ההצעה והמכרז

  עקרון העפרון הכחול -תקפות מסמכי המכרז

  נספחים
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 19/241מכרז 

מזמינה בזאת הצעות להכנת תוכנית ) "נההמזמיו/או " "תש"ן(להלן: " אנרגיה בע"מנפט וחברת תשתיות 

 במסגרת  ו/או מערך התשתיות שלה רצועות קווי הדלק של החברהשל  ההסדר מחדש ו/או תכנוןלמתאר ארצית 

. ")התכנית הסטטוטורית(להלן: "חלופה תכנונית אחרת כל או ו/, תוכנית לתשתית לאומית תכנית סטטוטורית

את רצועות קווי הדלק ו/או מערך  תסדירהמבוקשת תהווה את המסגרת התכנונית אשר  הסטטוטוריתהתכנית 

ייעודי הקרקע לרצועות  תקבע אתככל שיהיו כאלו,  , לרבות הסדרת תשתיות דלק עתידיות, התשתיות של תש"ן

 .תחום המגבלותאת ו המותרים בהן תשתיות דלק, את השימושים

 שת תוכן בהתאם לחוק התכנון והבניה והנחיות המועצה הארצית לתכנון ובניה.המבוק תכנית הסטטוטוריתה

לשם קבלת השירותים הדרושים לה, מבקשת תש"ן להתקשר עם מציע אחד או יותר, והכל כמפורט במסמכי 

 מכרז זה.ובתנאי 

ם אלו למכרז נקבעו תנאים מוקדמים אשר רק מציעים העומדים בכולם יוכלו להשתתף בו. תנאים מוקדמי

 .לניסיונם המקצועי של חברי צוות התכנון המוצעיםו ייחסים לנסיונו המקצועי של המציעמת

 .במסמכי המכרזהמציע יצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף, כאמור 

 לתיבת המכרזים במשרדי החברה. 14:00שעה  12.11.19 -המועד האחרון להגשת הצעות  

די המציע למתקני החברה תותר רק לאחר אישור קב"ט החברה והרשויות המוסמכות, כמפורט כניסת עוב

 במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה או לקבלם ללא תשלום (בתאום מראש באמצעות 

, א.ת. 3במשרדי החברה ברחוב הסדנאות  Contractsbid@pei.co.ilאו פנייה לדוא"ל  9528139-09פקס מס' 

  .1הרצליה, בקומה 

 והאמור המכרז במסמכי מפורסמים המלאים והדרישות התנאים. תמציתיים הנם זה בפרסום המכרז תנאי
 .זו במודעה האמור על גובר בהם

א. החברה שומרת לעצמה את הזכות אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהי

 לנהל מו"מ עם מי מהמציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות.

ובעיתונות בשפה הערבית, ברם הנוסח המחייב הינו   www.pei.co.ilמודעה זו מתפרסמת גם באתר החברה 

 הנוסח העברי.
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 השירותים המבוקשים – 1פרק 

 רקע

אה של המדינה, ומהווה את חברת התשתיות תש"ן הנה חברה ממשלתית המצויה בבעלות מל .1

הלאומיות של משק הדלק והאנרגיה בישראל. תש"ן אחראית לספק את צורכי משק האנרגיה, 

אחראית על הפריקה, האחסון והטעינה של נפט גולמי ומוצריו, ניפוק מוצרי הדלק לחברות 

 י המדינה.השיווק השונות והזרמת הדלק ברשת קווי דלק תת קרקעיים הפרושים ברחב

 מערך התשתיות של תש"ן כולל בתוכו את המתקנים הבאים: .2

, נמל דלק נפט גולמי הפורקות וצנרת תת ימית אליהן מתחברות המיכליות מיקשר ימי  .2.1

 .לפריקה והטענה של תזקיקי נפט

 עיליים ותת קרקעיים המאחסנים את הנפט הגולמי ומוצריו. -מכלי אחסון .2.2

ט ומוליכה את הנפ ק"מ 800 -ארץ בשטח כולל של כצנרת קווי דלק הפרושה ברחבי ה .2.3

הגולמי ממכלי האחסון אל בתי הזיקוק, ואת מוצרי הנפט מבתי הזיקוק אל מתקני 

 האחסון ואל הצרכנים הגדולים במשק.

 .שוחות ומגופים למיניהםלרבות ומתקנים נלווים לצנרת, עיליים  תשתית מתקני .2.4

 ")מערך התשתיות(להלן יכונו: "

עוד בטרם נכנס לתוקפו חוק התכנון והבניה, בחלקו יות של תש"ן הונח ו/או הוקם מערך התשת .3

מסיבות היסטוריות ו/או גאוגרפיות, לרבות בשל ברצועות קרקע אשר הופקעו לצורך כך. לרוב 

קווי הדלק שלא על פי תוואי ההפקעה  הונחו לעיתיםקנה המידה המקובל באותה תקופה, 

ת ההפקעה. זאת ועוד, בשל קצב הגידול האורבני הטבעי במדינה המקורי ו/או תוך סטייה ממפ

וההתפתחות האינטנסיבית של התשתיות התחבורתיות והעירוניות השונות, נוצרו במשך הזמן 

 העתקה ו/או מעקף של קווי דלק.ו/או יחייבו מצבים אשר חייבו 

טטוטורית כיום בתוכניות ס ותמוסדר ןקווי הדלק ותשתיות תש"ן אינרצועות מרבית  .3.1

ד  261על פי סעיף הקובעות את ייעודי הקרקע ומאפשרות מתן היתרי בניה ו/או פטור 

 תשתית.אחזקת לעבודות  1965 -לחוק התכנון והבניה התשכ"ה

בשטח  חולפותהאמורות תש"ן של תשתיות רצועות קווי הדלק ומערך הנכון להיום,  .3.2

ק"מ מקווי הדלק חולקים  300 -וכ רשויות מקומיות ברחבי הארץ 65 -השיפוט של כ

 חברת קצא"א.תשתית קווי הדלק של רצועת קרקע משותפת עם 
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בנוסף, חברת קצא"א מתכוונת ב' . /37/3א' וכן /37/3בעת זו מקודמות תוכניות תמ"א  .3.3

. מנהל התכנון הנחה את תש"ן לבצע תכנון 95להסדיר את קוויה במסגרת תת"ל 

ים רצועת קרקע משותפת  ותש"ן נערכת משותף עם קצא"א ביחס לקווי הדלק החולק

 בהתאם. עם זאת, טרם ניתן לקבוע האם תכנון זה אכן ימומש. 

ק"מ  500 -לבצע הסדרה תכנונית של כלפיכך, מעוניינת החברה במסגרת מכרז זה  .3.4
רצועות קווי דלק (קרי רצועות קווי דלק שאינן חולקות רצועת קרקע משותפת עם 

 . קצא"א)

יתוכננו על ידי  להגדיל את היקף רצועות קווי הדלק אשר פציההאו שמורה למזמינה .3.5

ולהוסיף, בהתאם להחלטתה ולשיקול דעתה הבלעדי, רצועות קווי דלק  ,המציע הזוכה

ק"מ רצועות קווי הדלק החולקות רצועות קרקע  300נוספות, לרבות כל ו/או חלק מ 

 :כי אתבז להסרת הספק מובהר. ")האופציה(להלן: " משותפות עם קצא"א

ו/או להפעילה  כולה ו/או חלקה האופציה את לממש האם החלטה .3.5.1

גם ההחלטה  כמון, "תשמסורה לשקול דעתה הבלעדי והמוחלט של 

האם למסור את תכנון רצועות קווי הדלק הנכללות באופציה למי 

למציעים הזוכים לא אחד,  ממציעהזוכים, היה ויוכרז יותר  מהמציעים

 .זה בענייןתביעה תהיה כל טענה ו/או 

מסור שיקול הדעת הבלעדי האם לממש את כל  -בלבד ולה -"ןלתש .3.5.2

 רצועות קווי הדלק הנכללות באופציה ו/או את חלקן.

"ן לממש את האופציה (כולה או חלקה) יחולו על תשותחליט  ככל .3.5.3

 לרבות, המכרז הוראות כל, באופציה הנכללות הדלק קווי רצועות

 .התמורה פרק הוראות

, כי התמורה בגין רצועות קווי הדלק הנכללות באופציה בזאת מובהר .3.5.4

 כל תשולם לא הזוכה ולמציע, למכרז _תחושב, כמפורט בסעיף 

 .זה  בסעיף האמור על העולה תמורהאו /ו תוספת

ו/א  האופציה למימוש התחייבות משום זה בסעיף לראות ניתן ולא אין .3.5.5

 חלקים ממנה.

 

, שעל פיה ניתן יהיה כוללת מפורטת  ית סטטוטוריתתכנלקדם הכנת החליטה תש"ן  .3.6

 הדלק הקיימות והעתידיות במדינהרצועות קווי סדיר את ו/או לתכנן ולהלהניח קווי דלק, 

 .באמצעות רצועות ייעודיותו/או חלקים מהן 
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, מבקשת תש"ן להתקשר עם מציע אחד או יותר, על תכנית סטטוטוריתה  לצורך הכנת .3.7

יעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי מכרז זה ואשר יספק  פי שיקול דעתה, אשר

את השירותים הנדרשים כפי שמפורטים להלן ובמסמכי המכרז, לרבות שירותי הייעוץ 

 המקצועי הייחודי הנדרשים.

 הגדרות

 מוצרי דלק ו/או קו  חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ –תש"ן  המזמינה

 בע"מ

סטרטגיה תשתיות ונכסים אצל ראש אגף א -ר רפי רגבמ הממונה

 המזמינה. 

תוכנית סטטוטורית ו/או תכנית מתאר ארצית להסדרת רצועות  התוכנית

 קווי דלק, נפט ואנרגיה

תשתית קווית כדוגמת פסי רכבת או תשתית צנרת (מים, גז,  תשתית ליניארית

 חשמל וכו').

 תש"ן. רצועות קרקע בהן מונחת צנרת קווי הדלק של רצועות קווי דלק

וועדת המשנה לנושאים תכנונים עקרוניים של המועצה הארצית  ועדת ההיגוי

 לתכנון או כל גוף סטטוטורי אשר יוקם במקומה

ועדה מצומצמת, לליווי ביצוע העבודה, הנחיה והמלצה על אישור  ועדת העורכים

שהרכבה יקבע על ידי הגורמים  שלבי  העבודה בהכנת התכנית

 .המוסמכים

 מכרז זה על כל נספחיו, תנאיו ודרישותיו המכרז

 

 התכנית הסטטוטוריתמטרותיה העיקריות של 

שימושים לרבות קביעת הדלק הקיימות רצועות קווי של ברמה המפורטת הסדרה תכנונית  .4

 מותרים והגבלות.

הסדרת חלופות תכנוניות לרצועות קווי הדלק לרבות מערך התשתיות של תש"ן ו/או חלקים  .5

 ממנו.

דלק עתידיות, תוך התייחסות לצרכים העתידיים של רצועות קווי יעת מדיניות תכנונית של קב .6

 ., ככל שיהיו כאלה ואשר יועברו לתש"ן על ידי משרד האנרגיהמשק הדלק במדינה
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 התוכנית ושלבי העבודה

 כללי .7

ובמידת הצורך  הקיימות דלקרצועות קווי הסדרת ל סטטוטוריתהמציע יכין תוכנית  .7.1

ו/או לתכנון  גם למערך התשתיות של תש"ן ו/או חלקים ממנו ,הוראות הדיןלובהתאם 

. העבודה תכלול, בין היתר, ו/או עתידיות מערך תשתיות ו/או רצועות קווי דלק חדשות

), השתתפות בישיבות 8.11מתן שירותי תכנון ותוצרי תכנון משלימים (כמפורט בסעיף 

והמדעיים הנדרשים לקבלת החלטות, עבודה ותיאום, הצגת הנושאים המקצועיים 

או מסמך סביבתי (כפי שיידרש ע"י  הכנת סקרי השפעה על הסביבהסיורים מקצועיים, 

דיונים רשמיים במוסדות התכנון ובמשרדי ממשלה, דיוני ועדת העורכים, , מוסד התכנון)

 וועדת ההיגוי, ביצוע כנסי שיתוף ציבור, מפגשים עם בעלי עניין וכיוצא בזה.

בוש המסמך הכולל והכנת חלקיו יעשה תוך תיאום של המציע עם כלל הגורמים גי .7.2

הרלבנטיים, לרבות מוסדות התכנון, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, חברות 

ממשלתיות רלבנטיות, גופי תשתיות ובעלי קרקע שבתחומם מצויות תשתיות דלק ו/או 

ות ולהוראות המזמינה ו/או וכן בהתאם להנחי ו/או גופי תכנון בתחומן חלה התכנית

 .מוסדות התכנון הרלבנטיים במסגרת הדיונים והתיאומים אשר יעשו עימם

 הממונהיובהר כי תוצרי התכנון יוגשו לאישור הגורמים המוסמכים, הכל בתיאום עם  .7.3

 .המזמינהמטעם 

ועדת  לעיל.ועדת עורכים כהגדרתה  , בין היתר,תלווה סטטוטוריתהתכנית את הכנת ה .7.4

ים כוללת את נציג מינהל התכנון (יו"ר), רשות מקרקעי ישראל והמשרד להגנת העורכ

  .נציגים שיקבעו על ידי מנהל התכנוןהסביבה. לדיוני ועדות העורכים יוזמנו באופן קבוע 

 .תכנית סטטוטוריתהולנת"ע תשמש כוועדת היגוי אשר תלווה את גיבוש ה .7.5

ועריכת תכנית על ידי צוות רב מצריכה עבודת תכנון  התכנית הסטטוטוריתהכנת  .7.6

תחומי, כמפורט בהמשך. בהתאם לכך, מבקשת תש"ן להתקשר עם מציע אחד ו/או 

יותר, אשר יעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי מכרז זה ויספק את התוצרים 

 והשירותים הנדרשים במכרז זה.

ערוך, יכין, ירכז המציע אחראי לכך שכל אחד מחברי צוות התכנון ילמד, ילווה, יכתוב, י .7.7

וינתח את המידע בתחום ההתמחות הרלבנטי לו, ישתתף בכל ישיבות התיאום, ועדת 

העורכים, ועדות התכנון, מוסדות התכנון ובכל ישיבה נדרשת, יציג את הנושאים 

המקצועיים הרלבנטיות בישיבות ובפני הועדות השונות בכל אמצעי עזר נדרש ויטמיע 

 רים בתחום התמחותו בתוכנית המתאר.את הנתונים/ההיבטים הקשו
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יודגש . 20משך הזמן המשוער לביצוע כל שלבי העבודה השונים הינו כמפורט בסעיף  .7.8

כי העבודה תבוצע במתכונת אינטנסיבית ומרוכזת, בלוחות זמנים קצרים, ולכן על 

 המציע לעמוד בכל דרישות הזמינות ולהקצות את כל המשאבים הדרושים לשם כך.

 המציע ושלבי העבודהן לות הנדרשות מפירוט המט .8

 להלן.המפורטים תוכן בהתאם לשלבים  התוכנית הסטטוטורית .8.1

 .המזמינהנציגי כל אחד מהשלבים יערך בהתייעצות עם  .8.2

המטלות הנדרשות מן וסוג למזמינה שמורה הזכות ליתן דגשים והנחיות לגבי היקף  .8.3

 .עבודה וכן במהלכובטרם תחילת ה המציע והרכיבים שיבוצעו על ידו בכל שלב

, ועדת ההיגוי (ולנת"ע) העורכים תמותנה באישור ועדבכל חלק המעבר משלב לשלב  .8.4

המציע בהתאם לסיום והשלמת ביצוע השלב הקודם על ידי  , ויעשהומוסדות התכנון

ם לדרוש בכל שלב בדיקות רשאי. תש"ן, ועדת העורכים וועדת ההיגוי יהיו הזוכה

מתחייב לבצע את כל השינויים וההתאמות  יע הזוכההמצוהשלמות ככל שיידרש, ו

המציע הזוכה מתחייב לבצע את כל ההנחיות ו/או ההוראות אשר ינתנו, ככל  בהתאם.

וינתנו, מעל לעת על ידי המזמינה ו/או מוסדות התכנון ונציגיהם בכל אחד משלבי 

 הביניים המפורטים להלן.

ו לבצע בעצמה הצגה של החומרים למזמינה שמורה הזכות לדרוש מהמציע הזוכה ו/א .8.5

ו/או המסמכים ו/או התכניות ו/או הממצאים ו/או ממצאי הביניים בכל אחד מן השלבים 

בין אם בעצמה ובין אם באמצעות המציע  –המפורטים להלן ו/או בסופו  ו/או לפנות 

למוסדות התכנון לשם קבלת הנחיות שונות לרבות לביצוע תסקיר השפעה על  –הזוכה 

 בה בשלבי הביניים.הסבי

 וניתוח המצב הקייםמיפוי  ,לימוד ,איסוף נתונים –שלב א'   .8.6

  שלב זה יכלול, בין היתר, את המרכיבים הבאים:

איסוף וניתוח נתונים עובדתיים, הנדסיים, סביבתיים, תכנוניים ואחרים בנוגע לפרישת  .א

מסגרת המכרז לרבות רצועות שלא תידרש הסדרתן ב, הדלק הקיימת כיוםרצועות קווי 
 .ק"מ הרצועות הכלולות בשלב זה במכרז 500ו/או אינן נכללות ב 

תוכניות מאושרות  -על רצועות קווי הדלק ביחס לסובבאיסוף וניתוח נתוני רקע רלבנטיים  .ב

בהן עשוי להימצא מידע ו/או אחרות ותוכניות מתוכננות. בדיקת תוכניות תשתית מחוזיות 

נתונים סביבתיים, תסקירי השפעה על איסוף וניתוח אודות רצועות קווי הדלק וכן 

 הסביבה, תסקירי בטחון, סקר סיכונים וכל סקר נוסף הנדרש.
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איסוף, מיפוי וניתוח נתונים בנוגע לתשתיות אנרגיה ו/או תשתיות לאומיות אחרות  .ג

 הממוקמות בסמוך לתשתיות הדלק.

דלק רצועות קווי המקטעי נקודות ו/או סקירה, זיהוי ואיתור קשיים, בעיות, כשלים ב .ד

ים בתשתיות עתידי יםפוטנציאלקיימים לרבות זיהוי ואיתור קשיים, בעיות וכשלים ה

אחרות  תפעוליות ו/או , בין אם בשל קיומן של בעיות תכנוניות ו/או הנדסית ו/אוהדלק

בקשר אליהן ובין אם בשל קיומו של קושי ביחס לתוואי בו הם מונחים ו/או ביחס מיקומם 

גון: תשתיות המונחות בקרקע בבעלות פרטית, תשתיות שלא ניתן לגשת אליהן ו/או (כ

ממקומות במיקום היוצר קשיי גישה אליהן, תשתיות שמיקומן יוצר פוטנציאל למפגע ו/או 

 רגישות סביבתית וכדומה).

איתור וזיהוי כשלים ו/או קשיים ו/או בעיות אפשריות מול תכניות מפורטות קיימות ו/או  .ה

 ידיות.עת

קיים צורך הערכה ראשונית  תקבע כי זיהוי ואיתור נקודות ו/או מקטעי תשתיות דלק אשר  .ו

לרבות בשל העובדה כי במצב הנוכחי לא ניתן יהיה לקבל  נוכחי ו/או עתידי בהעתקתם

 .את אישור מוסדות התכנון

ים , זיהוי פערים בין המצב הקי2040סקירת פרוגרמת הצרכים במשק הדלק לשנת היעד  .ז

לבין הצרכים העתידיים, איפיון רצועות קווי הדלק ומערך התשתיות הנדרש לשם סיפוק 

 הצרכים העתידיים האמורים.

התייחסות לממשק הקיים בין תשתיות הדלק לבין הסביבה הטבעית, הסביבה העירונית  .ח

 וגופי תשתיות ציבוריות אחרים.

ותפעולי של תשתיות דלק  בנוגע לאפיון תכנוני, הנדסיהשוואתית מן העולם סקירה  .ט

, לרבות OECD-למדינות הקיימות, בדגש לארצות בעלות מאפיינים דומים ליניאריות 

התייחסות לחדשנות הקיימת בתחום ולהיבטים הנוגעים לחקיקה, לתקינה ולמנגנוני 

 הפיקוח והבקרה הקיימים למניעת פגיעות סביבתיות.

לקיים סיורים יידרשו והיועצים מטעמו  הוא תשומת ליבו של המציע כי במסגרת שלב זה 
 ברחבי המדינה. לאורך רצועות קווי הדלק

הדלק רצועות את תוואי ומיקום  , בין היתר,שלב זה יוגש דו"ח מסכם המפרט וסוקר בתום
השונות כיום, מזהה ומאתר את הנקודות ו/או המקטעים בהם קיים כשל ו/או בעיה ו/או צורך 

דלק רצועות קווי , מפרט את צרכי הגורמים והסיבות לכךלרבות פירוט  בביצוע העתקה
דלק לתשתיות ציבוריות ו/או רצועות קווי הומפרט ומתאר את הממשק הקיים בין  לעתיד

   לאומיות אחרות.

 רצויות  חלופות והצגתגיבוש מדיניות התכנון  –שלב ב'  .8.7
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  שלב זה יכלול, בין היתר, את המרכיבים הבאים:

, הקיימות והמתוכננות הדלקלרצועות קווי רצויה וראויה יות תכנון קביעת עקרונות מדינ .א

, הצגת שימושים אפשריים נוספים , היקפן ורוחבןרצועותההצגת המבנה הרצוי להסדרת 

. לרבות שילוב תשתיות אחרות, שצפ"ים, שטחים חקלאיים ועודברצועות המתוכננות 

חזוקה, תיקון והקמה בתשתיות קביעת עקרונות תכנוניים נדרשים לשם ביצוע עבודות ת

 קביעת זכות מעבר ושימוש, זיקות הנאה וכדומה. הדלק לרבות 

רצועות ובהסדרה של תכנון טיפול בעדיפות להקריטריונים ותנאים לקביעת סדרי הצגת  .ב

, במצב , תוך התחשבות בצרכים הקיימים והעתידיים של תש"ןהדלק הקיימותקווי 

ים הקיימים והפוטנציאלים כפי שיאותרו בשלב א' של בבעיות ו/או ובכשלוכן התכנוני 

 הקריטריונים והמשקולות יוצגו בפני ועדת העורכים וועדת ההיגוי. העבודה.

בחינת השינויים הנדרשים בתוואי ו/או במיקום תשתיות הדלק הקיימות בהתאם לבעיות  .ג

 אשר יאותרו בשלב א' של העבודה.(לרבות הפוטנציאליים) ולכשלים 

ו/או הצעת תוואי  הדלק הקיימותרצועות קווי ו/או למיקום קווים לתוואי ופות הצגת חל .ד

מקום בו זוהה צורך  ותו/או העתידי ותרצועות קווי הדלק הקיימ םלקווים או למיקו

היבטים כלכליים, גאוגרפיים, סביבתיים, של , בין היתר, וניתוח , תוך התייחסותבהעתקתן

החלופות ישימות של ההתכנות וופירוט ה הצגת וכןסטטוטוריים, תחבורתיים וכו', 

כל אחד מהאתרים ו/או התוואי המוצע להעתקת התשתיות הנדרשות, האמורות ביחס ל

 בהיבטים הנ"ל וכן בכל היבט רלבנטי אחר.

אחרות לקיומן של רצועות תשתית  גםבניתוח החלופות תינתן התייחסות ובחינה  .ה

בנוסף להיבטים יות אנרגיה אחרות, מתוכננות ו/או קיימות, לרבות ביחס לתשת

 .המפורטים לעיל

דלק לגביו מוצגות ברצועות קווי הנקודה ו/או מקטע הצגת פרוגרמה ואפיון עקרוני לכל  .ו

 .חלופות העתקה והסדרה

הצגת , השוואה ביניהן וההעתקה ו/או ההסדרה עדוף בין חלופותיתהצגת שיקולים ל .ז

 .על החלופות המתאימות המלצה

או ו/, בחלק אחד הנוכחיות הדלק לרצועות קוויסטטוטוריות  הצעת חלופות .ח

 בשלבים/מקטעים.
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רצועות קווי הרצויה להסדרת בתום שלב זה יוגש דו"ח מסכם המציג את מדיניות התכנון 
למיקום ו/או  חלופותהצגת לרבות , הדלק העתידיותרצועות קווי וכן  הדלק הקיימות כיום

בין , השוואה של ו/או בעיה המצריכים העתקתםכלגביו אשר זוהה  הרצועותלתוואי 
חלופות המועדפות, החלופות, הצגת עקרונות לבחירה ותיעדוף ביניהן והמלצה על ה

 בהתאם לאמור לעיל.

כי בתום שלב זה, בכוונת תש"ן לקיים הערכת מצב והתייעצות עם הגורמים  שגיובהר ויוד
תשתיות אליהן תתייחס הל המתאימים, לשם קביעת סדרי עדיפות בהסדרת התכנון ש

ו/או לשם קבלת הנחיות לביצוע תסקיר השפעה על  החלופה הסטטוטורית המועדפת
על ידי  ןאשר יוכ, ביחס לחלופות המפורטות בדו"ח (או מסמך סביבתי כאמור) הסביבה 

 . המציע הזוכה בשלב זה

 רק חלקים מההמלצות סטטוטוריתהתכנית כלול במסגרת השמורה הזכות ל ןלתש"
 .כולן ו/או חלקןת הזכות שלא לקבל את ההמלצות שיוגבשו במסגרת שלב זה, לרבו

 

תכנית תשתיות דלק אשר יכללו במסגרת ה תבחירקביעת סדרי העדיפות ו -שלב ג' .8.8
 סטטוטוריתה

במסגרת ותתוכננה סדרי העדיפות של תשתיות הדלק אשר תוסדרנה  גיבוש וקביעת .א

 .סטטוטוריתהתכנית ה

שהעתקתן נדרשת ושנכללו בסדרי יקום והעתקת תשתיות דלק החלופה למבחירת  .ב

  .העדיפות של תש"ן

של החלופה  והסביבתית , המימונית , הכלכליתהצגה וניתוח המשמעות התכנונית .ג

הנבחרת: זיהוי ואיתור השטח הנדרש, ייעודי הקרקע הנדרשים, העבודות הנדרשות 

היבטים סביבתיים קה, לביצוע ההעתקה, זיהוי התנאים הנדרשים למימוש ההעת

לוחות לו , לעלויות ולמימוןהתייחסות לשלבי ביצוע ההעתקהרלבנטיים לחלופה שנבחרה, 

 .נדרשים זמנים

תכנית בשלב זה תקבל תש"ן החלטה בדבר היקף תשתיות הדלק אשר יכללו במסגרת ה
וכן זיהוי מקטעי התשתית שיכללו בה. לתש"ן שמורה הזכות להחליט שלא  סטטוטוריתה
ו/או לכלול בה מקטעים  סטטוטוריתהתכנית כלול את כל תשתיות הדלק במסגרת הל

וכן לקבוע את תיעדוף המקטעים חלקיים, מקטעים ללא רציפות גאוגרפית ו/או תכנונית, 
תכנית לרבות הזכות להחליט שלא להכין את ה, סטטוטוריתהתכנית אשר יכללו ב

 .סטטוטורית
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התקשרות עם המציע לאחר שלב זה מבלי שתהיה לו הזכות לסיים את ה כן שמורה לתש"ן
 מכל מן וסוג שהוא. כל טענה ו/או דרישה כלפי תש"ן

במסגרת שלב זה יספק המציע, לפי דרישת תש"ן ו/או מי מטעמה, ייעוץ וסיוע לשם קבלת 
ההחלטה, לרבות העמדת מסמכים, נתונים, ייעוץ מקצועי בתחומי המומחיות הרלבנטיים, 

מסכם ות עבודה, בסיורים ובישיבות בהתאם לנדרש וכן גיבוש דו"ח השתתפות בפגיש
תכנית המפרט, במידת הצורך ובהתאם לאמור לעיל, את היקף תשתיות הדלק שתכללנה ב

את החלופות שנבחרו לביצוע העתקת ו, את מקטעי התשתיות שתכללנה בה סטטוטורית
  .תשתיות דלק נדרשות

ות בנוגע לתכנון רוחב רצועות קווי הדלק לתש"ן שמורה הזכות ליתן לזוכה הורא
והשימושים שיעשו בהן וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכים, לדרישות 

 .ו/או רשויות אחרות ולמדיניות תש"ן ו/או למדיניות גורמי התכנון

 ושלה בלבד. -מובהר, להסרת ספק, כי ההחלטה הסופית הינה של תש"ן

 על נספחיה יתעריכת מסמכי התכנ –' דשלב  .8.9

(או תסקיר השפעה על הסביבה  ,הגשת מסמכי התכנית שיכללו טיוטת הוראות, תשריט .א

, לרבות הכנת והצגת דו"ח מסכם ומסמכים נוספים ככל שיידרשמסמך סביבתי כאמור) 

 .כמפורט לעיל

 מסמכי התכנית יתורגמו לשפה האנגלית., נהככל ויהיה צורך, וזאת ע"פ קביעת המזמי .ב

 יוצגו להערות ועדת העורכים.ית מסמכי התכנ .ג

לאורך ביצוע כל השלבים המפורטים להלן ובמהלך הכנת התכנית ועד  -שיתוף הציבור .ד

שיתוף הציבור על הנדרשים לשם מהלכים הזוכה יידרש לבצע את כל ההמציע לאישורה, 

, כולל כל ו/או מוסדות התכנון פי שלבי העבודה ובהתאם להנחיות ועדת העורכים

והצעדים הנדרשים לשם השיתוף האמור. בנוסף, המציע יהיה אחראי על האמצעים 

הניהול הלוגיסטי של מהלך שיתוף הציבור לרבות וככל שיידרש פרסום הודעות ומידע, 

על הזוכה לפעול בהתאם לכלים ולאמצעים הנדרשים על מנת  ארגון האירוע ומימונו.

, לרבות עדכון שוטף בדבר להביא לידיעת הציבור ולשיתופו בהליכי הכנת התכנית

סטאטוס התכנית, מתן עדכונים לציבור ביחס למידע רלבנטי וכן  מתן מענה לפניות 

 ולשאלות הציבור.

 ליווי עד אישור התכנית –' השלב  .8.10

 ליווי התוכנית בדיונים שיתקיימו בפני ועדת העורכים. .א
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להערות הועדות , בולתנ"ע, והעברת התוכנית התכנון ותבמוסדליווי התוכנית בדיונים  .ב

 המחוזיות.

ו/או בשימוע בפני החוקר בהערות הועדות התכנון  ותבמוסדליווי התוכניות בדיונים  .ג

 המחוזיות וכן דיון בפני כל מוסד/ות תכנון נוסף/ים, ככל ויידרש.

הכנת התייחסות להערות שיתקבלו וכן הצעת תיקונים במסמכי התכנית בהתאם להערות  .ד

 .השונים מוסדות התכנון הועדות המחוזיות והחלטות

 לצורך העברתם לממשלה.התכנון  ותמוסדעריכת מסמכים מתוקנים בהתאם להחלטות  .ה

. מובהר כי ככל ויידרש ביצוע בתום שלב זה יועברו מסמכי התכנית לאישור הממשלה
השלמות, תוספות, תיקונים ו/או שינויים במסגרת הליך אישור התוכנית בממשלה, יספק 

 .ירותים הנדרשים וילווה ככל הנדרש את הליך אישור התוכנית בממשלההמציע את כל הש

 תכנית סטטוטוריתאופן הגשת מסמכי ה .8.11

 יכללו, בין היתר, את המרכיבים הבאים: תכנית הסטטוטוריתמסמכי ה

ותשריטים נלווים. התשריטים יוצגו בקנה אות רהוהכנת  -ותשריטיםות אהור .8.11.1

 ת רקע מעודכנת.מידה רלבנטי (שיקבע בהמשך) על גבי מפ

או מסמך (לרבות הכנת תסקיר  השפעה על הסביבה  סיכומים, סקרים .8.11.2

דוחות, תרשימים, טבלאות, מפות  כמשמעותו בדין על כל חלקיו),סביבתי 

ותרשימים (על רקע מפה בהתאם לקנ"מ שיידרש), מסמכים סביבתיים, דברי 

ידת הצורך, הסבר ומסמכים נוספים על פי הצורך ו/או הדרישות שיועלו. במ

יצורפו מסמכים רלוונטיים בהתאם להוראות ולדרישות שיינתנו לתכנית על ידי 

. הסקרים הנושאיים שיצורפו יהיו בהתאם לנושאים המזמינהמוסדות התכנון ו

וכן כל סקר או  מוסדות התכנוןהרלוונטיים שיוחלט להכלילם בתכנית ע"י 

 .המזמינהבדיקה אחרת באם ידרשו ע"י מוסדות התכנון ו/או 

, שיידרש ו/או אחר) מילולי ,גראפי(המציע יגיש כל חומר  הגשת תוצרים: .8.11.3

ועפ"י דרישת  התכנון ותמוסדלצורך ביצוע העבודה, בהתאם להנחיות 

לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תשריטים, הוראות,  המזמינה

עיל דוחות, מצגות, וסקרים. המציע יגיש את החומרים כמפורט בסעיף ל

בעותק קשיח ובעותק ממוחשב, בכל עת שיידרש ובמספר העותקים שיידרש 

 המזמינהע"י 

 דרישות כלליות .8.12
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מובהר בזאת כי למזמינה שמורה הזכות להורות למציע כי במקטעים מסוימים  .8.12.1

יוכנו מספר חלופות תכנוניות להסדרת רצועות קווי הדלק וזאת בין אם על פי 

 ות והנחיות גורמי התכנון המוסמכים.שיקול דעתה ובין אם על פי הורא

למזמינה שמורה הזכות להורות למציע כי כל החלופות התכנוניות האמורות  .8.12.2

 .ו/או חלקן תוגשנה לאישור מוסדות התכנון

לרבות בחירת הערכאה התכנונית הנכונה  תכנית הסטטוטוריתגיבוש ה .8.12.3

יעשה תוך תיאום של המציע עם הגורמים הרלבנטיים לרבות להגשתה 

חברות ממשלתיות וסדות תכנון, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, מ

 ובהתבסס על נתונים תכנוניים סטטוטוריים עקרוניים. רלבנטיות

ליווי תכנית המתאר הארצית יעשה עד לאישורה בממשלה, תוך הנחיית  .8.12.4

היועצים השונים בצוות התכנון של המציע לביצוע המטלות, תיקונים, 

 דרשו על ידי מוסדות התכנון.ההשלמות, ושינויים שיי

המציע ככל שידרשו תיקונים במסמכי התכנית ע"י הגורמים הרלוונטיים,  .8.12.5

 יתחייב לבצעם תוך זמן סביר שיקבע ע"י ועדת העורכים. הזוכה

ו/או  המזמינהעל פי דרישת ו מעת לעת המזמינהקיום ישיבות עבודה עם נציג  .8.12.6

 המזמינההתכנון של  והצגת התקדמות העבודה. ישיבות צוות המי מטעמ

 . מעת לעת על פי קביעת המזמינהיערכו 

יבוצעו ימי עיון  /יבורארגון וביצוע סיורים וכן ניהול לוגיסטי של כנסי שיתוף צ .8.12.7

 .המזמינהעפ"י דרישת 

המציע האחראי לכך שכל אחד מחברי צוות התכנון ילמד, ילווה, יכתוב, יערוך  .8.12.8

לוונטי, ישתתף בכל ישיבות וירכז וינתח את המידע בתחום ההתמחות הר

והכול בהתאם  מתאימים מוסדות תכנוןות"ל או תיאום, ועדת עורכים, ולנת"ע, 

לנדרש, יציג את הנושאים המקצועיים הרלוונטיים בישיבות ובפני הועדות 

השונות במצגת או כל אמצעי עזר אחר ויטמיע את הנתונים / ההיבטים 

 הקשורים בתחום התמחותו  בתכנית וכד'.

 יםהדרוש , שרטוטים וכדומהמפותהדפסת והעתקת המציע אחראי להפקת   .8.12.9

לכל אורך תהליך העבודה, קליטה ואיסוף נתוני מידע גיאוגרפי מגורמים שונים 

מפות והפקתם לצורך ישיבות/ עבודה / דיונים, הכנת שרטוטים ווכן הכנת 

והפקת שכבות המידע כל זאת בהתאם  תכנית הסטטוטוריתתשריט ה

 ובהתאם לנספח המחשוב המצורף למכרז זה. המזמינהית להנחי
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מתחייבים לזמינות מלאה,  המציעהתכנון מטעם כל חברי צוות  .8.12.10

מתחייבים להגיע לכל ישיבה, דיון, פגישה בנושא וכן מתחייבים כי יעמידו 

לצורך העבודה את כל הזמן הדרוש לביצועה ולהשלמתה על פי ההנחיות 

 ולוחות הזמנים שבמכרז.

 ת התכנוןצוו

לספק שירותי יעוץ  הזוכההמציע לצורך מתן השירותים המבוקשים במכרז זה, יהיה על  .9

, ובכלל זה, יעמיד צוות מומחים ון תשתיות הדלקנלהסדרת תכמקצועיים בתחומים הרלוונטיים 

 בהכנת תכנית המתאר הארצית. למזמינהרב תחומי לצורך תכנון, ליווי וייעוץ 

: ראש צוות, מרכז תפעולי, , בין היתריכלול התכנית הסטטוטוריתנת צוות התכנון הנדרש להכ .10

שמאי , יועץ משפטי, יועץ סיכוניםלרבות  יועץ סביבתימתכנן סביבתי, מהנדס בתחום הדלק, 

, גיאולוג ו/או הידרולוג ויועץ יועץ כלכלי ,, יועץ תחבורתייועץ בתחום שיתוף הציבורמקרקעין, 

  .על הקרקע קרקע לעניין השפעות זיהומים

 נדרשים על פי שיקול דעתו.רלבנטיים ולהוסיף חברי צוות נוספים  רשאיהמציע  .11

ולהוכיח את עמידתם בתנאי התכנון וצוות היועצים צוות על המציע לצרף בהצעתו את פרטי  .12

 הסף.

, על חשבונו, סטטוטוריתהתכנית יובהר ויודגש, כי המציע מתחייב לכך כי יעמיד לטובת הכנת ה .13

, אף אם אינו כלול במכרז סטטוטוריתהתכנית ץ נוסף אשר יידרש במהלך עבודת הכנת הכל יוע

, ועליו לקחת ייעוץ נוספים אלושהיא בגין שירותי נוספת זה, וכי לא יהיה זכאי לכל תמורה 

בחשבון, במסגרת הצעתו, אפשרות של הזדקקות ליועצים נוספים אשר אינם מפורטים במסמכי 

 .את העלויות הנ"לולגלם בהצעתו  המכרז

וישקיע את רוב התשומות והמשאבים  המזמינההצוות יהיה אחרי על קידום התכנית בתיאום עם  .14

שנקבע ויתנו מענה לתפוקות והתוצרים ללוח הזמנים עבודה זו, ובהתאם הנדרשים לשם ביצוע 

 לעיל. המפורטים

ה בו יעמוד היועץ , גם במקררזוכה להעמיד בעל תפקיד אחמציע הלהורות ל רשאית המזמינה .15

בעל התפקיד המוצע אינו מספק או  כי ניסיונו של המזמינה תסבורהמוצע בתנאי הסף, באם 

  .ובכל אחד משלבי העבודה הבלעדי האינו מתאים, הכל בהתאם לשיקול דעת

מראש ובכתב  המזמינהלהחליף את חברי הצוות אלא אך ורק באישור  רשאיאינו  המציע הזוכה .16

הצוות המחליף יעמוד בתנאי הסף ולפחות באותו ציון באמות המידה שהוצגו  ובכפוף לכך שחבר

 .המזמינהעבור חבר הצוות שהוחלף, והכל בכפוף לשיקול דעת 
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יובהר כי הנושא המשפטי כולל ניסוח והטמעה של סעיפים בהוראות התכנית, ילווה על ידי  .17

לה עם נציגים אלה ולמלא מתחייב לשתף פעו המציע הזוכה. המזמינהמטעם  יועצים משפטיים

 אחר הוראותיהם.

 ר בהתקשרות נפרדת עם יועציםלהתקש רשאית המזמינהעוד יובהר, למען הסר ספק, כי  .18

מתחייב לשתף פעולה בצורה  המציע הזוכהבקשר לעבודות נשוא מכרז זה, ו מטעמה נוספים

 מלאה עם יועצים אלו.

 חברי הצוות .19

 ראש צוות התכנון .19.1

עפ"י הלו"ז  התכנית הסטטוטוריתל תהליך התכנון וקידום אחראי ע :מהות התפקיד

שנקבע, כולל ריכוז תוצרי עבודות חברי צוות התכנון, ליווי, תכלול, עיבוד ובקרת עבודת 

 היועצים השונים, והצגת התוצרים בפני מוסדות התכנון וועדות העבודה וההיגוי.

בהיבט  הסטטוטוריתהתכנית ראש צוות התכנון נושא באחריות המקצועית לגיבוש 

 , מחוזיות, מפורטות וכדומה.הסטטוטורי כולל התייחסות לתכניות מתאר ארציות

 .על ראש צוות התכנון להשתתף בכל ישיבות העבודה והתהליך הסטאטוטורי

 

 מרכז תפעולי .19.2

אחראי באופן שוטף ורציף לאורך כל תהליך העבודה לניהול הלוגיסטי  :מהות התפקיד 

, עמידה בלוחות זמנים להגשת התוצרים המזמינהל תיאום מול וריכוז הפרויקט כול

, נוכחות בישיבות הוצוות המזמינהלפרויקט וכד', תיאום בין צוות התכנון לבין 

עבודה/היגוי/ישיבות אחרות ככל הנדרש, כתיבת פרוטוקולים וסיכומי דיון, תיקונם 

, מעקב אחר )המזמינה הממונה מטעםוהפצתם (רק לאחר קבלת אישורו בכתב של 

ביצוע החלטות, תיאום לו"ז וזימון ישיבות ופגישות, ארגון עזרים טכניים וארגון סיורים 

 מקצועיים.

 מהנדס בתחום הדלק .19.3

הנוגעים בתכנית הסטטוטורית אחראי על בחינת כלל ההיבטים  תפקיד: מהות ה

, לרבות צנרת, מתקנים, מערכותולמערך התשתיות כהגדרתו במכרז לתשתיות הדלק 

 ועוד. היבטי חומ"ס 

 להיות חלק אינטגרלי מחברי צוות התכנון.על המהנדס 

 סביבתיים לרבות יועץ סיכונים יועץ סביבתי .19.4
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לבחינת כלל ההיבטים לביצוע סקר השפעה על הסביבה ואחראי מהות התפקיד: 

בשלב והסיכונים הסביבתיים סביבתית ההשפעות ה ת, לרבות בחינבתכנית הסביבתיים

הטמעת ההיבטים וכן  ןבחינת ,להעתקת קווי הדלק הצגת החלופותיות וגיבוש המדינ

 .בתכנית הנוגעים להשפעות סביבתיות

מובהר בזאת כי בשים לב לכך שמדובר בהסדרת תשתיות דלק, דרישות ועדת העורכים 

או מסמך סביבתי ו/או גורמי התכנון הרלבנטיים בנוגע לתסקיר השפעה על הסביבה 

בין היתר, על ידי משרד  יכלול דרישות שיוכן  המסמך /וכי התסקירהינן מקיפות ביותר 

 הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה, משרד התשתיות והאנרגיה ועוד.

 על היועץ הסביבתי להיות חלק אינטגרלי מחברי צוות התכנון.

 יועץ משפטי .19.5

אחראי לבחינת כלל ההיבטים המשפטיים/תכנוניים בתכנית וכן על מהות התפקיד: 

 סוח הוראות התכנית, והתאמתן לחוק התכנון והבניה.ני

 שמאי מקרקעין .19.6

אחראי לביצוע שומות והערכות שווי של מקרקעין לצורך הפקעות, מהות התפקיד: 

וככל שיידרש לצורך פיצוי לפי העתקות תשתיות דלק, קביעת שווי שימוש במקרקעין 

 ועוד.לחוק התכנון והבניה  197סעיף 

 ציבוריועץ  בתחום שיתוף ה .19.7

תהליכי שיתוף וליווי מערך שיתוף הציבור וצע יבעל ייזום, אחראי  מהות התפקיד:

תכנית לעמדות הציבור ונציגיו ביחס  הציבור, אחראי על הקשר עם הציבור ועל ריכוז

בפני צוות התכנון ועדות בנקודות הזמן הרלבנטיות ולהצגתם המוצעת  הסטטוטורית

 העבודה וההיגוי ומוסדות התכנון.

  גיאולוג ו/או הידרולוג .19.8

תכנית ברלבנטיים אחראי לבחינת היבטים גיאולוגיים והידרולוגים מהות התפקיד: 

 הידרולוגיים /וביצוע סקרים גיאולוגייםו/או הידרולוגי  לרבות מתן שירותי ייעוץ גיאולוגי

 כפי שיידרשו במסגרת הכנת התכנית.

 יועץ קרקע לעניין השפעות זיהומים על הקרקע .19.9

, רדיוסי מגן אחראי לבחינת כלל ההיבטים הנוגעים לזיהום קרקעות: ת התפקידמהו

לרבות מתן שירותי ייעוץ,  ולהגנה מפני זיהום במסגרת התכנית מקידוחים שואבים

תכנון ובקרה בנושאי מניעת זיהום קרקע ומים כפי שיידרשו במסגרת הכנת התכנית, 

 .ולרבות ביצוע דגימות קרקע ומים
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 ייועץ תחבורת .19.10

אחראי על בחינת כלל ההיבטים התחבורתיים הנוגעים להעתקת מהות התפקיד: 

 תשתיות ו/או למיקומן.

 יועץ כלכלי .19.11

של חלופות העתקת תשתיות דלק היתכנות בדיקה וניתוח האחראי על  מהות התפקיד:

 הכלכליות. וההשפעה קיימות למיקום חדש

 לוח זמנים

 בוקשים במכרז זה:להלן לוח הזמנים לביצוע מלוא השירותים המ .20

 מועדים ומשך זמן לביצוע שלבי עבודה
איסוף נתונים, לימוד, מיפוי וניתוח  – שלב א'

 המצב הקיים

 חודשים מהחתימה על ההסכם 6עד 

והצגת גיבוש מדיניות התכנון  – שלב ב'

 חלופות רצויות

 9 -קריחודשים מסיום השלב הקודם ( 3עד 

 מחתימת ההסכם) חודשים

יעת סדרי עדיפויות ובחירת קב – שלב ג'

 תכנית סטטוטוריתתשתיות דלק שיכללו ב

 11 -חודשים מסיום השלב הקודם (קרי 2עד 

 חודשים מחתימת ההסכם)

עריכת מסמכי התכנית על  – שלב ד'

 נספחיה

המועד להכנת מסמכי התכנית הנדרשים 

ת התכנון הרלבנטיים לא ווהגשתם למוסד

 חודשים. 3יעלה על 

 

 ות זמנים ופיצויים מוסכמיםעמידה בלוח .21

הזוכה מתחייב לבצע את כל העבודות בהתאם ללוחות הזמנים המפורטים במכרז זה  .21.1

לרבות בנספחיו. לשם כך יידרש הזוכה לעשות את כל שסביר לעשות בנסיבות העניין 

 כדי לקיים את התחייבותו זו, לרבות הוספת אנשי צוות, החלפתם וכיוצא בזה.

 .יהיה תקף רק אם נעשה בכתב ונחתם על ידי נציג המזמינהשינוי בלוח הזמנים  .21.2
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בשים לב לחשיבות ביצוע העבודות בהתאם ללוחות הזמנים הנקובים במכרז, וככל  .21.3

בנוגע למטלות  שהזוכה לא יעמוד באיזו מבין התחייבויותיו על פי ההסכם ונספחיו

, י צוות התכנוןומשימות המצויות באחריותו ובטיפולו ו/או באחריות וטיפול מי מאנש

לכל שבוע ₪  4,000ישלם הזוכה למזמינה כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, סך של 

מבלי . ימים מראש 7וזאת לאחר שהמזמינה התריעה בפניו כך לכל הפחות  איחור

רשאית הפיצויים המוסכמים כאמור בסעיף זה לגרוע מכל דרך גבייה אחרת של 

 מהתשלומים המגיעים לזוכה.יים המוסכמים המזמינה לנכות ו/או לקזז את הפיצו

אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע ו/או לגרוע מכל זכות שהיא של המזמינה על פי הוראות  .21.4

המכרז ו/או הדין לרבות הזכות לתבוע את הזוכה על מלוא הנזקים שנגרמו לה כתוצאה  

 מהאיחור.

 תכנית עבודה 

מפורטת כוללת לביצוע העבודה הנדרשת על  במכרז יידרש להכין תכנית עבודה הזוכההמציע  .22

מכרז. תכנית העבודה תפרט, בין היתר, את כל שלבי בפי התהליך והשלבים המפורטים 

 העבודה, אילוצים, אבני דרך ומשכי זמן לביצוע.

 העבודה תתבצע בהתאם לתהליך ולשלבים המפורטים במכרז זה.  .23

ובמידה וישנם מזמינה לבין המציע הזוכה מעת  לעת על פי סיכום בין התכנית העבודה תעודכן  .24

 נתן הסבר מפורט לכך.יאיחורים ועיכובים בלוחות הזמנים י

תכנית העבודה תתייחס בין היתר גם למתודולוגיה, שלבי העבודה המוצעים/נדרשים ותוצרים  .25

לכל שלב, מבנה צוות התכנון וחלוקת התפקידים בו תוך הצגת התיאום בין מרכיביו, מיפוי 

 קטים תכנוניים צפויים והצעות לפתרונם.קונפלי

 תנאי סף ומנהלה  – 2פרק 

 כלליות הנחיות והבהרות

 על ההצעה לענות על כל הדרישות המופיעות במכרז זה. .26

  .ים/הזוכה לבין  המזמינהמסמכי המכרז וההצעה יהיו חלק בלתי נפרד מההסכם שיחתם בין  .27
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בהצעה הזולה ביותר/בעלת הניקוד ו/או לבחור בהצעה כלשהי,  אינה מתחייבת המזמינה .28

ולחלק בינהם את  לפצל את הזכייה בין מספר זוכים רשאית ותהאהמשוקלל הגבוה ביותר 

 המזמינההא ת. כמו כן העבודות נשוא המכרז כולן ו/או חלקן בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

, תשלח אם יבוטל המכרז לפני בחירת זוכה .השל הלבטל את המכרז בכל עת משיקולי רשאית

 תהאהודעה על הביטול לכל המציעים אשר הגישו הצעות למכרז. במקרה של ביטול לא 

 צורה שהיא. ללפצות את המציעים או כל משתתף אחר במכרז, בכ חייבת המזמינה

ימים לאחר שניתנה לזוכה הודעה בכתב על זכייתו במכרז, לרבות  60בתוך תקופה של עד  .29

הבלעדי, להשהות את המכרז  ה, על פי שיקול דעתינההמזמ רשאית אם נחתם עימו הסכם,ב

, או לבטל את המכרז ולפרסמו הלכל פרק זמן שיקבע על יד המציע הזוכהאו ההתקשרות עם 

 מחדש בשינויים.

, ההצעות שעמדו בתנאי למזמינהמבלי לגרוע מהאמור לעיל ו/או מכל סעד או זכות העומדים  .30

ימים נוספים ממועד סיום הליכי המכרז,  60נה בתוקפן הסף ובציון סף האיכות ושלא זכו, תעמוד

וזאת למקרה שבו אחד מהמציעים הזוכים יחזור בו מהצעתו או יפר את ההתקשרות עימו או 

 ה, על פי שיקול דעתרשאית המזמינההא תבכל מקרה שלא תמומש זכייתו. בנסיבות אלו, 

 הבלעדי, להכריז על בעל ההצעה השנייה הטובה כזוכה במכרז.

שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות  רשאית המזמינה .31

ההזמנה לקבלת הצעות ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת מצד המציע לסעיף מסעיפי 

 מונעת את הערכת ההצעה כנדרש. המזמינההמכרז, שלדעת 

עות אל המציעים כולם, נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה של ההצ למזמינה .32

בכדי לקבל הבהרות להצעתם, או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת 

 ההצעות, הכל בכפוף להוראות הדין.

לפסול הצעתו של מציע אשר מתקיימת נגדו חקירה פלילית ו/או  שומרת על זכותה המזמינה .33

ן במסגרתה נמצא אשם או חייב התקיימה נגדו חקירה פלילית ו/או ניתנה כנגדו הכרעת די

השנים הקודמות  5 -בעבירות שיוחסו לו ו/או שניתן נגדו גזר דין ו/או הוגש נגדו כתב אישום ב

להגשת ההצעה, ובלבד שעולה מהם חשש כי ייפגע ביצוע העבודה לפי מכרז זה על ידו ו/או כי 

לבצע את העבודה, והכל  לא יוכל לבצע את העבודה במסגרת מכרז זה כיאות ו/או כי אינו ראוי

לרבות תאגיד, מנהל תאגיד וכל  -. מציע לעניין זההמזמינההבלעדי של  הבהתאם לשיקול דעת

 בעל עניין בו, וכן מנהל הפרויקט וחברי צוות התכנון המוצעים.

ניסיון  למזמינה, הצעה של מציע אשר הלפסול, על פי שיקול דעת שומרת על זכותה המזמינה .34

 של כשל או פגם מהותי בתפקודו.עבר שלילי אתו ב
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, מכל סיבה שהיא, כי קיים חשש של הלפסול מציע אם יתברר ל העל זכות תשומר המזמינה .35

 המזמינהממש או ספק סביר אחר כי הוא אינו מסוגל לבצע את ההתקשרות בהתאם לדרישות 

 על פי מכרז זה.

על פי חוק חובת מכרזים,  מינהלמזאין באמור בפרק זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות הקיימת  .36

 והתקנות שהותקנו מכוחו. 1992 -התשנ"ב

, ושירותיהם המזמינהו/או נותני השירותים אינם עובדי  הזוכהכי המציע  מבהירה המזמינה .37

, מקום המזמינהלא ישתלב באופן אינטגרלי בעבודת  הזוכהנשכרים לתקופה מוגבלת. המציע 

, לא המזמינההם לא יהנו משירותים מנהליים של , מינההמזמושבו העיקרי יהיה מחוץ למשרדי 

על פי דין, לא יהיו  למזמינה, לא ישתמשו בסמכויות המוקנות המזמינהישתלבו בהיררכיה של 

 .המזמינהולא יציגו עצמם מול גורמי חוץ כעובדי  המזמינהמעורבים בפעילות 

לצמצם  הל על פי שיקול דעתוכתהזמנת שירותים ולהיקף מינימלי של  תמתחייב האינ המזמינה .38

  .ו/או לבטל את ההתקשרות עם הזוכה  הזוכהאת היקף השירותים הניתנים על ידי המציע 

ושלא להעבירם למזמינה שמורה הזכות לבטל חלקים מסוימים מהשירותים הכלולים במכרז זה  .39

ם במכרז ו/או לצאת למכרז חדש בגין חלקים מסוימים מהשירותים הכלולילביצוע המציע הזוכה 

 .זה

כל שינוי ו/או תוספת שיעשו במסמכי המכרז על נספחיהם ו/או כל הסתייגות לגביהם, בין אם  .40

על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין אם במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובאו בחשבון בעת 

 הדיון על ההצעה ואף עלולים לגרום לפסילתה.

, המזמינה רשאיתראות כל דין והלכה פסוקה, מהוראות מכרז זה, הובנוסף, ומבלי לגרוע  .41

מנימוקים שיירשמו, להורות על תיקון כל פגם שנפל בהצעה ו/או להבליג על הפגם, וזאת אם 

 טבי את טובת הציבור ואת תכליתו של מכרז זה. ימצא כי החלטה זו משרתת באופן המ

 כנס מציעים .42

 ים בדבר שעת הכנס ומיקומו,פרטים סופיים ומדויק .10.9.19כנס מציעים ייערך ביום  .42.1

עד שבוע לפני  במסגרת הודעת הבהרה שתועלה לדף המכרז באתר המזמינה יפורסמו

על המציעים להירשם מראש לכנס המציעים באתר  .")כנס מציעים(להלן: " מועד זה

 .9.9.19המזמינה וזאת עד ליום 

גיאוגרפי ומידע בכנס יינתן פירוט בדבר פרישת רצועות קווי הדלק של תש"ן במרחב ה .42.2

 השתתפות בכנס המציעים הינה חובה ותנאי סףרלבנטי נוסף. מובהר בזאת כי 

 .אחרת המזמינהלהשתתפות במכרז, אלא אם הודיעה 
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לרבות  ,תירשם על ידי נציג המזמינהבכנס המציעים על המציעים להקפיד, כי נוכחותם  .42.3

המציעים לקבל מנציג  על .פרטי הנציג שהתייצב לכנס ופרטי המציע אותו הוא מייצג

יש לצרף את אישור בכתב על השתתפותם בכנס המציעים.  הכנסהמזמינה בתום 

 האישור למסמכי ההצעה לשם הוכחת תנאי סף זה.

האמור  .פרוטוקול כנס המציעים תש"ןלאחר קיום כנס המציעים יפורסם באתר  .42.4

רד ממסמכי בפרוטוקול כנס המציעים יחייב את כלל המציעים ומהווה חלק בלתי נפ

 יש לצרף את הפרוטוקול למסמכי ההצעה כשהוא חתום על ידי המציע. .המכרז

הגשת שאלות ההבהרה על ידי מובהר, כי כנס המציעים אינו מהווה תחליף להליך  .42.5

  המציעים.

לא יהיה תוקף לכל התייחסות של המזמינה לתנאי המכרז במהלך כנס המציעים, אלא  .42.6

וי בהודעה בכתב שתפורסם באתר האינטרנט של אם היא באה לאחר מכן לידי ביט

 .המזמינה

ת לשנות את מועד כנס המציעים ו/או לקבוע כנסי מציעים נוספים רשאי אהמזמינה תה .42.7

בהתאם לצורך ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. הודעה על שינוי מועד כנס המציעים 

 .האו על הוספת מועדים נוספים כאמור תפורסם באתר האינטרנט של המזמינ

 רלבנטיים למכרז טבלת ריכוז מועדים .43

   
 הפעילות

 המועדים
 שעה תאריך

 14:00 20.8.19 יום פרסום המכרז

 12:00 9.9.19 הרשמה לכנס המציעים

הודעה על שעה תפורסם  10.9.19 כנס מציעים

 באתר המזמינה

 14:30עד השעה  6.10.19 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 31.10.19עד ליום  הרהמועד מענה לשאלות הב

למזמינה שמור שיקול 

הדעת ליתן מענה מעת 

לעת או מענה מרוכז עד 

 למועד האחרון

 

 14:00עד השעה  12.11.19 שת הצעותגמועד אחרון לה
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 הפעילות

 המועדים
 שעה תאריך

על  -מועדים לקיום ראיונות למציעים

המציעים לשריין את המועדים הללו, 

לרבות את אנשי הצוות הרלבנטיים וכן 

ים שפורטו בהצעה לוודא כי הממליצ

זמינים לקיום שיחות טלפון עימם 

 במועדים אלו

2.12.19 

4.12.19 

5.12.19 

 8:30-17:00בין השעות 

 

לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את  רשאית המזמינה .43.1

 הבלעדי. הההצעות, הכל לפי שיקול דעתלהגשת המועד האחרון 

. על המציע מוטלת המזמינהם באתר האינטרנט של הודעה בדבר דחייה כאמור תפורס .43.2

 החובה לעקוב אחר שינוי מועד או פרסום כל הודעה אחרת.

המזמינה שומרת על זכותה למסור הודעות למציעים אך ורק בדרך של פרסום בדף  .43.3

אתר " להלן:( ilco.pei.ww.wהמכרז באתר האינטרנט של המזמינה בכתובת 
 ").האינטרנט של המזמינה

יודגש, כי החל ממועד הפרסום של המכרז חובתו של כל מציע לבדוק באתר האינטרנט  .43.4

של המזמינה, עד ובסמוך למועד הגשת הצעתו (עד שעתיים טרם מועד ההגשה הסופי) 

המזמינה ממליצה למציעים להרשם  האם חל שינוי כלשהו במכרז, במועדיו או בתנאיו.

 ך האתר בכדי לראות את כל העדכונים אשר פורסמו ויפורסמו בקשר למכרז. למכרז דר

 

 

 תנאי סף

 אי מילוי הדרישות המפורטות בסעיף זה במדויק, עלול להביא לפסילת ההצעה על הסף.

 :במצטברלהגיש הצעה למכרז זה מי שימלא אחר כל הדרישות המפורטות להלן  רשאי

 תנאי סף מנהליים .44

ישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול המציע הינו בעל כל הא .44.1

 1976 -חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו

http://www.pei.co.il/
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ולפי חוק שכר  1991 -המציע לא הורשע בעבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א .44.2

 .1987 -מינימום, תשמ"ז

 המציע מנהל פנקסי חשבונות כדין. .44.3

היא אינה  -, ובאם המציע חברהאגידיםאין לו חובות לרשות הת -באם המציע תאגיד .44.4

 מפרת חוק או בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.

מובהר ומודגש בזאת, כי לא ניתן להקים התאגדות ו/או התארגנות בין כמה  .44.5

 לשם הגשת הצעה למכרז והצעה שכזו תפסל על הסף.  אישים/גופים

מהנדס בתחום הדלק המרכז התפעולי  ,כן מובהר, כי על ראש צוות התכנון המוצע .44.6

להיות חלק אינטגרלי מעובדי ו/או מהצוות הקבוע של המציע (בין אם והיועץ הסביבתי 

הם מועסקים על ידו ובין אם הם מנהליו)  ולא ניתן להגיש הצעה הכוללת התקשרות 

על המציע להגיש הצהרה בנוסח  אד הוק עם ראש צוות התכנון ו/או המרכז התפעולי.

 מכרז בדבר עמידתו בתנאי זה.ל ו'המפורט בנספח 

המציע רשאי להתקשר בהסכמים עם חברי הצוות הבאים (וכן עם כל יועץ נוסף רלבנטי  .44.7

שברצונו להציע): יועץ משפטי, שמאי מקרקעין, יועץ בתחום שיתוף הציבור, יועץ 

יובהר כי הכוונה . , גיאולוג/הידרולוג, יועץ בתחום זיהום קרקעותתחבורתי, יועץ כלכלי

יש לצרף להצעה  .לי מעובדיורשאנשי צוות אלו אינם נדרשים להיות חלק אינטג הנה

התחייבות לביצוע מסמך למכרז וכן  ז' להוראות נספחיועצים בהתאם ביחס לפירוט 

וכן העתק  למכרז, ו'בנוסח נספח  היועצים האמוריםההתקשרות בין המציע לבין 

כן יש לצרף להצעה מסמכים  . כמומיםככל וקיי לבין יועצים אלו,ההסכמים שבין המציע 

השירות למציע עומד בכל התנאים הרלבנטיים את נותן היועץ אשר המעידים על כך כי 

  לחלקו במתן השירות.

הוא  -בהסכם מול גורם אחד בלבדלהסרת הספק  מובהר בזאת כי המזמינה תתקשר  .44.8

ולביצוע העבודה המציע, וכי הוא יהיה האחראי הבלעדי מול המזמינה למתן השירותים 

 .ובמלואה בכללותה

  מקצועייםתנאי סף  .45

 שאוגד כתאגיד בישראל ו/או מציע הפועל כעוסק מורשה. מציעלגשת  רשאיםלמכרז 

 .מצטברעל המציע לעמוד בכל הדרישות להלן באופן 

 מציעהניסיון  .45.1

 הבאות:המצטברות במידה והמציע הינו תאגיד שנתאגד בישראל, עליו לעמוד בדרישות 
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) שנים לפחות במתן שירותי ייעוץ תכנוני 5(חמש ותק מוכח של  בעל .45.1.1

) השנים שקדמו למועד 10(עשר מתארי מרחבי וזאת בתקופה של 

 המכרז.

למציע ניסיון ) השנים שקדמו למועד המכרז 7(שבע בתקופה של  .45.1.2

של  - עד לאישור הגורמים המוסמכים - בהכנה, עריכה ניהול וקידום

מהסוגים הבאים: תכנית מתאר ארצית תוצרים לפחות  )3שלושה (

) 5ו/או חמש (ו/או מסמך מדיניות ברמה הארצית בתחום התכנון 

) תוכניות מחוזיות בתחום 5ו/או חמש ( תכנית לתשתית לאומית

  התשתיות.

 ולהוכיחלמכרז את ניסיונו וכן  ז'נספח התאם ללפרט בעל המציע  .45.1.3

התוכניות  אשר יציינו ויפרטו את מלוא פרטיבאמצעות מסמכים 

 האמורות (מספרן, מועד אישורן, נושאן ותחומן).

ההחלטה האם המציע עומד בדרישת הניסיון ובכלל זה האם הניסיון  .45.1.4

שעליו הצביע המציע הוא ניסיון בהתאם לדרישות המכרז הינה 

 .בשיקול דעתה של ועדת המכרזים של המזמינה

 :ות שלהלןעל המציע להעמיד את כל חברי הצו –חברי הצוות ניסיון  .45.2

אחרת, שנרכשה  היובהר, כי במקרה של תעודת השכלה אקדמית או השכלה גבוה

ה (גם אם הלימודים נערכו בארץ) במוסד שאינו מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוה

על שקילות לתוארי  יש לצרף את אישור הועדה להערכת תארים במשרד החינוך

 השכלה גבוהה מקובלים באוניברסיטאות בארץ.

 .בהר כי תנאים אלו מהווים את דרישות המינימום לצורך הערכת איכות ההצעהמו

 :מצטברדרישות הסף שלהלן באופן  בכליש לעמוד  – ראש צוות התכנון .45.2.1

בעל תואר אקדמי שני לפחות בתכנון מהנדס אדריכל ו/או  .45.2.1.1

 ערים או תואר רלבנטי אחר.

  או מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים ו/דריכל א .45.2.1.2

 במועד הגשת ההצעה.על שמו רישיון תקף  בעל

מובהר בזאת כי ככל וראש צוות התכנון איננו אדריכל, על  .45.2.1.3

המציע לכלול בצוות התכנון באופן אינטגרלי אדריכל אשר יחתום על 

 הנספחים הנדרשים בתכנית.
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שנים  15בעל ותק מקצועי כמהנדס ו/או אדריכל של לפחות  .45.2.1.4

 .מיום קבלת התואר

שימש ) השנים שקדמו למועד המכרז, 5בתקופה של חמש ( .45.2.1.5

עד  -בעריכה, ניהול וקידום   ו/או כמתכנן מובילראש צוות התכנון כ

שתי תוצרים הבאים: ה לכל הפחות -לאישור של הגורמים המוסמכים

) 3(שלוש ) תוכניות אב ו/או 2שתי (ת ו/או ותכנית מתאר ארצי) 2(

) 1לפחות אחת () תוכניות מתאר מחוזיות אשר 3תת"ל ו/או שלוש (

 .מהן היתה בתחום התשתיות ו/או התשתיות הליניאריות

בהובלת צוות תכנון המונה שנים לפחות  5מוכח של בעל ניסיון  .45.2.1.6

מבין המפורט בסעיף  יםתכנוני יםפרויקט) 2שני (חברים ב 3לפחות 

 לעיל. 46.1.3.1.5

אין מניעה להציג  -באם ראש הצוות הוא שותף ו/או מנהל במציע .45.2.1.7

המענה לתנאי סף המפורטים בסעיף זה, פרויקטים  במסגרת

   .לעיל 46.1.1בסעיף  ביחס למציע כמפורטשהוצגו במענה לתנאי הסף 

 לעמוד בכל תנאי הסף באופן מצטבר: עליו – מרכז תפעולי .45.2.2

אדריכל ו/או מהנדס בעל תואר אקדמי שני לפחות בתכנון  .45.2.2.1

 .ערים או תואר רלבנטי אחר.

המכרז, המרכז התפעולי המוצע השנים שקדמו למועד בשבע  .45.2.2.2

וריכוז של לפחות לוגיסטי בניהול שנים לפחות  4של בעל ניסיון הינו 

שניים מהבאים: תכניות אב או תכניות מתאר או מסמכי מדיניות או 

 תכניות אסטרטגיות.

השנים שקדמו למועד המכרז, המרכז התפעולי המוצע בשבע  .45.2.2.3

ריכוז והפעלת צוותי תכנון שנים לפחות בניהול  4בעל ניסיון של הינו 

 וייעוץ מקצועי.

עליו לעמוד בכל תנאי  -דלקבעל בקיאות מוכחת בטיפול בתשתיות מהנדס  .45.2.3

 הסף באופן מצטבר:

בעל תואר אקדמי ראשון לפחות בהנדסה אזרחית ממוסד  .45.2.3.1

 ידי המועצה להשכלה גבוהה. אקדמי המוכר על

עם בקיאות מוכחת בטיפול בעל ותק מקצועי כמהנדס  .45.2.3.2

 שנים מיום קבלת התואר. 7דלק של לפחות יות בתשת
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ו/או תכנון מפורט ו/או ניהול  שנים בייעוץ 5בעל ניסיון של  .45.2.3.3

וזאת לכל  פרויקטים בתחום התשתיות והאנרגיה ו/או מערכות דלק

  פרויקטים ו/או מערכות כאמור.  5של הפחות 

הסף לעמוד בכל תנאי  עליו -יועץ סיכונים סביבתיים לרבותיועץ סביבתי  .45.2.4

 באופן מצטבר:

בעל תואר אקדמאי או התמחות בתחום לימודי הסביבה על  .45.2.4.1

 הגדרותיו השונות או מדעי הטבע.

) השנים שקדמו למועד 5בתקופה של חמש (בעל ניסיון  .45.2.4.2

בהכנת תסקיר השפעה על הסביבה/נספח סביבתי לחמש המכרז 

 תכניות סטטוטוריות לפחות.

 :באופן מצטברלעמוד בכל תנאי הסף  עליו - יועץ משפטי .45.2.5

ובעל רישיון עריכת דין  עורך דין החבר בלשכת עורכי הדין .45.2.5.1

 .למועד המכרז תקף

שנים לפחות בייעוץ בנושאי תכנון  )5חמש (בעל ניסיון של  .45.2.5.2

  ובניה ובליווי תכניות סטטוטוריות.

 :עליו לעמוד בכל תנאי הסף באופן מצטבר -שמאי מקרקעין .45.2.6

 רישיון תקף בפנקס שמאי המקרקעין ובעל םשמאי הרשו .45.2.6.1

 .למועד המכרז

 שנים לפחות בשמאות מקרקעין.) 5חמש (בעל ניסיון של  .45.2.6.2

 :לעמוד בכל תנאי הסף באופן מצטבר עליו - יועץ בתחום שיתוף הציבור .45.2.7

הפסיכולוגיה או בתחום ראשון לפחות בעל תואר אקדמאי  .45.2.7.1

 עבודה סוציאלית או מדעי החברה.

בתחום שיתוף פרויקטים כלל ארציים  3בלפחות בעל ניסיון  .45.2.7.2

  .) השנים שקדמו למועד המכרז5וזאת בתקופה של חמש ( הציבור

 שנים בתחום שיתוף הציבור. 5בעל ניסיון של לכל הפחות  .45.2.7.3

בשל הימצאות קווי דלק רבים לאורך כבישים ומסילות ברזל  – יועץ תחבורה .45.2.8

לעמוד בכל  עליוובצמוד להם נדרש המציע להעמיד יועץ תחבורה מתאים. 

 :באופן מצטבר תנאי הסף
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בהנדסה אזרחית והתמחות ראשון לפחות בעל תואר אקדמי  .45.2.8.1

 בתחבורה.

תכניות  לשלושבעל ניסיון בהכנת נספח תחבורתי  .45.2.8.2

וזאת  סטטוטוריות לפחות, ושלפחות אחת מהן לתשתית תחבורתית

 .) השנים שקדמו למועד המכרז5בתקופה של חמש (

 :מצטברלעמוד בכל תנאי הסף באופן  עליו - יועץ כלכלי .45.2.9

 בכלכלה או במינהל עסקים.ראשון לפחות בעל תואר אקדמי  .45.2.9.1

תוצרים מהבאים להלן:  לשלושהבעל ניסיון ביעוץ כלכלי  .45.2.9.2

תכנית מתאר מחוזית ו/או תכנית מתאר ארצית ו/או תכנית לתשתית 

 לאומית ו/או מסמך מדיניות ברמה ארצית או מחוזית בתחום התכנון

 .דמו למועד המכרז) השנים שק5וזאת בתקופה של חמש (

) שנים לפחות בפרויקטים בתחום 3בעל ניסיון של שלוש ( .45.2.9.3

 התשתיות והאנרגיה.

 עליו לעמוד בכל תנאי הסף באופן מצטבר: - גיאולוג ו/או הידרולוג .45.2.10

 בעל תואר אקדמי ראשון לפחות בגיאולוגיה ו/או בגיאוגרפיה. .45.2.10.1

בעל ניסיון ביעוץ גיאולוגי ו/או הידרולוגי לשלושה תוצרים  .45.2.10.2

תכנית מתאר ארצית  1מהבאים להלן: תכנית מתאר מחוזית ו/או 

ו/או תכנית לתשתית לאומית ו/או מסמך מדיניות ברמה ארצית או 

) השנים שקדמו 5מחוזית בתחום התכנון וזאת בתקופה של חמש (

 .למועד המכרז

עליו לעמוד בתנאים  -יועץ קרקע לעניין השפעות זיהומים על הקרקע .45.2.11

 ר:הבאים באופן מצטב

 הנדסת קרקע ו/או מים.בעל תואר ראשון  לפחות  ב .45.2.11.1

השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות  5ניהל והשלים במהלך  .45.2.11.2

עבודות ייעוץ ו/או תכנון ו/או בקרת תכנון בנושאי  4למכרז, לפחות 

 קרקע מזוהמת ו/או מים מזוהמים.

  – לפסילת ההצעה על הסף. תביאאי עמידה באחד או יותר מהתנאים לעיל  

 שתתפות בכנס המציעיםה .45.3

 לעיל. 42בסעיף כמפורט 
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  משלוח שאלות הבהרה

שרון לכתובת  ליאת' גבלאיש הקשר למכרז: בלבד  בכתבם להגיש שאלות רשאימציעים  .46

Contractsbid@pei.co.il   43עד למועד המפורט בטבלת ריכוז מועדים בסעיף. 

ה תעשה בקובץ וורד הניתנים והפני" 19/241בכותרת הפניה יצויין: "שאלות הבהרה למכרז  .47

 לעריכה בפורמט הבא:

 השאלה הסעיף במכרז מס'

 

באחריות המציע לוודא, באמצעות הדואר האלקטרוני, כי שאלותיו התקבלו אצל איש הקשר  .48

 למכרז.

, תתפרסמנה באתר האינטרנט של תש"ן שכתובתו המזמינההתשובות, המחייבות את  .49

www.pei.co.il  מכרז מס'  –מכרזים לעבודות קבלניות ונותני שרותים  -מכרזיםתחת הכותרת

19/241.  

על המציע לחתום על המענה לשאלות כפי שהתפרסם כאמור לעיל, ולהגישו חתום על ידו יחד  .50

 עם הצעתו למכרז.

 הודעה על זכייה

תימסר למציע בכתב  )"יההודעת הזכילהלן: "(הודעה למציע בדבר זכיית הצעתו במכרז  .51

לכתובת המצוינת בהצעתו. מציע שקיבל הודעת זכייה חייב למלא אחר האמור במסמכי המכרז 

 בהתאם למועדים המפורטים בהם ובהודעת הזכייה.

 המציע הזוכהמובהר בזאת, כי הודעת הזכייה אינה מהווה התקשרות בין המזמינה לבין  .52

חר שמורשי החתימה המוסמכים מטעם המזמינה לא )ובכפוף(וההתקשרות תיכנס לתוקף רק 

 יחתמו על המסמכים הנדרשים ויתנו את האישורים המתאימים להתקשרות.

 

 תקופת ההתקשרות

ימי עבודה מיום ההודעה על זכייתו, על הסכם  10מציע שיזכה במכרז זה מתחייב לחתום בתוך  .53

ימים מיום חתימת  10 ההתקשרות המצורף למסמכי המכרז, ולהתחיל בביצוע העבודה עד תום

המוצעים  יהתפעול והמרכז ראש צוות התכנוןהמציע על ההסכם. להסרת ספק מובהר בזאת כי 

, ואילו שאר אנשי ממועד ההודעה על הזכייה ימים 7על ידי המציע שזכה יחלו בעבודה בתוך 

  ימים ממועד חתימת המציע על ההסכם.  10הצוות לרבות היועצים, בתוך 

 ")."תקופת ההסכם(להלן: " עד השלמת העבודה נשוא מכרז זהירותים הינה תקופת מתן הש .54

http://www.pei.co.il/
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תהיה שמורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, זכות הברירה להאריך את תקופת ההסכם  מזמינהל .55

בתקופות קצובות ובאותם תנאים בתנאי וסך כל תקופת ההתקשרות, כולל תקופת 

את בהתאם לתנאים ולתמורה ההתקשרות המקורית, עד לפרסום התכנית ברשומות, וז

לעשות כך (להלן:  המזמינהכמפורט במכרז ובהסכם. אין באמור לעיל משום התחייבות 

 ")תקופת ההתקשרות"

ובכפוף למגבלות  המזמינהכל הארכה תהיה על ידי הודעה בכתב של מורשי החתימה של  .56

 התקציב.

יא את ההסכם לסיומו להב רשאית המזמינהלעיל, מובהר בזאת כי  55למרות האמור בסעיף  .57

יום בכתב, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי  30על ידי מתן הודעה מוקדמת למציע של 

שתהא חייבת לנמק את החלטתה. המציע לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום בגין 

 ועקב הפסקת ההתקשרות.

 ביטול הזמנה להציע הצעות

או חלקו, או לדחותו מסיבות תקציביות, ארגוניות או לבטל את המכרז כולו  רשאית המזמינה .58

 מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו המוחלט.

, הלצאת בהזמנה לקבל הצעות חדשה, וזאת על פי החלטתו ושיקול דעת רשאית המזמינה .59

 ללא מתן הסברים לכל גורם שהוא וללא הודעה מוקדמת.

 מקום מתן השירותים

מבוקשים במשרדיו, למעט ישיבות ו/או פגישות אשר על יבצע את השירותים ה המציע הזוכה .60

 ו/או במקום שיקבע לכך. המזמינה, יערכו במשרדי המזמינהפי הצורך ו/או על פי דרישת 

 .המזמינהסיורים ככל ויידרשו יתבצעו בכל רחבי הארץ, על פי הנחיות ודרישת  .61

 נים ובהנחיית המציע.ישיבות, הדרכות, ימי עיון וכנסים יבוצעו על פי צורך במקומות שו .62

 

 בקרה ומעקב 

דיווחים תקופתיים על דרך ביצוע העבודה והתקדמותה,  למזמינהיעביר  המציע הזוכה .63

 במועדים ובמתכונת אשר יסוכמו עימו, וכן דיווחים מיוחדים לפי דרישה.

על אירועים מהותיים הקשורים במתן  לממונה מטעם המזמינהידווח מיידית  המציע הזוכה .64

לרבות תקלות ושיבושים, אובדן מידע או תקלה באבטחתו, וכן אירועים אחרים שיש  השירותים

 להם השלכה על רציפות השירות ו/או עמידה בלוחות הזמנים ו/או תקינותו.
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, הובין באמצעות גורם חיצוני מטעמ ה, בין בעצמהלבצע על פי שיקול דעת רשאית המזמינה .65

מצא תדתו בתנאי מכרז זה, במקום ובתנאים כפי שועמי המציע הזוכהפיקוח ובקרה על פעילות 

 לנכון.

ו/או מי מטעמו, לרבות ליתן כל מסמך ו/או ממצא  המזמינהלשתף פעולה עם  המציע הזוכהעל  .66

הנוגעים לפעילותו במכרז זה מיד עם הדרישה הראשונה אליו, ולשתף פעולה בכל עת, והכל 

 ות הקשורים למכרז זה.על מנת לאפשר בדיקה של הנושאים, השירותים והפעיל

המציע אי העברת מידע ו/או דיווחים כנדרש, יהוו הפרה יסודית של תנאי ההתקשרות עם  .67

כולה ו/או הביצוע לחלט את ערבות  רשאית תהא המזמינהבהתאם למסמכי המכרז, ו הזוכה

 .החלקה ו/או לקזז/לעכב סכומים המגיעים לזוכה, על פי שיקול דעת

חים ו/או העברת המידע הנדרש, לא כי עבור הכנת והגשת הדיוולהסרת ספק מובהר בזאת,  .68

כל תמורה שהיא, ואת עלות הכנת הדיווחים והמידע האמורים יש לגלם  המזמינהשלם ת

 בהצעת המחיר הנדרשת בגין העבודה נשוא מכרז זה.

 אבטחה

כות יפעל על פי הנחיות הגורמים המקצועיים במציע בכל הנוגע לאבטחה ולמער המציע הזוכה .69

 מידע.

יעשה שימוש אך ורק בתוכנות מחשב חוקיות, ולצורך כך עליו לחתום על נספח  המציע הזוכה .70

 למסמכי המכרז. ד'

בכל  המציע הזוכהאת הזכות לדרוש סידורי אבטחת מידע במשרדי  הלעצמ תשומר המזמינה .71

 ויועציו המקצועיים. המזמינהעת, וכן להוסיף על דרישות אלה, בהתאם למדיניות 

ו/או מהיועצים הנכללים בצוות  המציע הזוכהאת הזכות לדרוש מ הלעצמ תשומר מזמינהה .72

 התכנון לעבור תהליך אבחון וסיווג ביטחוני, בטרם יחלו במתן השירותים.

ם חתימת ההסכם עם הזוכה/ים, תומצא למזמינה ערבות בנקאית ע ערבות ביצוע .73

ל ידי חברת הביטוח עצמה אוטונומית ו/או ערבות מחברת ביטוח ישראלית (חתומה ע

, 1981 -שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א

מסכום הצעתו הכוללת אשר  10%כשהיא לפקודת המזמינה, על שם הזוכה, בסכום המהווה 

 תהיה בתוקף לתקופה של _____ חודשים ממועד ההודעה על הזכייה במכרז.

ותהווה ונספח ו' להסכם המצורף למכרז מצורף בנספח ה' למכרז הערבות תהיה בנוסח ה .74

ת אי המצאת הערבות במועד ו/או המצאערבות ביצוע להבטחת התחייבויותיו של הזוכה. 

 .תהוו הפרה יסודית של הוראות ההסכם והמכרזנוסח שונה של הערבות ערבות ב
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תקופת  המזמינה רשאית לדרוש הארכת ערבות הביצוע מעת לעת בהתאם למשך .75

 עם הזוכה. ההתקשרות

 עידוד נשים בעסקים

אם לאחר שקלול תוצאות המכרז, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא  .76

התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטתה של אישה כהגדרתו בחוק 

לבד שצורף לה , תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, וב1992 -חובת מכרזים, התשנ"ב

 בעת הגשתה, אישור ותצהיר כנדרש.

להצעתו אישור ותצהיר ולפיו  מציע העונה על הדרישות הנ"ל לעניין עידוד נשים בעסקים, יצרף .77

 העסק הוא בשליטת אשה.

 זכות עיון

מציעים שלא זכו במכרז  ")התקנות(להלן: " 1993 -בהתאם לתקנות חובת מכרזים, התשנ"ג .78

ות הזוכות, למעט אותם חלקים המהווים, לדעת ועדת המכרזים של ם לבקש עיון בהצערשאי

או שהעיון בהם יכול לפגוע בביטחון הציבור ו/או בכלכלת  , סוד מקצועי או מסחריהמזמינה

 המדינה.

 אשר לא יוחזרו.₪  1000עיון בתוצאות המכרז יעשה תמורה הסך של  .79

ויים, עקב היותם סוד מסחרי לבקש מראש שחלקים מסוימים מהצעתו יישארו חס רשאימציע  .80

לאופן הגשת  -או מקצועי, תוך הצגת נימוקים לבקשה. הבקשה והנימוקים יצורפו להצעה עצמה

 למכרז. 108-118ההצעה ראה סעיפים 

למכרז לעניין הסכמתם  116-117תשומת ליבם של המציעים מופנית להוראות סעיפים  .81

האחרים במכרז, ביחס למידע מקביל  המפורשת לוויתור על זכות העיון בהצעות המשתתפים

 במהותו למידע שסומן על ידם כ"סוד מסחרי" בהצעתם.

את החשש לפגיעה בביטחון הציבור, בכלכלת כריע ויקבע תש היא זו המזמינהמובהר, כי  .82

 .מהו סוד מסחרי או מקצועי בהקשר זההמדינה וכן 

 הליכים בגמר התקשרות

בצורה מסודרת את המסמכים והחומר הנוגע  כההמציע הזובתום תקופת ההתקשרות, יעביר  .83

מובהר בזאת כי הכוונה הינה לכל מסמך  .ובתיאום עימו המזמינהלעבודתו נשוא מכרז זה לידי 

 .המציע הזוכהכתוב ולכל מידע רלוונטי שנאגר במשרדי 

 

 הזוכהאמות מידה לבחירת ההצעה - 3פרק 
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 שלבים בבחינת ההצעות

 בעת השלבים הבאים:הערכת ההצעות תתבצע לפי אר  .85

 .תנאי הסף על פיבחינת ההצעה  –שלב מקדמי   .85.1

בשלב הראשון תפתחנה כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד האחרון להגשת הצעות לצורך 

בדיקת עמידת המציעים בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז וכן עמידת כל הצעה בתנאי 

אי הסף, תעבור ההצעה לשקלול הסף של המכרז כמפורט לעיל. בכפוף לעמידת ההצעה בתנ

 מרכיבי האיכות.

 הערכת איכות ההצעה –שלב האיכות   .85.2

 בחינת הצעות המחיר –שלב העלות   .85.3

 .המציע הזוכהשקלול ציוני האיכות והעלות וקביעת ההצעה  –שלב סופי  .85.4

המציע את כל ההבהרות ו/או ההשלמות הנדרשות באשר ן שמורה הזכות לבקש מ למזמינה .86

 והאיכות שנכללו בהצעתו.למרכיבי העלות 

 

 הערכת איכות ההצעה –שלב האיכות 

 .100ציון איכות מירבי:  .87

מהציון הסופי, ועל כן ציון האיכות הסופי יוכפל במקדם  80%משקל ציון האיכות מהווה  .88

 .0.8של 

בהתייחס לשירותים המבוקשים  למתודולוגיה שתוצג על ידי המציע הבדיקה תעשה בהתאם .89

 :יע ואנשי הצוות מטעמו וכמפורט בטבלה שלהלןסיון המציבמכרז, נ

 

 פירוט וניקוד הקריטריון

 פירוט  
 ניקוד

 

ניקוד 

 לקריטריון

 

 

 

התרשמות כללית 

 מן ההצעה

 2 הצגת מתודולוגיית עבודה סדורה, ברורה ומפורטת

4 

הצגת עקרונות התכנון בהצעה בהתאם לדרישות 

 המכרז לנקודות המפורטות בו ולדגשים שבמפרט
1 

הגשת מלוא המסמכים הנדרשים על פי המכרז 

 ובהתאם להנחיות המפורטות במכרז.
1 

   ותק מקצועי של המציע: 
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 פירוט וניקוד הקריטריון
 

הערכת הניסיון 

המקצועי של 

 המציע

 

 שנים 10עד 

 

 שנה 10-20בין 

 

 שנה 20מעל 

 

2 

 

4 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

תוצרים  3ניסיון בהכנה עריכה וניהול של לפחות 

שנים שקדמו  7במשך  46.1.1כמפורט בסעיף 

 למכרז

4 

שנים או  5ניסיון בתחום התשתיות לכל הפחות של 

 פרויקטים בתחום התשתיות 3
3 

ניסיון בתחום התשתיות הליניאריות (כהגדרתן 

פרויקטים של  2שנים או  3במכרז) לכל הפחות של 

 תשתיות ליניאריות

3 

התרשמות/חוות 

דעת ממליצים 

 של המציע

יע על בסיס שיחות ו/או קבלת חוות הערכת המצ

דעת כתובה (בנוסח אחיד) מן הממליצים שפירט 

 :, וביחס לסוגיות הבאותהמציע בהצעתו

 עמידה בזמנים

 זמינות במתן השירותים

 איכות תוצרי התכנון

 תחלופת צוות היועצים

 

 נק' 5עד  

הערכת ראש צוות 

 התכנון המוצע

אותם הוביל פירוט סדור, מלא ובהיר של הפרויקטים 

וניהל ראש הצוות המוצע, לרבות מספרי תכניות 

ושמן, מהות והיקף כל פרויקט, מספר אנשי הצוות 

 אותם ניהל ועוד

1 
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 השכלת ראש הצוות המוצע:

 

 נקודות 1.5 – תואר שני

 

תואר שלישי ומעלה (לרבות שילוב של שני תארים 

 נקודות 3עד  -שניים רלבנטיים)

 מקסימום

 3 
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 פירוט וניקוד הקריטריון
ותק מקצועי של ראש הצוות המוצע בניהול והובלת 

 צוותי תכנון:

 

 נקודה 1 -שנות וותק 15עד 

 

 נקודות 2 -שנות וותק 25עד  15

 

 נקודות 3 -שנות וותק 25מעל 

 מקסימום

3 

 גודל צוותי התכנון שניהל והוביל ראש הצוות המוצע:

 

 3צוותים, כל אחד מהם בהיקף של  2בגין ניהול 

 נקודות 1.5 -לפחות אנשים

 

צוותים שכל אחד מהם בהיקף של  3בגין ניהול מעל 

 נקודות 3 -אנשים 5מעל 

 מקסימום

3 

 

 

מספר הפרויקטים התכנוניים שהוביל וניהל ראש 

 הצוות המוצע:

 

עמידה בתנאי הסף המינימליים של מספר 

 נקודות 0.5 -כמפורט במכרז -הפרויקטים

 

 -אי הסף האמוריםבגין מספר פרויקטים מעבר לתנ

 

 נקודות 1.5 -פרויקטים מעבר לדרישות הסף 2עד 

 

 נקודות 2.5 -פרויקטים מעבר לדרישות הסף 3-4

 

 נקודות 4 -פרויקטים ומעלה מעבר לדרישות הסף 5

 

 מקסימום 

4 

 -מהות הפרויקטים שניהל והוביל ראש הצוות המוצע

מתוך כלל הפרויקטים המפורטים בהצעה והעומדים 

 המכרז: בתנאי

 מקסימום עד ל

3 
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 פירוט וניקוד הקריטריון
 

בגין ניהול והובלה של הכנת תמ"א/תוכנית אב/ 

 נקודה 1 – תוכניות מחוזיות בתחום התשתיות

 

בגין ניהול והובלה של הכנת תמ"א/תוכנית אב/ 

תוכניות מחוזיות בתחום התשתיות הליניאריות 

 נקודה 1 -(כהגדרת המונח במכרז)

 

בגין ניהול והובלה של פרויקט אשר בוצע עבור 

 נקודה 1 -לתית/משרד ממשלתיחברה ממש

ההיקף הכספי של הפרויקטים שניהל והוביל ראש 

מתוך כלל הפרויקטים המפורטים  -הצוות המוצע

. לעניין זה היקף בהצעה והעומדים בתנאי המכרז

 כספי= עלויות המתכנן והצוות למזמין העבודה.

 

 1 -₪מליון  2.5בגין פרויקט בהיקף כספי של עד 

 נקודה

 2 -₪ מליון 3בגין פרויקט בהיקף כספי של מעל 

 נקודות

 

 מקסימום

2 

הערכת ראש הצוות לאחר שיחות עם ממליצים, על 

 פי הפרמטרים הבאים:

 עמידה בזמנים

 זמינות במתן השירותים

 איכות תוצרי התכנון

 ניהול ובקרה על צוות היועצים

 הצגת התוכנית בפני הרשויות

 נקודה 1

 

 

 

 :המרכז התפעולי המוצעהשכלת 

 

 נקודה 1 -תואר שני

 

 נקודות 2עד 
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ת המרכז הערכ

 התפעולי המוצע

תואר נוסף בתחום רלבנטי ו/או שילוב של שני 

 נקודה 1 -תארים שניים
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 ותק מקצועי של המנהל התפעולי המוצע:

 

 נקודה 1.5 -בגין דרישת המינימום שבמכרז

 

נים כמנהל תפעולי ו/או בהפעלת ש 7ניסיון של מעל 

 נקודות 4 -צוותי תכנון וייעוץ

 נקודות 4עד 

 גודל הצוות שריכז ותפעל המנהל התפעולי המוצע:

 

 נקודות 1.5 -אנשים 10עד 

 

 נקודות 4 -אנשים 10מעל 

 נקודות 4עד 

 

מספר הפרויקטים אותם ריכז ותפעל מנהל התפעול 

 המוצע:

 

יים של מספר עמידה בתנאי הסף המינימל

 1.5 -למכרז 46.1.3.2כמפורט בסעיף  -הפרויקטים

 נקודות

 

 -בגין מספר פרויקטים מעבר לתנאי הסף האמורים

 נקודה 0.5 -פרויקטים מעבר לדרישות הסף 2עד 

 נקודות 1.5 -פרויקטים מעבר לדרישות הסף 3-4

 2.5 -פרויקטים ומעלה מעבר לדרישות הסף 5

 נקודות

 

 נקודות 4עד 

ת הפרויקטים אותם ריכז ותפעל המנהל מהו

מתוך כלל הפרויקטים המפורטים  -התפעולי המוצע 

 בהצעה והעומדים בתנאי המכרז:

 

 נקודות 4עד 
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 פירוט וניקוד הקריטריון
בגין ניהול והובלה של הכנת תמ"א/תוכנית אב/ 

 נקודה 1 -תוכניות מחוזיות בתחום התשתיות

 

בגין ניהול והובלה של הכנת תמ"א/תוכנית אב/ 

תיות הליניאריות תוכניות מחוזיות בתחום התש

 נקודות 2 -(כהגדרת המונח במכרז)

 

בגין ריכוז ותפעול של פרויקט אשר בוצע עבור 

 נקודה 1 -חברה ממשלתית/משרד ממשלתי

 

 

פירוט סדור, מלא ובהיר של קורות החיים 

והפרויקטים אותם ריכז ותפעל המנהל התפעולי 

השכלה המוצע, צירוף מלוא המסמכים המעידים על 

 וניסיון

 נקודה 1

הערכת המרכז התפעולי לאחר שיחות עם ממליצים 

 על פי הפרמטרים הבאים:

 עמידה בזמנים

 זמינות במתן השירותים

 ארגון תיאום וריכוז הפרויקט

 ניהול לוגיסטי

 

  נקודה 1

הערכת כל חברי 

 הצוות המוצע

  נקודות 4 מהנדס בעל בקיאות מוכחת בטיפול בתשתיות דלק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

על פי שיקול דעת הועדה יינתן ניקוד נוסף למציע 

 נוספיםאשר יכלול בהצעתו יועצים רלבנטיים 

לפרויקט נשוא המכרז ו/או לתחום התשתיות 

 הליניאריות אשר לא נכללו בדרישות המכרז

 2עד ל

, וחצי נקודות

נקודה לכל 

 יועץ נוסף

של אחד מן  בגין ניסיון מקצועי בתחום התשתיות

היועצים הבאים: יועץ סביבתי/ מתכנן, יועץ בתחום 

שיתוף הציבור, גיאולוג/הידרולוג, יועץ קרקע לענין 

השפעת זיהומים על הקרקע, יועץ תחבורה, יועץ 

 כלכלי.

חצי נקודה 

לכל יועץ ועד 

למקסימום של 

 נקודות 3
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 נקודות 4עד  התרשמות מן הצוות המוצע

עי בתחום התשתיות הליניאריות בגין ניסיון מקצו

(כהגדרתן) של אחד מן היועצים הבאים: מהנדס 

בתחום תשתיות הדלק, יועץ קרקע, יועץ סביבתי/ 

 מתכנן, יועץ בתחום שיתוף הציבור, יועץ תחבורה.

 

חצי נקודה  

לכל יועץ ועד 

למקסימום של 

 נקודות 2.5

בגין מספר פרויקטים מעבר לתנאי המינימום 

ירוט הניסיון המקצועי של כל אחד מן שהוצגו בפ

היועצים הבאים: מהנדס בתחום תשתיות הדלק, 

יועץ קרקע,יועץ סביבתי/ מתכנן, יועץ בתחום שיתוף 

 הציבור, יועץ תחבורה, יועץ כלכלי.

חצי נקודה  

לכל יועץ ועד 

למקסימום של 

 נקודות 3

בגין פרויקטים בתחום התמ"א שהוצגו בפירוט 

י של כל אחד מן היועצים הבאים:  הניסיון המקצוע

מהנדס בתחום תשתיות הדלק, יועץ קרקע,יועץ 

סביבתי/ מתכנן, יועץ בתחום שיתוף הציבור, יועץ 

 תחבורה, יועץ כלכלי

חצי נקודה 

לכל יועץ ועד 

 3של  'למקס

 נק'

התרשמות בראיון 

 האישי

ייערך ראיון אישי פרונטלי למציע בהשתתפות ראש 

עולי (למזמינה שיקול דעת האם הצוות והמרכז התפ

לדרוש התייצבות יועצים נוספים לראיון), וזאת 

לצורך התרשמות אישית ומקצועית. במסגרת הראיון 

יוצג על ידי המציע המתודולוגיה למתן השירותים 

הנדרשים (לרבות ניתוח סיכונים עיקריים, עמידה 

בלוחות הזמנים וניהול צוות יועצים והמבנה האירגוני 

ש), היכולת המקצועית והניסיון המקצועי של הנדר

המציע ושל אנשי המפתח בצוות המוצע (ראש 

 הצוות, מרכז תפעולי).

 הניקוד יוענק בהתאם לפירוט הבא:

 

 התרשמות מהמציע

 התרשמות מראש הצוות המוצע

 התרשמות ממנהל התפעול המוצע

 

 

 

15 
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התרשמות כללית מהמתדולוגיה המוצעת 

 ועדהומהתשובות שניתנו לשאלות ה

 100   סה"כ

 

 שלב בחינת איכות ההצעה הכתובה  .90

בשלב האיכות הראשון תיבחן איכות ההצעה הכתובה, על פי המרכיב המקצועי בטבלה   .90.1

 לעיל.

יעברו לשלב הראיון האישי  נקודות לפחות 55אשר יקבלו את ציון האיכות של  המציעים  .90.2

  .איתור שמונתה ע"י ועדת המכרזיםועדת בפני 

, להעלות לשלב הראיון העל פי שיקול דעת המזמינה רשאיתל אף האמור לעיל, ע  .90.3

 נקודות. 55 -מ הצעות בעלות ציון נמוך

, לקבל הבהרות או תשובות מהמציע, לערוך ת, אך לא חייברשאית המזמינהמובהר, כי  .90.4

 בדיקות ולעשות כל פעולה שימצא לנכון בנוגע לבחינת רכיבי איכות ההצעה.

 שלב הראיון  .91

ויבדקו בו, בין היתר,  וומכישורי מהמציעלהתרשם  למזמינהמטרת הראיון הנה לאפשר   .91.1

שתמצא הועד   סיונו המקצועי, יכולתו להתבטא בעל פה, וכל נושא נוסףינושאים כגון: נ

 לנכון.

וכן כל יועץ אשר המרכז התפעולי וראש הצוות, הגורם האחראי במציע, לראיון יזומנו   .91.2

 .נוכחותו נדרשתהמזמינה תסבור כי 

לראיון אישי אליו זומן, יחושב הציון בראיון  ולא יגיעומי מחברי הצוות שהוזמנו במידה   .91.3

 , זולת אם ועדת המכרזים החליטה אחרת. 0-האישי כ

על פי  המזמינה רשאיתיודגש כי במקרה בו הצעה אחת בלבד עומדת בתנאי הסף,   .91.4

זוכה וזאת אם ציון האיכות של  הבלעדי, שלא להכריז על הצעה כהצעה השיקול דעת

 נקודות. 60-ההצעה (לפני שלב הראיון) היינו נמוך מ

 

 

 ידת חוסר שביעות רצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמותמ .92
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המזמינה רשאית להפחית את ניקוד האיכות שניתן למי מהמציעים, אשר בינו לבין  .92.1

ן מאופן ביצוע המזמינה היו התקשרויות קודמות, במידה שקיים חוסר שביעות רצו

 נקודות מתוך ציון האיכות. 15-התקשרויות  אלה או חלקן על ידי המציעה, וזאת עד ל

הפחתת הניקוד תבצע בהתאם לחוות דעתו של נציג המזמינה אשר פעל מול המציע  .92.2

במסגרת אותן התקשרויות קודמות ,בשים לב למספר ההתקשרויות, מועדן, משכן, 

 ת המידה הבאות:הקיפן ומורכבותן, ובהתאם לאמו

 ניקוד האיכות המקסימלי אשר יופחת אמת המידה
 5 עמידה בזמנים

 5 זמינות במתן השירותים

 5 איכות תוצרי התכנון

 15 סה"כ

 

 קת עלות ההצעותבדי – העלותשלב 

להסרת הספק מובהר  מן הציון הכולל של ההצעה. 20%משקלו עד  -רכיב ההצעה הכספית .93

כספית תלקח בחשבון ההצעה הכספית הכוללת על כלל שלביה בזאת כי בחישוב ההצעה ה

   ורכיביה.

חינת ההצעות, לב ועדת המכרזים של המזמינהבגמר בדיקת איכות ההצעות ואישור פרוטוקול  .94

במסגרת תנאי הסף ו/או (המחיר של הצעות שלא נפסלו מסיבות שונות יפתחו מעטפות הצעות 

 .")ההצעות הכשרות(להלן: " )שלב האיכות

 ביחס להצעה זו.ידורגו ושאר ההצעות  הציון המלאהזולה ביותר תקבל את הכוללת ההצעה  .95

 הזוכהקביעת ההצעה  –שלב סופי 

 ההצעות יוערכו לפי יחס איכות/עלות הבא:כאמור,  .96

 80% –משקל מרכיב האיכות  .96.1

 20% –משקל מרכיב העלות  .96.2

 שקלול שני הציונים יהווה את הציון הכולל  להצעה. .97

המציע ת הציון הכולל הגבוה ביותר בתום השלב הסופי תהיה ההצעה ההצעה בעל .97.1

 .הזוכה
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, ובכפוף למתן זכות טיעון, שלא ה, בין יתר שיקולירשאית המזמינה –עומס עבודה  .97.2

 המציע הזוכהלבחור בהצעה שקיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר כהצעה 

ל המציע עלולים להשפיע , היקפי ההתחייבויות החוזיות שהמזמינהבמכרז, אם לדעת 

 התכנון נשוא המכרז ביעילות ובלוח הזמנים הנדרש. על יכולתו לבצע את עבודת

המציעים  שלושתעם  משא ומתןהבלעדי לנהל  העל פי שיקול דעת רשאית המזמינה  .97.3

שקיבלו את הציון המשוקלל הגבוה ביותר כולם או חלקם, בהתאם ובכפוף לחוק חובת 

 ו על פיו.מכרזים והתקנות שהותקנ

 ההצעה -4פרק 

 כללי

המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים לפי מסמך זה וכן כל מסמך התומך בעמידתו  .99

 בתנאי הסף ובכשירותו לבצע את השירות נשוא מכרז זה.

ההנחיות המדויקות המפורטות להנחיות הכלולות במכרז ועל פי הגשת ההצעה תעשה בהתאם  .100

  נספחים למכרז.ב

לרבות תנאי  ע להקפיד ולבדוק את הצעתו ולוודא כי היא מלאה וכוללת את כל הנדרשעל המצי .101

 .הסף וציון האיכות כמפורט במכרז

מבלי לגרוע מהיקף סמכויותיה של ועדת המכרזים של המזמינה, רשאית הועדה לפסול הצעה  .102

אמור . על אף החלקית, חסרה, מותנית, מסויגת, מוטעית או מבוססת על הנחות לא נכונות

ר טעות סופר או טעות דלעיל, רשאית הועדה לקבוע כי אי התאמה למפרט המכרז היתה בג

ועדת המכרזים תהיה רשאית  חשבונאית בהצעה, ולתקנה תוך רישום התיקון בפרוטוקול.

לפנות, באמצעות מזכיר הועדה למציעים לשם השלמת /המצאת מסמכים נדרשים, ועל המציע 

  .צר (ימים בודדים) וזאת  על פי קביעת ועדת המכרזים  זמן קלהשלימם בתוך יהיה 

המציע נדרש להכין תכנית עבודה כוללת ומפורטת, לביצוע העבודה הנדרשת בהתאם לדרישות  .103

פרק התוכנית בתפרט את כל שלבי העבודה הנדרשים תכנית העבודה  המפורטות במכרז.

 ודים.עמ 4, וזאת בהיקף שלא יעלה על לעיל במכרז ושלבי העבודה

 תפרט ותכלול בין היתר, התייחסות לנושאים הבאים: התכנית .104

הגישה התכנונית המוצעת, עקרונות ראשיים לתכנית המתאר ולמוצר התכנוני  .104.1

 המבוקש.
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מתודולוגיה לביצוע העבודה, לרבות תיאור מפורט של תהליך התכנון ושלבי העבודה  .104.2

ם ותוצרי תכנון שיכללו המוצעים, הגדרת כלל המידע, הנתונים הכמותיים, מרכיבי

וכן  כל אחד מן השלבים המפורטים במכרזבתכנית המתאר, התייחסות לאופן ביצוע 

 הצעה לתהליך שיתוף ויידוע הציבור.

, חלוקת האחריות, התפקידים והמטלות במסגרתו ואופן התיאום בין מבנה צוות התכנון .104.3

 מרכיביו.

 ם.מיפוי קונפליקטים תכנוניים צפויים והצעות לפתרונ .104.4

פירוט שלבי העבודה המוצעים על ידו למימוש העבודה תוך פירוט לוח זמנים להשלמת  .104.5

 כל שלב.

 צוות התכנון המוצע

ועל גבי  המציע יפרט את הרכב חברי צוות התכנון ו/או היועצים, בהתאם לדרישות המכרז .105

 .הנספחים המצורפים

, ולפרט בנספח ו וניסיונוהמציע רשאי להוסיף להצעתו חברי צוות נוספים על פי שיקול דעת .106

 .בנוסח זהה את אנשי הצוות הנוספים

אסמכתאות ותעודות המעידות וכן , בן עמוד אחד -םקורות חיי לצרף מסמךלגבי כל חבר צוות יש  .107

 על השכלתו וניסיונו.

 אופן הגשת ההצעה ותוקפה

חיצוני  את ההצעה יש להגיש במעטפה אטומה אחת, ללא ציון פרטי המציע או כל סימן זיהוי .108

 ".19/241אחר. על המעטפה ירשם "הצעה למכרז מספר 

(עותק "מקור" הנספחים  המסמנים ומציינים אתעם דיגלונים ההצעה תכלול שלושה עותקים  .109

ושני העתקים, זהים לחלוטין). בכל עותק יאוגד מענה המציע הכולל את כל המסמכים הנדרשים 

 "19/241ם: "מענה למכרז מספר (וכן את כל המבוקש בנספחים.  על כל עותק ירש

 את הצעת המחיר יש להגיש במעטפה סגורה נפרדת יחד עם עותק המקור. .110

 את ההצעה על כל מסמכיה יש להגיש בשפה העברית. .111

 הרצליה פיתוח 3רחוב הסנדאות את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים של תש"ן, בכתובת  .112

המכרזים כמפורט בטבלת ריכוז זאת לא יאוחר מן המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת 

 לעיל. 20המועדים בסעיף 

השפיע על הצעתו ועל התנאים והנסיבות העשויים ל וכלמסמכי המכרז  לבדיקתהמציע אחראי  .113

 מתן השירותים לרבות כל הנתונים הרלבנטיים (משפטי, תכנוני, הנדסי, ביצועי וכדומה).
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והבין אותם וכי הוא מקבל על עצמו את המציע יאשר כי קיבל לידיו את כל מסמכי המכרז, קרא  .114

 למכרז זה.  א'התנאים וההתחייבויות האמורות בהם, והכל בנוסח האמור בנספח 

במקרה של סתירה בין האמור במכרז זה לבין ההצעה יגבר האמור במכרז. נוסח המכרז הקובע  .115

 הינו נוסח המכרז כפי שפורסם באתר תש"ן.

ידע הכלול בהצעתו מהווה סוד מסחרי, יגיש עותק אחד בנוסף לאמור לעיל, מציע הסבור כי מ .116

נוסף של ההצעה, בה יושחר המידע אשר המציע רואה בו מידע סודי המהווה סוד מסחרי או 

מקצועי שאין לגלותו למציעים האחרים בצירוף מכתב הנמקה המתייחס לכל פרטי המידע 

סעיף זכות עיון, להלן). המזמינה האמור. עותק זה יסומן בברור במילים "סודיות מסחרית" (ראה 

 תבחן את ההצעה ותחליט בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, האם מדובר בסוד מסחרי.

יובהר כי אין חובה להגיש עותק כאמור. מציע אשר נמנע מהגשת עותק כאמור, או לחילופין  .117

הגיש עותק הנושא את הכותרת "סודיות מסחרית" ללא מכתב הנמקה כאמור, ייחשב הדבר 

אילו הודיע מציע זה כי אין כל מידע סודי בהצעתו. מודגש בזאת כי בסימון מידע כלשהו בהצעה כ

כ"סוד מסחרי" יראו את המציע כמוותר במפורש על זכות העיון, ככל שקמה לו על פי דין, במידע 

 מקביל במהותו, בהצעות המשתתפים האחרים במכרז.

להגשת הצעות. המזמינה רשאית להאריך מועד זה לפי  מהמועד האחרון חודשים 9ההצעה תהיה בתוקף עד 

 אישורים והתחייבויות שיש לצרף להצעהמסמכים  שיקול דעתה.

 על המציע לוודא כי להצעתו מצורפים מלוא המסמכים המפורטים להלן:

 

מציע שהינו  סוג האישור / מסמך

 יחיד

מציע שהינו 

 תאגיד

-התשל"ואישורים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, 
אישור פקיד מורשה, רואה חשבון המבקר או יועץ מס  :1976

החיצוני למציע, המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי 

-פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

, או שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה 1975

על עסקאות  על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף

 שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף..

X X 

 תעודת רישום תאגיד
העתק עדכני מתעודת רישום תאגיד ושמות ופרטי מנהלי 

 התאגיד

 X 

   נספח חברה לעניין היעדר חובות לרשם החברות



- 48 - 

 

על המציע שהינו חברה/שותפות רשומה לצרף להצעתו נסח 

תן להפקה דרך חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים הני

אתר רשות אתר האינטרנט של רשות התאגידים שכתובתו 

במידה ולמציע אין בנמצא נסח המאשר את הנ"ל,  החברות

יהיה עליו להעביר כתנאי לביצוע ההתקשרות עמו, אם יוכרז 

מצוינים בו חובות אגרה  כזוכה במכרז, נסח עדכני אשר לא

שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה. בנוסף וועדת 

המכרזים תוודא כי לא מצוין בנסח כי המציע הנו חברה מפרת 

 חוק או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק

 

 

 
X 

טופס הצעה והצהרה לעניין זהות מורשי החתימה מטעם 
 המציע

ציע חתומה על ידי מורשה/י הצהרה של המטופס הצעה ו

שים החתימה מטעמו של המציע, בפני עורך דין, בדבר המור

כל  קבלתוכן הצהרה בדבר  להתחייב בשם המציע על פי דין

התחייבויות והתנאים ה הבנתם וקבלתמסמכי המכרז, 

 הכלולות בהם.

 
X 

 ')א(נספח 

 
X 

 ')אנספח (

וחוק תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים 
 שכר מינימום

תצהיר בכתב של מורשה/י חתימה מטעמו, בפני עורך דין, 

ם זרים, יבדבר היעדר הרשאות בעבירות לפי חוק עובד

 1987-, ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז1991-התשנ"א

 
X 

 ')בנספח (

 
X 

 ')ב(נספח 

 עסק בשליטת אישה
על מציע העונה על הדרישות לתיקון לחוק חובת מכרזים 

(להלן: "התיקון לחוק"), לעניין  2002-), התשס"ג15פר (מס

עידוד נשים בעסקים, להגיש אישור לפיו העסק הוא בשליטת 

אישה (על משמעותם של המונחים: "עסק"; "עסק בשליטת 

 אישה"; "אישור"; ו"תצהיר" ראה התיקון לחוק)

  
X 

 ')ג(נספח 

ם וכן פרוטוקול כנס מציעי אישור השתתפות בכנס המציעים
 חתום על ידי המציע

 
X 

 
X 

 מענה לשאלות הבהרה
יש לצרף מענה לשאלות הבהרה חתום על ידי המציע (חתימה 

 תאגיד) –יחיד; חתימה + חותמת  –

 
X 

 
X 

 X X תצהיר בדבר שימוש בתוכנות מקוריות

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot
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אי הגשת ההתחייבויות והאישורים כנדרש לעיל עלולה למנוע בחינת הצעת המציע ועלולה לפסול 
 .את ההצעה על הסף

המזמינה רשאית שלא לפסול הצעה שלא צורפו לה כל האישורים ו/או הפרטים הנדרשים על פי שיקול 

כולם או חלקם, לצורך בירור פרטים בנוגע להצעותיהם, לרבות  דעתו, ורשאית לפנות אל המציעים,

 קבלת אישורים ו/או מסמכים ו/או המלצות נוספות וכן כל פרט אחר ככל שיידרש לצורך בחינת ההצעות.

ועדת המכרזים תהיה רשאית לפנות, באמצעות מזכיר הועדה למציעים לשם השלמת /המצאת 

מסגרת זמן שתקצוב ועדת המכרזים לשם תוך מסמכים נדרשים, ועל המציע להשלימם ב

 השלמת/המצאת האמור.

 ')ד(נספח  ')ד(נספח 

המציע  -חתום על ידי המציע בלבד,  -ביצוע ערבותנוסח 
אלא את  הערבות המקוריתיא את האינו נדרש להמצ

 הנוסח המופיע במסמכי המכרז

X 
 ')ה(נספח  

X 
 ')ה(נספח 

תצהיר חתום על ידי המציע ביחס ליועצים הנדרשים להיות 

 חלק מהצוות הקבוע 

X 
 ')ו(נספח  

X 
 ')ו(נספח 

התחייבות לביצוע ההתקשרות בין המציע לבין היועצים 

המציע ליועצים אלו ככל המקצועיים וכן העתק ההסכמים שבין 

 וקיימים.

X 
 ')ו(נספח  

X 
 ')ו(נספח 

  עמודים 4על  בהיקף שאינו עולה –תכנית עבודה 
X 

 
X 

סיון המציע ועמידתו בתנאי הסף, ניסיון אנשי צוות יפירוט נ

 כמפורטות חיים ו/או כל אישור או תעודה קורוכן  -התכנון

 וכן הצהרה בדבר נכונות הפרטים במכרז

 
X 

 ')זפח (נס

 
X 

 ')ז(נספח 

  העתק ההסכם המצורף למכרז זה כשהוא חתום על ידי המציע
X 

 
X 

 X התחייבות לשמירה על סודיות והעדר ניגוד עניינים 
 ')ח(נספח  

X 
 ')ח(נספח 

חתום על ידי   בהסכםטופס עריכת ביטוחים בהתאם לנדרש 

 המציע בלבד (ללא אישור חברת הביטוח)

 
X 

 
X 

 X יצוע העבודההצעת מחיר לב
 ')ט(נספח  

X 
 ')ט(נספח 
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 התחייבויות ואישורים שיידרשו מהמציע שיזכה .118

המציע הזוכה ימציא למזמינה עותק של ההסכם חתום במלואו על ידי מורשי החתימה  .118.1

 10מטעמו על נספחיו, לרבות אישור על עריכת ביטוחים כנדרש בהסכם, וזאת בתוך 

כם לחתימתו. אי חתימה על ההסכם שקול להפרה יסודית של המכרז ימים מקבלת ההס

 וההסכם.

במידת הצורך מתחייב המציע הזוכה להתייצב במשרדי המזמינה לשם חתימה על  .118.2

ההסכם. אי התייצבות המציעה המציע הזוכה שקולה להפרה יסודית של המכרז 

 וההסכם.

 להסכם.  63ערבות ביצוע כנדרש בסעיף  .118.3

 ימים ממועד החתימה על ההסכם. 7ה מוכן לתחילת עבודה בתוך המציע הזוכה יהי .118.4

המציע הזוכה מתחייב להחתים את כל העובדים המועסקים על ידו בביצוע העבודה וכן  .118.5

את כל היועצים המוצגים בהצעתו עימם התקשר לשם הגשת הצעה, על טופס 

 .ח' התחייבות לשמירת סודיות והצהרה על העדר ניגוד עניינים כמפורט בנספח

 אישור על כיסוי ביטוחי כנדרש על פי ההסכם. .118.6

 

 התמורה -5פרק 

 כללי

העלות בהצעה זו תהיה נקובה בש"ח ותכלול את כל המיסים למעט מע"מ, העלות תהיה סופית  .120

ותכלול את כל הוצאות המציע ובכלל זאת, מיסים, תשלומים סוציאליים למיניהם, ביטוח לסוגיו 

שירותי והוצאות מדידה, מיפוי ומחשוב, ארגון י הדפסה והעתקה, שירותהשונים, שירותי משרד, 

כנסי שיתוף הציבור, צילומים, דו"חות, נסיעות וטיסות, ביטול זמן וכל הוצאות ישירות ועקיפות 

 אחרות של המציע, לרבות רווח.

 לכלאת העלות המוצעת על ידו  למכרז ט'ההצעה המצורף כנספח המציע ייפרט בטופס  .121

 מבוקשים במכרז זה.השירותים ה

 .כמפורט להלןתשומת ליבו של המציע לאבני הדרך לתשלום התמורה  .122

 הצעת מחיר לא שלמה ו/או מותנית ו/או מסוגית עלולה לפסול את ההצעה על הסף. .123
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הצעת המחיר תכלול את העלות עבור ביצוע העבודה על ידי כל  .124

ת חברי צוות שיוחלפו ו/או יתווספו במהלך ביצוע העבודה, חברי צוות התכנון של המציע, לרבו

ולרבות חברי צוות ו/או יועצים נוספים שיידרשו במהלך הכנת התכנית הסטטוטורית, אף 
 .אם לא היו כלולים במכרז זה

מובהר בזאת כי המזמינה אינה מתחייבת להיקף מינימלי של הזמנת שירותים ותוכל על פי  .125

יקף השירותים הניתנים על ידי המציע הזוכה ו/או לבטל את שיקול דעתה לצמצם את ה

 ההתקשרות עם הזוכה . 

למזמינה שמורה הזכות לבטל חלקים מסוימים מהשירותים הכלולים במכרז זה ושלא להעבירם  .126

לביצוע המציע הזוכה ו/או לצאת למכרז חדש בגין חלקים מסוימים מהשירותים הכלולים במכרז 

 זה.

ותמציתי של כללי אור ראשוני תי בכנס המציעים יימסריע מופנית לכך כי תשומת ליבו של המצ .127

יינתן הסבר וכן תוצג מפה ורצועות קווי הדלק הנוכחיות של תש"ן הכלולות במכרז זה ק"מ  500

 .הינה תנאי סף כמפורט לעיל כנס המציעיםהנוכחות ב כאמור ומידע נוסף בנושא.

שוני לצורך קבלת ההצעות ואין לראות בו או בנתונים המידע אשר יובא לידיעת המציעים הוא רא .128

הכלולים במכרז או בכל נתון אחר שיסופק על ידי המזמינה, משום מצג, הצהרה או התחייבות 

כלשהם של המזמינה, בין היתר ביחס למערך התשתיות ו/או התכנית הסטטוטורית, ביצועה, 

ו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה תכולתה, היקפה, מועדה או אופן ביצועה, והמציעים יהי

 ו/או דרישה כלפי המזמינה ביחס לאמור.

הסתמכות המציע או מי מטעמו על הנתונים הכלולים במסמכי המכרז או כל גל מידע שנמסר  .129

או יימסר על ידי המזמינה, ובכלל זה כל הנחה, מסקנה, פשרנות, כוונה או מידע בקשר עם 

תשתיות היא כל אחריותו בלבד ולא תהיה לו כל טענה ו/או הליך מכרז זה ותיאור מערך ה

 תביעה ו/או דרישה כלפי המזמינה או מי מטעמה בכל הקשור לכך.

מתחייבת לכך שכל רצועות קווי הדלק הנוכחיות יועברו  איננההמזמינה שבה ומדגישה, כי היא  .130

ועות קווי הדלק כלשהו של רצ איננה מתחייבת להיקף מינימלילתכנון במסגרת המכרז ו/או 

 אשר יועברו לתכנון במסגרת מכרז זה ו/או באמצעות המציע אשר יזכה במכרז.

 הגדרות

רצועה אשר בתחומה מונחת ו/או עוברת צנרת דלק. בתחום רצועת קווי דלק  -רצועת קווי דלק .131

 .והרצועה יכולה להיות ברוחב משתנה עשויים לעבור מספר צינורות דלק בקוטר משתנה

ואותה  רצועת קווי דלק הקיימת כיום ופרושה בשטח בתוואי מסוים - דלק נוכחית רצועת קווי .132

 .במסגרת המכרזהמציע לתכנן ולהסדיר נדרש 
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 בהתאם לשלבי העבודה  -התמורה

 במכרז.לעיל המפורטים הבאים התמורה תשולם למציע בהתאם לשלבי העבודה  .133

 -שלב א' .133.1

שלב א' על כל חלקיו ) לביצוע מלוא FIXעל המציע לנקוב בסכום כולל ( .133.1.1

 ").א'ורכיביו השונים כמפורט במכרז (להלן: "התמורה לשלב 

תשומת ליבו של המציע מופנית לאופן תשלום התמורה ולאבני הדרך  .133.1.2

 .למכרז 20וכן ללוחות הזמנים המפורטים בסעיף  למכרז 138כמפורט בסעיף 

 -ג'-ו -שלבים ב' .133.2

וע שלבים אלו תשומת ליבו של המציע מופנית לכך כי לצורך ביצ .133.2.1

נדרשת ו/או עשויה  להידרש התייחסות לאורכן המקסימלי של רצועות קווי 

 איננההדלק של תש"ן הכלולות במכרז זה, תוך שהמזמינה מדגישה, כי היא 

מתחייבת לכך שכל רצועות קווי הדלק האמורות יועברו לתכנון במסגרת 

עות קווי דלק כלשהו של רצו איננה מתחייבת להיקף מינימליהמכרז ו/או 

אשר יועברו לתכנון במסגרת מכרז זה ו/או באמצעות המציע אשר יזכה 

 במכרז.

 ) לביצוע שני השלבים האמוריםFIXבסכום כולל (על המציע לנקוב  .133.2.2
 יםעל חלקיהם השונים, כמפורט במסמכי המכרז (להלן: "התמורה לשלב

 .")ג'-ב'

רך כמפורט תשומת ליבו של המציע לאופן תשלום התמורה ולאבני הד .133.2.3

 .למכרז 20וכן ללוחות הזמנים כמפורט בסעיף  למכרז 138בסעיף 

ג' על חלקיהם -מובהר בזאת כי הסכום שיוצע על ידי המציע לשם ביצוע שלבים א' .133.3
 .ה למכרז-מסכום הצעתו לביצוע שלבים ד 30%השונים כמפורט לעיל לא יעלה על 

 -ה'-שלבים ד' .133.4

 ה'.-צוע שלבים ד') לביFIXעל המציע לנקוב בסכום כולל ( .133.4.1

לביצוע שלבים אלו הנה על בסיס ההנחה כי המציע הכוללת התמורה  .133.4.2

אורך הרצועות הכולל (להלן: "  ק"מ רצועות קווי דלק 500ויסדיר  יתכנן
 ").במכרז
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זכותה להגדיל את היקף רצועות קווי הדלק ככל ותש"ן תממש את  .133.4.3

ף, בהתאם להחלטתה ולהוסי ,אשר יכללו במכרז ויתוכננו על ידי המציע הזוכה

 300ולשיקול דעתה הבלעדי, רצועות קווי דלק נוספות, לרבות כל ו/או חלק מ 

ק"מ רצועות קווי הדלק החולקות רצועות קרקע משותפות עם קצא"א., יחולו 

הצעת המחיר של המציע  .הוראות פרק זהעל תכנון הרצועות הנוספות, 

ף את העלות לק"מ אחד, והמחיר המשק -ק"מ 500 -לביצוע שלב זה תחולק ב

עיף האמור בס .יוכפל באורך הרצועות הנוספות אותן תחליט תש"ן להסדיר

 ___ (מימוש האופציה על ידי תש"ן).זה הנו בכפוף להוראות סעיף

, כך שבגין כל ה' יעשה באופן יחסי-תשלום התמורה בגין שלבים ד' .133.4.4

התוכנית בגינו ו מקטע רצועות קווי דלק אשר הוסדר על ידי המציע הזוכה

, ישולם לו החלק היחסי של אורך המקטע אושרה על ידי רשויות התכנון

 שהוסדר מתוך אורך הרצועות הכולל במכרז, בהתאם לנוסחה הבאה:

A- אורך מקטע רצועות קווי הדלק שהוסדר על ידי הזוכה 

B- אורך הרצועות הכולל במכרז 

C-  הרצועות הכלול הצעת המחיר של המציע לביצוע תכנון והסדרה של כל אורך

 במכרז

  A/B*Cהתשלום היחסי בגין תכנון והסדרה חלקיים:     

 שתוסדרנהתשומת ליבו של המציע לכך שבתוך רצועות קווי הדלק  .133.4.5

חדש) עשויים לעבור מספר צינורות. הקיים ובין אם בתוואי  בתוואי(בין אם 

רות ללא תלות ו/או קשר למספר הצינו הסכום הכולל אותו יציע המציע הינו

 רצועת קווי דלק ו/או לרוחבה של הרצועה.תוך ב ו/או יעברו העוברים

עשויות  שתוסדרנהעל המציע לקחת בחשבון כי רצועות קווי הדלק  .133.4.6

יידרש לבצע העתקה ושינוי תוואי רצועות קווי יתכן שלהיות בתוואי חדש ו

 הדלק הנוכחיות.

ות קווי מידע כללי ובלתי מחייב בדבר היחס המשוער בין אורך רצוע .133.4.7

לבין האורך המשוער של רצועות קווי הדלק שעשויות להיות מועתקות הדלק 

מהווה תנאי אשר נוכחות בו יימסר בכנס המציעים שיתקיים ו בתוואי החדש

 מכרז.לסף 
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רצועות  ייתכנו מקטעים שלתשומת ליבו של המציע מופנית לכך כי  .133.4.8

י הרצועות לשם תידרש הכנת מספר חלופות תכנוניות לתוואבהם קווי דלק 

הגשתן לאישור גורמי התכנון המוסמכים. המזמינה היא אשר תכריע ותחליט 

 תוגשנה לרשויות התכנון. מהן כמה חלופות תכנוניות יש להכין וכמה 

להסרת הספק מובהר בזאת כי הצעת המחיר הכוללת לביצוע שלבים  .133.4.9

יות הנוכחה' מתייחסת לביצוע תכנון והסדרה של רצועות קווי הדלק -ד'

בגין תכנון והסדרה של רצועות מורה תהתשלום כמפורט לעיל, וכי וכהגדרתן 

אינו תלוי קווי הדלק הנוכחיות (הן התמורה היחסית והן התמורה הכוללת) 

במסגרת התכנית בפועל  שהוגשושל הרצועות תוואי בו/או באורכן ו/או רוחבן 

יע הזוכה להכין ו/או במספר החלופות התכנוניות אותן יידרש המצ ההמסדיר

 ו/או להגיש לרשויות התכנון ביחס למקטע זה או אחר.

להוראות בדבר אופן תשלום התמורה ולאבני תשומת ליבו של המציע  .133.4.10

 למכרז. 138הדרך, כמפורט בסעיף 

לאחר אישור והסדרה תכנונית של כל רצועות קווי הדלק הכלולות  .133.4.11

היה "ן להסדיר, אותן החליטה תשקווי הדלק רצועות כל של במכרז ו/או 

 -חורג ביותר מכי אורך הרצועות שנכללו בתוכניות שהוגשו בפועל ויתברר 

ישולם למציע  ,מאורך רצועות קווי הדלק הנוכחיות (כהגדרתן לעיל) 20%

 .חריגהה 20% -מעבר לשלכל ק"מ של רצועת קווי דלק ₪  500הזוכה 

 אופן הגשת ההצעה .134

 .למכרז ט'המצורף כנספח על גבי הטופס אך ורק  המחיר על המציע להגיש את הצעת .134.1

המחיר המוצע על ידי המציע ישקף את כלל העלויות וההוצאות הכרוכות בביצוע התכנון,  .134.2

 משלב הכנת התוכנית, עובר בהגשתה ועד לאישורה הסופי, והכל כמפורט במכרז זה.

 אי אישור התכנית על ידי מוסדות התכנון .135

 לאהמציע הזוכה לא תאושר במוסדות התכנון, היה והתכנית אשר תוכן ותוגש על ידי  .135.1

 138יהיה המציע זכאי לתשלום התמורה כמפורט באבני הדרך לתשלום (בסעיף 

 למכרז).

על המציע להגיש את התכנית מחדש לשם אישורה במוסדות התכנון תוך שינוי ו/או  .135.2

א תיקון התכנית כנדרש. מובהר בזאת כי המציע לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף שהו

 ו/או לכל תמורה נוספת בגין הגשת התכנית מחדש לאישור.
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מובהר בזאת כי בכל מקרה של הגשת תכנית מחדש ו/או של הגשה חוזרת של אותו  .135.3

מקטע רצועת קווי דלק, לא ישולם למציע הזוכה כל תשלום שהוא בגין אותו החלק של 

 המוגשת מחדש תוואי רצועת קווי דלק שתוכננו על ידי המציע ונכללים שוב בתכנית

נדרש המציע לבצע תכנון מחדש של רצועת קווי הדלק, בתוואי חדש  וזאת אף אם

 ושונה.

 

  -אבני דרך לתשלום

136.  

תיאור 
העבודה 
 הנדרשת 

מסמכים / תוצרי 
 השלב

תנאי מעבר לשלב 
 הבא

הבסיס לחישוב 
 התמורה לתשלום 

אופן התשלום  
למציע  על פי 

 אבני דרך
 –שלב א' 

איסוף 

נתונים, 

לימוד, 

מיפוי 

וניתוח 

המצב 

 הקיים

דו"ח מסכם המפרט 

את המצב הקיים 

ומאתר נקודות 

וכשלים/בעיות 

 תכנוניות 

אישור הדוח המסכם 

ע"י המזמין באמצעות 

מורשי החתימה שלו 

והעברת כל החומר, 

מסד הנתונים והמידע 

שהוכנו ונאספו בשלב 

 זה לידי המזמין

בגין ביצוע  FIXסכום 

בהתאם   השלב

ה שהוגשה על להצע

 ידי המציע הזוכה

הגשת טיוטת דו"ח 

%  50 -למזמין

מסכום ההצעה 

בגין ביצוע שלב 

 זה.

הגשת דו"ח סופי 

למזמין לאחר 

 -הטמעת הערותיו

מסכום  40%

 ההצעה.

 

אישור הדו"ח 

הסופי על ידי 

המזמין ואישור 

המזמין כי נתקבל 

אצלו כל החומר, 

המסמכים, 

התוכניות, הנתונים 

ף והמידע שנאס

במסגרת הכנת 
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תשלום  -הדו"ח

 יתרת התמורה.

 

 

 – שלב ב'

גיבוש 

מדיניות 

התכנון 

והצגת 

חלופות 

 רצויות

דו"ח מסכם המציג 

את מדיניות התכנון 

הרצויה לרבות 

הצגת חלופות 

העתקה, עקרונות 

בחירה והמלצה על 

 חלופות

אישור הדו"ח ע"י 

מורשי החתימה של 

 המזמין.

 

 

 

 

 

 

 

 

ע בגין ביצו FIXסכום 

ג'  -שני השלבים ב' ו

במלואם בהתאם  

להצעה שהוגשה על 

 ידי המציע הזוכה

 

הצגת עקרונות 

המדיניות 

התכנונית הרצויה 

לרצועות קווי הדלק 

מסכום   50%  -

 ההצעה.

הגשת טיוטת דו"ח 

למזמין, הכולל 

התייחסות למלוא 

הסוגיות הנכללות 

בשלב זה בהתאם 

 -לדרישות המכרז

מסכום  30%

 ההצעה.

ת דו"ח סופי הגש

למזמין לאחר 

הטמעת הערותיו 

ואישור המזמין כי 

נתקבל אצלו כל 

החומר, המסמכים, 

התוכניות, הנתונים 

והמידע שנאסף 

במסגרת הכנת 

 10% -הדו"ח 

 מסכום ההצעה.

 סופי  הגשת דו"ח

יתרת -למזמין 

 .התמורה

 

 -שלב ג'
קביעת 

סדרי 

עדיפויות 

ובחירת 

תשתיות 

דלק שיכללו 

 בתמ"א

וסיוע לשם  ייעוץ

קבלת החלטה 

בדבר היקף 

תשתיות הדלק 

 שיכללו בתמ"א

הוראה כתובה 

ממורשי החתימה 

של המזמין בדבר 

 מעבר לשלב הבא.
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המעבר משלב לשלב יהיה באישור מראש ובכתב מאת המזמינה, והמציע לא יהיה רשאית  .137

 להתקדם לשלבים הבאים לא אישור כאמור.

ם לעיל, יבוצע רק לאחר אישור נציג המזמינה כי תשלום עבור כל אבן דרך בשיעורים המפורטי .138

 העבודה בוצעה לשביעות רצון המזמינה.

 

 איכות השירות

למזמינה תהא זכות מלאה לעכב ו/או לקזז כל תשלום המגיע למציע המציע הזוכה לפי חוזה  .139

 ההתקשרות עימו, בגין כל חוב שהמציע חב לה, לרבות פיצוים מוסכמים.

הפעלת כל סנקציה אחרת כנגד  מהמזמינהכדי למנוע  במכרזהמפורטים ויובהר, אין בפיצויים  .140

המציע הזוכה לרבות חילוט ערבות הביצוע ו/או ביטול ההסכם והכל בהתאם לשיקול דעתה 

 הבלעדי.

מסך הצעתו הכספית של  30%לא יעלה על  -ג' (כולל) -הסכום שישולם למציע בגין ביצוע שלבים א
 ה.-המציע לביצוע שלבים ד

 -שלב ד'

עריכת 

מסמכי 

 התכנית

ת מסמכי הגש

התכנית למוסדות 

 התכנון המתאימים

דיון במסמכי התכנית 

במוסדות וגופי 

התכנון המתאימים 

וקבלת 

המלצותיהם/הערותי

הם ו/או העברת 

התכנית להערות 

 הועדות

 
לביצוע  FIXסכום 

הסדרה ותכנון של 

רצועות קווי דלק 

באורך הנכלל 

 במכרז (

בגין כל תכנון 

והסדרה של מקטע 

י ישולם חלק יחס

שמשקף את היחס 

בין אורך רצועות 

קווי הדלק הנוכחית 

המוסדרת לבין 

האורך הכולל של 

הרצועות הנכללות 

 במכרז

בגין כל מקטע 

תשלום יחסי  יבוצע

כמפורט בפרק 

התמורה, אשר 

 50%שיחולק כך: 

הגשת בעת 

 התכנית.

אחרי אישור  30%

מתן תוקף 

 לתוכנית.

היתרה אחרי שכל 

, המסמכים

ע הנתונים והמיד

ששימשו להכנת 

יומצאו  התכנית

 לתשן

 שלב ה'

ליווי עד 

אישור 

 התכנית

 אישור התוכנית אישור התוכנית

 100    סה"כ
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 היבטים משפטיים ואחריות -6פרק 

 איסור תיאום הצעות

כמציע או כקבלן  המציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד, המציע לא יהיה רשאי להגיש הצעה .142

במישרין ו/או בעקיפין בהצעה של  -משנה או כיועץ בהצעה של מציע אחר, וכן לא יהיה שותף

 משתתף אחר.

בעל עניין ו/או נושא משרה במציע לא יגיש, בעצמו, הצעה למכרז זה ולא יהיה שותף ו/או יועץ  .143

 ו/או קבלן משנה בדרך כלשהי ביותר מהצעה אחת בלבד.

ן בו ו/או נושא משרה בו לא יפעלו לתיאום הצעת המציע עם מציע אחר כל המציע, בעל עניי .144

שהוא בכל דרך שהיא. שוכנעה ועדת המכרזים של המציעה כי למרות האמור בסעיף זה, 

 נעשה תיאום תוכן הצעה או הצעות, תפסול הועדה את ההצעה ו/או ההצעות.

 איסור ניגוד עניינים

 .1968-רות ערך, תשכ"חכמשמעותו בחוק ניי  - "בעל עניין"

, ידיעה, מסמך, תכתובת, תכנית, נתון, (Know-How)) ידע Informationכל מידע ( -"מידע" 

מודל, חוות דעת, מסקנה וכלדבר אחר כיוצ"ב הקשור או הנוגע למתן השירותים, בין 

בכתב ובין בעל פה, בכל צורה או דרך של שימר ידיעות בצורה חשמלית, אלקטרונית, 

 , מגנטית או אחרת, הקשורים או הנוגעים למתן השירותיםאופטית

, להימצאות נותן השירותים בכל המזמינההימצאות או חשש ממשי ומבוסס, לדעת  –"ניגוד עניינים" 

 אחד מהמצבים הבאים:

התנגשות בין החובה המוטלת על נותן השירותים לבצע את תפקידו בהתאם להסכם  .א

זרים או משוא פנים, ובין כל ענין אחר של נותן השירותים (כהגדרת מונח ללא שיקולים 

 זה להלן).

הימצאות ב"ניגוד עניינים אישי", קרי: כאשר עניין עליו מופקד נותן השירותים לפי  .ב

 הסכם זה עלול להתנגד עם עניין אחר שלו.

ירותים לפי הימצאות ב"ניגוד עניינים מוסדי", קרי: כאשר עניין עליו מופקד נותן הש .ג

הסכם זה עלול להתנגש עם תפקיד אחר, ציבורי או פרטי, שהוא ממלא במסגרת גוף 

 ציבורי או גוף אחר.

כל אחד מעובדי נותן השירותים, לרבות כל אחד מאנשי הצוות ונותני השירותים  -"עובד" 

 מטעמו.
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 מציע.שאינו חלק מחובותיו של ה –כל עניין אישי, מקצועי, משפחתי  - "עניין אחר"

 מצהיר שלמיטב ידיעתו ולאחר בדיקה יסודית: המציע .145

 אין לו ולא ידוע לו על כל ניגוד עניינים בביצוע מחויבויותיו לפי ההסכם. .145.1

 אין לו ולא ידוע לו על כל עניין נוגד. .145.2

 לא יימצא בניגוד עניינים במשך כל תקופת ההסכם. המציעבכפוף לאמור בסעיף זה,  .145.3

ת חשש לניגוד עניינים או לקיומו של עניין נוגד הוא יפעל ככל שייווצרו נסיבות המעלו .145.4

 בעניין. המזמינהלו  שתורהבהתאם להוראות ההסכם ויבצע כל הוראה 

בכל ענין  המזמינהמצהיר שלא יטפל ולא יקבל על עצמו לטפל גם בעתיד כנגד  המציע .145.5

ובכתב שיש לו זיקה לייעוץ הניתן על ידו על פי ההסכם, אלא אם קיבל אישור מראש 

שאין בטיפול המבוקש  האישור לטיפול כאמור אם נוכח תןית המזמינה. המזמינהשל 

משום זיקה של ממש לייעוץ שנתן בהסכם או כי מתקיימות נסיבות אחרות המצדיקות 

מתן אישור כאמור, לרבות משך הזמן שחלף, מידת הפגיעה בחופש העיסוק של היועץ 

 וכד'.

כל מידע הדרוש לה לשם בחינת קיום חשש לניגוד  הלמזמינהמציע מתחייב כי ימציא  .145.6

עניינים; כן מתחייב המציע להימנע מניגוד עניינים ממועד החתימה על הסכם 

 .המזמינהבהתאם לדרישות  -ההתקשרות ולאורך כל תקופת ההתקשרות

, וכל המבצעים מטעמו, במועד החתימה על הסכם הזוכההמציע לשם כך, על  .145.7

הרה בדבר התחייבותם להימנע ממצב של ניגוד עניינים ההתקשרות, לחתום על הצ

 ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות ולאורך כל תקופת ההתקשרות.

, לבקש מהמציעים האת הזכות, בהתאם לשיקול דעת המזמינה שומרת לעצמה .145.8

להעביר רשימת עבודות לצורך בחינת קיום חשש לניגוד עניינים, לפני החתימה על 

לפסול הצעה באם תמצא כי המציע  רשאיתדת המכרזים תהיה ווע .הסכם התקשרות

 או מי מטעמו מבצע עבודה המעוררת חשש לניגוד עניינים, אשר לא ניתן להסירו.

למלא את השאלון לבחינת קיום חשש  המציע הזוכהלשם בחינת קיום ניגוד עניינים, על  .145.9

מועסק או  הזוכההמציע לניגוד עניינים המצורף להסכם המצורף למכרז זה. במידה ו

שותף במשרד, עליו לפרט גם את שמות הלקוחות והפרויקטים בהם מטפל המשרד. 

 .המציע הזוכההמציע יש להעביר שאלון עבור כל מבצע מטעמו של 
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בדיקת קיום חשש לניגוד עניינים וחתימה על הסדר ניגוד עניינים הנם תנאי   .145.10

רת עבודה כלשהי נשוא מכרז ו/או מסי הזוכההמציע לחתימה על הסכם התקשרות מול 

, למזמינה. בהמשך לאמור, בשל חשש לניגוד עניינים תהיה המציע הזוכהזה לידי 

בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, האפשרות לפסול זוכה או להתנות תנאים והגבלות 

להסרת החשש האמור, לרבות דרישה כי היועץ ימנע מביצוע עבודה אשר מעוררת 

 חשש לניגוד עניינים.

המציע המציע גש, כי האחריות להימנע ממצב של ניגוד עניינים מוטלת על יוד .145.11

מתחייב לדווח מראש ובכתב לאחראי המקצועי, החל  המציע הזוכה. על כן, הזוכה

ממועד העברת עבודה אליו, במסגרת מכרז זה ולאורך כל תקופת ההתקשרות, על כל 

ר, אשר עלולה לעורר התקשרות קיימת שלו ועל כל התקשרות חדשה שבדעתו להתקש

חשש לניגוד עניינים, ולפרט מדוע אין בהתקשרות זו משום ניגוד עניינים. לא יתקשר 

 .הובכפוף לתנאי המזמינהלביצוע עבודה כאמור, אלא באישור  המציע הזוכה

כי ימנע ממצב של ניגוד עניינים מצורף  המציע הזוכההצהרה והתחייבות  .145.12

כפי  המציע הזוכהנפרד ממנו, רשימת עבודות ' להסכם ומהווה חלק בלתי חכנספח 

 שיאושרו על ידי המשרד תצורף כנספח להסכם.

, לרבות עובדיו, וכל הפועלים מטעמו המציע הזוכההמציע כל האמור לעיל יחול על 
כל האמור יחול  –הנו תאגיד  המציע הזוכהבמסגרת העבודה נשוא מכרז זה; במקרה בו 

הנו שותף או שכיר  המציע הזוכהם התאגיד; במקרה בו  על כל העובדים וכל הפועלים בש
 כל האמור יחול על כל העובדים וכל הפועלים בשם המציע. –במשרד 

 סודיות

במסגרת מכרז זה, לרבות הנתונים, המסמכים ותוצרי עבודתו  המציע הזוכהכל מידע שיגיע לידי  .146

ייב לשמור על המידע (להלן: "המידע") יהיה בבעלותה המלאה של המזמינה, והמציע מתח

בסודיות גמורה ומוחלטת ולא להעבירו לכל גורם שהוא או לעשות בו כל שימוש מלבד השימוש 

אף לאחר  המציע הזוכההנדרש לצורך ביצוע העבודה כמפורט במכרז. התחייבות זו תחול על 

 סיום ההתקשרות עמו מכל סיבה שהיא.

סודיות מהווה עבירה לפי פרק ז/ סימן ה' מצהיר בזאת כי ידוע לו שאי שמירת  המציע הזוכה .147

 .1977 -לחוק העונשין, התשל"ז

למסמכי  ח'כנספח מתחייב לחתום על כתב שמירת סודיות בנוסח המצורף  המציע הזוכה .148

 המכרז.
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מתחייב לגרום לכך שהסודיות כאמור תשמר על ידי עובדיו וכל המועסקים על ידו  המציע הזוכה .149

רז זה, ומתחייב להחתימם על טופס הצהרת סודיות בנוסח לצורך ביצוע העבודה נשוא מכ

 האמור.

 בעלות על ההצעה והמכרז

, ומועבר למציע לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות המזמינההרוחני של  המכרז זה הינו קניינ .150

 בו שימוש שאינו לצורך הכנת הצעת המציע.

 הצעת המציע והמידע שבה הם קניינו הרוחני של המציע. .151

 , ירוכז, יוכן, יעובד ויוגשאסףיכל המידע שיבעל זכויות הקניין ב ההינ המזמינהבזאת כי מובהר  .152

, לרבות ו/או לצורך מתן השירותים וביצוע העבודה נשוא מכרז זה הזוכהבמסגרת עבודת המציע 

במסגרת העבודה ותיעודו על גבי  הזוכהדוחות ותוצרי ביניים, וכולל כל מידע שיגיע לידי המציע 

לעשות בו כל שימוש ללא  רשאילא יהיה  הזוכהדיגיטלית ו/או מגנטית ו/או אחרת, והמציע  מדיה

, אלא למתן השירותים נשוא מכרז זה. המציע מתחייב לעשות המזמינהאישור מראש ובכתב מ

כל שנדרש ולנקוט בכל הפעולות שיידרשו על מנת לרשום את הזכויות הללו, ככל וניתן, על שם 

חייב המציע להעביר למזמינה הן במהלך תקופת ההתקשרות ו/או מיד עם כן מת .המזמינה

סיומה, את כל התוצרים, המידע, המסמכים, הדוחות, התשריטים המפות וכדומה אשר ייאספו 

 ו/או יוכנו ו/או יועברו ו/או יגיעו לידיו במהלך מתן השירותים וביצוע העבודות נשוא מכרז זה.

 העיפרון הכחולעיקרון  -תקפות מסמכי המכרז 

אם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז, או חלקי סעיף או סעיפים  .153

במסמכי המכרז, אין להם תוקף, או שהם בטלים, או שלא ניתן לאוכפם, לא יהא בכך כדי לפגוע 

 בשאר חלקי מסמכי המכרז, אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וככל שתראה צורך בכך  רשאיתנה המזמיבמקרה שכזה,  .154

 .לפרסם מכרז חדש
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 נספחים
 נספח א'

 אישור הבנת תנאי המכרזעמידה בתנאי הסף והצהרה בדבר  ,טופס הצעה

 

  שם המציע

  כתובת רשמית של המציע

  טלפון ופקס

  דואר אלקטרוני

  סוג התארגנות

חתימה  ת.ז. פקידת שם מורשה/י החתימה מטעם המציע

 וחותמת

     

     

 

 

 

אני הח"מ, ___________, נושא/ת ת.ז. מס' ___________, לאחר שהוזהרתי, כי עליי לומר את האמת וכי 

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

 

יש לנקוב בשמו  ") ***המציע(להלן: " אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ___________________ .1

המלא של המציע כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות/ עוסק מורשה וכן במספר ההתאגדות/מספר עוסק 

  .מס' _________________ פומבי, למכרז ***מורשה

הנני משמש/ת כ ______________ במציע, ונותן/ת תצהירי זה בשמו, מכוח הכרתי את העובדות  .2

 .צהיר ומכוח היותי מורשה/ת לחתום על הצהרה זו בשם המציענשוא הת

 הרלבנטי*** את להקיף***נא מצ"ב לתצהירי:  .3

 

 תעודת התאגדות -למציע שהנו תאגיד •

 תעודת עוסק מורשה -למציע שהנו עוסק מורשה •
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אני הח"מ, לאחר שקיבלתי את מסמכי המכרז, קראתי אותם בעיון, בחנתי, הבנתי ושקללתי את כל  .4

ות המפורטות במסמכי המכרז וטפסיו, לרבות תנאי ההסכם ונספחיו, הדגשים והתנאים הנקובים ההורא

בטופס ההצעה ובטופס המענה למתן ציון האיכות, מסמכי ההבהרות וכל מסמך שהוגש לי על ידי 

החברה או וועדת המכרזים מטעמה, בדבר שינויים בתנאי המכרז, או כל מידע אחר שנמסר לי על ידי 

בכתב, וכל יתר מסמכי המכרז שפורסמו באתר החברה, ומכלול ההיבטים הכרוכים בביצוע  החברה

השירותים וכל מידע אחר נשוא המכרז, וכן כל נתון משפטי, תכנוני, ביצועי, תפעולי או עסקי, מציע/ה 

לחברה את ביצוע השירותים, וכן את ביצוען המלא של שאר התחייבויות המציע בהסכם, וזאת במלואן 

ובמועדן, תמורת הצעת המציע המפורטת בטופס ההצעה הכספית. הריני מתחייב/ת בשם המציע כי 

 עם המציע, ככל שיזכה במכרז זה. ההסכםאחתום על כל המסמכים האמורים לעיל, כתנאי לחתימת 

 אני הח"מ מצהיר/ה בשם המציע, כי הוא עומד בתנאי הסף המפורטים במכרז. .5

 ע, כי הוא מסכים לתנאים המפורטים במכרז, על כל נספחיו.אני הח"מ מצהיר/ה בשם המצי .6

אני הח"מ מצהיר/ה כי כל המסמכים המנויים במכרז, לרבות תצהירים חתומים הדרושים לצורך הוכחת  .7

העמידה בתנאי הסף ובניקוד האיכות, בצירוף כל המסמכים הנדרשים במסגרתם, כשהם מלאים 

 וחתומים כנדרש.

___________________________לא יימסרו לעיון, וזאת מהנימוקים אנו מבקשים כי מסמכים _ .8

 הבאים: ____________________________________________________

 *** ניתן לצרף מסמך נימוקים נפרד****

 ידוע לנו כי על פי הדין שיקול הדעת הנו של החברה.

ל קבלת הצעת המציע, יהוו התנאים אני הח"מ מצהיר/ה בשם המציע, כי עם קבלת אישורכם בכתב ע .9

 .המפורטים בה, על כל נספחיה, הסכם מחייב מבחינת המציע

אני הח"מ, מתחייב/ת בשם המציע לבוא למשרדכם על פי דרישתכם ולהפקיד בידיכם את אישורי  .10

 .הביטוח המפורטים בהסכם המצורף, ואת כל המסמכים הנוספים הטעונים המצאה

מציע, כי הצעת המציע זו תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, עד למועד אני הח"מ, מתחייב/ת בשם ה .11

 כמפורט במסמכי המכרז.

אני הח"מ, מצהיר/ה ומתחייב/ת בשם המציע, כי במידה והמציע לא יפקיד את אישורי הביטוח או את  .12

המסמכים האחרים המהווים תנאי לחתימת החוזה בתוך המועדים הנקובים במכרז, יראה הדבר 

  .1911-כהגדרתה בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם) תשל"א ,ודיתכהפרה יס

אני הח"מ, מצהיר/ה כי הבנתי כי מועד תחילת ההתקשרות, על כל המשתמע מכך, מותנה בחתימת  .13

  .ההסכם על החברה

 אני מצהיר/ה, כי זה שמי ותוכן תצהירי אמת .14
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חתימת 
 המצהיר/ה

 תאריך  חתימה וחותמת עו"ד  תאריך 

 

כמו כן, הנני מאשר/ת  .י מאשר/ת בחתימתי, כי המצהיר/ה מוסמך לחתום בשם המציע ולחייבו לצורך המכרזהרינ
בחתימתי, כי המצהיר/ה הוזהר/ה על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק 

 .אם לא יעשה/תעשה כן, ולאחר שהזהרתיו/ה כאמור, חתם/ה בפני על תצהיר זה
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 נספח ב'
 תצהיר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום

 
לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה  אני הח"מ __________, בעל/ת ת.ז מספר ___________,

 צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן:

 

יש לנקוב בשמו  ***") המציעמסגרת הצעת _________________ (להלן: "אני עושה תצהיר זה ב .1

המלא של המציע כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות/ עוסק מורשה וכן במספר ההתאגדות/מספר עוסק 

 .מס' _________________ פומבי, למכרז ***מורשה

* ונותן/ת יר/ה במציע***** יש לציין את תפקידו/ה של המצההנני משמש/ת כ _________ במציע  .2

תצהיר זה בשמו, מכוח היכרותי את העובדות נשוא התצהיר ומכוח היותי מורשה/ת לחתום על 

 הצהרה זו בשם המציע.

 -לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 2מצ"ב לתצהירי העתק האישורים הנדרשים על פי סעיף  .3

1976. 

 את המיותר*** ***מחקהנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:   .4

עד למועד עריכת תצהיר זה המציע ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות  )א(

 לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום.

עד למועד עריכת תצהיר זה, המציע ובעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות  )ב(

לפי חוק מינימום אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד לפי חוק עובדים זרים או 

 ההרשעה האחרונה.

 –לעניין סעיף זה 

גם בעל השליטה בו או חבר  –מי שנשלט על ידי המציע ואם המציע הוא חבר בני אדם  –"בעל זיקה" 

 בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו.

ור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א חוק עובדים זרים (איס –"חוק עובדים זרים" 

– 1991. 

 .1968 –כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  –"שליטה" 

 .1981 –כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א  –"שליטה"  -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו

חר יום כ"ה בחשוון הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לא –"הורשע" 

 ).2002באוקטובר  31התשס"ג (

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

 המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. –"מועד התקשרות" 
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 עבירה לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק  שכר מינימום. –" עבירה" 

סוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני החזקה של שלושה רבעים או יותר ב –"שליטה מהותית" 

 אדם. 

 ***מחק את המיותר***כמו כן הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:  .5

(להלן: "חוק שוויון  1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9(א) הוראות סעיף 

 זכויות") לא חלות על המציע;

חלות על המציע והוא מקיים אותן, ובמידה והוא מעסיק יותר לחוק שוויון זכויות  9הוראות סעיף  (ב)

  :עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב גם כדלקמן 100 –מ 

) כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום 1(

לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן, או  – ידת הצורךלחוק שוויון זכויות ובמ 9חובותיו לפי סעיף 

 -לחילופין

) כי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום 2(

 פעל ליישומן. -לחוק שוויון זכויות, ואם קיבל ממנו הנחיות בעניין  9חובותיו לפי סעיף 

בחוק שיווין זכויות. המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי יעביר כמשמעותו  –לצורך סעיף זה: "מעסיק" 

 30העתק מהתצהיר לפי סעיף זה, למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 .ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז

 הנני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .6

 
 

חתימת 
 המצהיר/ה

 תאריך  ה וחותמת עו"דחתימ  תאריך 

 

כמו כן, הנני  .הריני מאשר/ת בחתימתי, כי המצהיר/ה מוסמך לחתום בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז

מאשר/ת בחתימתי, כי המצהיר/ה הוזהר/ה על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים 

 חתם/ה בפני על תצהיר זה. הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, ולאחר שהזהרתיו/ה כאמור,
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 'גנספח 
 אישור כי העסק הינו בשליטת אישה ותצהיר נושאת השליטה

 
 

אני גב' ____________ נושאת ת.ז מס' ______________, מצהירה בזאת כי התאגיד מספר __________ 

נשים  לעניין עידוד 2002 -) התשס"ג15נמצא בשליטתי בהתאם לתיקון לחוק חובת המכרזים (מס' 

 בעסקים.

 

 כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. ההנני מצהיר

 
 

  חתימה   תאריך  שם מלא
 

התאגיד הינו בשליטת אישה כהגדרת אמצעי שליטה בחוק הבנקאות (רישוי) הריני מאשר/ת בחתימתי, כי 

 ..1981התשמ"א 

 זהות _____________.המחזיקה בשליטה בתאגיד מס' ________ הינה הגב' _______ מס' 

 

 

שם עורך הדין 
 ומספר רישיון

 חתימה וחותמת  כתובת 
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 'דנספח 
 בדבר שימוש בתוכנות מקוריותתצהיר 

 
לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה  אני הח"מ __________, בעל/ת ת.ז מספר ___________,

 כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן: צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה

 

יש לנקוב בשמו  ***") המציעאני עושה תצהיר זה במסגרת הצעת _________________ (להלן: " .7

המלא של המציע כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות/ עוסק מורשה וכן במספר ההתאגדות/מספר עוסק 

 .מס' _________________ פומבי, למכרז ***מורשה

* ונותן/ת *** יש לציין את תפקידו/ה של המצהיר/ה במציע**ת כ _________ במציע הנני משמש/ .8

תצהיר זה בשמו, מכוח היכרותי את העובדות נשוא התצהיר ומכוח היותי מורשה/ת לחתום על 

 הצהרה זו בשם המציע.

הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך המכרז ומתן  .9

 שירותים בו.ה

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .10

 
 

חתימת 
 המצהיר/ה

 תאריך  חתימה וחותמת עו"ד  תאריך 

 

כמו כן, הנני  .הריני מאשר/ת בחתימתי, כי המצהיר/ה מוסמך לחתום בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז

י יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים מאשר/ת בחתימתי, כי המצהיר/ה הוזהר/ה על ידי להצהיר את האמת וכ

 הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, ולאחר שהזהרתיו/ה כאמור, חתם/ה בפני על תצהיר זה.
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 נספח ה'

 ערבות ביצוע נוסח
 _____________ שם הבנק/חברת הביטוח

 תאריך _________________________

 לכבוד

 תש"ן/קמ"ד

 ג.א.נ.,
 _____________ הנדון: ערבות מס'______ על סך

ש"ח  הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר, לסילוק כל סכום עד לסך של _________ .1
שיוצמד למדד המחירים לצרכן לפי ), "סכום הערבות"(להלן: (____________שקלים חדשים) 

הסכם ) בקשר עם "החייב"(להלן: ___________התנאים המפורטים מטה, אשר תדרשו מאת 
 .להכנת תכנית סטטוטורית לרצועות קווי דלק 19/241 סגרת מכרז מס' תכנון במ

להלן וזאת,  3לכם, את סכום הערבות בצירוף הפרשי הצמדה כמפורט בסעיף  מתחייבים לשלםאנו  .2
את או לנמק מבלי שיהיה עליכם לבסס ימי עסקים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב,  7תוך 

, בתנאי שהסכום הכולל שנשלם החייבסכום האמור מאת דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק ה
 להלן. 3על פי ערבותינו זו, לא יעלה על סכום הערבות בצירוף הפרשי ההצמדה הנקובים בסעיף 

, כאשר מדד המחירים לצרכןאנו נשלם לכם את סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה למדד  .3
אם  אשר פורסם ביום _______.הבסיס הינו מדד חודש ___________ שנת ____________ 

יתברר כי המדד במועד התשלום זהה או נמוך מהמדד היסודי, ישולם הסכום הנ"ל ללא הפחתה 
 או שינוי.

ערבות זו תישאר בתקופה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך _________ (להלן : "סיום תקופת  .4
 הערבות") ועד בכלל.

הימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת הרשומה כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו, צריכה ל .5
________________________________________, וצריכה להגיע לסניף זה עד יום 

 _______ בשעה _________.
 התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6
 

 בכבוד רב,
 בנק: __________

 סניף: __________
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 'ונספח 

 עצים ולצוות התכנוןביחס ליותצהיר 
 
 

אני הח"מ, ___________, נושא/ת ת.ז. מס' ___________, לאחר שהוזהרתי, כי עליי לומר את האמת וכי 

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

 

יש לנקוב בשמו  **") *המציעאני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ___________________ (להלן: " .1

המלא של המציע כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות/ עוסק מורשה וכן במספר ההתאגדות/מספר עוסק 

  .מס' _________________ פומבי, למכרז ***מורשה

הנני משמש/ת כ ______________ במציע, ונותן/ת תצהירי זה בשמו, מכוח הכרתי את העובדות  .2

 .ורשה/ת לחתום על הצהרה זו בשם המציענשוא התצהיר ומכוח היותי מ

הנני  מצהיר/ה כי היועצים הבאים הינם חלק אינטגרלי מעובדי המציע/חלק מהצוות הקבוע של המציע  .3

 : *** יש למחוק את המיותר ***

 ראש צוות התכנון .3.1.1

 המרכז התפעולי .3.1.2

 מהנדס בתחום הדלק .3.1.3

 יועץ סביבתי .3.1.4

מציע לבין כל היועצים הנדרשים לשמש כחברי אני מצהיר/ה כי נחתם/ייחתם הסכם התקשרות בין ה .4

צוות על פי תנאי המכרז וכי תנאיו והוראותיו של הסכם כאמור יעמדו בתנאי והוראות המכרז. מצ"ב 

 להצעה העתק ההסכמים שנחתמו/ אני מתחייב להעביר למזמינה את העתק ההסכמים שייחתמו

 .למחוק את המיותר*** יש *** 

 .ותוכן תצהירי אמתאני מצהיר/ה, כי זה שמי  .5

 

חתימת 
 המצהיר/ה

 תאריך  חתימה וחותמת עו"ד  תאריך 

 

כמו כן, הנני מאשר/ת  .הריני מאשר/ת בחתימתי, כי המצהיר/ה מוסמך לחתום בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז
וק בחתימתי, כי המצהיר/ה הוזהר/ה על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בח

  .אם לא יעשה/תעשה כן, ולאחר שהזהרתיו/ה כאמור, חתם/ה בפני על תצהיר זה
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 'זנספח 

 פירוט ניסיון מקצועי של המציע ושל צוות התכנון המוצע
 

לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה  אני הח"מ __________, בעל/ת ת.ז מספר ___________,

 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן: צפוי/ה לכל העונשים הקבועים

 

יש לנקוב בשמו  ***") המציעאני עושה תצהיר זה במסגרת הצעת _________________ (להלן: " .11

המלא של המציע כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות/ עוסק מורשה וכן במספר ההתאגדות/מספר עוסק 

 .____מס' _____________ פומבי, למכרז ***מורשה

* ונותן/ת *** יש לציין את תפקידו/ה של המצהיר/ה במציע**הנני משמש/ת כ _________ במציע  .12

תצהיר זה בשמו, מכוח היכרותי את העובדות נשוא התצהיר ומכוח היותי מורשה/ת לחתום על הצהרה 

 זו בשם המציע.

היועצים כולל את המוצע לביצוע השירותים נשוא המכרז התכנון צוות הנני מצהיר/ה בזאת כי  .13

 :והמומחים הבאים

 

תחום 
 הייעוץ/מומחיות

טיב ההתקשרות  שם היועץ/מומחה
של המציע עם 

 היועץ/מומחה

 הערות

    ראש צוות התכנון

    מרכז תפעולי

מהנדס בתחום 

 הדלק

   

    יועץ סביבתי

    יועץ משפטי

    שמאי מקרקעין

יועץ בתחום 

 שיתוף הציבור

   

    רולוגגיאולוג/היד

יועץ קרקע לעניין 

 השפעת זיהומים

   

    יועץ תחבורה

    יועץ כלכלי
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תחום 
 הייעוץ/מומחיות

טיב ההתקשרות  שם היועץ/מומחה
של המציע עם 

 היועץ/מומחה

 הערות

    נא לפרט -אחר

 

יש לפרט בהתאם  -*** ניתן לכלול בצוות התכנון המוצע יועצים נוספים לפי שיקול דעת המציע

 *** ולצרף את המסמכים הנדרשים 6-, את טופס זלטבלה, למלא לכל יועץ נוסף המוצע

המוצע המפרטים את ניסיונם התכנון צוות פים קורות חיים של כל אחד מחברי רי זה מצורלתצהי .14

 .ותעודות מקצועיות רלבנטיות המקצועי, אישורי השכלה אקדמאית

הנכללות המצ"ב להצעה ובטבלאות בטפסים הנני מצהיר/ה כי הנתונים המפורטים בקורות החיים,  .15

 קירה ובדיקה מתאימה של המציע.הינם נכונים ומדויקים ומולאו לאחר חבהם 

 

 

חתימת 
 המצהיר/ה

 תאריך  חתימה וחותמת עו"ד  תאריך 

 

כמו כן, הנני  .הריני מאשר/ת בחתימתי, כי המצהיר/ה מוסמך לחתום בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז
ם מאשר/ת בחתימתי, כי המצהיר/ה הוזהר/ה על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשי

 הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, ולאחר שהזהרתיו/ה כאמור, חתם/ה בפני על תצהיר זה.
  



 ניסיון המציע ועמידה בתנאי הסף -1-ז טופס

 7(קרי בקצה תקופת  2012/2013יש לפרט תכניות העומדות בתנאי הסף של המכרז. יש לכלול לפחות תכנית אחת שערך תכנן והוביל המציע בסמוך לשנת 

 השנים שקדמו למכרז).

 

 פרטי התוכניות
 

 תיאור התוכניות

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

שם מלא ומספר 

 התכנית

     

המציע שימש 

כמתכנן 

 ראשי

 

 

 כן/לא

 

 כן/לא

 

 כן/לא

 

 כן/לא

 

 כן/לא

 

 םחבריהמספר 

צוות ב

 המתכנן

     

 

 סוג התכנית

 תמ"א  □

 תכנית אב  □

 תת"ל  □

 תכנית מחוזית תשתיות  □

 תמ"א  □

 תכנית אב  □

 תת"ל  □

 תכנית מחוזית תשתיות  □

 תמ"א  □

 תכנית אב  □

 תת"ל  □

 מחוזית תשתיות תכנית  □

 תמ"א  □

 תכנית אב  □

 תת"ל  □

 תכנית מחוזית תשתיות  □

 תמ"א  □

 אב תכנית  □

 תת"ל  □

 תכנית מחוזית תשתיות  □
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 פרטי התוכניות
 

 תיאור התוכניות

נית מחוזית תשתיות תכ  □

 לינאריות

תכנית מחוזית   □

ל___________

_ 

אחר   □

____________

____ 
 

תכנית מחוזית תשתיות   □

 לינאריות

תכנית מחוזית   □

ל___________

_ 

אחר   □

____________

____ 
 

תכנית מחוזית תשתיות   □

 לינאריות

תכנית מחוזית   □

ל___________

_ 

אחר   □

____________

____ 
 

תכנית מחוזית תשתיות   □

 לינאריות

תכנית מחוזית   □

ל___________

_ 

אחר   □

____________

____ 
 

תכנית מחוזית תשתיות   □

 לינאריות

תכנית מחוזית   □

ל___________

_ 

אחר   □

____________

____ 
 

אומדן כספי של 

התכנית 

שביצע/תכנן 

המציע 

(ראה  בש"ח

בפרק אמות 

המידה 

 לעניין זה)

     

הגורם המזמין את 

 התכנית

 

 רשות מקומית  □

 ימשרד ממשלת  □

 חברה ממשלתית  □

 רשות סטוטורית  □

 רשות מקומית  □

 משרד ממשלתי  □

 חברה ממשלתית  □

 רשות סטוטורית  □

 רשות מקומית  □

 משרד ממשלתי  □

 חברה ממשלתית  □

 רשות סטוטורית  □

 רשות מקומית  □

 משרד ממשלתי  □

 חברה ממשלתית  □

 רשות סטוטורית  □

 רשות מקומית  □

 משרד ממשלתי  □

 חברה ממשלתית  □

 רשות סטוטורית  □
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 פרטי התוכניות
 

 תיאור התוכניות

אחר   □

____________

_ 

 

אחר   □

____________

_ 

 

אחר   □

____________

_ 

 

אחר   □

____________

_ 

 

אחר   □

____________

_ 

 

התכנית כללה 

היבטים 

 מהבאים

 

התייחסות לדרכים,   □

 כבישים ומסילות

תכנון תשתיות/תשתיות   □

 לינאריות

השפעה על  תסקיר  □

 ביבההס

 הליכי שיתוף הציבור  □

 

 

התייחסות לדרכים,   □

 כבישים ומסילות

תכנון תשתיות/תשתיות   □

 לינאריות

השפעה על  תסקיר  □

 הסביבה

 הליכי שיתוף הציבור  □

 

 

התייחסות לדרכים,   □

 כבישים ומסילות

תכנון תשתיות/תשתיות   □

 לינאריות

השפעה על  תסקיר  □

 הסביבה

 ורהליכי שיתוף הציב  □

 

 

התייחסות לדרכים,   □

 כבישים ומסילות

תכנון תשתיות/תשתיות   □

 לינאריות

השפעה על  תסקיר  □

 הסביבה

 הליכי שיתוף הציבור  □

 

 

התייחסות לדרכים,   □

 כבישים ומסילות

תכנון תשתיות/תשתיות   □

 לינאריות

השפעה על  תסקיר  □

 הסביבה

 הליכי שיתוף הציבור  □

 

 

 תחילה:___________ מועדי ביצוע התכנון

 סיום:_____________

 תחילה:___________

 סיום:_____________

 תחילה:___________

 סיום:_____________

 תחילה:___________

 סיום:_____________

 תחילה:___________

 סיום:_____________

מועד אישור 

 התכנית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרטי המזמין 

והתקשרות 

עם אנשי 

קשר 

 םוממליצי

שם 

המזמין:_______

____ 

שם 

המזמין:_______

____ 

שם 

___המזמין:____

____ 

שם 

המזמין:_______

____ 

שם 

המזמין:_______

____ 
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 פרטי התוכניות
 

 תיאור התוכניות

שם איש 

הקשר:_______

____ 

 תפקידו:____________

טלפון 

נייח:_________

______ 

טלפון 

נייד:_________

______ 

שם איש 

הקשר:_______

____ 

 תפקידו:____________

טלפון 

נייח:_________

______ 

טלפון 

נייד:_________

______ 

שם איש 

הקשר:_______

____ 

 תפקידו:____________

טלפון 

נייח:_________

______ 

טלפון 

נייד:_________

______ 

שם איש 

הקשר:_______

____ 

 תפקידו:____________

טלפון 

נייח:_________

______ 

טלפון 

נייד:_________

______ 

שם איש 

קשר:_______ה

____ 

 תפקידו:____________

טלפון 

נייח:_________

______ 

טלפון 

נייד:_________

______ 

 הערות

 

 

 

     

 



 ועמידה בתנאי הסף ראש הצוות המוצעניסיון  -2-ז טופס

 

 פרטים כלליים:

 שם ראש הצוות המוצע: ________________________________________

 ____________________________________כתובת:________________

 יח ונייד: _____________________________________________יטלפון נ

 דואר אלקטרוני:_____________________________________________

 

 התחייבויות  והצהרות כלליות:

 *** יש לסמן את הרלבנטי***אני מצהיר כי אני:  .16

 בעל שליטה במציע □

 תף במציעשו□ 

 מנהל במציע□ 

 אני מצהיר כי אני : .17

 בעל תעודת מהנדס תקף הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים□ 

 אדריכל הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים□ 

 העתק התעודה/ות התקפות מצורפות להצעה.

 שנה מיום קבלת התואר. 15אני מצהיר כי אני בעל ותק מקצועי כמהנדס או אדריכל של לפחות  .18

 עתק תעודת התואר האקדמי מצורפת להצעה.ה

 אני מצהיר כי אני או כל גורם קשור אלי: .19

 לא הורשענו בעבירה.□ 

 לא הואשמנו בעבירה ולא מתנהלים נגדנו הליכים פליליים□ 

 הורשענו בעבירה□ 

 הואשמנו בעבירה או מתנהלים נגדנו הליכים פליליים□ 

 

 שבעמוד הבא.יש להמשיך ולמלא את הטבלה ***



 פרטי התוכניות
 

 תיאור התוכניות

 

 

1. 2. 3. 

שם מלא ומספר 

 התכנית

  

 

 

 

תפקידו של ראש 

הצוות 

בהכנת 

 התכנית

 שימש כמתכנן  □

 שימש כראש צוות  □

 

 שימש כמתכנן  □

 שימש כראש צוות  □

 

 שימש כמתכנן  □

 שימש כראש צוות  □

 

 

מספר חברי הצוות 

 המתכנן

   

 

 סוג התכנית

 תמ"א  □

 תכנית אב  □

 תת"ל  □

 תכנית מחוזית תשתיות  □

 תכנית מחוזית תשתיות לינאריות  □

 תכנית מחוזית ל____________  □

 אחר ________________  □

 

 תמ"א  □

 תכנית אב  □

 תת"ל  □

 תכנית מחוזית תשתיות  □

 תכנית מחוזית תשתיות לינאריות  □

 תכנית מחוזית ל____________  □

 ________אחר ________  □

 

 תמ"א  □

 תכנית אב  □

 תת"ל  □

 תכנית מחוזית תשתיות  □

 תכנית מחוזית תשתיות לינאריות  □

 תכנית מחוזית ל____________  □

 אחר ________________  □
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 פרטי התוכניות
 

 תיאור התוכניות

אומדן כספי של 

 התכנית

שהנ"ל 

שימש 

כראש צוות 

 בהכנתה

 בש"ח

(ראה 

בפרק 

אמות 

המידה 

 לעניין זה)

 

   

הגורם המזמין את 

 התכנית

 

 רשות מקומית  □

 משרד ממשלתי  □

 חברה ממשלתית  □

 רשות סטטוטורית  □

 אחר _____________  □

 

 רשות מקומית  □

 משרד ממשלתי  □

 חברה ממשלתית  □

 רשות סטטוטורית  □

 אחר _____________  □

 

 רשות מקומית  □

 משרד ממשלתי  □

 חברה ממשלתית  □

 רשות סטטוטורית  □

 ________אחר _____  □
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 פרטי התוכניות
 

 תיאור התוכניות

התכנית כללה 

היבטים 

 מהבאים

 

 התייחסות לדרכים, כבישים ומסילות  □

 תכנון תשתיות/תשתיות לינאריות  □

 השפעה על הסביבה תסקיר  □

 הליכי שיתוף הציבור  □

 

 

 התייחסות לדרכים, כבישים ומסילות  □

 תכנון תשתיות/תשתיות לינאריות  □

 השפעה על הסביבה תסקיר  □

 יתוף הציבורהליכי ש  □

 

 התייחסות לדרכים, כבישים ומסילות  □

 תכנון תשתיות/תשתיות לינאריות  □

 השפעה על הסביבה תסקיר  □

 הליכי שיתוף הציבור  □

 

מועדי תפקידו 

בקשר 

 לתכנית

 תחילה:_________________

 סיום:__________________

 תחילה:_________________

 סיום:__________________

 _________________תחילה:

 סיום:__________________

פרטי המזמין 

והתקשרות 

עם אנשי 

קשר 

 וממליצים

 שם המזמין:__________________

 __________איש הקשר:________

 תפקידו:_____________________

 טלפון נייח:___________________

 _______טלפון נייד:____________

 _____שם המזמין:_____________

 __________איש הקשר:________

 תפקידו:_____________________

 טלפון נייח:___________________

 _______טלפון נייד:____________

 שם המזמין:__________________

 __________איש הקשר:________

 תפקידו:_____________________

 טלפון נייח:___________________

 ________________טלפון נייד:___

 

 שם ראש הצוות: _______________________

 תאריך:______________________________

 חתימה:___________________________



 

 ועמידה בתנאי הסף המרכז התפעולי המוצעניסיון  -3-ז טופס

 

 פרטים כלליים:

 _______המוצע: _________________________________ המרכז התפעולישם 

 כתובת:____________________________________________________

 יח ונייד: _____________________________________________יטלפון נ

 דואר אלקטרוני:_____________________________________________

 

 התחייבויות  והצהרות כלליות:

 אני מצהיר כי אני : .20

 תקף הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בעל תעודת מהנדס□ 

 אדריכל הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים□ 

 העתק התעודה/ות התקפות מצורפות להצעה.

 יש לי _____ שנות ניסיון כמרכז תפעולי.אני מצהיר כי  .21

 

 שבעמוד הבא.יש להמשיך ולמלא את הטבלה ***



 פרטי התוכניות
 

 תיאור התוכניות

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

 שם מלא ומספר התכנית

בהכנתה שימש 

המרכז המוצע כמרכז 

 תפעולי

     

 

 מספר חברי הצוות המתכנן

     

 

 סוג התכנית

 תמ"א  □

 תכנית אב  □

 תת"ל  □

 תכנית מחוזית תשתיות  □

תכנית מחוזית תשתיות   □

 לינאריות

תכנית מחוזית   □

ל___________

_ 

אחר   □

____________

____ 

 תמ"א  □

 כנית אבת  □

 תת"ל  □

תכנית מחוזית   □

 תשתיות

תכנית מחוזית   □

תשתיות 

 לינאריות

תכנית מחוזית   □

ל_________

___ 

אחר   □

__________

_____ 

 תמ"א  □

 תכנית אב  □

 תת"ל  □

תכנית מחוזית   □

 תשתיות

תכנית מחוזית   □

תשתיות 

 לינאריות

תכנית מחוזית   □

ל__________

__ 

אחר   □

___________

_____ 

 תמ"א  □

 תכנית אב  □

 תת"ל  □

תכנית מחוזית   □

 תשתיות

תכנית מחוזית   □

תשתיות 

 לינאריות

תכנית מחוזית   □

ל_________

___ 

אחר   □

__________

______ 

 תמ"א  □

 תכנית אב  □

 תת"ל  □

תכנית מחוזית   □

 תשתיות

תכנית מחוזית   □

תשתיות 

 לינאריות

תכנית מחוזית   □

ל_________

___ 

אחר   □

_________

______ 
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 פרטי התוכניות
 

 תיאור התוכניות

אומדן כספי של התכנית 

 בש"ח

     

 הגורם המזמין את התכנית

 

 רשות מקומית  □

 משרד ממשלתי  □

 חברה ממשלתית  □

 רשות סטטוטורית  □

אחר   □

____________

_ 

 

 רשות מקומית  □

 משרד ממשלתי  □

 חברה ממשלתית  □

 רשות סטטוטורית  □

אחר   □

__________

___ 

 

 ות מקומיתרש  □

 משרד ממשלתי  □

 חברה ממשלתית  □

 רשות סטטוטורית  □

אחר   □

___________

__ 

 

 רשות מקומית  □

 משרד ממשלתי  □

 חברה ממשלתית  □

 רשות סטטוטורית  □

אחר   □

__________

___ 

 

 רשות מקומית  □

 משרד ממשלתי  □

 חברה ממשלתית  □

 רשות סטטוטורית  □

אחר   □

_________

____ 

 

כנית כללה היבטים הת

 מהבאים

 

התייחסות לדרכים,   □

 כבישים ומסילות

תכנון תשתיות/תשתיות   □

 לינאריות

סקר השפעה על   □

 הסביבה

 הליכי שיתוף הציבור  □

 

התייחסות לדרכים,   □

כבישים 

 ומסילות

תכנון   □

תשתיות/תשת

 יות לינאריות

סקר השפעה על   □

 הסביבה

הליכי שיתוף   □

 הציבור

 

ייחסות לדרכים, הת  □

 כבישים ומסילות

תכנון   □

תשתיות/תשתיו

 ת לינאריות

סקר השפעה על   □

 הסביבה

 הליכי שיתוף הציבור  □

 

התייחסות לדרכים,   □

כבישים 

 ומסילות

תכנון   □

תשתיות/תשתיו

 ת לינאריות

סקר השפעה על   □

 הסביבה

 הליכי שיתוף הציבור  □

 

התייחסות לדרכים,   □

כבישים 

 ומסילות

תכנון   □

תשתיות/תשת

 יות לינאריות

סקר השפעה על   □

 הסביבה

הליכי שיתוף   □

 הציבור
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 פרטי התוכניות
 

 תיאור התוכניות

 תחילה:___________ מועדי תפקידו בקשר לתכנית

 סיום:____________

תחילה:_________

__ 

 סיום:__________

תחילה:__________

_ 

 סיום:___________

תחילה:_________

__ 

 סיום:__________

_תחילה:________

__ 

 סיום:_________

פרטי המזמין והתקשרות עם 

 אנשי קשר וממליצים

 המזמין:___________

איש 

קשר:________

____ 

 תפקידו:__________

טלפון 

נייח:_________

____ 

טלפון 

נייד:_________

____ 

 המזמין:__________

איש 

קשר:______

______ 

 תפקידו:__________

טלפון 

נייח:______

_______ 

ן טלפו

נייד:_______

_____ 

 המזמין:___________

איש 

קשר:_______

_____ 

 תפקידו:__________

טלפון 

נייח:________

_____ 

טלפון 

נייד:________

_____ 

 המזמין:___________

איש 

קשר:_______

_____ 

 תפקידו:__________

טלפון 

נייח:_______

______ 

טלפון 

נייד:_______

______ 

 המזמין:__________

ש אי

קשר:______

______ 

 תפקידו:__________

טלפון 

נייח:______

_______ 

טלפון 

נייד:______

______ 
 

 : _______________________המרכז התפעולישם 

 תאריך:______________________________

 חתימה:___________________________



 טופס ז-4- ניסיון מהנדס בטיפול בתשתיות דלק ועמידה בתנאי הסף
 

 פרטים כלליים:

 המוצע: ________________________________________ המרכז התפעולישם 

 כתובת:____________________________________________________

 יח ונייד: _____________________________________________יטלפון נ

 ___________דואר אלקטרוני:__________________________________

 

 התחייבויות  והצהרות כלליות:

 אני מצהיר כי אני בעל תעודת מהנדס תקף הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים .22

 העתק התעודה/ות התקפות מצורפות להצעה.

 אני מצהיר כי אני בעל השכלה של מהנדס אזרחי החל מיום _______. .23

 העתק תעודות השכלה/תואר מצ"ב להצעה.

 .שנות ניסיון כמהנדס ובקיאות בטיפול בתשתיות דלק 7מעל ש לי אני מצהיר כי י .24

 

 שבעמוד הבא.יש להמשיך ולמלא את הטבלה ***

 

  



 הפרויקטיםפרטי 
 

 הפרויקטיםתיאור 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

של הפרויקט בתחום שם מלא 

האנרגיה/תשתיות/מע

 רכות דלק

     

 

 תיאור הפרויקט

 

 

  

 

   

 הפרויקטאומדן כספי של 

 בש"ח

     

 הפרויקטהגורם המזמין את 

 

 רשות מקומית  □

 משרד ממשלתי  □

 חברה ממשלתית  □

 רשות סטטוטורית  □

אחר   □

____________

_ 

 

 רשות מקומית  □

 משרד ממשלתי  □

 חברה ממשלתית  □

 רשות סטטוטורית  □

אחר   □

__________

___ 

 

 רשות מקומית  □

 משרד ממשלתי  □

 חברה ממשלתית  □

 רשות סטטוטורית  □

אחר   □

___________

__ 

 

 רשות מקומית  □

 משרד ממשלתי  □

 חברה ממשלתית  □

 רשות סטטוטורית  □

אחר   □

__________

___ 

 

 רשות מקומית  □

 משרד ממשלתי  □

 חברה ממשלתית  □

 רשות סטטוטורית  □

אחר   □

_________

____ 

 

כללה היבטים  האם הפרויקט

 מהבאים

 

לדרכים, התייחסות   □

 כבישים ומסילות

התייחסות לדרכים,   □

כבישים 

 ומסילות

התייחסות לדרכים,   □

 כבישים ומסילות

התייחסות לדרכים,   □

כבישים 

 ומסילות

התייחסות לדרכים,   □

כבישים 

 ומסילות
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 הפרויקטיםפרטי 
 

 הפרויקטיםתיאור 

תשתיות/תשתיות   □

 לינאריות

סקר השפעה על   □

 הסביבה

 הליכי שיתוף הציבור  □

 

תשתיות/תשתיות   □

 לינאריות

סקר השפעה על   □

 הסביבה

הליכי שיתוף   □

 הציבור

 

תשתיות/תשתיות   □

 נאריותלי

סקר השפעה על   □

 הסביבה

 הליכי שיתוף הציבור  □

 

תשתיות/תשתיות   □

 לינאריות

סקר השפעה על   □

 הסביבה

 הליכי שיתוף הציבור  □

 

תשתיות/תשתיות   □

 לינאריות

סקר השפעה על   □

 הסביבה

וף הליכי שית  □

 הציבור

 תחילה:___________ לפרויקטמועדי תפקידו בקשר 

 סיום:____________

תחילה:_________

__ 

 סיום:__________

תחילה:__________

_ 

 סיום:___________

תחילה:_________

__ 

 סיום:__________

תחילה:_________

__ 

 סיום:_________

פרטי המזמין והתקשרות עם 

 אנשי קשר וממליצים

 ין:___________המזמ

איש 

קשר:________

____ 

 תפקידו:__________

טלפון 

נייח:_________

____ 

טלפון 

נייד:_________

____ 

 המזמין:__________

איש 

קשר:______

______ 

 תפקידו:__________

טלפון 

נייח:______

_______ 

טלפון 

נייד:_______

_____ 

 המזמין:___________

איש 

קשר:_______

_____ 

 :__________תפקידו

טלפון 

נייח:________

_____ 

טלפון 

נייד:________

_____ 

 המזמין:___________

איש 

קשר:_______

_____ 

 תפקידו:__________

טלפון 

נייח:_______

______ 

טלפון 

נייד:_______

______ 

 המזמין:__________

איש 

קשר:______

______ 

 תפקידו:__________

טלפון 

נייח:______

_______ 

ן טלפו

נייד:______

______ 

 



- 88 - 

 

 : _______________________המרכז התפעולישם 

 תאריך:______________________________

 חתימה:___________________________

 



 

 טופס ז-5- ניסיון יועץ סביבתי ועמידה בתנאי הסף
 

 פרטים כלליים:

 ________המוצע: ________________________________ היועץ הסביבתישם 

 כתובת:____________________________________________________

 יח ונייד: _____________________________________________יטלפון נ

 דואר אלקטרוני:_____________________________________________

 

 התחייבויות  והצהרות כלליות:

 ום לימודי הסביבה /או מדעי הטבע.תואר אקדמי בתחאני מצהיר כי אני בעל  .25

 להצעה. יםמצורפ והאישורים הרלבנטייםהעתק התעודה/ות 

שנות ניסיון בהכנת תסקירי השפעה על הסביבה/נספח סביבתי לתוכניות  5מעל אני מצהיר כי יש לי  .26

 .סטטוטוריות

 וטוריות.אני מצהיר כי הכנתי תסקירי השפעה על הסביבה/נספח סביבתי ליותר מחמש תכניות סטט .27

 תכניות סטטוטוריות לגביהן הכנתי תסקירי השפעה על הסביבה/נספח סביבתי 5להלן פירוט  .28

 

שם התכנית 

 ומספרה

 -מהות התכנית

במידה ונגעה 

לתשתיות/תשתיות 

 לינאריות יש לציין

מועד תפקידו  גורם מזמין

לציין  -כיועץ

תאריך תחילה 

 ותאריך סיום

שמות וטלפונים אנשי 

 קשר וממליצים 
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 : _______________________היועץ הסביבתישם 

 תאריך:______________________________

 חתימה:___________________________
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 טופס ז-6- ניסיון יועץ בתחום שיתוף הציבור ועמידה בתנאי הסף
 

 פרטים כלליים:

 __________________________המוצע: ______________היועץ שם 

 כתובת:____________________________________________________

 יח ונייד: _____________________________________________יטלפון נ

 דואר אלקטרוני:_____________________________________________

 

 שיתוף הציבור: להלן פירוט הפרויקטים הארציים בהם ייעצתי בתחום

 

שם התכנית 

 ומספרה

 -מהות התכנית

במידה ונגעה 

לתשתיות/תשתיות 

 לינאריות יש לציין

מועד תפקידו  גורם מזמין

לציין  -כיועץ

תאריך תחילה 

 ותאריך סיום

שמות וטלפונים אנשי 

 קשר וממליצים 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 : _______________________היועץשם 

 אריך:______________________________ת

 חתימה:___________________________
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 טופס ז-6- ניסיון הידרולוג/גיאולוג ועמידה בתנאי הסף
 

 פרטים כלליים:

 המוצע: ________________________________________היועץ שם 

 כתובת:____________________________________________________

 יח ונייד: _____________________________________________יטלפון נ

 דואר אלקטרוני:_____________________________________________

 

 להלן פירוט התכניות בהן שימשתי כיועץ:

 

שם התכנית 

 ומספרה

 -מהות התכנית

במידה ונגעה 

לתשתיות/תשתיות 

 לינאריות יש לציין

קידו מועד תפ גורם מזמין

לציין  -כיועץ

תאריך תחילה 

 ותאריך סיום

שמות וטלפונים אנשי 

 קשר וממליצים 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 : _______________________היועץשם 

 תאריך:______________________________

 חתימה:___________________________
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 טופס ז-6- ניסיון יועץ קרקע לעניין השפעות זיהומים על הקרקע ועמידה בתנאי הסף
 

 פרטים כלליים:

 המוצע: ________________________________________היועץ שם 

 כתובת:____________________________________________________

 יח ונייד: _____________________________________________יטלפון נ

 _____________________________________דואר אלקטרוני:________

 

 להלן פירוט הפרויקטים בהם ייעצתי:

 

 -הפרויקטמהות  הפרויקטשם 

במידה ונגע 

לתשתיות/תשתיות 

 לינאריות יש לציין

מועד תפקידו  גורם מזמין

לציין  -כיועץ

תאריך תחילה 

 ותאריך סיום

שמות וטלפונים אנשי 

 קשר וממליצים 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 : _______________________היועץשם 

 תאריך:______________________________

 חתימה:___________________________
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 טופס ז-6- ניסיון יועץ בתחום התחבורה ועמידה בתנאי הסף
 

 פרטים כלליים:

 המוצע: ________________________________________היועץ שם 

 ____________________________________________________כתובת:

 יח ונייד: _____________________________________________יטלפון נ

 דואר אלקטרוני:_____________________________________________

 

 להלן פירוט התכנית בהם ייעצתי בתחום התחבורה:

 

שם התכנית 

 ומספרה

 -מהות התכנית

דה ונגעה במי

לתשתיות/תשתיות 

תשתית /לינאריות

יש  תחבורתית

 לציין

מועד תפקידו  גורם מזמין

לציין  -כיועץ

תאריך תחילה 

 ותאריך סיום

שמות וטלפונים אנשי 

 קשר וממליצים 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 : _______________________היועץשם 

 _תאריך:_____________________________

 חתימה:___________________________
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 טופס ז-6- ניסיון יועץ מוצע נוסף שאינו מפורט במסמכי המכרז
 

 פרטים כלליים:

 _____המוצע: ________________________________________היועץ שם 

 ___________________________________________ :תחום הייעוץ המוצע

 ______________________________________כתובת:______________

 יח ונייד: _____________________________________________יטלפון נ

 דואר אלקטרוני:_____________________________________________

 

 להלן פירוט ניסיונו הרלבנטי של היועץ המוצע:

 

שם התכנית 

שם /ומספרה

 הפרויקט

מהות 

 -התכניתהפרויקט/

במידה ונגעה 

לתשתיות/תשתיות 

 לינאריות יש לציין

מועד תפקידו  גורם מזמין

לציין  -כיועץ

תאריך תחילה 

 ותאריך סיום

שמות וטלפונים אנשי 

 קשר וממליצים 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 : _______________________היועץשם 

 תאריך:______________________________

 ________________________חתימה:___
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 'חנספח 
 התחייבות לשמירה על סודיות והעדר ניגוד עניינים

 
 )כל היועצים וחברי הצוות המוצעים באופן אישי(על מסמך זה יחתמו 

 

 מבוא

 

והחברה הסכימה להתקשר עמי בתנאי כי אשמור על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן בהתאם  הואיל:

ו, וכן על סמך התחייבותי להמנע ממצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד להוראות התחייבות ז

 עניינים בין השירותים הניתנים למזמינה לבין שירותים ו/או עיסוקים אחרים שלי.

 

והוסבר לי וידוע לי כי במהלך העסקתי או בקשר אליה יתכן כי הידיעות להן מתייחס נספח זה  והואיל:

קבל לחזקתי או יבוא לידיעתי מידע או ידע כלשהם, לרבות ) שאהידעאו  המידע(להלן: 

תכתובת, חוות דעת, חומר, תכנית, מסמך, רישום, שרטוט, סוד מסחרי / עסקי או ידיעה 

מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל  1977-לחוק העונשין, תשל"ז 91כהגדרתה בסעיף 

פה ובין בכתב, לרבות בתעתיק, הציבור או מידע שהגיע לידיעתי בקשר להסכם, בין בעל 

בדיסקט או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף, לרבות אף מבלי גרוע 

 מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות.

והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או  והואיל:

לבד לנציגי החברה המוסמכים לעניין ההסכם, ללא הגשת אישור נציג החברה גוף כלשהם מ

המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום לחברה או לצדדים אחרים נזק מרובה ומהווה עבירה 

ופגיעה בהוראות חוק הגנת הפרטיות,  1977-לחוק העונשין, תשל"ז 118פלילית לפי סעיף 

 .1981-התשמ"א

 

ה בזאת כי אני מתחייב/ת במסגרת ההליך וביצוע השירותים המבוקשים, במידה אי לזאת, אני הח"מ מצהיר/

וההצעה במסגרתה מוגש תצהירי זה תזכה בהליך, כדלקמן (למען הסדר ספק המבוא מהווה חלק בלתי נפרד 

 מתצהיר זה):

 סודיות, העדר ניגוד עניינים, והגנה על הקניין
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בגדר סוד מקצועי, למעט מידע פומבי שהוכח כי  ידוע לי שכל מידע שיתקבל אצלי מהמזמינה יהיה .29

פורסם ברבים והיה ידוע לכל ו/או מידע שהיה ידוע למציע טרם התקשרותו בהסכם ו/או מידע אשר 

המציע נדרש לגלותו ע"פ על פי כל דין ו/או ע"פ צו של רשות מוסמכת, וכל זאת בכפוף למתן הודעה 

 על כך למזמינה מראש ובכתב.

לשמור בסוד כל ידיעה ומידע מכל מין וסוג שהוא הנוגע, במישרין ו/או בעקיפין, לחברה הנני מתחייב/ת  .30

ו/או למי מטעמה ו/או לגופים הקשורים עמה, שיגיעו ו/או הגיעו אלי מהחברה ו/או מצדדים שלישיים 

ו בקשר להסכם זה ו/או למתן השירותים המבוקשים על פיו, ולרבות סודות מקצועיים כאמור לעיל (יכונ

") ולא למסור כל ידיעה ו/או נתון ו/או מידע ו/או כל מסמך לאדם שלא מידע" או "המידעלהלן ביחד: 

הוסמך לכך על ידי החברה מראש ובכתב. הנני מאשר כי החברה מסרה כי היא רואה חשיבות רבה 

 ומיוחדת בשמירה על סודיות המידע.

מובהר כי "המידע" כולל גם ידיעות ומידע לצורך המחשה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן,  .31

שנמסרו ו/או שיימסרו לי או למי מטעמי ו/או שיגיעו לידיעתי או מי מטעמי תוך כדי ו/או עקב מתן 

השירותים, בקשר לחברה, לעסקיה ולפעילותה, או בקשר לפרויקטים של החברה, לרבות ומבלי לגרוע 

, טכני, טכנולוגי, מסחרי וכלכלי וכולל מידע בקשר מכלליות האמור, כל מידע עסקי, פיננסי, מקצועי

למוצרים, פיתוחים והמצאות, תוכניות, נהלים, לקוחות, ספקים, התקשרויות, שיטות שיווק, ומידע של 

 צדדים שלישיים אשר נמסר לחברה לצורך ביצוע השירותים.

א לידיעת כל אדם ו/או גוף, הנני מתחייב/ת שאני וכל מי מטעמי לא יעביר, לא יודיע, לא ימסור ולא יבי .32

כל מידע כאמור, ולא יעשה בו שימוש במשך תקופת ההסכם, או בכל עת שהיא בעתיד (להוציא שימוש 

 במידע ככל שיידרש לצורך ביצוע הסכם זה).

הנני מאשר/ת כי ידוע לי כי המידע הניו רכושה של החברה, וכי הוא בעל ערך רב לחברה, וכי מבחינתה  .33

ו בגדר סוד מסחרי ו/או מידע סודי וחיוני לניהול עסקיה. הנני מאשר/ת בשם המציע כי המידע כולו הינ

חשיפתו לאחרים של המידע, כולו או חלקו, ו/או שימוש על ידי אחר במידע כולו או חלקו, הכל בכל 

הקשור ובכל נושא למעט לצורך ביצוע השירותים לתועלתה של המזמינה, יגרום לחברה לנזקים כבדים 

 רים ועקיפים, חלקם בלתי הפיכים.ישי

לאור ערכו וחשיבותו של המידע לחברה ובפרט חשיבות שמירתו בסוד ולאור מהות השירותים אשר  .34

יינתנו על ידי לחברה ו/או לאור האמון אשר יינתן בי ו/או לצורך הבטחת ההגנה על המידע על הקניין 

לול להיגרם לחברה ו/או לאור התמורה ועל האינטרסים הלגיטימיים של החברה ו/או לאור הנזק הע

 המשולמת לי בהסכם זה, אני מתחייב/ת בזאת:

בהתייחס לפרויקטים, מכרזים, הסכמים, התקשרויות וכד' בהם ניתן ייעוץ לחברה  .34.1

לא אתקשר לצורך מתן ייעוץ בקשר עם הפרויקטים או הקשור  –(להלן: "הפרויקטים") 

בתקופת הסכם זה ובין לאחריה ללא מגבלת  והנובע מהם, בין כיועץ ובין כעובד, בין

זמן, עם זוכה במכרז, זכיין (לרבות בעלי מניותיו לרבות בשרשור, קבלניו וכיוצא בזה) 

 "הצד שכנגד"). –או כל צד אחר לפרויקטים להלן יכונו זוכה, זכיין וכד' 



- 98 - 

 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לאחר חלוף חמש שנים מתום תוקפו של הסכם זה על  .34.2

רכותיו ולא לפני שחלפו חמש שנים לפחות מהמועד בו נסתיים לחלוטין מתן הייעוץ הא

לגבי הפרויקט לגביו מבוקשת הבקשה שלהלן, אהיה רשאי לפנות אל החברה לבקש 

ממנה היתר חריג להתקשרות עם הצד שכנגד כהגדרתו לעיל באחד מהפרויקטים. 

או לחברה, וכי היתר כזה יינתן מובהר כי שיקול הדעת האם ליתן היתר כזה נתון במלו

רק בנסיבות חריגות, ובכל מקרה רק בתנאי לחברה. היתר כאמור, אם יינתן, יכול ויינתן 

 למתן שירותים מוגדרים או חלקיים או בכל תנאי אחר או נוסף.

מבלי שהדבר יהווה הצדקה להפרת התחייבויותיי, מוסכם בזאת כי במידה ויקבע על ידי החברה כי  .35

ת מי מהוראות סעיף זה, הרי שבנוסף לכל סעד לו תהא החברה זכאית על פי דין, יחולו הפרתי א

 ההוראות הבאות (במצטבר):

אשלם לחברה מיד עם דרישתה הראשונה לכך פיצוי קבוע ומוסכם מראש בסך החברה  .35.1

תהא רשאית לעכב ו/או לקזז כל סכום שהיא תחוב לי מכל מקור שהוא ומכל עילה 

 הפיצוי המוסכם האמור לעיל.שהיא עד לתשלום 

הנני מאשר/ת כי ניתנת הסכמתי כי המזמינה, אם תרצה בכך לפי שיקול דעתה, תהא  .35.2

זכאית לקבל מבית המשפט המוסמך צו קבוע למניעת או הגבלת פעולותיי או של 

פעולות צדדים שלישיים ביחס אליי כיועץ משפטי, בכל הנוגע להפרה של התחייבויותיי 

 או הנובע מכך.

הנני מצהיר/ה שידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי על פי סעיף זה עלול להוות, בין היתר, עבירה לפי  .36

 .1977-פרק ז', סימן ה' (סודות רשמיים) של חוק העונשין, התשל"ז

מבלי לגרוע מאחריותי על פי הסכם זה ועל פי כל דין אני מתחייב/ת לנקוט בכל אמצעי מתאים שיש  .37

מירה מעולה על כל מידע ומסמך המוחזקים על ידי בקשר לשירותים ולהסכם ברשותי כדי לשמור ש

זה וכדי למנוע עיון בהם מכל אדם שהחברה לא התירה לו זאת בכתב ומראש. כמו כן אציית לכל 

דרישה סבירה של החברה בדבר נקיטת אמצעי בטחון נוספים לאלה שננקטו על ידי. במקרה של 

 ע כאמור לעיל אודיע על כך לחברה מיד עם אירועה.תקלה כלשהי למסמכים ו/או למיד

למען הסר ספק מובהר בזה כי התחייבותי לסודיות כאמור תחול הן במשך כל תקופת הסכם ותקופות  .38

 ההארכה, ככל שיהיו, והן בכל עת שהיא בעתיד, ללא מגבלת זמן.

ם המבוקשים, ניגוד הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי אין לי ולא יהיה לי במהלך תקופת מתן השירותי .39

עניינים או חשש לניגוד עניינים, מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה לא יהיה עם גורם כלשהו, קשר עסקי 

 או אחר העלול להעמיד אותו במצב של ניגוד עניינים או של חשש לניגוד עניינים.

ניינים מיד עם הנני מתחייב/ת כי אודיע לחברה על כל מצב של ניגוד עניינים או של חשש לניגוד ע .40

היוודע הנתון או המצב שעשוי להעמידו בניגוד עניינים או החשש לניגוד עניינים. אני מתחייב/ת כי 

אמנע מלבצע כל פעולה העלולה להעמידני בניגוד עניינים עד לקבלת התייחסות החברה ומשנתקבלה 

 לפעול בהתאם להודעת החברה. –התייחסות כאמור 
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ה מלייעץ בכל נושא שהוא או להיות מועסק או לשמש נושא משרה אצל /אני מצהיר/ה כי אהיה מנוע .41

גורם שהוא צד לסכסוך משפטי או אחר, מול החברה, בנוגע לסוגיות שבהן ייעצתי לחברה או שהייתי 

 6.1מעורב/ת בהן בהיותו מועסק/ת לפי הסכם זה, כל עוד הסכסוך תלוי ועומד, ויחולו הוראות סעיפים 

 מחויבים.בשינויים ה 6.2 -ו

") עומד בנוסף הסדר ניגוד ענייניםכל האמור לעיל בנוגע להעדר ניגוד עניינים בסעיפים לעיל (להלן: " .42

 לאמור בהסכם המצורף למכרז, ובכל מקרה של סתירה ביניהם, יגבר הנוסח המחמיר.

ותיי כל סעיפי המשנה של סעיף זה באים להוסיף האחד על משנהו, וכולם באים להוסיף על התחייבוי .43

 האחרות, לרבות אלה הכלולות במסמכי או נספחי המכרז, וכך יש לקראם.

 תצהיר בדבר היעדר הרשעות קודמות

הריני מצהיר/ה בזאת כי לא הורשעתי או נחקרתי בעבר בגין עבירה כנגד בטחון המדינה, או בגין  .44

מתן קבלת רשמיות עבירה שנושאה פיסקאלי (כגון: אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי 

לחוק העונשין,  438עד  414 -ו 393עד  383, 297עד  290וכיו"ב), או בגין עבירות לפי סעיפים 

, למעט עבירות שלגביהן חלפה תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק המרשם הפלילי 1977 -התשל"ז

 .1981 –ותקנות השבים תשמ"א 

 תצהיר בדבר שימוש בתוכנות המוחזקות כדין

 ייב/ת להשתמש לצורך מתן השירותים המבוקשים אך ורק בתוכנות המוחזקות על ידי כדין.הנני מתח

מבלי לגרוע מכל התחייבות אחרת שלי אני מצהיר/ה כי אני יודע/ת ומסכים/ה כי לחברה הזכות, בכפוף 
לשיקול דעתה הבלעדי, לממש כל אחת מהסמכויות הנתונות לה במסמכי ההליך ובכלל זה לפנות 

ישה להמציא מידע נוסף ו/או הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס למידע שניתן אלי בדר
 במסגרת ההצעה בכלל ונספח זה בפרט.

 ולראיה באתי על החתום:

              

 תאריך                      שם וחתימה                

 אישור עורך דין

 ה בפני במשרדי ברחוב הופיע/   , עו"ד, מאשר/ת כי ביום    אני הח"מ, 
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז.     מר / גב'     בישוב / עיר    
]    המוכר/ת לי באופן אישי [ואשר מוסמך לחייב את המציע /    

ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, 
 לעיל.חתם/ה בפני על התצהיר ד

 
                

  הדין-חתימת עורך        חותמת ומספר רישיון עורך דין    תאריך
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 'טנספח 
 הצעת מחיר לביצוע העבודה

 יש להגיש במעטפה סגורה ונפרדת
 לכבוד

 תשן/קו מוצרי דלק
 

 א.ג.נ.,

 להכנת תכנית סטוטורית לרצועות קווי דלק 9/2411הצעת מחיר למכרז פומבי הנדון: 

 

הח"מ, ___________, נושא/ת ת.ז. מס' ___________, מורשה חתימה מטעם _____________ אני 

מספר מזהה ____________ (להלן: "המציע"), לאחר שקראתי בעיון את כל מסמכי המכרז על תנאיו, לאחר 

שהשתתפתי בכנס המציעים ולאחר שקיבלתי את כל ההבהרות הנדרשות, מתכבד להגיש את הצעת המחיר 

 ל המציע לביצוע כלל השירותים המבוקשים במכרז זה:ש

 ₪.____________________  -בגין ביצוע שלב א' במכרז

 ₪.__________________  -ג' במכרז-בגין ביצוע שלבים ב

 ₪_____________  -במכרז  135.4ה במכרז ועל בסיס המפורט בסעיף -בגין ביצוע שלבים ד

 

זכותה להגדיל את היקף רצועות קווי הדלק אשר יכללו במכרז ויתוכננו מש את ידוע וברור לי כי ככל ותש"ן תמ

וסיף, בהתאם להחלטתה ולשיקול דעתה הבלעדי, רצועות קווי דלק נוספות, לרבות כל תו ,על ידי המציע הזוכה

הצעת המחיר הנ"ל ק"מ רצועות קווי הדלק החולקות רצועות קרקע משותפות עם קצא"א.,  300ו/או חלק מ 

והמחיר המשקף את העלות לק"מ אחד, יוכפל באורך הרצועות הנוספות  -ק"מ 500 -לביצוע שלב זה תחולק ב

 אותן תחליט תש"ן להסדיר.

 

 לכל הסכומים הללו יש להוסיף מע"מ כדין.

 הסכומים הללו הינם סופיים וכוללים את מלוא העלויות וההוצאות הכרוכות בביצוע השירותים נשוא המכרז.

 

תם שם החו
ותפקידו 

 במציע

 חתימה וחותמת   תאריך 

 



- 101 - 

 

 19/241הסכם תכנון מס' 

 שנערך ונחתם בהרצליה, ב _________.

 

 תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ ו/או  בין:

 קו מוצרי דלק בע"מ

 הרצליה 3מרחוב הסדנאות 

 מצד אחד      ")החברה" -(שתיהן ביחד ולחוד להלן  

 

 ______________________ לבין:

  ________ ______________ 

 מצד שני        ")המתכנן" -(להלן  

 

לקבלת הצעות להכנת תכנית סטטוטורית לרצועות קווי  19/241והחברה פנתה במכרז מס'  הואיל

כנספח העתק המכרז מצורף בזאת (להלן: "המכרז" או "העבודה" או "השירותים")  הדלק
 להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו; א'

כנן לאחר שעיין בכל הנחיות והוראות המכרז, הגיש את הצעתו כשהיא מבוססת והמת הואיל :

להסכם זה  כנספח ב'ומותאמת להוראות המכרז על נספחיו והצעת המתכנן מצורפת בזאת 

 והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו; 

ו ולאחר בדיקת הצעת המתכנן ועל בסיס נכונות הצהרותיו ובהתבסס על הנתונים שבהצעת והואיל :

 אישרה וועד המכרזים מיום ____ להתקשר עם המתכנן; 

ושני הצדדים מעוניינים כי העבודה תבוצע שלא במסגרת של יחסי עבודה, אלא כאשר המתכנן  והואיל :

פועל כבעל מקצוע עצמאי המעניק את שירותיו לחברה על בסיס המכרז ובהתאם להצעת 

 המחיר שניתנה על ידו במכרז;

 

 נה והוסכם בין הצדדים כדלהלן :לפיכך הוצהר, הות

 מבנה ההסכם .45

 להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים, המהווים חלק בלתי נפרד הימנו: .45.1
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  מסמכי המכרז. - נספח "א" .45.1.1

 הצעת הזוכה (המתכנן).  - נספח "ב" .45.1.2

 התחייבות לשמירה על סודיות. - נספח "ג" .45.1.3

 התחייבות למניעת ניגוד עניינים. - נספח "ד" .45.1.4

 עריכת ביטוח. אישור -נספח "ה"  .45.1.5

 נוסח ערבות ביצוע -נספח ו .45.1.6

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור במכרז לבין הצעת המתכנן יגבר האמור  .45.2

 במכרז. 

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי ההסכם לבין נספחיו, יגברו הוראותיו  .45.3

 של ההסכם. 

 מבוא, כותרות ונספחים .46

נפרד הימנו והצדדים מתקשרים בהסכם על סמך  המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי .46.1

 האמור במבוא.

כותרות הסעיפים הינם לשם ההתמצאות בלבד ולא ישמשו לצורכי  פרשנותו של הסכם  .46.2

 זה.

 הצהרות המתכנן .47

המתכנן מצהיר ומאשר בזאת כי הוא חותם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את המכרז  .47.1

ההבהרות וההסברים הנחוצים, וכי  לא על נספחיו והבין וקיבל מנציגי החברה את כל 

תהיה לו כל טענה כלפי החברה בקשר עם אי גילוי מספיק ו/או גילוי חסר, טעות או פגם 

 בקשר לנתונים ו/או לעובדות הקשורים בביצוע העבודה.

המתכנן מצהיר ומאשר בזאת כי הבין את צרכי החברה ודרישותיה כמפורט במכרז.  .47.2

י הינו בעל הידע, הרקע, האמצעים, הכישורים והמיומנות המתכנן מצהיר ומאשר בזאת כ

המאפשרים לו לבצע את העבודה על פי המכרז, ההצעה ושאר הוראות הסכם זה. 

המתכנן מתחייב כי הכלים, היעד, האמצעים והכישורים הללו ימשיכו להיות ברשותו עד 

 למילוי מלוא התחייבויותיו על פי המכרז וההסכם.

כי הינו מורשה ע"פ דין לבצע את העבודה וכן כי הינו בעל הידע,  המתכנן מצהיר בזאת .47.3

היכולת, הניסיון, כוח האדם לביצוע העבודה בהתאם להוראות ותנאי המכרז ותנאי הסכם 

זה ובהתאם להוראות כל דין. המתכנן מצהיר בזאת כי התקשר עם היועצים הנדרשים 

 ים נמסרו לחברה.על פי תנאי המכרז וכי העתק מהסכמי ההתקשרות האמור
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המתכנן מצהיר כי אין כל מניעה ו/או הגבלה על פי כל דין ו/או כל הסכם להתקשרותו  .47.4

בהסכם זה ולביצוע האמור בו, כי יש בידיו את כל האישורים הנדרשים על פי כל דין לשם 

ביצוע העבודה וכי בדק את כל הגורמים העשויים ו/או העלולים להשפיע על התקשרותו 

ומאשר בזה  אות הסכם זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מצהיר המתכנןבהתאם להור

כי אין הוא קשור בהווה, ולא יתקשר כל עוד יספק שירותים לחברה לפי הסכם זה, 

בהתחייבות כלפי צד ג' כלשהו שיש או אשר עלול להיות בה ניגוד עניינים אפשרי עם 

מתחייב להודיע לחברה מייד עם ענייני החברה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המתכנן 

היוודע לו כי הוא מצוי או עלול להיות מצוי במצב של ניגוד עניינים כאמור ולנהוג בעניין 

 זה בהתאם להוראות החברה.

המתכנן מצהיר כי התוכניות, הנתונים, החומר הגולמי והמידע שיאספו, יקלטו ויערכו על  .47.5

חברה וזכויות הקניין הרוחני בהם ידו במסגרת העבודה, יהיו בבעלותה המלאה של ה

 יהיו שייכות כולן לחברה.

המתכנן מצהיר בזאת כי ידוע לו כי מתן השירותים על פי ההסכם כפוף לאישור הגורמים  .47.6

 הביטחוניים הרלבנטיים ולא תהא לו כל טענה בעניין זה כלפי החברה.

 המתכנן מצהיר ומתחייב בזאת כדלהלן:  .47.7

קבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל תשלום ו/או טובת כי לא יציע ו/או ייתן ו/או י .47.7.1

הנאה ו/או דמי תיווך כלשהם, במטרה להשפיע במישרין או בעקיפין, על מעשה 

או החלטה של החברה ו/או של נושא משרה ו/או עובד בחברה, בקשר לחוזה  

 ו/או בקשר לכל דבר אחר.

בעקיפין, עם כל  כי הינו מתחייב שלא לפנות ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או .47.7.2

גורם שהוא, לרבות עובד או נושא משרה בחברה וכל צד שלישי אחר, על מנת 

לקבל מידע סודי ו/או על מנת לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לפעול כנגד 

התחרות, בין במסגרת ההסכם ובין בקשר לעבודות ו/או הסכמים ו/או הזמנות 

 אחרים.

י המתכנן ו/או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור בכל מקרה בו התעורר חשד סביר כ .47.7.3

לעיל, רשאית החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ועל אף כל האמור בהסכם, 

לבטל לאלתר את ההסכם, מבלי שלמתכנן יהיו טענות ו/או דרישות כנגד החברה 

בעניין זה. במקרה זה, מובהר בזאת כי המתכנן לא יהיה רשאי להשתתף במכרזי 

 היות צד לחוזה מול החברה.החברה ו/או ל

כל האמור לעיל יחול על המתכנן, לרבות עובדיו וכן על כל צוות היועצים אותו הוא מעמיד  .47.8

 לביצוע העבודה וכל הפועל מטעמו לביצועה.
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 נציגי הצדדים .48

החברה ממנה בזאת את מר רפי רגב, ראש אגף תשתיות אסטרטגיה ונכסים בחברה או  .48.1

וכנציג החברה מול המתכנן בכל הקשור לביצועו של הסכם כל מי שימונה על ידו, כמתאם 

 ").המתאםזה (להלן: "

 למתאם סמכות מכרעת לקבוע האם העבודה בוצעה כראוי על פי תנאי המכרז וההסכם. .48.2

מובהר בזאת כי המתאם ו/או נציגי החברה אינם מוסמכים לשנות מהוראות המכרז  .48.3

הם. כל הוראה ו/או שינוי תנאי וההסכם ו/או לחייב את החברה בחיובים כספים כלש

מתנאי ההסכם תעשה אך ורק בכתב, בחתימת שני הצדדים ועל ידי המוסמכים לחתום 

 ולהתחייב בשם החברה.

 התחייבויות המתכנן .49

בהסתמך על הצהרותיו של המתכנן בהצעה שהגיש למכרז ולאור התחייבויותיו על פי  .49.1

צמו, לבצע את העבודה באופן הסכם זה, נותנת החברה למתכנן, והמתכנן מקבל על ע

שיענה על צורכי החברה בהתאם למכרז, להצעת המתכנן ולהוראות הסכם זה והוא 

 מתחייב לספק לחברה את התוצרים ו/או השירותים הנדרשים כדלקמן:

לתת את מכלול השירותים הנדרשים לביצוע העבודה כמפורט במכרז  .49.1.1

 יעות רצונה של החברה.ולהעמיד את היועצים המפורטים במכרז ובהצעתו לשב

להעסיק כוח אדם ויועצים מקצועיים, מנוסים ומיומנים כנדרש וכתואם  .49.1.2

לביצוע העבודה, הכל כקבוע במכרז ובהצעתו, באיכות הטובה ביותר, ובעלי 

 רשיונות מקצועיים ותקנים לביצוע העבודה.

לבצע את העבודה בנאמנות, במומחיות ובמקצועיות. המתכנן יישא  .49.1.3

 דית לטיב השירותים והעבודה ולתוצאותיה.באחריות בלע

לבצע התאמות, שינוייים ושיפורים לפי דרישות החברה ו/או מהל  .49.1.4

 התכנון ו/או גורמים אחרים, בהתאם להוראות המכרז.

לעמוד בלוח הזמנים המפורט במכרז והלעמיד לרשות החברה את כל  .49.1.5

תחייבים האמצעים הדרושים לשם ביצוע העבודה בזמינות בהיקף ובתנאים המ

 מלוח זמנים זה.

ימים ממועד החתימה על הסכם זה, להחתים את על עובדיו  7 ךתו .49.1.6

וצוות היועצים אותו הוא מעמיד לביצוע העבודה, על התחייבות לשמירה על 

 סודיות בנוסח המצ"ב כנספח ג' להסכם זה.
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להגיש לחברה את כל הנתונים, התוצרים, השרטוטים, המידע  .49.1.7

ים לביצוע העבודה, בכל עת, לרבות במדיה והדוחות המשמשים ונדרש

 דיגיטלית.

ליתן דיווחים בכתב ו/או בעל פה, על פי דרישות החברה ו/או המתאם,  .49.1.8

 בכל הקשור לביצוע העבודה ולתוצרים שיוגשו במסגרת הסכם זה.

מבלי לגרוע ו/או לפגוע בכלליות האמור לעיל, לפעול בתום לב  .49.1.9

המכרז ולעשות כל הנדרש והסביר ובנאמנות בקיום הוראות ההסכם ותנאי 

 שמומחה היה עושה לשם ביצוע העבודה.

 סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם. .49.2

 שלבי הביצוע ומועדיהם .50

 מועד תחילת העבודה הינו מועד החתימה על הסכם זה. .50.1

אם הסכם זה יהיה בתוקף עד להשלמת ביצוע העבודה על פי מסמכי המכרז ובהת .50.2

 להוראותיו.

המתכנן מתחייב בזאת לסיים את ביצוע העבודה על פי שלבי העבודה המפורטים במכרז  .50.3

 ולוח הזמנים הכלול בו, ובהתאם להנחיות המתאם.

המתכנן אינו רשאי לסטות משלבי העבודה ולוחות הזמנים אלא באישור בכתב ומראש  .50.4

מהותיים מסיבות שאינן של המתאם, וזאת לאחר שהמתכנן נוכח לדעת כי ישנם קשיים 

תלויות במתכנן ו/או בצוות היועצים ו/או העובדים שלו, המונעים ממנו לעמוד בלוח 

הזמנים המקורי. למתאם שיקול הדעת האם להיענות לבקשת המתכנן, וזאת לאחר 

שנוכח לדעת כי קשיים אובייקטיבים שאינם תלויים במתכנן ו/או בצוותו הביאו לעיכוב וכי 

 תו עשו הכל באופן סביר ובנסיבות העניין לשם מניעת העיכוב.המתכנן וצוו

אי עמידה של המתכנן בשלבי העבודה ו/או בלוח הזמנים ייחשב כהפרה יסודית של  .50.5

ההסכם ותקנה לחברה את כל הסעדים על פי כל דין בקשר עם הפרה זו, לרבות הזכות 

יצויים המוסכמים למכרז. מימוש הפ 21לקבלת פיצוי מוסכם, בהתאם למפורט בסעיף 

יכול שיעשה בדרך של קיזוז מכל תשלום שמגיע למתכנן ו/או בכל דרך אחרת. אין בפיצויי 

המוסכם כדי לפגוע ו/או למנוע מהחברה להטיל כל סנקציה אחרת כנגד המתכנן על פי 

 כל דין ו/או הסכם.

 פיקוח, בקרה, דיווח ונוהלי עבודה   .51
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ודה ילוו פעולות המתכנן וציוותו על ידי המתאם מוסכם בין הצדדים כי במהלך ביצוע העב .51.1

מטעם החברה ו/או מי שימונה על ידו. המתכנן מתחייב לשתף פעולה עם המתאם ועם 

נציגי מנהל התכנון ו/או נציגי גופי התכנון המוסמכים בכל עת ובכל עניין, להעמיד לרשותם 

  כל מידע ונתונים נדרשים ולפעול על פי הנחיותיהם וקביעותיהם.

בכל דבר הקשור והנוגע לביצוע העבודה, המתאם מטעם החברה הינו הגורם המכריע  .51.2

והקובע ובכלל זה לפרשנות המוסמכת של המכרז ושל הצעת המתכנן והמתכנן מתחייב 

 לפעול על פי הנחיותיו.

המתאם יהיה רשאי לדרוש מעת לעת על פי שיקול דעתו, דיווח על שלבי הביצוע של  .51.3

 העבודה.

ית לדרוש הפסקת עבודתו של עובד מעובדי המתכנן ו/או של יועץ מם החברה רשא .51.4

היועצים הנכללים בצוות שהציע המתכנן, מבלי שתהיה חייבת לנמק את דרישתה, 

והמתכנן מתחייב להפסיק את עבודת העובד/היועץ הנ"ל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, 

ליף את אחד או יום, להח 21רשאית החברה לדרוש מהמתכנן בהודעה מוקדמת של 

יותר מהיועצים ו/או העובדים הפועלים מטעמו בביצוע העבודה, לרבות ראש הצוות. 

במקרה זה מתחייב המתכנן להעמיד יועץ ו/או עובד חלופי אחר, בהתאם לנדרש במכרז 

 ולשביעות רצון החברה.

הנ"ל, רשאית החברה להפסיק את ביצוע העבודה בכללותה על  51.4היה ויופר סעיף  .51.5

י המתכנן ו/או להעביר את הטיפול בנושא בו מטפל העובד/היועץ לגורם חיצוני אחר יד

או לטפל בנושא במסגרת הכלים העומדים לרשותה לפי בחירתה ושיקול דעתה. כל 

סכום שישולם לגורם החיצוני האמור בגין ביצוע העבודה שהמתכנן לא יכול היה לבצע 

 תכנן.לפי סעיף זה, יקוזז מהסכומים המגיעים למ

המתכנן יהיה רשאי להחליף עובד/יועץ מטעמו אך ורק בכפוף לאישור מראש ובכתב  .51.6

של החברה ובתנאי שיעמיד עובד /יועץ העונה על דרישות המכרז ולשביעות רצונה של 

 החברה.

המתכנן ידווח למתאם על כל פגם ו/או פיגור בביצוע העבודה, מיד לאחר התגלותו של  .51.7

 הפגם האמור.

סמכויותיו רשאי המתאם או מי מטעמו לבקר במשרד המתכנן או בכל  לצורך הפעלת .51.8

מקום אחר בו מבוצעים שירותי התכנון והמתכנן מתחייב למסור למתאם כל הסבר או 

מסמך שיידרש על ידו או מטעמו וכן לשתף עמו פעולה כל שיידרש לצורך ביצוע 

 הביקורת כאמור.
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החברה על פי הסכם זה כדי לגרוע  למען הסר ספק, אין בהפעלת סמכויות המתאם או .51.9

 מאחריות המתכנן או לשחררו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.

מובהר כי החברה תהיה רשאית להחליף את המתאם מעת לעת, לפי שיקול דעתה  .51.10

המוחלט, ועל המתכנן להיות בקשר מתמיד עימו ולתאם עמו את כל פעולותיו לפי הסכם 

 ברה. זה, אלא אם נקבע אחרת על ידי הח

למען הסר ספק, החברה רשאית לממש בעצמה או באמצעות מי מטעמה כל סמכות  .51.11

 או זכות המוקנים בהסכם זה למתאם.

הוראות סעיף זה על סעיפי המשנה שבו מהווים מעיקרי ההתקשרות והפרתם תחשב  .51.12

 כהפרה יסודית של ההסכם.

 התמורה .52

ע העבודה ובכפוף התמורה הכספית אותה יהיה המתכנן זכאי לקבל בקשר עם ביצו .52.1

למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה, הנה כמפורט במכרז ובהצעת המחיר שנתן 

 לנספח ב' להסכם זה ובהתאם לאבני הדרך המפורטות במכרז. ט'נספח  -המתכנן

מוסכם במפורש כי התמורה הינה סופית ומוחלטת וכי המתכנן לא יהיה זכאי לשום  .52.2

קרות, עליית מדד, התארכות תקופת ביצוע תוספת מכל סיבה שהיא, לרבות התיי

שירותי המתכנן או הימשכות עבודות הפרויקט מעל למצופה, גידול בהוצאות לביצועם 

 בפועל של השירותים מעבר למתוכנן, או מכל עילה אחרת איזו שהיא.

שולמו למתכנן תשלומים ביתר בניגוד להוראות המכרז ו/או הסכם זה או שמגיעים  .52.3

מתכנן (לרבות בגין פיצויים), רשאית החברה לקזז את הסכומים לחברה כספים מה

הנ"ל בצרוף הפרשי הצמדה מיום התשלום ביתר או מיום שמגיעים לה כספים לפי 

 העניין ועד ליום הקיזוז בפועל. 

  שלילת יחסי עובד מעסיק .53

מוסכם ומוצהר בזה כי בהתקשרותו עם החברה בהסכם זה, פועל המתכנן כקבלן  .53.1

י תלוי. לא יחולו כל יחסי עובד ומעסיק בין החברה לבין המתכנן ו/או עובדיו עצמאי ובלת

ו/או צוות היועצים הפועלים איתו ו/או הבאים מטעמו. המתכנן פוטר בזה מראש את 

 החברה מכל אחריות שהיא, הנובעת מיחסי עובד ומעסיק.

בל על פי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המתכנן ישלם בעצמו, בגין כל התקבולים שיק .53.2

 -אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -הסכם זה, את כל תשלומי המיסים לרבות

 תשלומי מס הכנסה שהוא חב בגין מתן השרותים.
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המתכנן ישא לבדו בכל אחריות ו/או חבות בגין עובדיו ובכלל זה יהיה אחראי לבדו לכל  .53.3

 -דין או הסכם (כגון התשלומים והזכויות הסוציאליות המגיעים לו ולעובדיו על פי כל

ניכויי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועים ותשלומים 

 סוציאליים אחרים).

המתכנן מתחייב לשפות את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל הוצאה ו/או  .53.4

נזק ו/או הפסד שייגרמו לה במקרה של תביעה ו/או דרישה מצד המתכנן ו/או מי 

ו כלפי החברה, הנובעים מיחסי עובד מעסיק ו/או הקשורים לכך, ולרבות הוצאות מעובדי

ימים מהמועד בו  30משפט ושכ"ט עו"ד. תשלום השיפוי יבוצע  על ידי המתכנן בתוך 

 קיבל המתכנן את דרישת החברה כאמור.

 תכניות, מסמכים והבעלות בהם   .54

מים, החישובים והמסמכים כל התוכניות, המפרטים, כתבי הכמויות, המפות, התרשי .54.1

האחרים אותם יכין המתכנן ו/או כל המסמכים הקשורים לעבודה ההנדסית (להלן לעניין 

 "), הינם רכוש החברה בלבד.המסמכים" –סעיף זה 

החברה תהיה רשאית להשתמש במסמכים, לפי ראות עיניה וללא הגבלות כלשהן  .54.2

וסף מעבר לתמורה הקבועה ומבלי שהמתכנן יקבל עבור זאת פיצוי או כל תשלום נ

בהתאם להוראות הסכם זה. המתכנן מוותר בזאת מראש על כל טענה ותביעה בגין 

זכותה זו של החברה, בין לתביעות כספיות ובין לתביעות של זכות יוצרים ובין לתביעות 

 מכל סוג שהוא.

על ידי כל המסמכים, שיוכנו ע"י המתכנן ו/או שיגיעו לידיו במסגרת הסכם זה, יישמרו  .54.3

המתכנן בצורה מסודרת, מעודכנת וממוינת ולא יושמדו אלא באישורה בכתב של 

 החברה. 

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם מובהר בזאת כי למתכנן לא תהא איזו זכות עיכוב, עכבון  .54.4

או שעבוד על המסמכים והוא לא יהא זכאי מאיזו סיבה שהיא, למנוע מסירתם לחברה 

 א לנכון.ומשמוש החברה בהם כפי שתמצ

תוך כדי מהלך ביצוע הפרויקט או בתום שלב משלבי העבודה, לפי העניין, חייב   .54.5

המתכנן למסור לחברה, פירוט יתר או השלמות לתכניות ולמסמכים שהוכנו על ידי 

 המתכנן, תוך הזמן שייקבע על ידי החברה.

חייב המתכנן למסור למתאם את כל  -הובא החוזה לידי גמר בנסיבות כלשהן   .54.6

 המסמכים (אורגינלים ואת ההעתקים). 
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יימסר הן במדיה מגנטית והן באופן רגיל. המתכנן יעביר לידי  -כל מסמך שיימסר  .54.7

החברה את כל התוכניות הממוחשבות אותן הכין המתכנן בהתאם להוראות הסכם זה, 

על גבי דיסקים (או אמצעי איחסון מידע דומה), כאשר המידע מותאם לשימוש על ידי 

ה בתוכנת "אוטוקאד" בלבד או כל תוכנה אחרת אותה יאשר המתאם על פי החבר

שיקול דעתו הבלעדי, מראש ובכתב. המתכנן לא יהיה זכאי לשום תשלום נוסף בעד 

  השירותים האמורים בסעיף זה ו/או בעד עדכון החומר האמור בהם.

ם שיוכנו המתכנן לא יהיה רשאי להשתמש בתוכניות, החישובים, התיאורים והמסמכי .54.8

על ידו במהלך ביצוע השירותים לכל מטרה שהיא זולת לפרויקט ולא יהיה רשאי לפרסם 

ברבים בכל צורה שהיא, אלא אם קיבל את הסכמת החברה מראש ובכתב ובהתאם 

 לתנאי ההסכמה. 

לרבות הבעלות בכל זכויות היוצרים ו/או הסודות המסחריים  -בעלות בסעיף זה משמע  .54.9

 וניטין, רשומים או לאו, המתייחסים למסמכים האמורים.ו/או מדגם ו/או מ

 ניגוד עניינים .55

המתכנן מצהיר ומאשר בזאת כי אין הוא קשור בהווה, ולא יתקשר כל עוד יספק  .55.1

שירותים לחברה לפי חוזה זה, בהתחייבות כלפי צד ג' כלשהו שיש או אשר עלול להיות 

ל התחייבות למניעת ניגוד עניינים בה ניגוד עניינים אפשרי עם ענייני החברה, יחתום ע

כמצורפת כנספח "ד" לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו ויחתים את צוות היועצים 

 המפורט בהצעתו על נספח ד' האמור. 

מבלי לגרוע מן האמור, המתכנן לא יפעל בשום מקרה תוך ניגוד עניינים עם האינטרסים  .55.2

עניינים, והוא יודיע מייד לחברה בכל מקרה  של החברה ולא יעמיד עצמו במצב של ניגוד

 שמתעוררים חשש או אפשרות לניגוד עניינים.

המתכנן מתחייב כי במשך כל תקופת הסכם זה ובמהלך תקופה של שנים עשר חודשים  .55.3

לאחר ביטולו או סיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, לא יעסיק, בין במישרין ובין 

 , אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב.בעקיפין, מי מהעובדים של החברה

  שלילת זכות העיכבון .56

המתכנן לא יהיה רשאי, בכל מקרה שהוא, לעכב תכניות, מפרטים ו/או מסמכים אחרים המגיעים ו/או 

 השייכים לחברה או כל חלק מן העבודה.

  קיזוז .57

ל החברה תהא רשאית לקזז כל סכום המגיע לה לטענתה מאת המתכנן לפי הסכם זה או לפי כ

 התקשרות אחרת מן התמורה אשר תשולם למתכנן בהתאם להוראות הסכם זה .

 אחריות המתכנן לנזקים  .58
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המתכנן מתחייב לבצע את השירותים בהתאם להוראות ההסכם בנאמנות, במומחיות,  .58.1

בזהירות וברמה מקצועית מעולה, והוא אחראי מכל הבחינות לטיב השירותים שבוצעו 

ק על ידו או פעל מטעמו בביצוע השירותים. מבלי לגרוע על ידו או ע"י כל מי שהועס

מאחריותו המקצועית של המתכנן מובהר כי המתכנן יהיה אחראי לכל סטייה בתכנון 

הפרויקט או בתקצובו אשר נובעת מטעויות ו/או אי דיוקים של המתכנן בתכנון ו/או 

 במסמכים שהוכנו על ידו במסגרת השירותים. 

יות מלאה ומוחלטת כלפי החברה וכלפי כל צד ג' לכל ובגין כל המתכנן יהא אחראי אחר .58.2

תאונה, חבלה, או נזק, איזה שהוא, בלי יוצא מן הכלל, שיגרמו בשל מעשה או מחדל של 

המתכנן, עובדיו, שלוחיו וכל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין, 

מטעמו ו/או עקב רשלנות בתכנון  מביצוע השירותים נשוא הסכם זה על ידי המתכנן ומי

ו/או בפיקוח, בין שהאובדן או הנזק נגרמו באקראי ובין שהיו תוצאה הכרחית וצפוייה 

בקשר לשירותים נשוא הסכם זה, והמתכנן יפצה את החברה ו/או את הניזוק(ים), לפי 

המקרה, בכל דמי הנזק, ההפסד וההוצאות שייגרמו להם בגין אירוע לו אחראי המתכנן 

 כאמור.  

המתכנן מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את החברה ונציגיה על כל נזק, הפסד או  .58.3

הוצאה בהם ישאו על וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש ע"י אדם 

כלשהו, נגדם או נגד כל מי מעובדיהם או שלוחיהם בגין כל תאונה חבלה, נזק, הפסד או 

ו בעקיפין, עקב מעשה או מחדל של המתכנן או מי מטעמו הוצאה שנגרמו, במישרין א

בביצוע השירותים, לכל אדם, כולל המזמין עובדיו או מי מטעמו, לרבות כל ההוצאות 

ימים מהמועד  30המשפטיות שייגרמו להם. תשלום השיפוי יבוצע על ידי המתכנן בתוך 

  בו נמסרה לו דרישה לשיפוי כאמור.  

לוטין את החברה, עובדיה, שלוחיה וכל מי מטעמה מכל המתכנן משחרר מראש ולח

  אחריות וחובה לכל ובגין כל מעשה או מחדל כנ"ל.

החברה מתחייבת להודיע למתכנן בהקדם האפשרי על כל תביעה בגינה עלול להתחייב 

 המתכנן בשיפוי כאמור וכן לסייע למתכנן במידה סבירה בהתגוננות בפני תביעה כאמור. 

יהיה בכל היתר, אישור או הוראה  שניתנו על ידי החברה או מי מטעמה, מוסכם כי לא  .58.4

ובין השאר אישורם לתוכניות, ללוחות הזמנים ולכל מסמך אחר, כדי לגרוע מאחריותו 

המלאה של המתכנן, כאמור בסעיף זה לעיל, או לשחרר את המתכנן מאחריותו המלאה 

ה אחריות לשירותי המתכנן וכל כאמור, ואין בהם כדי להטיל על החברה או מי מטעמ

 הכרוך והקשור בהם.



- 111 - 

 

שום הוראה מהוראות חוזה זה אין בה והיא לא תתפרש כמטילה על החברה או מי  .58.5

מטעמה אחריות כלשהי או כדי להטיל עליה חיוב בפיצויים בגין כל נזק, אובדן, הוצאה או 

 ' כלשהו. הפסד העלול להיגרם לגופו או לרכושו של המתכנן, מי מטעמו או צד ג

אין באמור בהסכם זה לעיל, כדי לגרוע מחובת המתכנן לערוך ביטוחים כמתחייב   .58.6

בהסכם זה ו/או כדי לגרוע מזכותה של החברה לקבל מחברות הביטוח את מלוא הכספים 

 המגיעים לה ע"פ פוליסות הביטוח שערך המתכנן כמתחייב בהסכם זה ו/או ע"פ הדין. 

 ביטוח   .59

ת המתכנן על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המתכנן לערוך מבלי לגרוע מאחריו  .59.1

ולקיים, על חשבון המתכנן, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות המתכנן 

כנספח מכח הדין, את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה 
, "אישור עריכת הביטוח"ו "ביטוחי המתכנן", והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: ה'

 לפי העניין), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל. 

היה ולא מועסקים עובדים על ידי המתכנן, למתכנן הזכות שלא לערוך ביטוח חבות  .59.2

 לאישור עריכת הביטוח. 3מעבידים כמפורט בסעיף 

על  ללא צורך בכל דרישה מצד החברה, על המתכנן להמציא לידי החברה, עם חתימתו .59.3

הסכם זה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי המבטח. כמו כן, מיד בתום 

תקופת הביטוח, על המתכנן להמציא לידי החברה אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין 

חידוש תוקף ביטוחי המתכנן לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם 

 לעיל. 15.1רט בסעיף זה בתוקף ו/או לתקופה נוספת כמפו

בכל פעם שמבטח המתכנן יודיע לחברה כי מי מביטוחי המתכנן עומד להיות מבוטל או  .59.4

עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על המתכנן לערוך את 

אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי 

 ח כאמור.לרעה בביטו

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי המתכנן הינם בבחינת דרישה  .59.5

מזערית המוטלת על המתכנן, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של המתכנן לפי 

ההסכם ו/או על פי כל דין ואין בה כדי לשחרר את המתכנן ממלוא החבות על פי הסכם 

היה כל טענה כלפי החברה או מי מטעם החברה בכל זה ו/או על פי דין, ולמתכנן לא ת

 הקשור לגבולות האחריות כאמור.

לחברה תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא על ידי  .59.6

המתכנן כאמור לעיל, ועל המתכנן לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו 

 ר להתחייבויות המתכנן על פי הסכם זה.על מנת להתאים את הביטוחים נושא האישו
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מוצהר ומוסכם כי זכויות החברה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן  .59.7

מטילות על החברה או על מי מטעם החברה כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי 

בה שהיא המתכנן, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חו

המוטלת על המתכנן על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים 

 כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.

המתכנן פוטר את החברה והבאים מטעמה מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד  .59.8

ן או מי מטעם המתכנן לחצרי החברה  המשמש לצורך מתן כלשהו המובא על ידי המתכנ

השירותים, ולא תהיה למתכנן כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן 

 ו/או נזק כאמור. פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

יתור בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי המתכנן, ייכלל סעיף בדבר ו .59.9

המבטחים על זכות התחלוף כלפי החברה והבאים מטעמה; הוויתור על זכות התחלוף 

 כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו  .59.10

ל השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם המתכנן, ע

המתכנן לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף 

 ההתקשרות.

מובהר בזאת כי על המתכנן מוטלת האחריות כלפי החברה ביחס לשירותים במלואם  .59.11

 לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה .

ווה הפרה של ההסכם. על אף האמור סעיפי הביטוח הינם מעיקרי ההסכם והפרתם מה .59.12

יום  10לעיל, אי המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 

 ממועד בקשת החברה, בכתב, להמצאת אישור כאמור.

  החובה לפעול עפ"י דין .60

מכל  המתכנן מצהיר כי ידוע לו שאין בכל האמור בחוזה זה או בכל הודעה שתינתן על פיו כדי לשחררו

חובה המוטלת עליו לפי כל דין או צורך לקבל כל רשיון או היתר, או מן הצורך לשלם כל מס, היטל 

 אגרה, תשלומי חובה וכיוצ"ב, המוטלים עליו על פי כל דין.

  השימוש בסמכויות .61

הסמכויות שהוענקו בחוזה זה או אחר לחברה ולמתאם, ביחד או בנפרד, וכן השימוש או אי השימוש 

ולם או מקצתם, לא יפגעו בהוראה מהוראות הסכם זה, לא יגרעו במאומה מהתחייבויות ו/או בהם, כ

 מאחריות המתכנן לפי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או מזכויות החברה.

 ביטול ההסכם .62
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על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם, רשאית החברה, לפי שקול דעתה הבלעדי, בכל  .62.1

להביא הסכם זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן עת ומסיבה כלשהי ומבלי לנמק, 

הודעה בכתב על כך למתכנן ולמתכנן לא תהיה כל זכות מכל מין וסוג שהוא לתשלום 

ו/או לפיצוי ו/או לשיפוי בגין שימוש החברה בזכותה זו, וזאת למעט תשלום בגין 

נה הודעה ניתהשירותים שביצע המתכנן בפועל עד למועד הנקוב בהודעת החברה. 

ימים  30 -כאמור יבוא ההסכם לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ 

 מיום משלוח ההודעה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות כל דין, תהא החברה רשאית לבטל את הסכם ו/או  .62.2

להביא את תקופת ההסכם לסיומה מיידית ובלא צורך בהודעה מוקדמת, בכל אחד 

 אים:מהמקרים  הב

אם נפטר המתכנן, פשט רגל, נעשה בלתי כשיר משפטית, הוחל  .62.2.1

בהליכי פירוק המתכנן ו/או ניתן צו כינוס נכסים נגדו ו/או עשה הסדר עם נושיו 

או כל פעולת פשיטת רגל או פירוק אחרת ו/או הוטל צו עיקול על עסקיו ו/או 

צו וסעד  לרבות כל -” צו(“יום משעת הטלתו  21מיטלטליו ולא הוסר תוך 

 זמני), והכל לפי העניין. 

אם המתכנן הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות ההסכם ולא תקן את  .62.2.2

ההפרה בתוך זמן סביר לאחר שקבל התראה על כך מהחברה ובכלל זה אם 

התרה המתאם במתכנן בכתב כי אין הוא מתקדם בביצוע העבודה, לרבות 

במועדים שנקבעו,  כל חלק הימנה, בצורה ואופן המבטיחים את סיומה

והמתכנן לא נקט בצעדים המתאימים להבטחת סיום העבודה נשוא ההתראה 

יום למן קבלת ההתראה מאת המתאם. 14במועד שנועד לסיומה, וזאת בתוך 

  

למתאם יהא שיקול הדעת הבלעדי לקבוע באם נקט המתכנן בצעדים 

 מה.המתאימים להבאת העבודה ההנדסית לכדי סיום המועד הקבוע לסיו

הוגש כנגד המתכנן כתב אישום פלילי ו/או מתנהלת כנגדו חקירה  .62.2.3

 פלילית ו/או המתכנן הורשע בפלילים.
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בכל מקרה בו בוטל ההסכם כאמור לעיל, ומבלי לגרוע מהוראות הסכם זה, תהא החברה  .62.3

רשאית למסור את ביצוע השירותים לצד שלישי, לפי שיקול דעתה הבלעדי ועל חשבון 

ישא בכל ההוצאות הסבירות הכרוכות בכך. החברה תהיה רשאית  המתכנן. המתכנן

לגבות, לנכות או לקזז את ההוצאות האמורות, מכל סכום שיגיע למתכנן בכל זמן שהוא 

מאת החברה, בין לפי הסכם זה ובין מכוח התקשרות אחרת עם המתכנן. החברה תהא 

, להשתמש בכל התוכניות רשאית, מבלי שלמתכנן יהיו כל טענות ו/או דרישות בקשר לכך

והמסמכים הקשורים לעבודה ההנדסית שהוכנו על ידי המתכנן עד לביטול ההסכם 

 כאמור.

בוטל ההסכם כאמור בסעיף זה לעיל, תשלם החברה למתכנן את התשלום המגיע לו  .62.4

בגין עבודה שביצע בפועל, על פי קביעת המתאם, בקיזוז הסכומים המגיעים לחברה מן 

פיצויים בגין נזקים והפסדים שנגרמו לחברה עקב אחריותו של המתכנן המתכנן, לרבות 

ו/או מהפרתו את תנאי הסכם זה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד לו זכאית החברה על פי 

הדין. המתכנן מוותר, בוויתור סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה 

 נו בפועל, כאמור לעיל.במקרה כנ"ל, למעט בגין תשלום עבור השירותים שנית

מובהר למען הסר ספק כי אף לאחר תום תקופת ההסכם יוסיף המתכנן להיות אחראי  .62.5

לכל העבודה ההנדסית והשירותים שביצע בהתאם להסכם זה במהלך תקופת 

 ההתקשרות.

למען הסר ספק מובהר בזאת שעם הבאת ההסכם לידי גמר כאמור, מובאים גם  .62.6

 התקשר איתם, כאמור לעיל, לידי גמר.  שרותיהם של היועצים שהמתכנן

 ערבויות  .63

כבטחון למילוי התחייבויותיו של המתכנן על פי הסכם זה ועל פי הוראות המכרז, מתחייב  .63.1

המתכנן להמציא, בתוך ___ ימים ממועד מתן ההודעה על הזכייה במכרז, ובטרם 

כהגדרתו  החתימה על הסכם זה, ערבות ביצוע בנקאית של בנק ו/או של מבטח מורשה

 ")ערבות ביצוע(להלן: " 1981 -בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א

 מהצעתו במכרז. 10%המהווה ₪ צמודה למדד המחירים לצרכן, על סך של ______ 

 ערבות הביצוע תעמוד בתוקפה עד למשך שלושה חודשים לאחר תום תקופת ההסכם .63.2

ככל ויידרש המתכנן  המאוחר מבין השניים.לפי  -ו/או עד ליום ________________

יום ממועד קבלת דרישה  14להאריך את תוקף הערבות, הוא מתחייב לעשות זאת בתוך 

 מהחברה.

 תב הערבות יהיה בהתאם לנוסח המצורף להסכם זה כנספח ו'.כ .63.3
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הערבות תשמש להבטחת מילוי תנאי ההסכם והוראות המכרז וכן לפיצוי ושיפוי החברה  .63.4

על כל נזק, תשלום, אובדן, הפסד או הוצאה שנגרמו /או עלולים להגרם לחברה, בין 

המכרז, כולם או מקצתם על במישרין ובין בעקיפין, עקב אי מילוי תנאי והוראות ההסכם ו

 ידי המתכנן ו/או עקב ביטול ההסכם, הגבלתו או התלייתו.

, כולה או לגרוע ו/או לפגוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לחלט את הערבותמבלי  .63.5

אם נגרם לה נזק עקב אי מילוי תנאי ההסכם והמכרז, לרבות בכל אחד מקצתה, 

 מהמקרים הבאים:

השהייה או אי עמידת המתכנן  נגרם לחברה הפסד עקב עיכוב, .63.5.1

 במועדים שנקבעו.

לא נעשה כיסוי ביטוחי כנדרש ו/או הכיסוי הביטוחי בוטל הוגבל או  .63.5.2

 שונה.

המתכנן אינו עומד בדרישות האיכות ובדרישות העמדת צוות  .63.5.3

 המתכננים הנדרשות על פי ההסכם והמכרז.

 המתכנן מפר בהתמדה ו/או בזדון את הוראות ההסכם והמכרז. .63.5.4

ה נגד החברה תביעה או דרישה לתשלום פיצוי ונזק עקב הפרת הוגש .63.5.5

תנאי ההסכם, בשל ביצוע לקוי של ההסכם או בשל ביטול ההסכם, וכן 

 אם נגרמו לחברה הוצאות בשל תביעה זו.

 נגרמו לחברה הוצאות ו/או נזקים בשל ביטול ההסכם. .63.5.6

החברה רשאית לחלט את הערבות אף בשל הפרה צפוי של ההסכם  .63.5.7

ול תנאי ההסכם המצדיקים, לפי שיקול עתו, חילוט מוקדם של או סיכ

הערבות, וזאת לאחר קיום שימוע והזדמנות למתכנן להשמיע את 

 טענותיו בפני החברה.

החברה תהיה רשאית לחלט את הערבות כולה ו/או מקצתה, עד גובה הסכום  .63.6

הנקוב בה, ובלבד שהתרתה במתכנן כי אם בתוך התקופה הנקובה בהתראה 

יתקן את המעשה או המחדל נושא ההתראה תחולט הערבות. חולטה  לא

ימציא המתכנן ערבות חדשה ו/או ישלים את יתרתה עד לגובה  -הערבות

הערבות המקורית וזאת מיד עם דרישתו של האחראי בחברה. אי השלמת 

הערבות ו/או אי המצאת ערבות חדשה מהווה הפרה מהותית ויסודית של 

 והנובע מכך. ההסכם, על כך הכרוך

אין באמור לעיל כדי לשחרר את המתכנן ממילוי מלא ומדויק של התחייבויותיו  .63.7

 על פי ההסכם והמכרז.
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אין באמור לעיל כדי להגביל  ו/או לגרוע מסמכויותיה ו/או מזכויותיה של החברה  .63.8

על פי כל דין ו/או הסכם לרבות הזכות לתבוע בכל דרך שהיא את המתכנן על 

 בהם. הנזקים שהוא חב

 העברת זכויות וחובות .64

המתכנן לא ימחה ו/או יעביר ו/או ישעבד לאחר את זכויותיו או התחייבויותיו בהתאם  .64.1

להוראות הסכם זה, כולן או מקצתן, ולא ימסור או ימחה כל זכות או התחייבות לפיו, אלא 

אם קיבל לכך אישור מראש ובכתב של החברה ובכפוף לתנאיו והכל בכפוף להוראות 

 ם זה.הסכ

המתכנן אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע העבודה כולה או מקצתה, אלא בהסכמת  .64.2

 המתאם בכתב ומראש..

העביר המתכנן את זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה (באישור החברה),  יישאר הוא  .64.3

אחראי לכל ההתחייבויות המוטלות על המתכנן על פי הסכם זה. החברה שומרת לעצמה 

עסיק מהנדסים, מתכננים, מתאמים ויועצים אחרים כלשהם בכל הקשור את הזכות לה

 לעבודה ולשירותים נשוא הסכם זה וזאת במקביל למתכנן. 

החברה רשאית להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיה וכל חובה מחובותיה לפי הסכם  .64.4

 זה, כפי שיראה בעיניה, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד המתכנן ובלבד שהנעבר יטול

 על עצמו כלפי המתכנן את התחייבויות החברה לפי הסכם זה.

 הוראות סעיף זה הינן יסודיות ומהותיות והפרתן תחשב הפרה יסודית של ההסכם. .64.5

  סודיות .65

המתכנן, לרבות כל עובד וכל מי שיפעל בשמו או מטעמו במתן השירותים לפי הסכם זה,  .65.1

 מתחייב בזאת:

הרשימות, המפרטים וכל יתר  לשמור על סודיות התכניות, השרטוטים, .65.1.1

הניירות והמסמכים המתייחסים לעבודה ההנדסית, לפרוייקט ו/או לביצוע 

הפרוייקט, (לרבות העתקים) בין שהוכנו על ידי המתכנן ו/או מטעמו ו/או על 

 חשבונות ובין שהוכנו על ידי החברה ו/או מטעמה ו/או על חשבונה.

ליו עקב ביצוע הסכם זה, לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה או שתגיע א .65.1.2

 ולא למסור כל מידע, במישרין או בעקיפין, הנוגע לקווי הדלק ו/או לפרוייקט.
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המתכנן מתחייב להחתים את עובדיו ואת כל מי שנמצא בשירותו בקשר עם ביצוע  .65.2

העבודה ההנדסית על התחייבות לשמור בסוד כל חומר וידיעה שיגיעו אליהם עקב הסכם 

ברה והמצורף כנספח "ג", ולמסור למתאם, לפי דרישתו, כל זה בנוסח המקובל בח

 התחייבות שנחתמה כאמור.

מובהר, כי המתכנן יהיה אחראי כלפי החברה במקרה בו עובדיו וכל מי הנמצא בשירותו,  .65.3

 בקשר עם ביצוע העבודה, לא ישמור בסוד כל חומר וידיעה כאמור.

יעסקו בעבודה לפי הסכם זה, המתכנן יודיע למתאם על כל שינוי בהרכב העובדים ש .65.4

 וימסור את פרטי העובדים ויחתימם על ההתחייבות הנ"ל.

 ויתור על זכויות ותיקון ההסכם .66

שום ויתור, הנחה, קבלת תשלום כלשהו, הימנעות מפעולה או מתן ארכה מצדו של אחד  .66.1

הצדדים או מי מטעמו לא יחשבו כוויתור על זכות מזכויות הצדדים, והם יהיו רשאים 

 שתמש בזכויותיהם, כולן או מקצתן ובכל עת שימצאו לנכון.לה

הסכם זה אינו ניתן לשינוי, אלא במסמך בכתב חתום על ידי כל הצדדים, וכל שינוי ו/או  .66.2

ביטול של סעיף מסעיפי ההסכם, יעשה אך ורק במסמך בכתב אשר ייחתם על ידי שני 

 הצדדים.

הצדדים, ואין להתחשב בכל משא הכתוב בהסכם זה ממצה בלעדית את כל המוסכם בין  .66.3

ומתן שקדם לחתימתו או שהתקיים בד בבד עם חתימתו ו/או במצגים ו/או בהתחייבויות 

ו/או בחוזים שקדמו או שהיו תנאי לחתימתו והסכם זה יבוא במקום כל החוזים הקודמים 

 בכתב או בעל פה בין החברה לבין המתכנן, במידה וישנם.

  ופים ציבורייםאישור בהתאם לחוק עסקאות ג .67

באם המתכנן הינו "תושב ישראל" כמשמעותו בפקודת מס הכנסה, ימציא המתכנן לחברה, עם חתימתו על 

 .1976 -הסכם זה, אישור בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) התשל"ו 

   סמכות מקומית .68
לעדי, בכל עניין הקשור והנובע מהסכם הצדדים מצהירים ומסכימים בזאת כי בית המשפט הייחודי והב

 זה, יהא בית המשפט המוסמך בתל אביב יפו.

 כתובות הצדדים והודעות .69

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה תהיינה כמפורט בראשית ההסכם. .69.1
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ל בדואר רשום, תיחשב כאילו הגיעה ”כל הודעה שתישלח לצד כלשהו לפי הכתובות הנ .69.2

עה נמסרה למשלוח בדואר. על אף האמור לעיל שעות מזמן שההוד 72לתעודתה לאחר 

ניתן למסור הודעה על ידי מסירה ביד ו/או במסירתה בכתובת הצדדים או במשרדם, 

 ומועד המסירה הוא שיקבע.

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 
 
 
 
 

  _____________________       ___________________ 
 נפט ואנרגיה בע"מתשתיות                  המתכנן     

  



- 119 - 

 

 נספח "ג"         

 התחייבות לשמירת סודיות

 

המתכנן מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לאף אדם או גורם, זולת הנוטלים חלק בביצוע 

אשר יגיע לידיעת המתכנן אישית או מי  -ניהולי, כספי, מקצועי ביטוחי  או כל מידע אחר   -התכנון, כל מידע 

ו על החברה או בקשר אליה, במשך התכנון, בין במישרין ובין בעקיפין; בין אם המידע הגיע בקשר עם מטעמ

 ") .המידעביצוע התכנון ובין אם הגיע ללא קשר עם ביצוע התכנון (להלן: "

המתכנן מתחייב בזאת לא למסור פרטים כלשהם על ביצוע התכנון, על תוכנם או על היקפם לאדם או גורם 

 מך מראש ובכתב לקבל פרטים אלה על ידי המתאם.שלא הוס

המתכנן מתחייב בזאת לא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמו ובין באמצעות אחרים אלא למטרת ביצוע 

 התכנון.

המתכנן מתחייב בזאת לשמור בהקפדה את המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת הגעתו 

 תכנן להגביל את הגישה למידע אך ורק לנוטלים חלק בביצוע התכנון  מטעמו.לידי אחר. בתוך כך מתחייב המ

המתכנן מתחייב בזאת להביא תוכן התחייבות זאת לידיעת כל אחד מאנשים שיעסקו מטעמו בביצוע התכנון 

ולהחתים כל אחד מהם על התחייבות אישית לקיים את ההתחייבויות של המתכנן, כפי שפורטו לעיל ולהמציא 

לא יעסיק אדם בביצוע התכנון אלא אם כן חתם על התחייבות  עותק ההתחייבות החתומה לחברה. המתכנןמיד 

 אישית לסודיות בנוסח הנ"ל.

 

 בכבוד רב, 
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 נספח "ד"

 

 התחייבות למניעת ניגוד עניינים
 

ת שהיא, שיש בה כדי המתכנן מצהיר כי נכון למועד התקשרותו בהסכם זה, אין הוא יודע על כל מניעה חוקי

להפריע לביצוע החוזה, וכי אין הוא קשור ו/או מעורב, באופן ישיר או עקיף בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד 

 עניינים ביחס להתחייבויותיו מכוח חוזה זה ו/או מכוח המכרז.

ו/או עניין המתכנן מתחייב להימנע במשך כל תקופת הסכם זה מלקחת חלק ו/או להיות מעורב בכל עסקה 

 אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם הסכם זה ו/או עם הוראות המכרז.

 המתכנן מתחייב להביא לידיעת החברה, מייד כשנודע לו, על כל חשש לניגוד עניינים.

ה, וכי החברה בכל פעולותיו בקשר עם הסכם ז המתכנן מצהיר כי ידוע לו על אחריותו לפעול בתום לב כלפי

 החברה ולא מתוך שיקולי רווח או שיקולים אחרים. כל פעולה במסגרת ההסכם תיעשה אך ורק משיקולי טובת

 החברה. בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים, האם בעניין פלוני יש משום חשש לניגוד עניינים תכריע דעת

 

 

 

          _____________       ______________ 

 חתימה                           תאריך                 
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 תאריך  אישור עריכת הביטוח –נספח ה'   
Day/Mo

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בכפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן, עד כמה שלא שונו  
 .סות המקוריותבאישור זה, ובלבד שאין בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפולי

 מקבל האישור מעמדו בוטח / בעל הפוליסה מעמדו
 כר

 שכיר 
 רת ניהול 

 ק מוצרים

 תן שירותים 
 לן

 ר: ______ 
 

  שם: 
_________________ 

 

 שכיר  

 ברת ניהול 
 על מקרקעין  

 וכר  

מזמין  ☒
 /שירותים
 עבודות

 ברה מוצרים 

 _חר: _____ 

 שם:
תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ 
ו/או קו מוצרי דלק 

 בע"מ 
 

 כתובת: 
_________________ 

 

 :כתובת

 , הרצליה פיתוח3 הסדנאות   

  תיאור השירותים נשוא אישור הביטוח

  מתן שירותי תכנון תכנית סטטוטורית לרצועות קווי הדלק
 _________ מיום  _____________הזמנת עבודה מס' __☐מכרז   ☒הסכם   ☐   -בקשר ל

                                                                                                                                :פירוט נוסף

 הכיסויים        

סעיפים מיוחדים 
לטובת 
מקבל 
 האישור

 תקופת הביטוח

 גבול האחריות / 
 יטוחסכום ב

 ☒    ₪☐ $  
  סוג מספר פוליסה

 וטח נוסף

 טב לתגמולי ביטוח 

 עיף שיעבוד 

 תור על תחלוף 

לחץ להשלמת   לחץ להשלמת טקסט
  טקסט

 רכוש  לחץ להשלמת טקסט

 רכוש ☐

א.  ☐
 תוצאתי

1 

 בוטח נוסף 

 רחב שיפוי 

 חריות צולבת 

₪  1,000,000  לחץ להשלמת טקסט
למקרה 

קופת ולת
 הביטוח

לחץ להשלמת 
  טקסט

 צד ג'
 

2 

 בוטח נוסף 

 רחב שיפוי 

 חריות צולבת 

₪  20,000,000  לחץ להשלמת טקסט
לעובד, 
למקרה 

ולתקופת 
 הביטוח

לחץ להשלמת 
  טקסט

 מעבידים
 

3 
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 בוטח נוסף 

 רחב שיפוי 

 חריות צולבת 

   לחץ להשלמת טקסט
 

   ת.רטרו: 

4,000,000  ₪
למקרה 

ולתקופת 
 ביטוח

לחץ להשלמת 
  טקסט

אחריות 
מק
צוע
 ית

4 

בכתב ובדואר רשום למקבל  יום 30 הפוליסה לא תבוטל ולא יחול בה שינוי לרעה בטרם משלוח הודעה מראש בת •
 האישור.

ולא ביחס לפעילות נשוא אישור זה, הפוליסה ראשונית וקודמת לכל פוליסה אחרת של מקבל האישור ומבטחיו  •
 השתתפות / כפל ביטוח.סעיף  יחול

  המבטח      חתימת האישור: 

_______________________ 
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 "ונספח "

 

 ערבות ביצוענוסח 
 _____________ שם הבנק/חברת הביטוח

 תאריך _________________________

 לכבוד

 תש"ן/קמ"ד

 ג.א.נ.,
 הנדון: ערבות מס'______ על סך _____________

ש"ח  לפיכם באופן בלתי חוזר, לסילוק כל סכום עד לסך של _________הננו ערבים בזאת כ .7
שיוצמד למדד המחירים לצרכן לפי ), "סכום הערבות"(להלן: (____________שקלים חדשים) 

הסכם ) בקשר עם "החייב"(להלן: ___________התנאים המפורטים מטה, אשר תדרשו מאת 
 .ת סטטוטורית לרצועות קווי דלקלהכנת תכני 19/241 תכנון במסגרת מכרז מס' 

להלן וזאת,  3לכם, את סכום הערבות בצירוף הפרשי הצמדה כמפורט בסעיף  מתחייבים לשלםאנו  .8
את או לנמק מבלי שיהיה עליכם לבסס ימי עסקים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב,  7תוך 

ום הכולל שנשלם , בתנאי שהסכהחייבדרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת 
 להלן. 3על פי ערבותינו זו, לא יעלה על סכום הערבות בצירוף הפרשי ההצמדה הנקובים בסעיף 

, כאשר מדד המחירים לצרכןאנו נשלם לכם את סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה למדד  .9
אם  הבסיס הינו מדד חודש ___________ שנת ____________ אשר פורסם ביום _______.

כי המדד במועד התשלום זהה או נמוך מהמדד היסודי, ישולם הסכום הנ"ל ללא הפחתה  יתברר
 או שינוי.

ערבות זו תישאר בתקופה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך _________ (להלן : "סיום תקופת  .10
 הערבות") ועד בכלל.

הרשומה כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו, צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת  .11
________________________________________, וצריכה להגיע לסניף זה עד יום 

 _______ בשעה _________.
 התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה. .12

 
 בכבוד רב,

 בנק: __________
 סניף: __________

f:\apps\masig\docs\wa_3\4\0000057.docx 

 


	פרק 1 – השירותים המבוקשים
	רקע
	1. תש"ן הנה חברה ממשלתית המצויה בבעלות מלאה של המדינה, ומהווה את חברת התשתיות הלאומיות של משק הדלק והאנרגיה בישראל. תש"ן אחראית לספק את צורכי משק האנרגיה, אחראית על הפריקה, האחסון והטעינה של נפט גולמי ומוצריו, ניפוק מוצרי הדלק לחברות השיווק השונות והז...
	2. מערך התשתיות של תש"ן כולל בתוכו את המתקנים הבאים:
	2.1. מיקשר ימי וצנרת תת ימית אליהן מתחברות המיכליות הפורקות נפט גולמי , נמל דלק לפריקה והטענה של תזקיקי נפט.
	2.2. מכלי אחסון- עיליים ותת קרקעיים המאחסנים את הנפט הגולמי ומוצריו.
	2.3. צנרת קווי דלק הפרושה ברחבי הארץ בשטח כולל של כ- 800 ק"מ ומוליכה את הנפט הגולמי ממכלי האחסון אל בתי הזיקוק, ואת מוצרי הנפט מבתי הזיקוק אל מתקני האחסון ואל הצרכנים הגדולים במשק.
	2.4. מתקני תשתית עיליים ומתקנים נלווים לצנרת, לרבות שוחות ומגופים למיניהם.
	(להלן יכונו: "מערך התשתיות")


	3. מערך התשתיות של תש"ן הונח ו/או הוקם בחלקו עוד בטרם נכנס לתוקפו חוק התכנון והבניה, לרוב ברצועות קרקע אשר הופקעו לצורך כך. מסיבות היסטוריות ו/או גאוגרפיות, לרבות בשל קנה המידה המקובל באותה תקופה, הונחו לעיתים קווי הדלק שלא על פי תוואי ההפקעה המקורי ו...
	3.1. מרבית רצועות קווי הדלק ותשתיות תש"ן אינן מוסדרות כיום בתוכניות סטטוטורית הקובעות את ייעודי הקרקע ומאפשרות מתן היתרי בניה ו/או פטור על פי סעיף 261 ד לחוק התכנון והבניה התשכ"ה- 1965 לעבודות אחזקת תשתית.
	3.2. נכון להיום, רצועות קווי הדלק ומערך התשתיות של תש"ן האמורות חולפות בשטח השיפוט של כ- 65 רשויות מקומיות ברחבי הארץ וכ- 300 ק"מ מקווי הדלק חולקים רצועת קרקע משותפת עם תשתית קווי הדלק של חברת קצא"א.
	3.3. בעת זו מקודמות תוכניות תמ"א 37/3/א' וכן 37/3/ב' . בנוסף, חברת קצא"א מתכוונת להסדיר את קוויה במסגרת תת"ל 95. מנהל התכנון הנחה את תש"ן לבצע תכנון משותף עם קצא"א ביחס לקווי הדלק החולקים רצועת קרקע משותפת  ותש"ן נערכת בהתאם. עם זאת, טרם ניתן לקבוע הא...
	3.4. לפיכך, מעוניינת החברה במסגרת מכרז זה לבצע הסדרה תכנונית של כ- 500 ק"מ רצועות קווי דלק (קרי רצועות קווי דלק שאינן חולקות רצועת קרקע משותפת עם קצא"א).
	3.5. למזמינה שמורה האופציה להגדיל את היקף רצועות קווי הדלק אשר יתוכננו על ידי המציע הזוכה, ולהוסיף, בהתאם להחלטתה ולשיקול דעתה הבלעדי, רצועות קווי דלק נוספות, לרבות כל ו/או חלק מ 300 ק"מ רצועות קווי הדלק החולקות רצועות קרקע משותפות עם קצא"א (להלן: "הא...
	3.5.1. החלטה האם לממש את האופציה כולה ו/או חלקה ו/או להפעילה מסורה לשקול דעתה הבלעדי והמוחלט של תש"ן, כמו גם ההחלטה האם למסור את תכנון רצועות קווי הדלק הנכללות באופציה למי מהמציעים הזוכים, היה ויוכרז יותר ממציע אחד, למציעים הזוכים לא תהיה כל טענה ו/או...
	3.5.2. לתש"ן- ולה בלבד- מסור שיקול הדעת הבלעדי האם לממש את כל רצועות קווי הדלק הנכללות באופציה ו/או את חלקן.
	3.5.3. ככל ותחליט תש"ן לממש את האופציה (כולה או חלקה) יחולו על רצועות קווי הדלק הנכללות באופציה, כל הוראות המכרז, לרבות הוראות פרק התמורה.
	3.5.4. מובהר בזאת, כי התמורה בגין רצועות קווי הדלק הנכללות באופציה תחושב, כמפורט בסעיף _ למכרז, ולמציע הזוכה לא תשולם כל תוספת ו/או תמורה העולה על האמור בסעיף  זה.
	3.5.5. אין ולא ניתן לראות בסעיף זה משום התחייבות למימוש האופציה ו/א חלקים ממנה.

	3.6. תש"ן החליטה לקדם הכנת תכנית סטטוטורית מפורטת כוללת , שעל פיה ניתן יהיה להניח קווי דלק, ו/או לתכנן ולהסדיר את רצועות קווי הדלק הקיימות והעתידיות במדינה ו/או חלקים מהן באמצעות רצועות ייעודיות.
	3.7. לצורך הכנת  התכנית סטטוטורית, מבקשת תש"ן להתקשר עם מציע אחד או יותר, על פי שיקול דעתה, אשר יעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי מכרז זה ואשר יספק את השירותים הנדרשים כפי שמפורטים להלן ובמסמכי המכרז, לרבות שירותי הייעוץ המקצועי הייחודי הנדרשים.

	הגדרות
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	מס'
	הסעיף במכרז
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	  נספח ה' – אישור עריכת הביטוח


	מטרותיה העיקריות של התכנית הסטטוטורית
	4. הסדרה תכנונית ברמה המפורטת של רצועות קווי הדלק הקיימות לרבות קביעת שימושים מותרים והגבלות.
	5. הסדרת חלופות תכנוניות לרצועות קווי הדלק לרבות מערך התשתיות של תש"ן ו/או חלקים ממנו.
	6. קביעת מדיניות תכנונית של רצועות קווי דלק עתידיות, תוך התייחסות לצרכים העתידיים של משק הדלק במדינה, ככל שיהיו כאלה ואשר יועברו לתש"ן על ידי משרד האנרגיה.
	התוכנית ושלבי העבודה
	7. כללי
	7.1. המציע יכין תוכנית סטטוטורית להסדרת רצועות קווי דלק הקיימות ובמידת הצורך ובהתאם להוראות הדין, גם למערך התשתיות של תש"ן ו/או חלקים ממנו ו/או לתכנון מערך תשתיות ו/או רצועות קווי דלק חדשות ו/או עתידיות. העבודה תכלול, בין היתר, מתן שירותי תכנון ותוצרי...
	7.2. גיבוש המסמך הכולל והכנת חלקיו יעשה תוך תיאום של המציע עם כלל הגורמים הרלבנטיים, לרבות מוסדות התכנון, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות רלבנטיות, גופי תשתיות ובעלי קרקע שבתחומם מצויות תשתיות דלק ו/או בתחומן חלה התכנית ו/או גופי תכנון וכן...
	7.3. יובהר כי תוצרי התכנון יוגשו לאישור הגורמים המוסמכים, הכל בתיאום עם הממונה מטעם המזמינה.
	7.4. את הכנת התכנית הסטטוטורית תלווה, בין היתר, ועדת עורכים כהגדרתה לעיל. ועדת העורכים כוללת את נציג מינהל התכנון (יו"ר), רשות מקרקעי ישראל והמשרד להגנת הסביבה. לדיוני ועדות העורכים יוזמנו באופן קבוע נציגים שיקבעו על ידי מנהל התכנון.
	7.5. הולנת"ע תשמש כוועדת היגוי אשר תלווה את גיבוש התכנית סטטוטורית.
	7.6. הכנת התכנית הסטטוטורית מצריכה עבודת תכנון ועריכת תכנית על ידי צוות רב תחומי, כמפורט בהמשך. בהתאם לכך, מבקשת תש"ן להתקשר עם מציע אחד ו/או יותר, אשר יעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי מכרז זה ויספק את התוצרים והשירותים הנדרשים במכרז זה.
	7.7. המציע אחראי לכך שכל אחד מחברי צוות התכנון ילמד, ילווה, יכתוב, יערוך, יכין, ירכז וינתח את המידע בתחום ההתמחות הרלבנטי לו, ישתתף בכל ישיבות התיאום, ועדת העורכים, ועדות התכנון, מוסדות התכנון ובכל ישיבה נדרשת, יציג את הנושאים המקצועיים הרלבנטיות בישי...
	7.8. משך הזמן המשוער לביצוע כל שלבי העבודה השונים הינו כמפורט בסעיף 20. יודגש כי העבודה תבוצע במתכונת אינטנסיבית ומרוכזת, בלוחות זמנים קצרים, ולכן על המציע לעמוד בכל דרישות הזמינות ולהקצות את כל המשאבים הדרושים לשם כך.

	8. פירוט המטלות הנדרשות מן המציע ושלבי העבודה
	8.1. התוכנית הסטטוטורית תוכן בהתאם לשלבים המפורטים להלן.
	8.2. כל אחד מהשלבים יערך בהתייעצות עם נציגי המזמינה.
	8.3. למזמינה שמורה הזכות ליתן דגשים והנחיות לגבי היקף וסוג המטלות הנדרשות מן המציע והרכיבים שיבוצעו על ידו בכל שלב בטרם תחילת העבודה וכן במהלכו.
	8.4. המעבר משלב לשלב בכל חלק מותנה באישור ועדת העורכים, ועדת ההיגוי (ולנת"ע) ומוסדות התכנון, ויעשה בהתאם לסיום והשלמת ביצוע השלב הקודם על ידי המציע הזוכה. תש"ן, ועדת העורכים וועדת ההיגוי יהיו רשאים לדרוש בכל שלב בדיקות והשלמות ככל שיידרש, והמציע הזוכה...
	8.5. למזמינה שמורה הזכות לדרוש מהמציע הזוכה ו/או לבצע בעצמה הצגה של החומרים ו/או המסמכים ו/או התכניות ו/או הממצאים ו/או ממצאי הביניים בכל אחד מן השלבים המפורטים להלן ו/או בסופו  ו/או לפנות – בין אם בעצמה ובין אם באמצעות המציע הזוכה – למוסדות התכנון לש...
	8.6.  שלב א' – איסוף נתונים, לימוד, מיפוי וניתוח המצב הקיים
	א. איסוף וניתוח נתונים עובדתיים, הנדסיים, סביבתיים, תכנוניים ואחרים בנוגע לפרישת רצועות קווי הדלק הקיימת כיום, לרבות רצועות שלא תידרש הסדרתן במסגרת המכרז ו/או אינן נכללות ב 500 ק"מ הרצועות הכלולות בשלב זה במכרז.
	ב. איסוף וניתוח נתוני רקע רלבנטיים על רצועות קווי הדלק ביחס לסובב- תוכניות מאושרות ותוכניות מתוכננות. בדיקת תוכניות תשתית מחוזיות ו/או אחרות בהן עשוי להימצא מידע אודות רצועות קווי הדלק וכן איסוף וניתוח נתונים סביבתיים, תסקירי השפעה על הסביבה, תסקירי ב...
	ג. איסוף, מיפוי וניתוח נתונים בנוגע לתשתיות אנרגיה ו/או תשתיות לאומיות אחרות הממוקמות בסמוך לתשתיות הדלק.
	ד. סקירה, זיהוי ואיתור קשיים, בעיות, כשלים בנקודות ו/או מקטעי רצועות קווי הדלק הקיימים לרבות זיהוי ואיתור קשיים, בעיות וכשלים פוטנציאלים עתידיים בתשתיות הדלק, בין אם בשל קיומן של בעיות תכנוניות ו/או הנדסית ו/או תפעוליות ו/או אחרות בקשר אליהן ובין אם ב...
	ה. איתור וזיהוי כשלים ו/או קשיים ו/או בעיות אפשריות מול תכניות מפורטות קיימות ו/או עתידיות.
	ו. זיהוי ואיתור נקודות ו/או מקטעי תשתיות דלק אשר הערכה ראשונית  תקבע כי קיים צורך נוכחי ו/או עתידי בהעתקתם לרבות בשל העובדה כי במצב הנוכחי לא ניתן יהיה לקבל את אישור מוסדות התכנון.
	ז. סקירת פרוגרמת הצרכים במשק הדלק לשנת היעד 2040, זיהוי פערים בין המצב הקיים לבין הצרכים העתידיים, איפיון רצועות קווי הדלק ומערך התשתיות הנדרש לשם סיפוק הצרכים העתידיים האמורים.
	ח. התייחסות לממשק הקיים בין תשתיות הדלק לבין הסביבה הטבעית, הסביבה העירונית וגופי תשתיות ציבוריות אחרים.
	ט. סקירה השוואתית מן העולם בנוגע לאפיון תכנוני, הנדסי ותפעולי של תשתיות דלק ליניאריות קיימות, בדגש לארצות בעלות מאפיינים דומים למדינות ה-OECD, לרבות התייחסות לחדשנות הקיימת בתחום ולהיבטים הנוגעים לחקיקה, לתקינה ולמנגנוני הפיקוח והבקרה הקיימים למניעת פ...
	תשומת ליבו של המציע כי במסגרת שלב זה הוא  והיועצים מטעמו יידרשו לקיים סיורים לאורך רצועות קווי הדלק ברחבי המדינה.
	בתום שלב זה יוגש דו"ח מסכם המפרט וסוקר, בין היתר, את תוואי ומיקום רצועות הדלק השונות כיום, מזהה ומאתר את הנקודות ו/או המקטעים בהם קיים כשל ו/או בעיה ו/או צורך בביצוע העתקה לרבות פירוט הגורמים והסיבות לכך, מפרט את צרכי רצועות קווי דלק לעתיד ומפרט ומתאר...

	8.7. שלב ב' – גיבוש מדיניות התכנון והצגת חלופות רצויות
	א. קביעת עקרונות מדיניות תכנון רצויה וראויה לרצועות קווי הדלק הקיימות והמתוכננות, הצגת המבנה הרצוי להסדרת הרצועות, היקפן ורוחבן, הצגת שימושים אפשריים נוספים ברצועות המתוכננות לרבות שילוב תשתיות אחרות, שצפ"ים, שטחים חקלאיים ועוד. קביעת עקרונות תכנוניים...
	ב. הצגת קריטריונים ותנאים לקביעת סדרי העדיפות לטיפול בתכנון ובהסדרה של רצועות קווי הדלק הקיימות, תוך התחשבות בצרכים הקיימים והעתידיים של תש"ן, במצב התכנוני וכן בבעיות ו/או ובכשלים הקיימים והפוטנציאלים כפי שיאותרו בשלב א' של העבודה. הקריטריונים והמשקול...
	ג. בחינת השינויים הנדרשים בתוואי ו/או במיקום תשתיות הדלק הקיימות בהתאם לבעיות ולכשלים (לרבות הפוטנציאליים) אשר יאותרו בשלב א' של העבודה.
	ד. הצגת חלופות לתוואי קווים ו/או למיקום רצועות קווי הדלק הקיימות ו/או הצעת תוואי לקווים או למיקום רצועות קווי הדלק הקיימות ו/או העתידיות מקום בו זוהה צורך בהעתקתן, תוך התייחסות וניתוח, בין היתר, של היבטים כלכליים, גאוגרפיים, סביבתיים, סטטוטוריים, תחבו...
	ה. בניתוח החלופות תינתן התייחסות ובחינה גם לקיומן של רצועות תשתית אחרות מתוכננות ו/או קיימות, לרבות ביחס לתשתיות אנרגיה אחרות, בנוסף להיבטים המפורטים לעיל.
	ו. הצגת פרוגרמה ואפיון עקרוני לכל נקודה ו/או מקטע ברצועות קווי הדלק לגביו מוצגות חלופות העתקה והסדרה.
	ז. הצגת שיקולים לתיעדוף בין חלופות ההעתקה ו/או ההסדרה, השוואה ביניהן והצגת המלצה על החלופות המתאימות.
	ח. הצעת חלופות סטטוטוריות לרצועות קווי הדלק הנוכחיות, בחלק אחד ו/או בשלבים/מקטעים.

	8.8. שלב ג'- קביעת סדרי העדיפות ובחירת תשתיות דלק אשר יכללו במסגרת התכנית הסטטוטורית
	א. גיבוש וקביעת סדרי העדיפות של תשתיות הדלק אשר תוסדרנה ותתוכננה במסגרת התכנית הסטטוטורית.
	ב. בחירת החלופה למיקום והעתקת תשתיות דלק שהעתקתן נדרשת ושנכללו בסדרי העדיפות של תש"ן.
	ג. הצגה וניתוח המשמעות התכנונית, הכלכלית, המימונית  והסביבתית של החלופה הנבחרת: זיהוי ואיתור השטח הנדרש, ייעודי הקרקע הנדרשים, העבודות הנדרשות לביצוע ההעתקה, זיהוי התנאים הנדרשים למימוש ההעתקה, היבטים סביבתיים רלבנטיים לחלופה שנבחרה, התייחסות לשלבי בי...

	8.9. שלב ד' – עריכת מסמכי התכנית על נספחיה
	א. הגשת מסמכי התכנית שיכללו טיוטת הוראות, תשריט, תסקיר השפעה על הסביבה (או מסמך סביבתי כאמור) ומסמכים נוספים ככל שיידרש, לרבות הכנת והצגת דו"ח מסכם כמפורט לעיל.
	ב. ככל ויהיה צורך, וזאת ע"פ קביעת המזמינה, מסמכי התכנית יתורגמו לשפה האנגלית.
	ג. מסמכי התכנית יוצגו להערות ועדת העורכים.
	ד. שיתוף הציבור- לאורך ביצוע כל השלבים המפורטים להלן ובמהלך הכנת התכנית ועד לאישורה, המציע הזוכה יידרש לבצע את כל המהלכים הנדרשים לשם שיתוף הציבור על פי שלבי העבודה ובהתאם להנחיות ועדת העורכים ו/או מוסדות התכנון, כולל כל האמצעים והצעדים הנדרשים לשם הש...

	8.10. שלב ה' – ליווי עד אישור התכנית
	א. ליווי התוכנית בדיונים שיתקיימו בפני ועדת העורכים.
	ב. ליווי התוכנית בדיונים במוסדות התכנון, בולתנ"ע, והעברת התוכנית להערות הועדות המחוזיות.
	ג. ליווי התוכניות בדיונים במוסדות התכנון ו/או בשימוע בפני החוקר בהערות הועדות המחוזיות וכן דיון בפני כל מוסד/ות תכנון נוסף/ים, ככל ויידרש.
	ד. הכנת התייחסות להערות שיתקבלו וכן הצעת תיקונים במסמכי התכנית בהתאם להערות הועדות המחוזיות והחלטות מוסדות התכנון השונים.
	ה. עריכת מסמכים מתוקנים בהתאם להחלטות מוסדות התכנון לצורך העברתם לממשלה.

	8.11. אופן הגשת מסמכי התכנית סטטוטורית
	8.11.1. הוראות ותשריטים- הכנת הוראות ותשריטים נלווים. התשריטים יוצגו בקנה מידה רלבנטי (שיקבע בהמשך) על גבי מפת רקע מעודכנת.
	8.11.2. סיכומים, סקרים (לרבות הכנת תסקיר  השפעה על הסביבה או מסמך סביבתי כמשמעותו בדין על כל חלקיו), דוחות, תרשימים, טבלאות, מפות ותרשימים (על רקע מפה בהתאם לקנ"מ שיידרש), מסמכים סביבתיים, דברי הסבר ומסמכים נוספים על פי הצורך ו/או הדרישות שיועלו. במיד...
	8.11.3. הגשת תוצרים: המציע יגיש כל חומר (גראפי, מילולי ו/או אחר), שיידרש לצורך ביצוע העבודה, בהתאם להנחיות מוסדות התכנון ועפ"י דרישת המזמינה לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תשריטים, הוראות, דוחות, מצגות, וסקרים. המציע יגיש את החומרים כמפורט בסע...

	8.12. דרישות כלליות
	8.12.1. מובהר בזאת כי למזמינה שמורה הזכות להורות למציע כי במקטעים מסוימים יוכנו מספר חלופות תכנוניות להסדרת רצועות קווי הדלק וזאת בין אם על פי שיקול דעתה ובין אם על פי הוראות והנחיות גורמי התכנון המוסמכים.
	8.12.2. למזמינה שמורה הזכות להורות למציע כי כל החלופות התכנוניות האמורות ו/או חלקן תוגשנה לאישור מוסדות התכנון.
	8.12.3. גיבוש התכנית הסטטוטורית לרבות בחירת הערכאה התכנונית הנכונה להגשתה יעשה תוך תיאום של המציע עם הגורמים הרלבנטיים לרבות מוסדות תכנון, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות רלבנטיות ובהתבסס על נתונים תכנוניים סטטוטוריים עקרוניים.
	8.12.4. ליווי תכנית המתאר הארצית יעשה עד לאישורה בממשלה, תוך הנחיית היועצים השונים בצוות התכנון של המציע לביצוע המטלות, תיקונים, ההשלמות, ושינויים שיידרשו על ידי מוסדות התכנון.
	8.12.5. ככל שידרשו תיקונים במסמכי התכנית ע"י הגורמים הרלוונטיים, המציע הזוכה יתחייב לבצעם תוך זמן סביר שיקבע ע"י ועדת העורכים.
	8.12.6. קיום ישיבות עבודה עם נציג המזמינה מעת לעת ועל פי דרישת המזמינה ו/או מי מטעמה והצגת התקדמות העבודה. ישיבות צוות התכנון של המזמינה יערכו מעת לעת על פי קביעת המזמינה .
	8.12.7. ארגון וביצוע סיורים וכן ניהול לוגיסטי של כנסי שיתוף ציבור/ ימי עיון יבוצעו עפ"י דרישת המזמינה.
	8.12.8. המציע האחראי לכך שכל אחד מחברי צוות התכנון ילמד, ילווה, יכתוב, יערוך וירכז וינתח את המידע בתחום ההתמחות הרלוונטי, ישתתף בכל ישיבות תיאום, ועדת עורכים, ולנת"ע, ות"ל או מוסדות תכנון מתאימים והכול בהתאם לנדרש, יציג את הנושאים המקצועיים הרלוונטיים...
	8.12.9.  המציע אחראי להפקת הדפסת והעתקת מפות, שרטוטים וכדומה הדרושים לכל אורך תהליך העבודה, קליטה ואיסוף נתוני מידע גיאוגרפי מגורמים שונים וכן הכנת שרטוטים ומפות והפקתם לצורך ישיבות/ עבודה / דיונים, הכנת תשריט התכנית הסטטוטורית והפקת שכבות המידע כל זא...
	8.12.10. כל חברי צוות התכנון מטעם המציע מתחייבים לזמינות מלאה, מתחייבים להגיע לכל ישיבה, דיון, פגישה בנושא וכן מתחייבים כי יעמידו לצורך העבודה את כל הזמן הדרוש לביצועה ולהשלמתה על פי ההנחיות ולוחות הזמנים שבמכרז.


	9. לצורך מתן השירותים המבוקשים במכרז זה, יהיה על המציע הזוכה לספק שירותי יעוץ מקצועיים בתחומים הרלוונטיים להסדרת תכנון תשתיות הדלק, ובכלל זה, יעמיד צוות מומחים רב תחומי לצורך תכנון, ליווי וייעוץ למזמינה בהכנת תכנית המתאר הארצית.
	10. צוות התכנון הנדרש להכנת התכנית הסטטוטורית יכלול, בין היתר: ראש צוות, מרכז תפעולי, מהנדס בתחום הדלק, מתכנן סביבתי, יועץ סביבתי לרבות יועץ סיכונים, יועץ משפטי, שמאי מקרקעין, יועץ בתחום שיתוף הציבור, יועץ תחבורתי, יועץ כלכלי, גיאולוג ו/או הידרולוג וי...
	11. המציע רשאי להוסיף חברי צוות נוספים רלבנטיים ונדרשים על פי שיקול דעתו.
	12. על המציע לצרף בהצעתו את פרטי צוות התכנון וצוות היועצים ולהוכיח את עמידתם בתנאי הסף.
	13. יובהר ויודגש, כי המציע מתחייב לכך כי יעמיד לטובת הכנת התכנית הסטטוטורית, על חשבונו, כל יועץ נוסף אשר יידרש במהלך עבודת הכנת התכנית הסטטוטורית, אף אם אינו כלול במכרז זה, וכי לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת שהיא בגין שירותי ייעוץ נוספים אלו, ועליו לקחת...
	14. הצוות יהיה אחרי על קידום התכנית בתיאום עם המזמינה וישקיע את רוב התשומות והמשאבים הנדרשים לשם ביצוע עבודה זו, ובהתאם ללוח הזמנים שנקבע ויתנו מענה לתפוקות והתוצרים המפורטים לעיל.
	15. המזמינה רשאית להורות למציע הזוכה להעמיד בעל תפקיד אחר, גם במקרה בו יעמוד היועץ המוצע בתנאי הסף, באם תסבור המזמינה כי ניסיונו של בעל התפקיד המוצע אינו מספק או אינו מתאים, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכל אחד משלבי העבודה.
	16. המציע הזוכה אינו רשאי להחליף את חברי הצוות אלא אך ורק באישור המזמינה מראש ובכתב ובכפוף לכך שחבר הצוות המחליף יעמוד בתנאי הסף ולפחות באותו ציון באמות המידה שהוצגו עבור חבר הצוות שהוחלף, והכל בכפוף לשיקול דעת המזמינה.
	17. יובהר כי הנושא המשפטי כולל ניסוח והטמעה של סעיפים בהוראות התכנית, ילווה על ידי יועצים משפטיים מטעם המזמינה. המציע הזוכה מתחייב לשתף פעולה עם נציגים אלה ולמלא אחר הוראותיהם.
	18. עוד יובהר, למען הסר ספק, כי המזמינה רשאית להתקשר בהתקשרות נפרדת עם יועצים נוספים מטעמה בקשר לעבודות נשוא מכרז זה, והמציע הזוכה מתחייב לשתף פעולה בצורה מלאה עם יועצים אלו.
	19. חברי הצוות
	19.1. ראש צוות התכנון
	מהות התפקיד: אחראי על תהליך התכנון וקידום התכנית הסטטוטורית עפ"י הלו"ז שנקבע, כולל ריכוז תוצרי עבודות חברי צוות התכנון, ליווי, תכלול, עיבוד ובקרת עבודת היועצים השונים, והצגת התוצרים בפני מוסדות התכנון וועדות העבודה וההיגוי.
	ראש צוות התכנון נושא באחריות המקצועית לגיבוש התכנית הסטטוטורית בהיבט הסטטוטורי כולל התייחסות לתכניות מתאר ארציות, מחוזיות, מפורטות וכדומה.
	על ראש צוות התכנון להשתתף בכל ישיבות העבודה והתהליך הסטאטוטורי.

	19.2. מרכז תפעולי
	מהות התפקיד: אחראי באופן שוטף ורציף לאורך כל תהליך העבודה לניהול הלוגיסטי וריכוז הפרויקט כולל תיאום מול המזמינה, עמידה בלוחות זמנים להגשת התוצרים לפרויקט וכד', תיאום בין צוות התכנון לבין המזמינה וצוותה, נוכחות בישיבות עבודה/היגוי/ישיבות אחרות ככל הנד...

	19.3. מהנדס בתחום הדלק
	מהות התפקיד:  אחראי על בחינת כלל ההיבטים בתכנית הסטטוטורית הנוגעים לתשתיות הדלק ולמערך התשתיות כהגדרתו במכרז לרבות צנרת, מתקנים, מערכות, היבטי חומ"ס  ועוד.
	על המהנדס להיות חלק אינטגרלי מחברי צוות התכנון.

	19.4. יועץ סביבתי לרבות יועץ סיכונים סביבתיים
	מהות התפקיד: אחראי לביצוע סקר השפעה על הסביבה ולבחינת כלל ההיבטים הסביבתיים בתכנית, לרבות בחינת ההשפעות הסביבתית והסיכונים הסביבתיים בשלב גיבוש המדיניות והצגת החלופות להעתקת קווי הדלק, בחינתן וכן הטמעת ההיבטים הנוגעים להשפעות סביבתיות בתכנית.
	מובהר בזאת כי בשים לב לכך שמדובר בהסדרת תשתיות דלק, דרישות ועדת העורכים ו/או גורמי התכנון הרלבנטיים בנוגע לתסקיר השפעה על הסביבה או מסמך סביבתי הינן מקיפות ביותר וכי התסקיר/המסמך  שיוכן יכלול דרישות  בין היתר, על ידי משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה,...
	על היועץ הסביבתי להיות חלק אינטגרלי מחברי צוות התכנון.

	19.5. יועץ משפטי
	מהות התפקיד: אחראי לבחינת כלל ההיבטים המשפטיים/תכנוניים בתכנית וכן על ניסוח הוראות התכנית, והתאמתן לחוק התכנון והבניה.

	19.6. שמאי מקרקעין
	מהות התפקיד: אחראי לביצוע שומות והערכות שווי של מקרקעין לצורך הפקעות, העתקות תשתיות דלק, קביעת שווי שימוש במקרקעין וככל שיידרש לצורך פיצוי לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה ועוד.

	19.7. יועץ  בתחום שיתוף הציבור
	מהות התפקיד: אחראי על ייזום, ביצע וליווי מערך שיתוף הציבור ותהליכי שיתוף הציבור, אחראי על הקשר עם הציבור ועל ריכוז עמדות הציבור ונציגיו ביחס לתכנית הסטטוטורית המוצעת ולהצגתם בנקודות הזמן הרלבנטיות בפני צוות התכנון ועדות העבודה וההיגוי ומוסדות התכנון.

	19.8. גיאולוג ו/או הידרולוג
	מהות התפקיד: אחראי לבחינת היבטים גיאולוגיים והידרולוגים רלבנטיים בתכנית לרבות מתן שירותי ייעוץ גיאולוגי ו/או הידרולוגי וביצוע סקרים גיאולוגיים/הידרולוגיים  כפי שיידרשו במסגרת הכנת התכנית.

	19.9. יועץ קרקע לעניין השפעות זיהומים על הקרקע
	מהות התפקיד: אחראי לבחינת כלל ההיבטים הנוגעים לזיהום קרקעות, רדיוסי מגן מקידוחים שואבים ולהגנה מפני זיהום במסגרת התכנית לרבות מתן שירותי ייעוץ, תכנון ובקרה בנושאי מניעת זיהום קרקע ומים כפי שיידרשו במסגרת הכנת התכנית, ולרבות ביצוע דגימות קרקע ומים.

	19.10. יועץ תחבורתי
	מהות התפקיד: אחראי על בחינת כלל ההיבטים התחבורתיים הנוגעים להעתקת תשתיות ו/או למיקומן.

	19.11. יועץ כלכלי
	מהות התפקיד: אחראי על בדיקה וניתוח ההיתכנות של חלופות העתקת תשתיות דלק קיימות למיקום חדש וההשפעה הכלכליות.


	20. להלן לוח הזמנים לביצוע מלוא השירותים המבוקשים במכרז זה:
	21. עמידה בלוחות זמנים ופיצויים מוסכמים
	21.1. הזוכה מתחייב לבצע את כל העבודות בהתאם ללוחות הזמנים המפורטים במכרז זה לרבות בנספחיו. לשם כך יידרש הזוכה לעשות את כל שסביר לעשות בנסיבות העניין כדי לקיים את התחייבותו זו, לרבות הוספת אנשי צוות, החלפתם וכיוצא בזה.
	21.2. שינוי בלוח הזמנים יהיה תקף רק אם נעשה בכתב ונחתם על ידי נציג המזמינה.
	21.3. בשים לב לחשיבות ביצוע העבודות בהתאם ללוחות הזמנים הנקובים במכרז, וככל שהזוכה לא יעמוד באיזו מבין התחייבויותיו על פי ההסכם ונספחיו בנוגע למטלות ומשימות המצויות באחריותו ובטיפולו ו/או באחריות וטיפול מי מאנשי צוות התכנון, ישלם הזוכה למזמינה כפיצויי...
	21.4. אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע ו/או לגרוע מכל זכות שהיא של המזמינה על פי הוראות המכרז ו/או הדין לרבות הזכות לתבוע את הזוכה על מלוא הנזקים שנגרמו לה כתוצאה  מהאיחור.

	22. המציע הזוכה במכרז יידרש להכין תכנית עבודה מפורטת כוללת לביצוע העבודה הנדרשת על פי התהליך והשלבים המפורטים במכרז. תכנית העבודה תפרט, בין היתר, את כל שלבי העבודה, אילוצים, אבני דרך ומשכי זמן לביצוע.
	23. העבודה תתבצע בהתאם לתהליך ולשלבים המפורטים במכרז זה.
	24. תכנית העבודה תעודכן מעת  לעת על פי סיכום בין המזמינה לבין המציע הזוכה ובמידה וישנם איחורים ועיכובים בלוחות הזמנים יינתן הסבר מפורט לכך.
	25. תכנית העבודה תתייחס בין היתר גם למתודולוגיה, שלבי העבודה המוצעים/נדרשים ותוצרים לכל שלב, מבנה צוות התכנון וחלוקת התפקידים בו תוך הצגת התיאום בין מרכיביו, מיפוי קונפליקטים תכנוניים צפויים והצעות לפתרונם.
	פרק 2 – מנהלה ותנאי סף
	הנחיות והבהרות כלליות
	26. על ההצעה לענות על כל הדרישות המופיעות במכרז זה.
	27. מסמכי המכרז וההצעה יהיו חלק בלתי נפרד מההסכם שיחתם בין המזמינה לבין  הזוכה/ים.
	28. המזמינה אינה מתחייבת לבחור בהצעה כלשהי, ו/או בהצעה הזולה ביותר/בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר ותהא רשאית לפצל את הזכייה בין מספר זוכים ולחלק בינהם את העבודות נשוא המכרז כולן ו/או חלקן בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כמו כן תהא המזמינה רשאית לבטל את המכ...
	29. בתוך תקופה של עד 60 ימים לאחר שניתנה לזוכה הודעה בכתב על זכייתו במכרז, לרבות באם נחתם עימו הסכם, רשאית המזמינה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשהות את המכרז או ההתקשרות עם המציע הזוכה לכל פרק זמן שיקבע על ידה, או לבטל את המכרז ולפרסמו מחדש בשינויים.
	30. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ו/או מכל סעד או זכות העומדים למזמינה, ההצעות שעמדו בתנאי הסף ובציון סף האיכות ושלא זכו, תעמודנה בתוקפן 60 ימים נוספים ממועד סיום הליכי המכרז, וזאת למקרה שבו אחד מהמציעים הזוכים יחזור בו מהצעתו או יפר את ההתקשרות עימו או בכל ...
	31. המזמינה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההזמנה לקבלת הצעות ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת מצד המציע לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת המזמינה מונעת את הערכת ההצעה כנדרש.
	32. למזמינה נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה של ההצעות אל המציעים כולם, בכדי לקבל הבהרות להצעתם, או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות, הכל בכפוף להוראות הדין.
	33. המזמינה שומרת על זכותה לפסול הצעתו של מציע אשר מתקיימת נגדו חקירה פלילית ו/או התקיימה נגדו חקירה פלילית ו/או ניתנה כנגדו הכרעת דין במסגרתה נמצא אשם או חייב בעבירות שיוחסו לו ו/או שניתן נגדו גזר דין ו/או הוגש נגדו כתב אישום ב- 5 השנים הקודמות להגשת...
	34. המזמינה שומרת על זכותה לפסול, על פי שיקול דעתה, הצעה של מציע אשר למזמינה ניסיון עבר שלילי אתו בשל כשל או פגם מהותי בתפקודו.
	35. המזמינה שומרת על זכותה לפסול מציע אם יתברר לה, מכל סיבה שהיא, כי קיים חשש של ממש או ספק סביר אחר כי הוא אינו מסוגל לבצע את ההתקשרות בהתאם לדרישות המזמינה על פי מכרז זה.
	36. אין באמור בפרק זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות הקיימת למזמינה על פי חוק חובת מכרזים, התשנ"ב- 1992 והתקנות שהותקנו מכוחו.
	37. המזמינה מבהירה כי המציע הזוכה ו/או נותני השירותים אינם עובדי המזמינה, ושירותיהם נשכרים לתקופה מוגבלת. המציע הזוכה לא ישתלב באופן אינטגרלי בעבודת המזמינה, מקום מושבו העיקרי יהיה מחוץ למשרדי המזמינה, הם לא יהנו משירותים מנהליים של המזמינה, לא ישתלבו...
	38. המזמינה אינה מתחייבת להיקף מינימלי של הזמנת שירותים ותוכל על פי שיקול דעתה לצמצם את היקף השירותים הניתנים על ידי המציע הזוכה ו/או לבטל את ההתקשרות עם הזוכה .
	39. למזמינה שמורה הזכות לבטל חלקים מסוימים מהשירותים הכלולים במכרז זה ושלא להעבירם לביצוע המציע הזוכה ו/או לצאת למכרז חדש בגין חלקים מסוימים מהשירותים הכלולים במכרז זה.
	40. כל שינוי ו/או תוספת שיעשו במסמכי המכרז על נספחיהם ו/או כל הסתייגות לגביהם, בין אם על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין אם במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובאו בחשבון בעת הדיון על ההצעה ואף עלולים לגרום לפסילתה.
	41. בנוסף, ומבלי לגרוע מהוראות מכרז זה, הוראות כל דין והלכה פסוקה, רשאית המזמינה, מנימוקים שיירשמו, להורות על תיקון כל פגם שנפל בהצעה ו/או להבליג על הפגם, וזאת אם מצא כי החלטה זו משרתת באופן המיטבי את טובת הציבור ואת תכליתו של מכרז זה.
	42. כנס מציעים
	42.1. כנס מציעים ייערך ביום 10.9.19. פרטים סופיים ומדויקים בדבר שעת הכנס ומיקומו, יפורסמו במסגרת הודעת הבהרה שתועלה לדף המכרז באתר המזמינה עד שבוע לפני מועד זה (להלן: "כנס מציעים"). על המציעים להירשם מראש לכנס המציעים באתר המזמינה וזאת עד ליום 9.9.19.
	42.2. בכנס יינתן פירוט בדבר פרישת רצועות קווי הדלק של תש"ן במרחב הגיאוגרפי ומידע רלבנטי נוסף. מובהר בזאת כי השתתפות בכנס המציעים הינה חובה ותנאי סף להשתתפות במכרז, אלא אם הודיעה המזמינה אחרת.
	42.3. על המציעים להקפיד, כי נוכחותם בכנס המציעים תירשם על ידי נציג המזמינה, לרבות פרטי הנציג שהתייצב לכנס ופרטי המציע אותו הוא מייצג. על המציעים לקבל מנציג המזמינה בתום הכנס אישור בכתב על השתתפותם בכנס המציעים. יש לצרף את האישור למסמכי ההצעה לשם הוכחת...
	42.4. לאחר קיום כנס המציעים יפורסם באתר תש"ן פרוטוקול כנס המציעים. האמור בפרוטוקול כנס המציעים יחייב את כלל המציעים ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש לצרף את הפרוטוקול למסמכי ההצעה כשהוא חתום על ידי המציע.
	42.5. מובהר, כי כנס המציעים אינו מהווה תחליף להליך הגשת שאלות ההבהרה על ידי המציעים.
	42.6. לא יהיה תוקף לכל התייחסות של המזמינה לתנאי המכרז במהלך כנס המציעים, אלא אם היא באה לאחר מכן לידי ביטוי בהודעה בכתב שתפורסם באתר האינטרנט של המזמינה.
	42.7. המזמינה תהא רשאית לשנות את מועד כנס המציעים ו/או לקבוע כנסי מציעים נוספים בהתאם לצורך ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. הודעה על שינוי מועד כנס המציעים או על הוספת מועדים נוספים כאמור תפורסם באתר האינטרנט של המזמינה.

	43. טבלת ריכוז מועדים רלבנטיים למכרז
	43.1. המזמינה רשאית לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
	43.2. הודעה בדבר דחייה כאמור תפורסם באתר האינטרנט של המזמינה. על המציע מוטלת החובה לעקוב אחר שינוי מועד או פרסום כל הודעה אחרת.
	43.3. המזמינה שומרת על זכותה למסור הודעות למציעים אך ורק בדרך של פרסום בדף המכרז באתר האינטרנט של המזמינה בכתובת www.pei.co.il (להלן: "אתר האינטרנט של המזמינה").
	43.4. יודגש, כי החל ממועד הפרסום של המכרז חובתו של כל מציע לבדוק באתר האינטרנט של המזמינה, עד ובסמוך למועד הגשת הצעתו (עד שעתיים טרם מועד ההגשה הסופי) האם חל שינוי כלשהו במכרז, במועדיו או בתנאיו. המזמינה ממליצה למציעים להרשם למכרז דרך האתר בכדי לראות ...

	תנאי סף
	44. תנאי סף מנהליים
	44.1. המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו- 1976
	44.2. המציע לא הורשע בעבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א- 1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז- 1987.
	44.3. המציע מנהל פנקסי חשבונות כדין.
	44.4. באם המציע תאגיד- אין לו חובות לרשות התאגידים, ובאם המציע חברה- היא אינה מפרת חוק או בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.
	44.5. מובהר ומודגש בזאת, כי לא ניתן להקים התאגדות ו/או התארגנות בין כמה גופים/אישים לשם הגשת הצעה למכרז והצעה שכזו תפסל על הסף.
	44.6. כן מובהר, כי על ראש צוות התכנון המוצע, המרכז התפעולי מהנדס בתחום הדלק והיועץ הסביבתי להיות חלק אינטגרלי מעובדי ו/או מהצוות הקבוע של המציע (בין אם הם מועסקים על ידו ובין אם הם מנהליו)  ולא ניתן להגיש הצעה הכוללת התקשרות אד הוק עם ראש צוות התכנון ...
	44.7. המציע רשאי להתקשר בהסכמים עם חברי הצוות הבאים (וכן עם כל יועץ נוסף רלבנטי שברצונו להציע): יועץ משפטי, שמאי מקרקעין, יועץ בתחום שיתוף הציבור, יועץ תחבורתי, יועץ כלכלי, גיאולוג/הידרולוג, יועץ בתחום זיהום קרקעות. יובהר כי הכוונה הנה שאנשי צוות אלו ...
	44.8. להסרת הספק  מובהר בזאת כי המזמינה תתקשר בהסכם מול גורם אחד בלבד- הוא המציע, וכי הוא יהיה האחראי הבלעדי מול המזמינה למתן השירותים ולביצוע העבודה בכללותה ובמלואה.

	45. תנאי סף מקצועיים
	45.1. ניסיון המציע
	45.1.1. בעל ותק מוכח של חמש (5) שנים לפחות במתן שירותי ייעוץ תכנוני מתארי מרחבי וזאת בתקופה של עשר (10) השנים שקדמו למועד המכרז.
	45.1.2. בתקופה של שבע (7) השנים שקדמו למועד המכרז למציע ניסיון בהכנה, עריכה ניהול וקידום - עד לאישור הגורמים המוסמכים - של שלושה (3) תוצרים לפחות מהסוגים הבאים: תכנית מתאר ארצית ו/או מסמך מדיניות ברמה הארצית בתחום התכנון ו/או חמש (5) תכנית לתשתית לאומ...
	45.1.3. על המציע לפרט בהתאם לנספח ז' למכרז את ניסיונו וכן להוכיחו באמצעות מסמכים אשר יציינו ויפרטו את מלוא פרטי התוכניות האמורות (מספרן, מועד אישורן, נושאן ותחומן).
	45.1.4. ההחלטה האם המציע עומד בדרישת הניסיון ובכלל זה האם הניסיון שעליו הצביע המציע הוא ניסיון בהתאם לדרישות המכרז הינה בשיקול דעתה של ועדת המכרזים של המזמינה.

	45.2. ניסיון חברי הצוות – על המציע להעמיד את כל חברי הצוות שלהלן:
	45.2.1. ראש צוות התכנון – יש לעמוד בכל דרישות הסף שלהלן באופן מצטבר:
	45.2.1.1. אדריכל ו/או מהנדס בעל תואר אקדמי שני לפחות בתכנון ערים או תואר רלבנטי אחר.
	45.2.1.2. אדריכל ו/או מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים   בעל רישיון תקף על שמו במועד הגשת ההצעה.
	45.2.1.3. מובהר בזאת כי ככל וראש צוות התכנון איננו אדריכל, על המציע לכלול בצוות התכנון באופן אינטגרלי אדריכל אשר יחתום על הנספחים הנדרשים בתכנית.
	45.2.1.4. בעל ותק מקצועי כמהנדס ו/או אדריכל של לפחות 15 שנים מיום קבלת התואר.
	45.2.1.5. בתקופה של חמש (5) השנים שקדמו למועד המכרז, שימש כראש צוות התכנון ו/או כמתכנן מוביל  בעריכה, ניהול וקידום - עד לאישור של הגורמים המוסמכים- לכל הפחות התוצרים הבאים: שתי (2) תכנית מתאר ארציות ו/או שתי (2) תוכניות אב ו/או שלוש (3) תת"ל ו/או שלוש...
	45.2.1.6. בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בהובלת צוות תכנון המונה לפחות 3 חברים בשני (2) פרויקטים תכנוניים מבין המפורט בסעיף 46.1.3.1.5 לעיל.
	45.2.1.7. באם ראש הצוות הוא שותף ו/או מנהל במציע- אין מניעה להציג במסגרת המענה לתנאי סף המפורטים בסעיף זה, פרויקטים שהוצגו במענה לתנאי הסף ביחס למציע כמפורט בסעיף 46.1.1 לעיל.

	45.2.2. מרכז תפעולי – עליו לעמוד בכל תנאי הסף באופן מצטבר:
	45.2.2.1. אדריכל ו/או מהנדס בעל תואר אקדמי שני לפחות בתכנון ערים או תואר רלבנטי אחר..
	45.2.2.2. בשבע השנים שקדמו למועד המכרז, המרכז התפעולי המוצע הינו בעל ניסיון של 4 שנים לפחות בניהול לוגיסטי וריכוז של לפחות שניים מהבאים: תכניות אב או תכניות מתאר או מסמכי מדיניות או תכניות אסטרטגיות.
	45.2.2.3. בשבע השנים שקדמו למועד המכרז, המרכז התפעולי המוצע הינו בעל ניסיון של 4 שנים לפחות בניהול ריכוז והפעלת צוותי תכנון וייעוץ מקצועי.

	45.2.3. מהנדס בעל בקיאות מוכחת בטיפול בתשתיות דלק- עליו לעמוד בכל תנאי הסף באופן מצטבר:
	45.2.3.1. בעל תואר אקדמי ראשון לפחות בהנדסה אזרחית ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
	45.2.3.2. בעל ותק מקצועי כמהנדס עם בקיאות מוכחת בטיפול בתשתיות דלק של לפחות 7 שנים מיום קבלת התואר.
	45.2.3.3. בעל ניסיון של 5 שנים בייעוץ ו/או תכנון מפורט ו/או ניהול פרויקטים בתחום התשתיות והאנרגיה ו/או מערכות דלק וזאת לכל הפחות של 5  פרויקטים ו/או מערכות כאמור.

	45.2.4. יועץ סביבתי לרבות יועץ סיכונים סביבתיים- עליו לעמוד בכל תנאי הסף באופן מצטבר:
	45.2.4.1. בעל תואר אקדמאי או התמחות בתחום לימודי הסביבה על הגדרותיו השונות או מדעי הטבע.
	45.2.4.2. בעל ניסיון בתקופה של חמש (5) השנים שקדמו למועד המכרז בהכנת תסקיר השפעה על הסביבה/נספח סביבתי לחמש תכניות סטטוטוריות לפחות.

	45.2.5. יועץ משפטי - עליו לעמוד בכל תנאי הסף באופן מצטבר:
	45.2.5.1. עורך דין החבר בלשכת עורכי הדין ובעל רישיון עריכת דין תקף למועד המכרז.
	45.2.5.2. בעל ניסיון של חמש (5) שנים לפחות בייעוץ בנושאי תכנון ובניה ובליווי תכניות סטטוטוריות.

	45.2.6. שמאי מקרקעין- עליו לעמוד בכל תנאי הסף באופן מצטבר:
	45.2.6.1. שמאי הרשום בפנקס שמאי המקרקעין ובעל רישיון תקף למועד המכרז.
	45.2.6.2. בעל ניסיון של חמש (5) שנים לפחות בשמאות מקרקעין.

	45.2.7. יועץ בתחום שיתוף הציבור - עליו לעמוד בכל תנאי הסף באופן מצטבר:
	45.2.7.1. בעל תואר אקדמאי ראשון לפחות בתחום הפסיכולוגיה או עבודה סוציאלית או מדעי החברה.
	45.2.7.2. בעל ניסיון בלפחות 3 פרויקטים כלל ארציים בתחום שיתוף הציבור וזאת בתקופה של חמש (5) השנים שקדמו למועד המכרז.
	45.2.7.3. בעל ניסיון של לכל הפחות 5 שנים בתחום שיתוף הציבור.

	45.2.8. יועץ תחבורה – בשל הימצאות קווי דלק רבים לאורך כבישים ומסילות ברזל ובצמוד להם נדרש המציע להעמיד יועץ תחבורה מתאים. עליו לעמוד בכל תנאי הסף באופן מצטבר:
	45.2.8.1. בעל תואר אקדמי ראשון לפחות בהנדסה אזרחית והתמחות בתחבורה.
	45.2.8.2. בעל ניסיון בהכנת נספח תחבורתי לשלוש תכניות סטטוטוריות לפחות, ושלפחות אחת מהן לתשתית תחבורתית וזאת בתקופה של חמש (5) השנים שקדמו למועד המכרז.

	45.2.9. יועץ כלכלי - עליו לעמוד בכל תנאי הסף באופן מצטבר:
	45.2.9.1. בעל תואר אקדמי ראשון לפחות בכלכלה או במינהל עסקים.
	45.2.9.2. בעל ניסיון ביעוץ כלכלי לשלושה תוצרים מהבאים להלן: תכנית מתאר מחוזית ו/או תכנית מתאר ארצית ו/או תכנית לתשתית לאומית ו/או מסמך מדיניות ברמה ארצית או מחוזית בתחום התכנון וזאת בתקופה של חמש (5) השנים שקדמו למועד המכרז.
	45.2.9.3. בעל ניסיון של שלוש (3) שנים לפחות בפרויקטים בתחום התשתיות והאנרגיה.

	45.2.10. גיאולוג ו/או הידרולוג - עליו לעמוד בכל תנאי הסף באופן מצטבר:
	45.2.10.1. בעל תואר אקדמי ראשון לפחות בגיאולוגיה ו/או בגיאוגרפיה.
	45.2.10.2. בעל ניסיון ביעוץ גיאולוגי ו/או הידרולוגי לשלושה תוצרים מהבאים להלן: תכנית מתאר מחוזית ו/או 1 תכנית מתאר ארצית ו/או תכנית לתשתית לאומית ו/או מסמך מדיניות ברמה ארצית או מחוזית בתחום התכנון וזאת בתקופה של חמש (5) השנים שקדמו למועד המכרז.

	45.2.11. יועץ קרקע לעניין השפעות זיהומים על הקרקע- עליו לעמוד בתנאים הבאים באופן מצטבר:
	45.2.11.1. בעל תואר ראשון  לפחות  בהנדסת קרקע ו/או מים.
	45.2.11.2. ניהל והשלים במהלך 5 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז, לפחות 4 עבודות ייעוץ ו/או תכנון ו/או בקרת תכנון בנושאי קרקע מזוהמת ו/או מים מזוהמים.


	45.3. השתתפות בכנס המציעים
	כמפורט בסעיף 42 לעיל.


	משלוח שאלות הבהרה
	46. מציעים רשאים להגיש שאלות בכתב בלבד לאיש הקשר למכרז: גב' ליאת שרון לכתובת Contractsbid@pei.co.il  עד למועד המפורט בטבלת ריכוז מועדים בסעיף 43.
	47. בכותרת הפניה יצויין: "שאלות הבהרה למכרז 19/241" והפניה תעשה בקובץ וורד הניתנים לעריכה בפורמט הבא:
	48. באחריות המציע לוודא, באמצעות הדואר האלקטרוני, כי שאלותיו התקבלו אצל איש הקשר למכרז.
	49. התשובות, המחייבות את המזמינה, תתפרסמנה באתר האינטרנט של תש"ן שכתובתו www.pei.co.il תחת הכותרת מכרזים- מכרזים לעבודות קבלניות ונותני שרותים – מכרז מס' 19/241.
	50. על המציע לחתום על המענה לשאלות כפי שהתפרסם כאמור לעיל, ולהגישו חתום על ידו יחד עם הצעתו למכרז.
	51. הודעה למציע בדבר זכיית הצעתו במכרז (להלן: "הודעת הזכייה") תימסר למציע בכתב לכתובת המצוינת בהצעתו. מציע שקיבל הודעת זכייה חייב למלא אחר האמור במסמכי המכרז בהתאם למועדים המפורטים בהם ובהודעת הזכייה.
	52. מובהר בזאת, כי הודעת הזכייה אינה מהווה התקשרות בין המזמינה לבין המציע הזוכה וההתקשרות תיכנס לתוקף רק (ובכפוף) לאחר שמורשי החתימה המוסמכים מטעם המזמינה יחתמו על המסמכים הנדרשים ויתנו את האישורים המתאימים להתקשרות.
	53. מציע שיזכה במכרז זה מתחייב לחתום בתוך 10 ימי עבודה מיום ההודעה על זכייתו, על הסכם ההתקשרות המצורף למסמכי המכרז, ולהתחיל בביצוע העבודה עד תום 10 ימים מיום חתימת המציע על ההסכם. להסרת ספק מובהר בזאת כי ראש צוות התכנון והמרכז התפעולי המוצעים על ידי ה...
	54. תקופת מתן השירותים הינה עד השלמת העבודה נשוא מכרז זה (להלן: ""תקופת ההסכם").
	55. למזמינה תהיה שמורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, זכות הברירה להאריך את תקופת ההסכם בתקופות קצובות ובאותם תנאים בתנאי וסך כל תקופת ההתקשרות, כולל תקופת ההתקשרות המקורית, עד לפרסום התכנית ברשומות, וזאת בהתאם לתנאים ולתמורה כמפורט במכרז ובהסכם. אין באמור ל...
	56. כל הארכה תהיה על ידי הודעה בכתב של מורשי החתימה של המזמינה ובכפוף למגבלות התקציב.
	57. למרות האמור בסעיף 55 לעיל, מובהר בזאת כי המזמינה רשאית להביא את ההסכם לסיומו על ידי מתן הודעה מוקדמת למציע של 30 יום בכתב, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא חייבת לנמק את החלטתה. המציע לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום בגין ועקב הפסקת ...
	58. המזמינה רשאית לבטל את המכרז כולו או חלקו, או לדחותו מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו המוחלט.
	59. המזמינה רשאית לצאת בהזמנה לקבל הצעות חדשה, וזאת על פי החלטתו ושיקול דעתה, ללא מתן הסברים לכל גורם שהוא וללא הודעה מוקדמת.
	60. המציע הזוכה יבצע את השירותים המבוקשים במשרדיו, למעט ישיבות ו/או פגישות אשר על פי הצורך ו/או על פי דרישת המזמינה, יערכו במשרדי המזמינה ו/או במקום שיקבע לכך.
	61. סיורים ככל ויידרשו יתבצעו בכל רחבי הארץ, על פי הנחיות ודרישת המזמינה.
	62. ישיבות, הדרכות, ימי עיון וכנסים יבוצעו על פי צורך במקומות שונים ובהנחיית המציע.
	63. המציע הזוכה יעביר למזמינה דיווחים תקופתיים על דרך ביצוע העבודה והתקדמותה, במועדים ובמתכונת אשר יסוכמו עימו, וכן דיווחים מיוחדים לפי דרישה.
	64. המציע הזוכה ידווח מיידית לממונה מטעם המזמינה על אירועים מהותיים הקשורים במתן השירותים לרבות תקלות ושיבושים, אובדן מידע או תקלה באבטחתו, וכן אירועים אחרים שיש להם השלכה על רציפות השירות ו/או עמידה בלוחות הזמנים ו/או תקינותו.
	65. המזמינה רשאית לבצע על פי שיקול דעתה, בין בעצמה ובין באמצעות גורם חיצוני מטעמה, פיקוח ובקרה על פעילות המציע הזוכה ועמידתו בתנאי מכרז זה, במקום ובתנאים כפי שתמצא לנכון.
	66. על המציע הזוכה לשתף פעולה עם המזמינה ו/או מי מטעמו, לרבות ליתן כל מסמך ו/או ממצא הנוגעים לפעילותו במכרז זה מיד עם הדרישה הראשונה אליו, ולשתף פעולה בכל עת, והכל על מנת לאפשר בדיקה של הנושאים, השירותים והפעילות הקשורים למכרז זה.
	67. אי העברת מידע ו/או דיווחים כנדרש, יהוו הפרה יסודית של תנאי ההתקשרות עם המציע הזוכה בהתאם למסמכי המכרז, והמזמינה תהא רשאית לחלט את ערבות הביצוע כולה ו/או חלקה ו/או לקזז/לעכב סכומים המגיעים לזוכה, על פי שיקול דעתה.
	68. להסרת ספק מובהר בזאת, כי עבור הכנת והגשת הדיווחים ו/או העברת המידע הנדרש, לא תשלם המזמינה כל תמורה שהיא, ואת עלות הכנת הדיווחים והמידע האמורים יש לגלם בהצעת המחיר הנדרשת בגין העבודה נשוא מכרז זה.
	69. המציע הזוכה יפעל על פי הנחיות הגורמים המקצועיים במציע בכל הנוגע לאבטחה ולמערכות מידע.
	70. המציע הזוכה יעשה שימוש אך ורק בתוכנות מחשב חוקיות, ולצורך כך עליו לחתום על נספח ד' למסמכי המכרז.
	71. המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש סידורי אבטחת מידע במשרדי המציע הזוכה בכל עת, וכן להוסיף על דרישות אלה, בהתאם למדיניות המזמינה ויועציו המקצועיים.
	72. המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמציע הזוכה ו/או מהיועצים הנכללים בצוות התכנון לעבור תהליך אבחון וסיווג ביטחוני, בטרם יחלו במתן השירותים.
	73. ערבות ביצוע עם חתימת ההסכם עם הזוכה/ים, תומצא למזמינה ערבות בנקאית אוטונומית ו/או ערבות מחברת ביטוח ישראלית (חתומה על ידי חברת הביטוח עצמה שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א- 1981, כשהיא לפקודת המזמינה, על שם הזוכה...
	74. הערבות תהיה בנוסח המצורף בנספח ה' למכרז ונספח ו' להסכם המצורף למכרז ותהווה ערבות ביצוע להבטחת התחייבויותיו של הזוכה. אי המצאת הערבות במועד ו/או המצאת ערבות בנוסח שונה של הערבות תהוו הפרה יסודית של הוראות ההסכם והמכרז.
	75. המזמינה רשאית לדרוש הארכת ערבות הביצוע מעת לעת בהתאם למשך תקופת ההתקשרות עם הזוכה.
	76. אם לאחר שקלול תוצאות המכרז, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטתה של אישה כהגדרתו בחוק חובת מכרזים, התשנ"ב- 1992, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהי...
	77. מציע העונה על הדרישות הנ"ל לעניין עידוד נשים בעסקים, יצרף להצעתו אישור ותצהיר ולפיו העסק הוא בשליטת אשה.
	78. בהתאם לתקנות חובת מכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות") מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש עיון בהצעות הזוכות, למעט אותם חלקים המהווים, לדעת ועדת המכרזים של המזמינה, סוד מקצועי או מסחרי או שהעיון בהם יכול לפגוע בביטחון הציבור ו/או בכלכלת המדינה.
	79. עיון בתוצאות המכרז יעשה תמורה הסך של 1000 ₪ אשר לא יוחזרו.
	80. מציע רשאי לבקש מראש שחלקים מסוימים מהצעתו יישארו חסויים, עקב היותם סוד מסחרי או מקצועי, תוך הצגת נימוקים לבקשה. הבקשה והנימוקים יצורפו להצעה עצמה- לאופן הגשת ההצעה ראה סעיפים 108-118 למכרז.
	81. תשומת ליבם של המציעים מופנית להוראות סעיפים 116-117 למכרז לעניין הסכמתם המפורשת לוויתור על זכות העיון בהצעות המשתתפים האחרים במכרז, ביחס למידע מקביל במהותו למידע שסומן על ידם כ"סוד מסחרי" בהצעתם.
	82. מובהר, כי המזמינה היא זו שתכריע ויקבע את החשש לפגיעה בביטחון הציבור, בכלכלת המדינה וכן מהו סוד מסחרי או מקצועי בהקשר זה.
	83. בתום תקופת ההתקשרות, יעביר המציע הזוכה בצורה מסודרת את המסמכים והחומר הנוגע לעבודתו נשוא מכרז זה לידי המזמינה ובתיאום עימו. מובהר בזאת כי הכוונה הינה לכל מסמך כתוב ולכל מידע רלוונטי שנאגר במשרדי המציע הזוכה.
	פרק 3 -אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה
	84.
	שלבים בבחינת ההצעות
	85.  הערכת ההצעות תתבצע לפי ארבעת השלבים הבאים:
	85.1.  שלב מקדמי – בחינת ההצעה על פי תנאי הסף.
	בשלב הראשון תפתחנה כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד האחרון להגשת הצעות לצורך בדיקת עמידת המציעים בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז וכן עמידת כל הצעה בתנאי הסף של המכרז כמפורט לעיל. בכפוף לעמידת ההצעה בתנאי הסף, תעבור ההצעה לשקלול מרכיבי האיכות.
	85.2.  שלב האיכות – הערכת איכות ההצעה
	85.3.  שלב העלות – בחינת הצעות המחיר
	85.4. שלב סופי – שקלול ציוני האיכות והעלות וקביעת ההצעה המציע הזוכה.

	86. למזמינה שמורה הזכות לבקש מן המציע את כל ההבהרות ו/או ההשלמות הנדרשות באשר למרכיבי העלות והאיכות שנכללו בהצעתו.
	87. ציון איכות מירבי: 100.
	88. משקל ציון האיכות מהווה 80% מהציון הסופי, ועל כן ציון האיכות הסופי יוכפל במקדם של 0.8.
	89. הבדיקה תעשה בהתאם למתודולוגיה שתוצג על ידי המציע בהתייחס לשירותים המבוקשים במכרז, ניסיון המציע ואנשי הצוות מטעמו וכמפורט בטבלה שלהלן:
	90.  שלב בחינת איכות ההצעה הכתובה
	90.1.  בשלב האיכות הראשון תיבחן איכות ההצעה הכתובה, על פי המרכיב המקצועי בטבלה לעיל.
	90.2.  המציעים אשר יקבלו את ציון האיכות של 55 נקודות לפחות יעברו לשלב הראיון האישי בפני ועדת איתור שמונתה ע"י ועדת המכרזים.
	90.3.  על אף האמור לעיל, רשאית המזמינה על פי שיקול דעתה, להעלות לשלב הראיון הצעות בעלות ציון נמוך מ- 55 נקודות.
	90.4. מובהר, כי המזמינה רשאית, אך לא חייבת, לקבל הבהרות או תשובות מהמציע, לערוך בדיקות ולעשות כל פעולה שימצא לנכון בנוגע לבחינת רכיבי איכות ההצעה.

	91. שלב הראיון
	91.1.  מטרת הראיון הנה לאפשר למזמינה להתרשם מהמציע ומכישוריו ויבדקו בו, בין היתר, נושאים כגון: ניסיונו המקצועי, יכולתו להתבטא בעל פה, וכל נושא נוסף  שתמצא הועד לנכון.
	91.2.  לראיון יזומנו הגורם האחראי במציע, ראש הצוות, המרכז התפעולי ווכן כל יועץ אשר המזמינה תסבור כי נוכחותו נדרשת.
	91.3.  במידה ומי מחברי הצוות שהוזמנו לא יגיעו לראיון אישי אליו זומן, יחושב הציון בראיון האישי כ-0 , זולת אם ועדת המכרזים החליטה אחרת.
	91.4.  יודגש כי במקרה בו הצעה אחת בלבד עומדת בתנאי הסף, רשאית המזמינה על פי שיקול דעתה הבלעדי, שלא להכריז על הצעה כהצעה זוכה וזאת אם ציון האיכות של ההצעה (לפני שלב הראיון) היינו נמוך מ-60 נקודות.

	92. מידת חוסר שביעות רצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות
	92.1. המזמינה רשאית להפחית את ניקוד האיכות שניתן למי מהמציעים, אשר בינו לבין המזמינה היו התקשרויות קודמות, במידה שקיים חוסר שביעות רצון מאופן ביצוע התקשרויות  אלה או חלקן על ידי המציעה, וזאת עד ל-15 נקודות מתוך ציון האיכות.
	92.2. הפחתת הניקוד תבצע בהתאם לחוות דעתו של נציג המזמינה אשר פעל מול המציע במסגרת אותן התקשרויות קודמות ,בשים לב למספר ההתקשרויות, מועדן, משכן, הקיפן ומורכבותן, ובהתאם לאמות המידה הבאות:

	93. רכיב ההצעה הכספית- משקלו עד 20% מן הציון הכולל של ההצעה. להסרת הספק מובהר בזאת כי בחישוב ההצעה הכספית תלקח בחשבון ההצעה הכספית הכוללת על כלל שלביה ורכיביה.
	94. בגמר בדיקת איכות ההצעות ואישור פרוטוקול ועדת המכרזים של המזמינה לבחינת ההצעות, יפתחו מעטפות הצעות המחיר של הצעות שלא נפסלו מסיבות שונות (במסגרת תנאי הסף ו/או שלב האיכות) (להלן: "ההצעות הכשרות").
	95. ההצעה הכוללת הזולה ביותר תקבל את הציון המלא ושאר ההצעות ידורגו ביחס להצעה זו.
	96. כאמור, ההצעות יוערכו לפי יחס איכות/עלות הבא:
	96.1. משקל מרכיב האיכות – 80%
	96.2. משקל מרכיב העלות – 20%

	97. שקלול שני הציונים יהווה את הציון הכולל  להצעה.
	97.1. ההצעה בעלת הציון הכולל הגבוה ביותר בתום השלב הסופי תהיה ההצעה המציע הזוכה.
	97.2. עומס עבודה – המזמינה רשאית, בין יתר שיקוליה, ובכפוף למתן זכות טיעון, שלא לבחור בהצעה שקיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר כהצעה המציע הזוכה במכרז, אם לדעת המזמינה, היקפי ההתחייבויות החוזיות של המציע עלולים להשפיע על יכולתו לבצע את עבודת התכנון נש...
	97.3.  המזמינה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לנהל משא ומתן עם שלושת המציעים שקיבלו את הציון המשוקלל הגבוה ביותר כולם או חלקם, בהתאם ובכפוף לחוק חובת מכרזים והתקנות שהותקנו על פיו.

	פרק 4- ההצעה
	98.
	99. המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים לפי מסמך זה וכן כל מסמך התומך בעמידתו בתנאי הסף ובכשירותו לבצע את השירות נשוא מכרז זה.
	100. הגשת ההצעה תעשה בהתאם להנחיות הכלולות במכרז ועל פי ההנחיות המדויקות המפורטות בנספחים למכרז.
	101. על המציע להקפיד ולבדוק את הצעתו ולוודא כי היא מלאה וכוללת את כל הנדרש לרבות תנאי הסף וציון האיכות כמפורט במכרז.
	102. מבלי לגרוע מהיקף סמכויותיה של ועדת המכרזים של המזמינה, רשאית הועדה לפסול הצעה חלקית, חסרה, מותנית, מסויגת, מוטעית או מבוססת על הנחות לא נכונות. על אף האמור לעיל, רשאית הועדה לקבוע כי אי התאמה למפרט המכרז היתה בגדר טעות סופר או טעות חשבונאית בהצעה...
	103. המציע נדרש להכין תכנית עבודה כוללת ומפורטת, לביצוע העבודה הנדרשת בהתאם לדרישות המפורטות במכרז. תכנית העבודה תפרט את כל שלבי העבודה הנדרשים בפרק התוכנית ושלבי העבודה לעיל במכרז, וזאת בהיקף שלא יעלה על 4 עמודים.
	104. התכנית תפרט ותכלול בין היתר, התייחסות לנושאים הבאים:
	104.1. הגישה התכנונית המוצעת, עקרונות ראשיים לתכנית המתאר ולמוצר התכנוני המבוקש.
	104.2. מתודולוגיה לביצוע העבודה, לרבות תיאור מפורט של תהליך התכנון ושלבי העבודה המוצעים, הגדרת כלל המידע, הנתונים הכמותיים, מרכיבים ותוצרי תכנון שיכללו בתכנית המתאר, התייחסות לאופן ביצוע כל אחד מן השלבים המפורטים במכרז וכן הצעה לתהליך שיתוף ויידוע הצי...
	104.3. מבנה צוות התכנון, חלוקת האחריות, התפקידים והמטלות במסגרתו ואופן התיאום בין מרכיביו.
	104.4. מיפוי קונפליקטים תכנוניים צפויים והצעות לפתרונם.
	104.5. פירוט שלבי העבודה המוצעים על ידו למימוש העבודה תוך פירוט לוח זמנים להשלמת כל שלב.

	105. המציע יפרט את הרכב חברי צוות התכנון ו/או היועצים, בהתאם לדרישות המכרז ועל גבי הנספחים המצורפים.
	106. המציע רשאי להוסיף להצעתו חברי צוות נוספים על פי שיקול דעתו וניסיונו, ולפרט בנספח בנוסח זהה את אנשי הצוות הנוספים.
	107. לגבי כל חבר צוות יש לצרף מסמך קורות חיים- בן עמוד אחד, וכן אסמכתאות ותעודות המעידות על השכלתו וניסיונו.
	אופן הגשת ההצעה ותוקפה
	108. את ההצעה יש להגיש במעטפה אטומה אחת, ללא ציון פרטי המציע או כל סימן זיהוי חיצוני אחר. על המעטפה ירשם "הצעה למכרז מספר 19/241".
	109. ההצעה תכלול שלושה עותקים עם דיגלונים המסמנים ומציינים את הנספחים (עותק "מקור" ושני העתקים, זהים לחלוטין). בכל עותק יאוגד מענה המציע הכולל את כל המסמכים הנדרשים (וכן את כל המבוקש בנספחים.  על כל עותק ירשם: "מענה למכרז מספר 19/241"
	110. את הצעת המחיר יש להגיש במעטפה סגורה נפרדת יחד עם עותק המקור.
	111. את ההצעה על כל מסמכיה יש להגיש בשפה העברית.
	112. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים של תש"ן, בכתובת רחוב הסנדאות 3 הרצליה פיתוח זאת לא יאוחר מן המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים כמפורט בטבלת ריכוז המועדים בסעיף 20 לעיל.
	113. המציע אחראי לבדיקת מסמכי המכרז וכל התנאים והנסיבות העשויים להשפיע על הצעתו ועל מתן השירותים לרבות כל הנתונים הרלבנטיים (משפטי, תכנוני, הנדסי, ביצועי וכדומה).
	114. המציע יאשר כי קיבל לידיו את כל מסמכי המכרז, קרא והבין אותם וכי הוא מקבל על עצמו את התנאים וההתחייבויות האמורות בהם, והכל בנוסח האמור בנספח א' למכרז זה.
	115. במקרה של סתירה בין האמור במכרז זה לבין ההצעה יגבר האמור במכרז. נוסח המכרז הקובע הינו נוסח המכרז כפי שפורסם באתר תש"ן.
	116. בנוסף לאמור לעיל, מציע הסבור כי מידע הכלול בהצעתו מהווה סוד מסחרי, יגיש עותק אחד נוסף של ההצעה, בה יושחר המידע אשר המציע רואה בו מידע סודי המהווה סוד מסחרי או מקצועי שאין לגלותו למציעים האחרים בצירוף מכתב הנמקה המתייחס לכל פרטי המידע האמור. עותק ...
	117. יובהר כי אין חובה להגיש עותק כאמור. מציע אשר נמנע מהגשת עותק כאמור, או לחילופין הגיש עותק הנושא את הכותרת "סודיות מסחרית" ללא מכתב הנמקה כאמור, ייחשב הדבר כאילו הודיע מציע זה כי אין כל מידע סודי בהצעתו. מודגש בזאת כי בסימון מידע כלשהו בהצעה כ"סוד...
	118. התחייבויות ואישורים שיידרשו מהמציע שיזכה
	118.1. המציע הזוכה ימציא למזמינה עותק של ההסכם חתום במלואו על ידי מורשי החתימה מטעמו על נספחיו, לרבות אישור על עריכת ביטוחים כנדרש בהסכם, וזאת בתוך 10 ימים מקבלת ההסכם לחתימתו. אי חתימה על ההסכם שקול להפרה יסודית של המכרז וההסכם.
	118.2. במידת הצורך מתחייב המציע הזוכה להתייצב במשרדי המזמינה לשם חתימה על ההסכם. אי התייצבות המציעה המציע הזוכה שקולה להפרה יסודית של המכרז וההסכם.
	118.3. ערבות ביצוע כנדרש בסעיף 63 להסכם.
	118.4. המציע הזוכה יהיה מוכן לתחילת עבודה בתוך 7 ימים ממועד החתימה על ההסכם.
	118.5. המציע הזוכה מתחייב להחתים את כל העובדים המועסקים על ידו בביצוע העבודה וכן את כל היועצים המוצגים בהצעתו עימם התקשר לשם הגשת הצעה, על טופס התחייבות לשמירת סודיות והצהרה על העדר ניגוד עניינים כמפורט בנספח ח'.
	118.6. אישור על כיסוי ביטוחי כנדרש על פי ההסכם.

	פרק 5- התמורה
	119.
	120. העלות בהצעה זו תהיה נקובה בש"ח ותכלול את כל המיסים למעט מע"מ, העלות תהיה סופית ותכלול את כל הוצאות המציע ובכלל זאת, מיסים, תשלומים סוציאליים למיניהם, ביטוח לסוגיו השונים, שירותי משרד, שירותי הדפסה והעתקה, שירותי והוצאות מדידה, מיפוי ומחשוב, ארגון...
	121. המציע ייפרט בטופס ההצעה המצורף כנספח ט' למכרז את העלות המוצעת על ידו לכל השירותים המבוקשים במכרז זה.
	122. תשומת ליבו של המציע לאבני הדרך לתשלום התמורה כמפורט להלן.
	123. הצעת מחיר לא שלמה ו/או מותנית ו/או מסוגית עלולה לפסול את ההצעה על הסף.
	124. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הצעת המחיר תכלול את העלות עבור ביצוע העבודה על ידי כל חברי צוות התכנון של המציע, לרבות חברי צוות שיוחלפו ו/או יתווספו במהלך ביצוע העבודה, ולרבות חברי צוות ו/או יועצים נוספים שיידרשו במהלך הכנת התכנית הסטטוטורית, אף אם לא ה...
	125. מובהר בזאת כי המזמינה אינה מתחייבת להיקף מינימלי של הזמנת שירותים ותוכל על פי שיקול דעתה לצמצם את היקף השירותים הניתנים על ידי המציע הזוכה ו/או לבטל את ההתקשרות עם הזוכה .
	126. למזמינה שמורה הזכות לבטל חלקים מסוימים מהשירותים הכלולים במכרז זה ושלא להעבירם לביצוע המציע הזוכה ו/או לצאת למכרז חדש בגין חלקים מסוימים מהשירותים הכלולים במכרז זה.
	127. תשומת ליבו של המציע מופנית לכך כי בכנס המציעים יימסר תיאור ראשוני כללי ותמציתי של 500 ק"מ רצועות קווי הדלק הנוכחיות של תש"ן הכלולות במכרז זה וכן תוצג מפה ויינתן הסבר ומידע נוסף בנושא. כאמור הנוכחות בכנס המציעים הינה תנאי סף כמפורט לעיל.
	128. המידע אשר יובא לידיעת המציעים הוא ראשוני לצורך קבלת ההצעות ואין לראות בו או בנתונים הכלולים במכרז או בכל נתון אחר שיסופק על ידי המזמינה, משום מצג, הצהרה או התחייבות כלשהם של המזמינה, בין היתר ביחס למערך התשתיות ו/או התכנית הסטטוטורית, ביצועה, תכו...
	129. הסתמכות המציע או מי מטעמו על הנתונים הכלולים במסמכי המכרז או כל גל מידע שנמסר או יימסר על ידי המזמינה, ובכלל זה כל הנחה, מסקנה, פשרנות, כוונה או מידע בקשר עם הליך מכרז זה ותיאור מערך התשתיות היא כל אחריותו בלבד ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או...
	130. המזמינה שבה ומדגישה, כי היא איננה מתחייבת לכך שכל רצועות קווי הדלק הנוכחיות יועברו לתכנון במסגרת המכרז ו/או איננה מתחייבת להיקף מינימלי כלשהו של רצועות קווי הדלק אשר יועברו לתכנון במסגרת מכרז זה ו/או באמצעות המציע אשר יזכה במכרז.
	131. רצועת קווי דלק- רצועה אשר בתחומה מונחת ו/או עוברת צנרת דלק. בתחום רצועת קווי דלק עשויים לעבור מספר צינורות דלק בקוטר משתנה והרצועה יכולה להיות ברוחב משתנה.
	132. רצועת קווי דלק נוכחית - רצועת קווי דלק הקיימת כיום ופרושה בשטח בתוואי מסוים ואותה נדרש המציע לתכנן ולהסדיר במסגרת המכרז.
	133. התמורה תשולם למציע בהתאם לשלבי העבודה הבאים המפורטים לעיל במכרז.
	133.1. שלב א'-
	133.1.1. על המציע לנקוב בסכום כולל (FIX) לביצוע מלוא שלב א' על כל חלקיו ורכיביו השונים כמפורט במכרז (להלן: "התמורה לשלב א'").
	133.1.2. תשומת ליבו של המציע מופנית לאופן תשלום התמורה ולאבני הדרך כמפורט בסעיף 138 למכרז וכן ללוחות הזמנים המפורטים בסעיף 20 למכרז.

	133.2. שלבים ב'- ו-ג'-
	133.2.1. תשומת ליבו של המציע מופנית לכך כי לצורך ביצוע שלבים אלו נדרשת ו/או עשויה  להידרש התייחסות לאורכן המקסימלי של רצועות קווי הדלק של תש"ן הכלולות במכרז זה, תוך שהמזמינה מדגישה, כי היא איננה מתחייבת לכך שכל רצועות קווי הדלק האמורות יועברו לתכנון ב...
	133.2.2. על המציע לנקוב בסכום כולל (FIX) לביצוע שני השלבים האמורים על חלקיהם השונים, כמפורט במסמכי המכרז (להלן: "התמורה לשלבים ב'-ג'").
	133.2.3. תשומת ליבו של המציע לאופן תשלום התמורה ולאבני הדרך כמפורט בסעיף 138 למכרז וכן ללוחות הזמנים כמפורט בסעיף 20 למכרז.

	133.3. מובהר בזאת כי הסכום שיוצע על ידי המציע לשם ביצוע שלבים א'-ג' על חלקיהם השונים כמפורט לעיל לא יעלה על 30% מסכום הצעתו לביצוע שלבים ד-ה למכרז.
	133.4. שלבים ד'-ה'-
	133.4.1. על המציע לנקוב בסכום כולל (FIX) לביצוע שלבים ד'-ה'.
	133.4.2. התמורה הכוללת לביצוע שלבים אלו הנה על בסיס ההנחה כי המציע יתכנן ויסדיר 500 ק"מ רצועות קווי דלק  (להלן: "אורך הרצועות הכולל במכרז").
	133.4.3. ככל ותש"ן תממש את זכותה להגדיל את היקף רצועות קווי הדלק אשר יכללו במכרז ויתוכננו על ידי המציע הזוכה, ולהוסיף, בהתאם להחלטתה ולשיקול דעתה הבלעדי, רצועות קווי דלק נוספות, לרבות כל ו/או חלק מ 300 ק"מ רצועות קווי הדלק החולקות רצועות קרקע משותפות ...
	133.4.4. תשלום התמורה בגין שלבים ד'-ה' יעשה באופן יחסי, כך שבגין כל מקטע רצועות קווי דלק אשר הוסדר על ידי המציע הזוכה והתוכנית בגינו אושרה על ידי רשויות התכנון, ישולם לו החלק היחסי של אורך המקטע שהוסדר מתוך אורך הרצועות הכולל במכרז, בהתאם לנוסחה הבאה:
	A- אורך מקטע רצועות קווי הדלק שהוסדר על ידי הזוכה
	B- אורך הרצועות הכולל במכרז
	C- הצעת המחיר של המציע לביצוע תכנון והסדרה של כל אורך הרצועות הכלול במכרז
	התשלום היחסי בגין תכנון והסדרה חלקיים:     A/B*C
	133.4.5. תשומת ליבו של המציע לכך שבתוך רצועות קווי הדלק שתוסדרנה (בין אם בתוואי הקיים ובין אם בתוואי חדש) עשויים לעבור מספר צינורות. הסכום הכולל אותו יציע המציע הינו ללא תלות ו/או קשר למספר הצינורות העוברים ו/או יעברו בתוך רצועת קווי דלק ו/או לרוחבה ש...
	133.4.6. על המציע לקחת בחשבון כי רצועות קווי הדלק שתוסדרנה עשויות להיות בתוואי חדש ויתכן שיידרש לבצע העתקה ושינוי תוואי רצועות קווי הדלק הנוכחיות.
	133.4.7. מידע כללי ובלתי מחייב בדבר היחס המשוער בין אורך רצועות קווי הדלק שעשויות להיות מועתקות לבין האורך המשוער של רצועות קווי הדלק בתוואי החדש יימסר בכנס המציעים שיתקיים ואשר נוכחות בו מהווה תנאי סף למכרז.
	133.4.8. תשומת ליבו של המציע מופנית לכך כי ייתכנו מקטעים של רצועות קווי דלק בהם תידרש הכנת מספר חלופות תכנוניות לתוואי הרצועות לשם הגשתן לאישור גורמי התכנון המוסמכים. המזמינה היא אשר תכריע ותחליט כמה חלופות תכנוניות יש להכין וכמה מהן תוגשנה לרשויות הת...
	133.4.9. להסרת הספק מובהר בזאת כי הצעת המחיר הכוללת לביצוע שלבים ד'-ה' מתייחסת לביצוע תכנון והסדרה של רצועות קווי הדלק הנוכחיות כהגדרתן וכמפורט לעיל, וכי תשלום התמורה בגין תכנון והסדרה של רצועות קווי הדלק הנוכחיות (הן התמורה היחסית והן התמורה הכוללת) ...
	133.4.10. תשומת ליבו של המציע להוראות בדבר אופן תשלום התמורה ולאבני הדרך, כמפורט בסעיף 138 למכרז.
	133.4.11. לאחר אישור והסדרה תכנונית של כל רצועות קווי הדלק הכלולות במכרז ו/או של כל רצועות קווי הדלק אותן החליטה תש"ן להסדיר, היה ויתברר כי אורך הרצועות שנכללו בתוכניות שהוגשו בפועל חורג ביותר מ- 20% מאורך רצועות קווי הדלק הנוכחיות (כהגדרתן לעיל), ישו...


	134. אופן הגשת ההצעה
	134.1. על המציע להגיש את הצעת המחיר אך ורק על גבי הטופס המצורף כנספח ט' למכרז.
	134.2. המחיר המוצע על ידי המציע ישקף את כלל העלויות וההוצאות הכרוכות בביצוע התכנון, משלב הכנת התוכנית, עובר בהגשתה ועד לאישורה הסופי, והכל כמפורט במכרז זה.

	135. אי אישור התכנית על ידי מוסדות התכנון
	135.1. היה והתכנית אשר תוכן ותוגש על ידי המציע הזוכה לא תאושר במוסדות התכנון, לא יהיה המציע זכאי לתשלום התמורה כמפורט באבני הדרך לתשלום (בסעיף 138 למכרז).
	135.2. על המציע להגיש את התכנית מחדש לשם אישורה במוסדות התכנון תוך שינוי ו/או תיקון התכנית כנדרש. מובהר בזאת כי המציע לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף שהוא ו/או לכל תמורה נוספת בגין הגשת התכנית מחדש לאישור.
	135.3. מובהר בזאת כי בכל מקרה של הגשת תכנית מחדש ו/או של הגשה חוזרת של אותו מקטע רצועת קווי דלק, לא ישולם למציע הזוכה כל תשלום שהוא בגין אותו החלק של תוואי רצועת קווי דלק שתוכננו על ידי המציע ונכללים שוב בתכנית המוגשת מחדש וזאת אף אם נדרש המציע לבצע ת...

	אבני דרך לתשלום-
	136.
	137. המעבר משלב לשלב יהיה באישור מראש ובכתב מאת המזמינה, והמציע לא יהיה רשאית להתקדם לשלבים הבאים לא אישור כאמור.
	138. תשלום עבור כל אבן דרך בשיעורים המפורטים לעיל, יבוצע רק לאחר אישור נציג המזמינה כי העבודה בוצעה לשביעות רצון המזמינה.
	139. למזמינה תהא זכות מלאה לעכב ו/או לקזז כל תשלום המגיע למציע המציע הזוכה לפי חוזה ההתקשרות עימו, בגין כל חוב שהמציע חב לה, לרבות פיצוים מוסכמים.
	140. ויובהר, אין בפיצויים המפורטים במכרז כדי למנוע מהמזמינה הפעלת כל סנקציה אחרת כנגד המציע הזוכה לרבות חילוט ערבות הביצוע ו/או ביטול ההסכם והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
	פרק 6- היבטים משפטיים ואחריות
	141.
	142. המציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד, המציע לא יהיה רשאי להגיש הצעה כמציע או כקבלן משנה או כיועץ בהצעה של מציע אחר, וכן לא יהיה שותף- במישרין ו/או בעקיפין בהצעה של משתתף אחר.
	143. בעל עניין ו/או נושא משרה במציע לא יגיש, בעצמו, הצעה למכרז זה ולא יהיה שותף ו/או יועץ ו/או קבלן משנה בדרך כלשהי ביותר מהצעה אחת בלבד.
	144. המציע, בעל עניין בו ו/או נושא משרה בו לא יפעלו לתיאום הצעת המציע עם מציע אחר כל שהוא בכל דרך שהיא. שוכנעה ועדת המכרזים של המציעה כי למרות האמור בסעיף זה, נעשה תיאום תוכן הצעה או הצעות, תפסול הועדה את ההצעה ו/או ההצעות.
	145. המציע מצהיר שלמיטב ידיעתו ולאחר בדיקה יסודית:
	145.1. אין לו ולא ידוע לו על כל ניגוד עניינים בביצוע מחויבויותיו לפי ההסכם.
	145.2. אין לו ולא ידוע לו על כל עניין נוגד.
	145.3. בכפוף לאמור בסעיף זה, המציע לא יימצא בניגוד עניינים במשך כל תקופת ההסכם.
	145.4. ככל שייווצרו נסיבות המעלות חשש לניגוד עניינים או לקיומו של עניין נוגד הוא יפעל בהתאם להוראות ההסכם ויבצע כל הוראה שתורה לו המזמינה בעניין.
	145.5. המציע מצהיר שלא יטפל ולא יקבל על עצמו לטפל גם בעתיד כנגד המזמינה בכל ענין שיש לו זיקה לייעוץ הניתן על ידו על פי ההסכם, אלא אם קיבל אישור מראש ובכתב של המזמינה. המזמינה תיתן אישור לטיפול כאמור אם נוכחה שאין בטיפול המבוקש משום זיקה של ממש לייעוץ ...
	145.6. המציע מתחייב כי ימציא למזמינה כל מידע הדרוש לה לשם בחינת קיום חשש לניגוד עניינים; כן מתחייב המציע להימנע מניגוד עניינים ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות ולאורך כל תקופת ההתקשרות- בהתאם לדרישות המזמינה.
	145.7. לשם כך, על המציע הזוכה, וכל המבצעים מטעמו, במועד החתימה על הסכם ההתקשרות, לחתום על הצהרה בדבר התחייבותם להימנע ממצב של ניגוד עניינים ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות ולאורך כל תקופת ההתקשרות.
	145.8. המזמינה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה, לבקש מהמציעים להעביר רשימת עבודות לצורך בחינת קיום חשש לניגוד עניינים, לפני החתימה על הסכם התקשרות. וועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול הצעה באם תמצא כי המציע או מי מטעמו מבצע עבודה המעוררת חשש לניגוד...
	145.9. לשם בחינת קיום ניגוד עניינים, על המציע הזוכה למלא את השאלון לבחינת קיום חשש לניגוד עניינים המצורף להסכם המצורף למכרז זה. במידה והמציע הזוכה מועסק או שותף במשרד, עליו לפרט גם את שמות הלקוחות והפרויקטים בהם מטפל המשרד. יש להעביר שאלון עבור כל מבצ...
	145.10. בדיקת קיום חשש לניגוד עניינים וחתימה על הסדר ניגוד עניינים הנם תנאי  לחתימה על הסכם התקשרות מול המציע הזוכה ו/או מסירת עבודה כלשהי נשוא מכרז זה לידי המציע הזוכה. בהמשך לאמור, בשל חשש לניגוד עניינים תהיה למזמינה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, האפשר...
	145.11. יודגש, כי האחריות להימנע ממצב של ניגוד עניינים מוטלת על המציע המציע הזוכה. על כן, המציע הזוכה מתחייב לדווח מראש ובכתב לאחראי המקצועי, החל ממועד העברת עבודה אליו, במסגרת מכרז זה ולאורך כל תקופת ההתקשרות, על כל התקשרות קיימת שלו ועל כל התקשרות ח...
	145.12. הצהרה והתחייבות המציע הזוכה כי ימנע ממצב של ניגוד עניינים מצורף כנספח ח' להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, רשימת עבודות המציע הזוכה כפי שיאושרו על ידי המשרד תצורף כנספח להסכם.

	146. כל מידע שיגיע לידי המציע הזוכה במסגרת מכרז זה, לרבות הנתונים, המסמכים ותוצרי עבודתו (להלן: "המידע") יהיה בבעלותה המלאה של המזמינה, והמציע מתחייב לשמור על המידע בסודיות גמורה ומוחלטת ולא להעבירו לכל גורם שהוא או לעשות בו כל שימוש מלבד השימוש הנדרש...
	147. המציע הזוכה מצהיר בזאת כי ידוע לו שאי שמירת סודיות מהווה עבירה לפי פרק ז/ סימן ה' לחוק העונשין, התשל"ז- 1977.
	148. המציע הזוכה מתחייב לחתום על כתב שמירת סודיות בנוסח המצורף כנספח ח' למסמכי המכרז.
	149. המציע הזוכה מתחייב לגרום לכך שהסודיות כאמור תשמר על ידי עובדיו וכל המועסקים על ידו לצורך ביצוע העבודה נשוא מכרז זה, ומתחייב להחתימם על טופס הצהרת סודיות בנוסח האמור.
	150. מכרז זה הינו קניינה הרוחני של המזמינה, ומועבר למציע לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בו שימוש שאינו לצורך הכנת הצעת המציע.
	151. הצעת המציע והמידע שבה הם קניינו הרוחני של המציע.
	152. מובהר בזאת כי המזמינה הינה בעל זכויות הקניין בכל המידע שייאסף, ירוכז, יוכן, יעובד ויוגש במסגרת עבודת המציע הזוכה ו/או לצורך מתן השירותים וביצוע העבודה נשוא מכרז זה, לרבות דוחות ותוצרי ביניים, וכולל כל מידע שיגיע לידי המציע הזוכה במסגרת העבודה ותי...
	153. אם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז, או חלקי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז, אין להם תוקף, או שהם בטלים, או שלא ניתן לאוכפם, לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר חלקי מסמכי המכרז, אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין
	154. במקרה שכזה, המזמינה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וככל שתראה צורך בכך לפרסם מכרז חדש.
	1. אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ___________________ (להלן: "המציע") *** יש לנקוב בשמו המלא של המציע כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות/ עוסק מורשה וכן במספר ההתאגדות/מספר עוסק מורשה***, למכרז פומבי מס' _________________.
	2. הנני משמש/ת כ ______________ במציע, ונותן/ת תצהירי זה בשמו, מכוח הכרתי את העובדות נשוא התצהיר ומכוח היותי מורשה/ת לחתום על הצהרה זו בשם המציע.
	3. מצ"ב לתצהירי: ***נא להקיף את הרלבנטי***
	 למציע שהנו תאגיד- תעודת התאגדות
	 למציע שהנו עוסק מורשה- תעודת עוסק מורשה

	4. אני הח"מ, לאחר שקיבלתי את מסמכי המכרז, קראתי אותם בעיון, בחנתי, הבנתי ושקללתי את כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז וטפסיו, לרבות תנאי ההסכם ונספחיו, הדגשים והתנאים הנקובים בטופס ההצעה ובטופס המענה למתן ציון האיכות, מסמכי ההבהרות וכל מסמך שהוגש לי על...
	5. אני הח"מ מצהיר/ה בשם המציע, כי הוא עומד בתנאי הסף המפורטים במכרז.
	6. אני הח"מ מצהיר/ה בשם המציע, כי הוא מסכים לתנאים המפורטים במכרז, על כל נספחיו.
	7. אני הח"מ מצהיר/ה כי כל המסמכים המנויים במכרז, לרבות תצהירים חתומים הדרושים לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף ובניקוד האיכות, בצירוף כל המסמכים הנדרשים במסגרתם, כשהם מלאים וחתומים כנדרש.
	8. אנו מבקשים כי מסמכים ____________________________לא יימסרו לעיון, וזאת מהנימוקים הבאים: ____________________________________________________
	*** ניתן לצרף מסמך נימוקים נפרד****
	ידוע לנו כי על פי הדין שיקול הדעת הנו של החברה.
	9. אני הח"מ מצהיר/ה בשם המציע, כי עם קבלת אישורכם בכתב על קבלת הצעת המציע, יהוו התנאים המפורטים בה, על כל נספחיה, הסכם מחייב מבחינת המציע.
	10. אני הח"מ, מתחייב/ת בשם המציע לבוא למשרדכם על פי דרישתכם ולהפקיד בידיכם את אישורי הביטוח המפורטים בהסכם המצורף, ואת כל המסמכים הנוספים הטעונים המצאה.
	11. אני הח"מ, מתחייב/ת בשם המציע, כי הצעת המציע זו תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, עד למועד כמפורט במסמכי המכרז.
	12. אני הח"מ, מצהיר/ה ומתחייב/ת בשם המציע, כי במידה והמציע לא יפקיד את אישורי הביטוח או את המסמכים האחרים המהווים תנאי לחתימת החוזה בתוך המועדים הנקובים במכרז, יראה הדבר כהפרה יסודית, כהגדרתה בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם) תשל"א-1911.
	13. אני הח"מ, מצהיר/ה כי הבנתי כי מועד תחילת ההתקשרות, על כל המשתמע מכך, מותנה בחתימת ההסכם על החברה.
	14. אני מצהיר/ה, כי זה שמי ותוכן תצהירי אמת
	1. אני עושה תצהיר זה במסגרת הצעת _________________ (להלן: "המציע") *** יש לנקוב בשמו המלא של המציע כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות/ עוסק מורשה וכן במספר ההתאגדות/מספר עוסק מורשה***, למכרז פומבי מס' _________________.
	2. הנני משמש/ת כ _________ במציע *** יש לציין את תפקידו/ה של המצהיר/ה במציע*** ונותן/ת תצהיר זה בשמו, מכוח היכרותי את העובדות נשוא התצהיר ומכוח היותי מורשה/ת לחתום על הצהרה זו בשם המציע.
	3. מצ"ב לתצהירי העתק האישורים הנדרשים על פי סעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976.
	4. הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:  ***מחק את המיותר***
	(א) עד למועד עריכת תצהיר זה המציע ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום.
	(ב) עד למועד עריכת תצהיר זה, המציע ובעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק מינימום אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
	5. כמו כן הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה: ***מחק את המיותר***
	(א) הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות") לא חלות על המציע;
	(ב) הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן, ובמידה והוא מעסיק יותר מ – 100 עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב גם כדלקמן:
	(1) כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן, או לחילופין-
	(2) כי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ואם קיבל ממנו הנחיות בעניין - פעל ליישומן.
	לצורך סעיף זה: "מעסיק" – כמשמעותו בחוק שיווין זכויות. המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף זה, למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
	6. הנני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
	הנני מצהירה כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
	7. אני עושה תצהיר זה במסגרת הצעת _________________ (להלן: "המציע") *** יש לנקוב בשמו המלא של המציע כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות/ עוסק מורשה וכן במספר ההתאגדות/מספר עוסק מורשה***, למכרז פומבי מס' _________________.
	8. הנני משמש/ת כ _________ במציע *** יש לציין את תפקידו/ה של המצהיר/ה במציע*** ונותן/ת תצהיר זה בשמו, מכוח היכרותי את העובדות נשוא התצהיר ומכוח היותי מורשה/ת לחתום על הצהרה זו בשם המציע.
	9. הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך המכרז ומתן השירותים בו.
	10. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
	ג.א.נ.,
	1. הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר, לסילוק כל סכום עד לסך של _________ ש"ח (____________שקלים חדשים) (להלן: "סכום הערבות"), שיוצמד למדד המחירים לצרכן לפי התנאים המפורטים מטה, אשר תדרשו מאת ___________(להלן: "החייב") בקשר עם הסכם תכנון במסגרת מכ...
	2. אנו מתחייבים לשלם לכם, את סכום הערבות בצירוף הפרשי הצמדה כמפורט בסעיף 3 להלן וזאת, תוך 7 ימי עסקים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על פי ע...
	3. אנו נשלם לכם את סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן, כאשר מדד הבסיס הינו מדד חודש ___________ שנת ____________ אשר פורסם ביום _______. אם יתברר כי המדד במועד התשלום זהה או נמוך מהמדד היסודי, ישולם הסכום הנ"ל ללא הפחתה או שינוי.
	4. ערבות זו תישאר בתקופה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך _________ (להלן : "סיום תקופת הערבות") ועד בכלל.
	5. כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו, צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת הרשומה ________________________________________, וצריכה להגיע לסניף זה עד יום _______ בשעה _________.
	6. התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה.
	בכבוד רב,
	בנק: __________
	סניף: __________
	1. אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ___________________ (להלן: "המציע") *** יש לנקוב בשמו המלא של המציע כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות/ עוסק מורשה וכן במספר ההתאגדות/מספר עוסק מורשה***, למכרז פומבי מס' _________________.
	2. הנני משמש/ת כ ______________ במציע, ונותן/ת תצהירי זה בשמו, מכוח הכרתי את העובדות נשוא התצהיר ומכוח היותי מורשה/ת לחתום על הצהרה זו בשם המציע.
	3. הנני  מצהיר/ה כי היועצים הבאים הינם חלק אינטגרלי מעובדי המציע/חלק מהצוות הקבוע של המציע *** יש למחוק את המיותר ***:
	3.1.1. ראש צוות התכנון
	3.1.2. המרכז התפעולי
	3.1.3. מהנדס בתחום הדלק
	3.1.4. יועץ סביבתי
	4. אני מצהיר/ה כי נחתם/ייחתם הסכם התקשרות בין המציע לבין כל היועצים הנדרשים לשמש כחברי צוות על פי תנאי המכרז וכי תנאיו והוראותיו של הסכם כאמור יעמדו בתנאי והוראות המכרז. מצ"ב להצעה העתק ההסכמים שנחתמו/ אני מתחייב להעביר למזמינה את העתק ההסכמים שייחתמו
	*** יש למחוק את המיותר***.
	5. אני מצהיר/ה, כי זה שמי ותוכן תצהירי אמת.
	11. אני עושה תצהיר זה במסגרת הצעת _________________ (להלן: "המציע") *** יש לנקוב בשמו המלא של המציע כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות/ עוסק מורשה וכן במספר ההתאגדות/מספר עוסק מורשה***, למכרז פומבי מס' _________________.
	12. הנני משמש/ת כ _________ במציע *** יש לציין את תפקידו/ה של המצהיר/ה במציע*** ונותן/ת תצהיר זה בשמו, מכוח היכרותי את העובדות נשוא התצהיר ומכוח היותי מורשה/ת לחתום על הצהרה זו בשם המציע.
	13. הנני מצהיר/ה בזאת כי צוות התכנון המוצע לביצוע השירותים נשוא המכרז כולל את היועצים והמומחים הבאים:
	*** ניתן לכלול בצוות התכנון המוצע יועצים נוספים לפי שיקול דעת המציע- יש לפרט בהתאם לטבלה, למלא לכל יועץ נוסף המוצע, את טופס ז-6 ולצרף את המסמכים הנדרשים***
	14. לתצהירי זה מצורפים קורות חיים של כל אחד מחברי צוות התכנון המוצע המפרטים את ניסיונם המקצועי, אישורי השכלה אקדמאית ותעודות מקצועיות רלבנטיות.
	15. הנני מצהיר/ה כי הנתונים המפורטים בקורות החיים, בטפסים המצ"ב להצעה ובטבלאות הנכללות בהם הינם נכונים ומדויקים ומולאו לאחר חקירה ובדיקה מתאימה של המציע.
	16. אני מצהיר כי אני: *** יש לסמן את הרלבנטי***
	17. אני מצהיר כי אני :
	□ בעל תעודת מהנדס תקף הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
	□ אדריכל הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
	העתק התעודה/ות התקפות מצורפות להצעה.
	18. אני מצהיר כי אני בעל ותק מקצועי כמהנדס או אדריכל של לפחות 15 שנה מיום קבלת התואר.
	העתק תעודת התואר האקדמי מצורפת להצעה.
	19. אני מצהיר כי אני או כל גורם קשור אלי:
	□ לא הורשענו בעבירה.
	□ לא הואשמנו בעבירה ולא מתנהלים נגדנו הליכים פליליים
	□ הורשענו בעבירה
	□ הואשמנו בעבירה או מתנהלים נגדנו הליכים פליליים
	***יש להמשיך ולמלא את הטבלה שבעמוד הבא.
	20. אני מצהיר כי אני :
	□ בעל תעודת מהנדס תקף הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
	□ אדריכל הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
	העתק התעודה/ות התקפות מצורפות להצעה.
	21. אני מצהיר כי יש לי _____ שנות ניסיון כמרכז תפעולי.
	***יש להמשיך ולמלא את הטבלה שבעמוד הבא.
	22. אני מצהיר כי אני בעל תעודת מהנדס תקף הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
	העתק התעודה/ות התקפות מצורפות להצעה.
	23. אני מצהיר כי אני בעל השכלה של מהנדס אזרחי החל מיום _______.
	העתק תעודות השכלה/תואר מצ"ב להצעה.
	24. אני מצהיר כי יש לי מעל 7 שנות ניסיון כמהנדס ובקיאות בטיפול בתשתיות דלק.
	***יש להמשיך ולמלא את הטבלה שבעמוד הבא.
	25. אני מצהיר כי אני בעל תואר אקדמי בתחום לימודי הסביבה /או מדעי הטבע.
	העתק התעודה/ות והאישורים הרלבנטיים מצורפים להצעה.
	26. אני מצהיר כי יש לי מעל 5 שנות ניסיון בהכנת תסקירי השפעה על הסביבה/נספח סביבתי לתוכניות סטטוטוריות.
	27. אני מצהיר כי הכנתי תסקירי השפעה על הסביבה/נספח סביבתי ליותר מחמש תכניות סטטוטוריות.
	28. להלן פירוט 5 תכניות סטטוטוריות לגביהן הכנתי תסקירי השפעה על הסביבה/נספח סביבתי
	להלן פירוט הפרויקטים הארציים בהם ייעצתי בתחום שיתוף הציבור:
	להלן פירוט התכניות בהן שימשתי כיועץ:
	להלן פירוט הפרויקטים בהם ייעצתי:
	להלן פירוט התכנית בהם ייעצתי בתחום התחבורה:
	להלן פירוט ניסיונו הרלבנטי של היועץ המוצע:
	29. ידוע לי שכל מידע שיתקבל אצלי מהמזמינה יהיה בגדר סוד מקצועי, למעט מידע פומבי שהוכח כי פורסם ברבים והיה ידוע לכל ו/או מידע שהיה ידוע למציע טרם התקשרותו בהסכם ו/או מידע אשר המציע נדרש לגלותו ע"פ על פי כל דין ו/או ע"פ צו של רשות מוסמכת, וכל זאת בכפוף ...
	30. הנני מתחייב/ת לשמור בסוד כל ידיעה ומידע מכל מין וסוג שהוא הנוגע, במישרין ו/או בעקיפין, לחברה ו/או למי מטעמה ו/או לגופים הקשורים עמה, שיגיעו ו/או הגיעו אלי מהחברה ו/או מצדדים שלישיים בקשר להסכם זה ו/או למתן השירותים המבוקשים על פיו, ולרבות סודות מק...
	31. לצורך המחשה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן, מובהר כי "המידע" כולל גם ידיעות ומידע שנמסרו ו/או שיימסרו לי או למי מטעמי ו/או שיגיעו לידיעתי או מי מטעמי תוך כדי ו/או עקב מתן השירותים, בקשר לחברה, לעסקיה ולפעילותה, או בקשר לפרויקטים של החברה, לר...
	32. הנני מתחייב/ת שאני וכל מי מטעמי לא יעביר, לא יודיע, לא ימסור ולא יביא לידיעת כל אדם ו/או גוף, כל מידע כאמור, ולא יעשה בו שימוש במשך תקופת ההסכם, או בכל עת שהיא בעתיד (להוציא שימוש במידע ככל שיידרש לצורך ביצוע הסכם זה).
	33. הנני מאשר/ת כי ידוע לי כי המידע הניו רכושה של החברה, וכי הוא בעל ערך רב לחברה, וכי מבחינתה המידע כולו הינו בגדר סוד מסחרי ו/או מידע סודי וחיוני לניהול עסקיה. הנני מאשר/ת בשם המציע כי חשיפתו לאחרים של המידע, כולו או חלקו, ו/או שימוש על ידי אחר במיד...
	34. לאור ערכו וחשיבותו של המידע לחברה ובפרט חשיבות שמירתו בסוד ולאור מהות השירותים אשר יינתנו על ידי לחברה ו/או לאור האמון אשר יינתן בי ו/או לצורך הבטחת ההגנה על המידע על הקניין ועל האינטרסים הלגיטימיים של החברה ו/או לאור הנזק העלול להיגרם לחברה ו/או ...
	34.1. בהתייחס לפרויקטים, מכרזים, הסכמים, התקשרויות וכד' בהם ניתן ייעוץ לחברה (להלן: "הפרויקטים") – לא אתקשר לצורך מתן ייעוץ בקשר עם הפרויקטים או הקשור והנובע מהם, בין כיועץ ובין כעובד, בין בתקופת הסכם זה ובין לאחריה ללא מגבלת זמן, עם זוכה במכרז, זכיין...
	34.2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לאחר חלוף חמש שנים מתום תוקפו של הסכם זה על הארכותיו ולא לפני שחלפו חמש שנים לפחות מהמועד בו נסתיים לחלוטין מתן הייעוץ לגבי הפרויקט לגביו מבוקשת הבקשה שלהלן, אהיה רשאי לפנות אל החברה לבקש ממנה היתר חריג להתקשרות עם הצד ...

	35. מבלי שהדבר יהווה הצדקה להפרת התחייבויותיי, מוסכם בזאת כי במידה ויקבע על ידי החברה כי הפרתי את מי מהוראות סעיף זה, הרי שבנוסף לכל סעד לו תהא החברה זכאית על פי דין, יחולו ההוראות הבאות (במצטבר):
	35.1. אשלם לחברה מיד עם דרישתה הראשונה לכך פיצוי קבוע ומוסכם מראש בסך החברה תהא רשאית לעכב ו/או לקזז כל סכום שהיא תחוב לי מכל מקור שהוא ומכל עילה שהיא עד לתשלום הפיצוי המוסכם האמור לעיל.
	35.2. הנני מאשר/ת כי ניתנת הסכמתי כי המזמינה, אם תרצה בכך לפי שיקול דעתה, תהא זכאית לקבל מבית המשפט המוסמך צו קבוע למניעת או הגבלת פעולותיי או של פעולות צדדים שלישיים ביחס אליי כיועץ משפטי, בכל הנוגע להפרה של התחייבויותיי או הנובע מכך.

	36. הנני מצהיר/ה שידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי על פי סעיף זה עלול להוות, בין היתר, עבירה לפי פרק ז', סימן ה' (סודות רשמיים) של חוק העונשין, התשל"ז-1977.
	37. מבלי לגרוע מאחריותי על פי הסכם זה ועל פי כל דין אני מתחייב/ת לנקוט בכל אמצעי מתאים שיש ברשותי כדי לשמור שמירה מעולה על כל מידע ומסמך המוחזקים על ידי בקשר לשירותים ולהסכם זה וכדי למנוע עיון בהם מכל אדם שהחברה לא התירה לו זאת בכתב ומראש. כמו כן אציי...
	38. למען הסר ספק מובהר בזה כי התחייבותי לסודיות כאמור תחול הן במשך כל תקופת הסכם ותקופות ההארכה, ככל שיהיו, והן בכל עת שהיא בעתיד, ללא מגבלת זמן.
	39. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי אין לי ולא יהיה לי במהלך תקופת מתן השירותים המבוקשים, ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים, מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה לא יהיה עם גורם כלשהו, קשר עסקי או אחר העלול להעמיד אותו במצב של ניגוד עניינים או של חשש לניגוד עניינים.
	40. הנני מתחייב/ת כי אודיע לחברה על כל מצב של ניגוד עניינים או של חשש לניגוד עניינים מיד עם היוודע הנתון או המצב שעשוי להעמידו בניגוד עניינים או החשש לניגוד עניינים. אני מתחייב/ת כי אמנע מלבצע כל פעולה העלולה להעמידני בניגוד עניינים עד לקבלת התייחסות ...
	41. אני מצהיר/ה כי אהיה מנוע/ה מלייעץ בכל נושא שהוא או להיות מועסק או לשמש נושא משרה אצל גורם שהוא צד לסכסוך משפטי או אחר, מול החברה, בנוגע לסוגיות שבהן ייעצתי לחברה או שהייתי מעורב/ת בהן בהיותו מועסק/ת לפי הסכם זה, כל עוד הסכסוך תלוי ועומד, ויחולו הו...
	42. כל האמור לעיל בנוגע להעדר ניגוד עניינים בסעיפים לעיל (להלן: "הסדר ניגוד עניינים") עומד בנוסף לאמור בהסכם המצורף למכרז, ובכל מקרה של סתירה ביניהם, יגבר הנוסח המחמיר.
	43. כל סעיפי המשנה של סעיף זה באים להוסיף האחד על משנהו, וכולם באים להוסיף על התחייבויותיי האחרות, לרבות אלה הכלולות במסמכי או נספחי המכרז, וכך יש לקראם.
	44. הריני מצהיר/ה בזאת כי לא הורשעתי או נחקרתי בעבר בגין עבירה כנגד בטחון המדינה, או בגין עבירה שנושאה פיסקאלי (כגון: אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלת רשמיות וכיו"ב), או בגין עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 383 עד 393 ו- 414 עד 438 לח...
	45. מבנה ההסכם
	45.1. להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים, המהווים חלק בלתי נפרד הימנו:
	45.1.1. נספח "א" - מסמכי המכרז.
	45.1.2. נספח "ב" - הצעת הזוכה (המתכנן).
	45.1.3. נספח "ג" - התחייבות לשמירה על סודיות.
	45.1.4. נספח "ד" - התחייבות למניעת ניגוד עניינים.
	45.1.5. נספח "ה" - אישור עריכת ביטוח.
	45.1.6. נספח ו- נוסח ערבות ביצוע

	45.2. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור במכרז לבין הצעת המתכנן יגבר האמור במכרז.
	45.3. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי ההסכם לבין נספחיו, יגברו הוראותיו של ההסכם.

	46. מבוא, כותרות ונספחים
	46.1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו והצדדים מתקשרים בהסכם על סמך האמור במבוא.
	46.2. כותרות הסעיפים הינם לשם ההתמצאות בלבד ולא ישמשו לצורכי  פרשנותו של הסכם זה.

	47. הצהרות המתכנן
	47.1. המתכנן מצהיר ומאשר בזאת כי הוא חותם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את המכרז על נספחיו והבין וקיבל מנציגי החברה את כל ההבהרות וההסברים הנחוצים, וכי  לא תהיה לו כל טענה כלפי החברה בקשר עם אי גילוי מספיק ו/או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר לנתונים ו/או לעו...
	47.2. המתכנן מצהיר ומאשר בזאת כי הבין את צרכי החברה ודרישותיה כמפורט במכרז. המתכנן מצהיר ומאשר בזאת כי הינו בעל הידע, הרקע, האמצעים, הכישורים והמיומנות המאפשרים לו לבצע את העבודה על פי המכרז, ההצעה ושאר הוראות הסכם זה. המתכנן מתחייב כי הכלים, היעד, הא...
	47.3. המתכנן מצהיר בזאת כי הינו מורשה ע"פ דין לבצע את העבודה וכן כי הינו בעל הידע, היכולת, הניסיון, כוח האדם לביצוע העבודה בהתאם להוראות ותנאי המכרז ותנאי הסכם זה ובהתאם להוראות כל דין. המתכנן מצהיר בזאת כי התקשר עם היועצים הנדרשים על פי תנאי המכרז וכ...
	47.4. המתכנן מצהיר כי אין כל מניעה ו/או הגבלה על פי כל דין ו/או כל הסכם להתקשרותו בהסכם זה ולביצוע האמור בו, כי יש בידיו את כל האישורים הנדרשים על פי כל דין לשם ביצוע העבודה וכי בדק את כל הגורמים העשויים ו/או העלולים להשפיע על התקשרותו בהתאם להוראות ה...
	47.5. המתכנן מצהיר כי התוכניות, הנתונים, החומר הגולמי והמידע שיאספו, יקלטו ויערכו על ידו במסגרת העבודה, יהיו בבעלותה המלאה של החברה וזכויות הקניין הרוחני בהם יהיו שייכות כולן לחברה.
	47.6. המתכנן מצהיר בזאת כי ידוע לו כי מתן השירותים על פי ההסכם כפוף לאישור הגורמים הביטחוניים הרלבנטיים ולא תהא לו כל טענה בעניין זה כלפי החברה.
	47.7. המתכנן מצהיר ומתחייב בזאת כדלהלן:
	47.7.1. כי לא יציע ו/או ייתן ו/או יקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל תשלום ו/או טובת הנאה ו/או דמי תיווך כלשהם, במטרה להשפיע במישרין או בעקיפין, על מעשה או החלטה של החברה ו/או של נושא משרה ו/או עובד בחברה, בקשר לחוזה  ו/או בקשר לכל דבר אחר.
	47.7.2. כי הינו מתחייב שלא לפנות ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם כל גורם שהוא, לרבות עובד או נושא משרה בחברה וכל צד שלישי אחר, על מנת לקבל מידע סודי ו/או על מנת לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לפעול כנגד התחרות, בין במסגרת ההסכם ובין בקשר ל...
	47.7.3. בכל מקרה בו התעורר חשד סביר כי המתכנן ו/או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור לעיל, רשאית החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ועל אף כל האמור בהסכם, לבטל לאלתר את ההסכם, מבלי שלמתכנן יהיו טענות ו/או דרישות כנגד החברה בעניין זה. במקרה זה, מובהר בזאת כי המתכ...

	47.8. כל האמור לעיל יחול על המתכנן, לרבות עובדיו וכן על כל צוות היועצים אותו הוא מעמיד לביצוע העבודה וכל הפועל מטעמו לביצועה.

	48. נציגי הצדדים
	48.1. החברה ממנה בזאת את מר רפי רגב, ראש אגף תשתיות אסטרטגיה ונכסים בחברה או כל מי שימונה על ידו, כמתאם וכנציג החברה מול המתכנן בכל הקשור לביצועו של הסכם זה (להלן: "המתאם").
	48.2. למתאם סמכות מכרעת לקבוע האם העבודה בוצעה כראוי על פי תנאי המכרז וההסכם.
	48.3. מובהר בזאת כי המתאם ו/או נציגי החברה אינם מוסמכים לשנות מהוראות המכרז וההסכם ו/או לחייב את החברה בחיובים כספים כלשהם. כל הוראה ו/או שינוי תנאי מתנאי ההסכם תעשה אך ורק בכתב, בחתימת שני הצדדים ועל ידי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם החברה.

	49. התחייבויות המתכנן
	49.1. בהסתמך על הצהרותיו של המתכנן בהצעה שהגיש למכרז ולאור התחייבויותיו על פי הסכם זה, נותנת החברה למתכנן, והמתכנן מקבל על עצמו, לבצע את העבודה באופן שיענה על צורכי החברה בהתאם למכרז, להצעת המתכנן ולהוראות הסכם זה והוא מתחייב לספק לחברה את התוצרים ו/א...
	49.1.1. לתת את מכלול השירותים הנדרשים לביצוע העבודה כמפורט במכרז ולהעמיד את היועצים המפורטים במכרז ובהצעתו לשביעות רצונה של החברה.
	49.1.2. להעסיק כוח אדם ויועצים מקצועיים, מנוסים ומיומנים כנדרש וכתואם לביצוע העבודה, הכל כקבוע במכרז ובהצעתו, באיכות הטובה ביותר, ובעלי רשיונות מקצועיים ותקנים לביצוע העבודה.
	49.1.3. לבצע את העבודה בנאמנות, במומחיות ובמקצועיות. המתכנן יישא באחריות בלעדית לטיב השירותים והעבודה ולתוצאותיה.
	49.1.4. לבצע התאמות, שינוייים ושיפורים לפי דרישות החברה ו/או מהל התכנון ו/או גורמים אחרים, בהתאם להוראות המכרז.
	49.1.5. לעמוד בלוח הזמנים המפורט במכרז והלעמיד לרשות החברה את כל האמצעים הדרושים לשם ביצוע העבודה בזמינות בהיקף ובתנאים המתחייבים מלוח זמנים זה.
	49.1.6. תוך 7 ימים ממועד החתימה על הסכם זה, להחתים את על עובדיו וצוות היועצים אותו הוא מעמיד לביצוע העבודה, על התחייבות לשמירה על סודיות בנוסח המצ"ב כנספח ג' להסכם זה.
	49.1.7. להגיש לחברה את כל הנתונים, התוצרים, השרטוטים, המידע והדוחות המשמשים ונדרשים לביצוע העבודה, בכל עת, לרבות במדיה דיגיטלית.
	49.1.8. ליתן דיווחים בכתב ו/או בעל פה, על פי דרישות החברה ו/או המתאם, בכל הקשור לביצוע העבודה ולתוצרים שיוגשו במסגרת הסכם זה.
	49.1.9. מבלי לגרוע ו/או לפגוע בכלליות האמור לעיל, לפעול בתום לב ובנאמנות בקיום הוראות ההסכם ותנאי המכרז ולעשות כל הנדרש והסביר שמומחה היה עושה לשם ביצוע העבודה.

	49.2. סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

	50. שלבי הביצוע ומועדיהם
	50.1. מועד תחילת העבודה הינו מועד החתימה על הסכם זה.
	50.2. הסכם זה יהיה בתוקף עד להשלמת ביצוע העבודה על פי מסמכי המכרז ובהתאם להוראותיו.
	50.3. המתכנן מתחייב בזאת לסיים את ביצוע העבודה על פי שלבי העבודה המפורטים במכרז ולוח הזמנים הכלול בו, ובהתאם להנחיות המתאם.
	50.4. המתכנן אינו רשאי לסטות משלבי העבודה ולוחות הזמנים אלא באישור בכתב ומראש של המתאם, וזאת לאחר שהמתכנן נוכח לדעת כי ישנם קשיים מהותיים מסיבות שאינן תלויות במתכנן ו/או בצוות היועצים ו/או העובדים שלו, המונעים ממנו לעמוד בלוח הזמנים המקורי. למתאם שיקו...
	50.5. אי עמידה של המתכנן בשלבי העבודה ו/או בלוח הזמנים ייחשב כהפרה יסודית של ההסכם ותקנה לחברה את כל הסעדים על פי כל דין בקשר עם הפרה זו, לרבות הזכות לקבלת פיצוי מוסכם, בהתאם למפורט בסעיף 21 למכרז. מימוש הפיצויים המוסכמים יכול שיעשה בדרך של קיזוז מכל ...

	51.   פיקוח, בקרה, דיווח ונוהלי עבודה
	51.1. מוסכם בין הצדדים כי במהלך ביצוע העבודה ילוו פעולות המתכנן וציוותו על ידי המתאם מטעם החברה ו/או מי שימונה על ידו. המתכנן מתחייב לשתף פעולה עם המתאם ועם נציגי מנהל התכנון ו/או נציגי גופי התכנון המוסמכים בכל עת ובכל עניין, להעמיד לרשותם כל מידע ונת...
	51.2. בכל דבר הקשור והנוגע לביצוע העבודה, המתאם מטעם החברה הינו הגורם המכריע והקובע ובכלל זה לפרשנות המוסמכת של המכרז ושל הצעת המתכנן והמתכנן מתחייב לפעול על פי הנחיותיו.
	51.3. המתאם יהיה רשאי לדרוש מעת לעת על פי שיקול דעתו, דיווח על שלבי הביצוע של העבודה.
	51.4. החברה רשאית לדרוש הפסקת עבודתו של עובד מעובדי המתכנן ו/או של יועץ מם היועצים הנכללים בצוות שהציע המתכנן, מבלי שתהיה חייבת לנמק את דרישתה, והמתכנן מתחייב להפסיק את עבודת העובד/היועץ הנ"ל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לדרוש מהמתכנן בהודעה מ...
	51.5. היה ויופר סעיף 51.4 הנ"ל, רשאית החברה להפסיק את ביצוע העבודה בכללותה על ידי המתכנן ו/או להעביר את הטיפול בנושא בו מטפל העובד/היועץ לגורם חיצוני אחר או לטפל בנושא במסגרת הכלים העומדים לרשותה לפי בחירתה ושיקול דעתה. כל סכום שישולם לגורם החיצוני הא...
	51.6. המתכנן יהיה רשאי להחליף עובד/יועץ מטעמו אך ורק בכפוף לאישור מראש ובכתב של החברה ובתנאי שיעמיד עובד /יועץ העונה על דרישות המכרז ולשביעות רצונה של החברה.
	51.7. המתכנן ידווח למתאם על כל פגם ו/או פיגור בביצוע העבודה, מיד לאחר התגלותו של הפגם האמור.
	51.8. לצורך הפעלת סמכויותיו רשאי המתאם או מי מטעמו לבקר במשרד המתכנן או בכל מקום אחר בו מבוצעים שירותי התכנון והמתכנן מתחייב למסור למתאם כל הסבר או מסמך שיידרש על ידו או מטעמו וכן לשתף עמו פעולה כל שיידרש לצורך ביצוע הביקורת כאמור.
	51.9. למען הסר ספק, אין בהפעלת סמכויות המתאם או החברה על פי הסכם זה כדי לגרוע מאחריות המתכנן או לשחררו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.
	51.10. מובהר כי החברה תהיה רשאית להחליף את המתאם מעת לעת, לפי שיקול דעתה המוחלט, ועל המתכנן להיות בקשר מתמיד עימו ולתאם עמו את כל פעולותיו לפי הסכם זה, אלא אם נקבע אחרת על ידי החברה.
	51.11. למען הסר ספק, החברה רשאית לממש בעצמה או באמצעות מי מטעמה כל סמכות או זכות המוקנים בהסכם זה למתאם.
	51.12. הוראות סעיף זה על סעיפי המשנה שבו מהווים מעיקרי ההתקשרות והפרתם תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

	52. התמורה
	52.1. התמורה הכספית אותה יהיה המתכנן זכאי לקבל בקשר עם ביצוע העבודה ובכפוף למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה, הנה כמפורט במכרז ובהצעת המחיר שנתן המתכנן- נספח ט' לנספח ב' להסכם זה ובהתאם לאבני הדרך המפורטות במכרז.
	52.2. מוסכם במפורש כי התמורה הינה סופית ומוחלטת וכי המתכנן לא יהיה זכאי לשום תוספת מכל סיבה שהיא, לרבות התייקרות, עליית מדד, התארכות תקופת ביצוע שירותי המתכנן או הימשכות עבודות הפרויקט מעל למצופה, גידול בהוצאות לביצועם בפועל של השירותים מעבר למתוכנן, ...
	52.3. שולמו למתכנן תשלומים ביתר בניגוד להוראות המכרז ו/או הסכם זה או שמגיעים לחברה כספים מהמתכנן (לרבות בגין פיצויים), רשאית החברה לקזז את הסכומים הנ"ל בצרוף הפרשי הצמדה מיום התשלום ביתר או מיום שמגיעים לה כספים לפי העניין ועד ליום הקיזוז בפועל.

	53. שלילת יחסי עובד מעסיק
	53.1. מוסכם ומוצהר בזה כי בהתקשרותו עם החברה בהסכם זה, פועל המתכנן כקבלן עצמאי ובלתי תלוי. לא יחולו כל יחסי עובד ומעסיק בין החברה לבין המתכנן ו/או עובדיו ו/או צוות היועצים הפועלים איתו ו/או הבאים מטעמו. המתכנן פוטר בזה מראש את החברה מכל אחריות שהיא, ה...
	53.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המתכנן ישלם בעצמו, בגין כל התקבולים שיקבל על פי הסכם זה, את כל תשלומי המיסים לרבות- אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל- תשלומי מס הכנסה שהוא חב בגין מתן השרותים.
	53.3. המתכנן ישא לבדו בכל אחריות ו/או חבות בגין עובדיו ובכלל זה יהיה אחראי לבדו לכל התשלומים והזכויות הסוציאליות המגיעים לו ולעובדיו על פי כל דין או הסכם (כגון- ניכויי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועים ותשלומים סוציאליים אחרים).
	53.4. המתכנן מתחייב לשפות את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד שייגרמו לה במקרה של תביעה ו/או דרישה מצד המתכנן ו/או מי מעובדיו כלפי החברה, הנובעים מיחסי עובד מעסיק ו/או הקשורים לכך, ולרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. תשלום השי...

	54.  תכניות, מסמכים והבעלות בהם
	54.1. כל התוכניות, המפרטים, כתבי הכמויות, המפות, התרשימים, החישובים והמסמכים האחרים אותם יכין המתכנן ו/או כל המסמכים הקשורים לעבודה ההנדסית (להלן לעניין סעיף זה – "המסמכים"), הינם רכוש החברה בלבד.
	54.2. החברה תהיה רשאית להשתמש במסמכים, לפי ראות עיניה וללא הגבלות כלשהן ומבלי שהמתכנן יקבל עבור זאת פיצוי או כל תשלום נוסף מעבר לתמורה הקבועה בהתאם להוראות הסכם זה. המתכנן מוותר בזאת מראש על כל טענה ותביעה בגין זכותה זו של החברה, בין לתביעות כספיות וב...
	54.3. כל המסמכים, שיוכנו ע"י המתכנן ו/או שיגיעו לידיו במסגרת הסכם זה, יישמרו על ידי המתכנן בצורה מסודרת, מעודכנת וממוינת ולא יושמדו אלא באישורה בכתב של החברה.
	54.4. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם מובהר בזאת כי למתכנן לא תהא איזו זכות עיכוב, עכבון או שעבוד על המסמכים והוא לא יהא זכאי מאיזו סיבה שהיא, למנוע מסירתם לחברה ומשמוש החברה בהם כפי שתמצא לנכון.
	54.5.  תוך כדי מהלך ביצוע הפרויקט או בתום שלב משלבי העבודה, לפי העניין, חייב המתכנן למסור לחברה, פירוט יתר או השלמות לתכניות ולמסמכים שהוכנו על ידי המתכנן, תוך הזמן שייקבע על ידי החברה.
	54.6.  הובא החוזה לידי גמר בנסיבות כלשהן - חייב המתכנן למסור למתאם את כל המסמכים (אורגינלים ואת ההעתקים).
	54.7. כל מסמך שיימסר - יימסר הן במדיה מגנטית והן באופן רגיל. המתכנן יעביר לידי החברה את כל התוכניות הממוחשבות אותן הכין המתכנן בהתאם להוראות הסכם זה, על גבי דיסקים (או אמצעי איחסון מידע דומה), כאשר המידע מותאם לשימוש על ידי החברה בתוכנת "אוטוקאד" בלבד...
	54.8. המתכנן לא יהיה רשאי להשתמש בתוכניות, החישובים, התיאורים והמסמכים שיוכנו על ידו במהלך ביצוע השירותים לכל מטרה שהיא זולת לפרויקט ולא יהיה רשאי לפרסם ברבים בכל צורה שהיא, אלא אם קיבל את הסכמת החברה מראש ובכתב ובהתאם לתנאי ההסכמה.
	54.9. בעלות בסעיף זה משמע - לרבות הבעלות בכל זכויות היוצרים ו/או הסודות המסחריים ו/או מדגם ו/או מוניטין, רשומים או לאו, המתייחסים למסמכים האמורים.

	55. ניגוד עניינים
	55.1. המתכנן מצהיר ומאשר בזאת כי אין הוא קשור בהווה, ולא יתקשר כל עוד יספק שירותים לחברה לפי חוזה זה, בהתחייבות כלפי צד ג' כלשהו שיש או אשר עלול להיות בה ניגוד עניינים אפשרי עם ענייני החברה, יחתום על התחייבות למניעת ניגוד עניינים כמצורפת כנספח "ד" לחו...
	55.2. מבלי לגרוע מן האמור, המתכנן לא יפעל בשום מקרה תוך ניגוד עניינים עם האינטרסים של החברה ולא יעמיד עצמו במצב של ניגוד עניינים, והוא יודיע מייד לחברה בכל מקרה שמתעוררים חשש או אפשרות לניגוד עניינים.
	55.3. המתכנן מתחייב כי במשך כל תקופת הסכם זה ובמהלך תקופה של שנים עשר חודשים לאחר ביטולו או סיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, לא יעסיק, בין במישרין ובין בעקיפין, מי מהעובדים של החברה, אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב.

	56. שלילת זכות העיכבון  המתכנן לא יהיה רשאי, בכל מקרה שהוא, לעכב תכניות, מפרטים ו/או מסמכים אחרים המגיעים ו/או השייכים לחברה או כל חלק מן העבודה.
	57. קיזוז  החברה תהא רשאית לקזז כל סכום המגיע לה לטענתה מאת המתכנן לפי הסכם זה או לפי כל התקשרות אחרת מן התמורה אשר תשולם למתכנן בהתאם להוראות הסכם זה .
	58. אחריות המתכנן לנזקים
	58.1. המתכנן מתחייב לבצע את השירותים בהתאם להוראות ההסכם בנאמנות, במומחיות, בזהירות וברמה מקצועית מעולה, והוא אחראי מכל הבחינות לטיב השירותים שבוצעו על ידו או ע"י כל מי שהועסק על ידו או פעל מטעמו בביצוע השירותים. מבלי לגרוע מאחריותו המקצועית של המתכנן...
	58.2. המתכנן יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת כלפי החברה וכלפי כל צד ג' לכל ובגין כל תאונה, חבלה, או נזק, איזה שהוא, בלי יוצא מן הכלל, שיגרמו בשל מעשה או מחדל של המתכנן, עובדיו, שלוחיו וכל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין, מביצוע השירותים...
	58.3. המתכנן מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את החברה ונציגיה על כל נזק, הפסד או הוצאה בהם ישאו על וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש ע"י אדם כלשהו, נגדם או נגד כל מי מעובדיהם או שלוחיהם בגין כל תאונה חבלה, נזק, הפסד או הוצאה שנגרמו, במישרין...
	58.4. מוסכם כי לא יהיה בכל היתר, אישור או הוראה  שניתנו על ידי החברה או מי מטעמה, ובין השאר אישורם לתוכניות, ללוחות הזמנים ולכל מסמך אחר, כדי לגרוע מאחריותו המלאה של המתכנן, כאמור בסעיף זה לעיל, או לשחרר את המתכנן מאחריותו המלאה כאמור, ואין בהם כדי לה...
	58.5. שום הוראה מהוראות חוזה זה אין בה והיא לא תתפרש כמטילה על החברה או מי מטעמה אחריות כלשהי או כדי להטיל עליה חיוב בפיצויים בגין כל נזק, אובדן, הוצאה או הפסד העלול להיגרם לגופו או לרכושו של המתכנן, מי מטעמו או צד ג' כלשהו.
	58.6.  אין באמור בהסכם זה לעיל, כדי לגרוע מחובת המתכנן לערוך ביטוחים כמתחייב בהסכם זה ו/או כדי לגרוע מזכותה של החברה לקבל מחברות הביטוח את מלוא הכספים המגיעים לה ע"פ פוליסות הביטוח שערך המתכנן כמתחייב בהסכם זה ו/או ע"פ הדין.

	59. ביטוח
	59.1.  מבלי לגרוע מאחריות המתכנן על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המתכנן לערוך ולקיים, על חשבון המתכנן, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות המתכנן מכח הדין, את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ה', והמהווה חלק בלתי נפרד...
	59.2. היה ולא מועסקים עובדים על ידי המתכנן, למתכנן הזכות שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים כמפורט בסעיף 3 לאישור עריכת הביטוח.
	59.3. ללא צורך בכל דרישה מצד החברה, על המתכנן להמציא לידי החברה, עם חתימתו על הסכם זה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי המבטח. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על המתכנן להמציא לידי החברה אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי המתכנן לתק...
	59.4. בכל פעם שמבטח המתכנן יודיע לחברה כי מי מביטוחי המתכנן עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על המתכנן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.
	59.5. מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי המתכנן הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המתכנן, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של המתכנן לפי ההסכם ו/או על פי כל דין ואין בה כדי לשחרר את המתכנן ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, ולמתכנן לא...
	59.6. לחברה תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא על ידי המתכנן כאמור לעיל, ועל המתכנן לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויות המתכנן על פי הסכם זה.
	59.7. מוצהר ומוסכם כי זכויות החברה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על החברה או על מי מטעם החברה כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי המתכנן, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על המתכנן ...
	59.8. המתכנן פוטר את החברה והבאים מטעמה מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו המובא על ידי המתכנן או מי מטעם המתכנן לחצרי החברה  המשמש לצורך מתן השירותים, ולא תהיה למתכנן כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור. פטור...
	59.9. בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי המתכנן, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי החברה והבאים מטעמה; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
	59.10. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם המתכנן, על המתכנן לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות.
	59.11. מובהר בזאת כי על המתכנן מוטלת האחריות כלפי החברה ביחס לשירותים במלואם לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה .
	59.12. סעיפי הביטוח הינם מעיקרי ההסכם והפרתם מהווה הפרה של ההסכם. על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 10 יום ממועד בקשת החברה, בכתב, להמצאת אישור כאמור.

	60. החובה לפעול עפ"י דין  המתכנן מצהיר כי ידוע לו שאין בכל האמור בחוזה זה או בכל הודעה שתינתן על פיו כדי לשחררו מכל חובה המוטלת עליו לפי כל דין או צורך לקבל כל רשיון או היתר, או מן הצורך לשלם כל מס, היטל אגרה, תשלומי חובה וכיוצ"ב, המוטלים עליו על פי כ...
	61. השימוש בסמכויות  הסמכויות שהוענקו בחוזה זה או אחר לחברה ולמתאם, ביחד או בנפרד, וכן השימוש או אי השימוש בהם, כולם או מקצתם, לא יפגעו בהוראה מהוראות הסכם זה, לא יגרעו במאומה מהתחייבויות ו/או מאחריות המתכנן לפי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או מזכויות ...
	62. ביטול ההסכם
	62.1. על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם, רשאית החברה, לפי שקול דעתה הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי ומבלי לנמק, להביא הסכם זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך למתכנן ולמתכנן לא תהיה כל זכות מכל מין וסוג שהוא לתשלום ו/או לפיצוי ו/או לשיפוי...
	62.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות כל דין, תהא החברה רשאית לבטל את הסכם ו/או להביא את תקופת ההסכם לסיומה מיידית ובלא צורך בהודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים  הבאים:
	62.2.1. אם נפטר המתכנן, פשט רגל, נעשה בלתי כשיר משפטית, הוחל בהליכי פירוק המתכנן ו/או ניתן צו כינוס נכסים נגדו ו/או עשה הסדר עם נושיו או כל פעולת פשיטת רגל או פירוק אחרת ו/או הוטל צו עיקול על עסקיו ו/או מיטלטליו ולא הוסר תוך 21 יום משעת הטלתו (“צו” - ...
	62.2.2. אם המתכנן הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות ההסכם ולא תקן את ההפרה בתוך זמן סביר לאחר שקבל התראה על כך מהחברה ובכלל זה אם התרה המתאם במתכנן בכתב כי אין הוא מתקדם בביצוע העבודה, לרבות כל חלק הימנה, בצורה ואופן המבטיחים את סיומה במועדים שנקבעו, והמת...
	62.2.3. הוגש כנגד המתכנן כתב אישום פלילי ו/או מתנהלת כנגדו חקירה פלילית ו/או המתכנן הורשע בפלילים.

	62.3. בכל מקרה בו בוטל ההסכם כאמור לעיל, ומבלי לגרוע מהוראות הסכם זה, תהא החברה רשאית למסור את ביצוע השירותים לצד שלישי, לפי שיקול דעתה הבלעדי ועל חשבון המתכנן. המתכנן ישא בכל ההוצאות הסבירות הכרוכות בכך. החברה תהיה רשאית לגבות, לנכות או לקזז את ההוצא...
	62.4. בוטל ההסכם כאמור בסעיף זה לעיל, תשלם החברה למתכנן את התשלום המגיע לו בגין עבודה שביצע בפועל, על פי קביעת המתאם, בקיזוז הסכומים המגיעים לחברה מן המתכנן, לרבות פיצויים בגין נזקים והפסדים שנגרמו לחברה עקב אחריותו של המתכנן ו/או מהפרתו את תנאי הסכם ...
	62.5. מובהר למען הסר ספק כי אף לאחר תום תקופת ההסכם יוסיף המתכנן להיות אחראי לכל העבודה ההנדסית והשירותים שביצע בהתאם להסכם זה במהלך תקופת ההתקשרות.
	62.6. למען הסר ספק מובהר בזאת שעם הבאת ההסכם לידי גמר כאמור, מובאים גם שרותיהם של היועצים שהמתכנן התקשר איתם, כאמור לעיל, לידי גמר.

	63. ערבויות
	63.1. כבטחון למילוי התחייבויותיו של המתכנן על פי הסכם זה ועל פי הוראות המכרז, מתחייב המתכנן להמציא, בתוך ___ ימים ממועד מתן ההודעה על הזכייה במכרז, ובטרם החתימה על הסכם זה, ערבות ביצוע בנקאית של בנק ו/או של מבטח מורשה כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פי...
	63.2. ערבות הביצוע תעמוד בתוקפה עד למשך שלושה חודשים לאחר תום תקופת ההסכם ו/או עד ליום ________________- לפי המאוחר מבין השניים. ככל ויידרש המתכנן להאריך את תוקף הערבות, הוא מתחייב לעשות זאת בתוך 14 יום ממועד קבלת דרישה מהחברה.
	63.3. כתב הערבות יהיה בהתאם לנוסח המצורף להסכם זה כנספח ו'.
	63.4. הערבות תשמש להבטחת מילוי תנאי ההסכם והוראות המכרז וכן לפיצוי ושיפוי החברה על כל נזק, תשלום, אובדן, הפסד או הוצאה שנגרמו /או עלולים להגרם לחברה, בין במישרין ובין בעקיפין, עקב אי מילוי תנאי והוראות ההסכם והמכרז, כולם או מקצתם על ידי המתכנן ו/או עק...
	63.5. מבלי לגרוע ו/או לפגוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לחלט את הערבות, כולה או מקצתה, אם נגרם לה נזק עקב אי מילוי תנאי ההסכם והמכרז, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
	63.5.1. נגרם לחברה הפסד עקב עיכוב, השהייה או אי עמידת המתכנן במועדים שנקבעו.
	63.5.2. לא נעשה כיסוי ביטוחי כנדרש ו/או הכיסוי הביטוחי בוטל הוגבל או שונה.
	63.5.3. המתכנן אינו עומד בדרישות האיכות ובדרישות העמדת צוות המתכננים הנדרשות על פי ההסכם והמכרז.
	63.5.4. המתכנן מפר בהתמדה ו/או בזדון את הוראות ההסכם והמכרז.
	63.5.5. הוגשה נגד החברה תביעה או דרישה לתשלום פיצוי ונזק עקב הפרת תנאי ההסכם, בשל ביצוע לקוי של ההסכם או בשל ביטול ההסכם, וכן אם נגרמו לחברה הוצאות בשל תביעה זו.
	63.5.6. נגרמו לחברה הוצאות ו/או נזקים בשל ביטול ההסכם.
	63.5.7. החברה רשאית לחלט את הערבות אף בשל הפרה צפוי של ההסכם או סיכול תנאי ההסכם המצדיקים, לפי שיקול עתו, חילוט מוקדם של הערבות, וזאת לאחר קיום שימוע והזדמנות למתכנן להשמיע את טענותיו בפני החברה.

	63.6. החברה תהיה רשאית לחלט את הערבות כולה ו/או מקצתה, עד גובה הסכום הנקוב בה, ובלבד שהתרתה במתכנן כי אם בתוך התקופה הנקובה בהתראה לא יתקן את המעשה או המחדל נושא ההתראה תחולט הערבות. חולטה הערבות- ימציא המתכנן ערבות חדשה ו/או ישלים את יתרתה עד לגובה ה...
	63.7. אין באמור לעיל כדי לשחרר את המתכנן ממילוי מלא ומדויק של התחייבויותיו על פי ההסכם והמכרז.
	63.8. אין באמור לעיל כדי להגביל  ו/או לגרוע מסמכויותיה ו/או מזכויותיה של החברה על פי כל דין ו/או הסכם לרבות הזכות לתבוע בכל דרך שהיא את המתכנן על הנזקים שהוא חב בהם.

	64. העברת זכויות וחובות
	64.1. המתכנן לא ימחה ו/או יעביר ו/או ישעבד לאחר את זכויותיו או התחייבויותיו בהתאם להוראות הסכם זה, כולן או מקצתן, ולא ימסור או ימחה כל זכות או התחייבות לפיו, אלא אם קיבל לכך אישור מראש ובכתב של החברה ובכפוף לתנאיו והכל בכפוף להוראות הסכם זה.
	64.2. המתכנן אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע העבודה כולה או מקצתה, אלא בהסכמת המתאם בכתב ומראש..
	64.3. העביר המתכנן את זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה (באישור החברה),  יישאר הוא אחראי לכל ההתחייבויות המוטלות על המתכנן על פי הסכם זה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להעסיק מהנדסים, מתכננים, מתאמים ויועצים אחרים כלשהם בכל הקשור לעבודה ולשירותים נשוא הס...
	64.4. החברה רשאית להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיה וכל חובה מחובותיה לפי הסכם זה, כפי שיראה בעיניה, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד המתכנן ובלבד שהנעבר יטול על עצמו כלפי המתכנן את התחייבויות החברה לפי הסכם זה.
	64.5. הוראות סעיף זה הינן יסודיות ומהותיות והפרתן תחשב הפרה יסודית של ההסכם.

	65. סודיות
	65.1. המתכנן, לרבות כל עובד וכל מי שיפעל בשמו או מטעמו במתן השירותים לפי הסכם זה, מתחייב בזאת:
	65.1.1. לשמור על סודיות התכניות, השרטוטים, הרשימות, המפרטים וכל יתר הניירות והמסמכים המתייחסים לעבודה ההנדסית, לפרוייקט ו/או לביצוע הפרוייקט, (לרבות העתקים) בין שהוכנו על ידי המתכנן ו/או מטעמו ו/או על חשבונות ובין שהוכנו על ידי החברה ו/או מטעמה ו/או ע...
	65.1.2. לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה או שתגיע אליו עקב ביצוע הסכם זה, ולא למסור כל מידע, במישרין או בעקיפין, הנוגע לקווי הדלק ו/או לפרוייקט.

	65.2. המתכנן מתחייב להחתים את עובדיו ואת כל מי שנמצא בשירותו בקשר עם ביצוע העבודה ההנדסית על התחייבות לשמור בסוד כל חומר וידיעה שיגיעו אליהם עקב הסכם זה בנוסח המקובל בחברה והמצורף כנספח "ג", ולמסור למתאם, לפי דרישתו, כל התחייבות שנחתמה כאמור.
	65.3. מובהר, כי המתכנן יהיה אחראי כלפי החברה במקרה בו עובדיו וכל מי הנמצא בשירותו, בקשר עם ביצוע העבודה, לא ישמור בסוד כל חומר וידיעה כאמור.
	65.4. המתכנן יודיע למתאם על כל שינוי בהרכב העובדים שיעסקו בעבודה לפי הסכם זה, וימסור את פרטי העובדים ויחתימם על ההתחייבות הנ"ל.

	66. ויתור על זכויות ותיקון ההסכם
	66.1. שום ויתור, הנחה, קבלת תשלום כלשהו, הימנעות מפעולה או מתן ארכה מצדו של אחד הצדדים או מי מטעמו לא יחשבו כוויתור על זכות מזכויות הצדדים, והם יהיו רשאים להשתמש בזכויותיהם, כולן או מקצתן ובכל עת שימצאו לנכון.
	66.2. הסכם זה אינו ניתן לשינוי, אלא במסמך בכתב חתום על ידי כל הצדדים, וכל שינוי ו/או ביטול של סעיף מסעיפי ההסכם, יעשה אך ורק במסמך בכתב אשר ייחתם על ידי שני הצדדים.
	66.3. הכתוב בהסכם זה ממצה בלעדית את כל המוסכם בין הצדדים, ואין להתחשב בכל משא ומתן שקדם לחתימתו או שהתקיים בד בבד עם חתימתו ו/או במצגים ו/או בהתחייבויות ו/או בחוזים שקדמו או שהיו תנאי לחתימתו והסכם זה יבוא במקום כל החוזים הקודמים בכתב או בעל פה בין הח...

	67. אישור בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים
	68. סמכות מקומית   הצדדים מצהירים ומסכימים בזאת כי בית המשפט הייחודי והבלעדי, בכל עניין הקשור והנובע מהסכם זה, יהא בית המשפט המוסמך בתל אביב יפו.
	69. כתובות הצדדים והודעות
	69.1. כתובות הצדדים לצורך הסכם זה תהיינה כמפורט בראשית ההסכם.
	69.2. כל הודעה שתישלח לצד כלשהו לפי הכתובות הנ”ל בדואר רשום, תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה לאחר 72 שעות מזמן שההודעה נמסרה למשלוח בדואר. על אף האמור לעיל ניתן למסור הודעה על ידי מסירה ביד ו/או במסירתה בכתובת הצדדים או במשרדם, ומועד המסירה הוא שיקבע.

	המתכנן מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לאף אדם או גורם, זולת הנוטלים חלק בביצוע התכנון, כל מידע -  ניהולי, כספי, מקצועי ביטוחי  או כל מידע אחר - אשר יגיע לידיעת המתכנן אישית או מי מטעמו על החברה או בקשר אליה, במשך התכנון, בין במישרין ובין ב...
	המתכנן מתחייב בזאת לא למסור פרטים כלשהם על ביצוע התכנון, על תוכנם או על היקפם לאדם או גורם שלא הוסמך מראש ובכתב לקבל פרטים אלה על ידי המתאם.
	המתכנן מתחייב בזאת לא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמו ובין באמצעות אחרים אלא למטרת ביצוע התכנון.
	המתכנן מתחייב בזאת לשמור בהקפדה את המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת הגעתו לידי אחר. בתוך כך מתחייב המתכנן להגביל את הגישה למידע אך ורק לנוטלים חלק בביצוע התכנון  מטעמו.
	המתכנן מתחייב בזאת להביא תוכן התחייבות זאת לידיעת כל אחד מאנשים שיעסקו מטעמו בביצוע התכנון ולהחתים כל אחד מהם על התחייבות אישית לקיים את ההתחייבויות של המתכנן, כפי שפורטו לעיל ולהמציא מיד עותק ההתחייבות החתומה לחברה. המתכנן לא יעסיק אדם בביצוע התכנון ...
	המתכנן מצהיר כי נכון למועד התקשרותו בהסכם זה, אין הוא יודע על כל מניעה חוקית שהיא, שיש בה כדי להפריע לביצוע החוזה, וכי אין הוא קשור ו/או מעורב, באופן ישיר או עקיף בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיו מכוח חוזה זה ו/או מכוח המכרז.
	המתכנן מתחייב להימנע במשך כל תקופת הסכם זה מלקחת חלק ו/או להיות מעורב בכל עסקה ו/או עניין אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם הסכם זה ו/או עם הוראות המכרז.
	המתכנן מתחייב להביא לידיעת החברה, מייד כשנודע לו, על כל חשש לניגוד עניינים.
	המתכנן מצהיר כי ידוע לו על אחריותו לפעול בתום לב כלפי החברה בכל פעולותיו בקשר עם הסכם זה, וכי כל פעולה במסגרת ההסכם תיעשה אך ורק משיקולי טובת החברה ולא מתוך שיקולי רווח או שיקולים אחרים.
	בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים, האם בעניין פלוני יש משום חשש לניגוד עניינים תכריע דעת החברה.
	ג.א.נ.,
	7. הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר, לסילוק כל סכום עד לסך של _________ ש"ח (____________שקלים חדשים) (להלן: "סכום הערבות"), שיוצמד למדד המחירים לצרכן לפי התנאים המפורטים מטה, אשר תדרשו מאת ___________(להלן: "החייב") בקשר עם הסכם תכנון במסגרת מכ...
	8. אנו מתחייבים לשלם לכם, את סכום הערבות בצירוף הפרשי הצמדה כמפורט בסעיף 3 להלן וזאת, תוך 7 ימי עסקים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על פי ע...
	9. אנו נשלם לכם את סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן, כאשר מדד הבסיס הינו מדד חודש ___________ שנת ____________ אשר פורסם ביום _______. אם יתברר כי המדד במועד התשלום זהה או נמוך מהמדד היסודי, ישולם הסכום הנ"ל ללא הפחתה או שינוי.
	10. ערבות זו תישאר בתקופה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך _________ (להלן : "סיום תקופת הערבות") ועד בכלל.
	11. כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו, צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת הרשומה ________________________________________, וצריכה להגיע לסניף זה עד יום _______ בשעה _________.
	12. התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה.
	בכבוד רב,
	בנק: __________
	סניף: __________

