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 923-9000-194מס'  פומבימסגרת  מכרז

 למתן שירותי שמאות לנכסי אגף ר"פ בעמידרבהסכם מסגרת  להתקשרות

 
 ותנאיו המכרז נוהל

  כללי .1

הצעות  לה להגיש מציעים בזאת מזמינה"( עמידר: "להלן) מ"בע בישראל לשיכון הלאומית החברה עמידר

 פ"ראגף  לנכסי שמאות שירותי למתן מסגרת בהסכם להתקשרות 194-9000-923' מס פומבי מסגרת מכרזל

 בחוברת המכרז. המפורט י"עפהכל , "(המכרז)להלן: "ישראל  מקרקעי רשות עבור עמידר י"ע נוהליםהמ

 ".המכרז נוהלמסמך זה ללא נספחיו, יקרא ולהלן: "

 ."חוברת המכרז, יקרא ולהלן: "(לנוהל המכרז 'ינספח )וביניהם כמובן החוזה ) מסמך זה כולל נספחיו

  ותנאים מיוחדים כללימידע  .2

בין היתר את נכסי הנפקדים אשר בבעלות רשות הפיתוח. החברה  הינה חברה ממשלתית המנהלת עמידר .2.1

מנהלת את הנכסים הן בצד הניהול השוטף ויחסי רשות הפיתוח אל מול הדיירים המוגנים בדמי מפתח 

מצעות הליכים מכרזיים. הן פעילות הניהול השוטף והן בצד ביצוע מכר הנכסים לדיירים עצמם או בא

והן ההליכים המכרזיים נדרשים לאישור הוועדות הרלוונטיות של רשות מקרקעי ישראל )להלן: 

 ."("ירמ"

שמאות , נדרשים שירותי שות הפיתוח בעמידר בתחומים הנ"לפעילותו השוטפת של אגף רלצורך  .2.2

)נספח  1'ינספח ובפרט על נספחיו המכרז( נוהל ' ליח נספ)בהסכם ההתקשרות  הכל כמפורט, מקרקעין

השירותים, העבודות, הפעולות, הייעוץ, התוצרים וכיו"ב בהם נמצא פירוט  תכולת השירותים והתמורה(

 ."(השירותיםלן: ")להכל הנדרש מהמציע הזוכה 

 במסגרת השירותים וכחלק מכם, ייכללו בין היתר המרכיבים הבאים:

 ./חכרהמכר הנכסים מכירת לצורכי שומותעריכת  .2.2.1

 .מפתח דמי לשווי שומותעריכת  .2.2.2

 עריכת שומות לקביעת גובה שכר דירה וכן לגובה דמי שימוש ראויים בנכס. .2.2.3

וחדים וכן כל עבודה נוספת בתחום שמאות עריכת שומות חריגות, עריכת שומות לפרויקטים מי .2.2.4

 מקרקעין שתידרש בהתאם לדרישות עמידר מעת לעת. 

של נכסי מקרקעין ביחס שמאות המכרז הינו מכרז מסגרת, להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי  .2.3

 חטיבות שונות ונפרדות, כדלקמן: 2-ל

ם טבריה, עכו, חיפה, נצרת נכסי מקרקעין בערישמאות של מתן שירותי  –חטיבת חיפה והצפון  .2.3.1

 "(.חטיבת צפוןובסביבותיהן )להלן: "
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יפו, ירושלים, -נכסי מקרקעין בערים ת"אשמאות של מתן שירותי  –חטיבת מרכז והשפלה  .2.3.2

 "(.חטיבת מרכזאשקלון, רמלה, באר שבע, לוד, יהוד ובסביבותיהן )להלן: "

הם תחתום עמידר על הסכם מסגרת זוכים, כאשר עם כל אחד מ 10בכל אחת מהחטיבות ייבחרו עד 

בסבב הוגן ושוויוני ככל שניתן ולפי תתבצע , חלוקת השירותים בין הזוכים השונים בחטיבות השונותו

, וזאת בהתייחס, בין היתר, לתחומי מומחיות, ניסיון, לעת-שיקול דעתה הבלעדי של עמידר וצרכיה מעת

 ראות מסמכי המכרז.בהתאם להועומסים, זמינות, מקצועיות וכיו"ב, הכל 

 הגשת הצעה ליותר מאשר חטיבה אחת: .2.4

ובלבד שיתקיימו תי החטיבות, חטיבה אחת או לשמציע יוכל להגיש הצעה )וכמובן גם לזכות( ל .2.4.1

 .ים אליו הוא ניגשמכרזאחד מהבו כל התנאים וההוראות ביחס לכל 

בלבד )ולא שתיים יש להגיש הצעה אחת  – גיש הצעה לשתי החטיבותממציע הכולל  –בכל מקרה  .2.4.2

' לחוברת המכרז את החטיבה/ות אליה/ן הוא ביסמן המציע בתצהיר שבנספח  בה, ו(נפרדות

 מגיש את הצעתו.

מובהר כי תנאי הסף ו/או אמות המידה של ציון האיכות במכרז מתייחסים ותקפים לכל אחת  .2.4.3

 . ונבחרים בה מציעים זוכים בנפרד בנפרד נבחנת בהחטי מהחטיבות בנפרד וכל

תהא בהתאם )א( התמורה בגין השירותים איכות ומובהר כי  100%אמת המידה לזכייה במכרז הינה  .2.5

ות במכרז , וכן )ב( אינה חלק מהתחרחוברת המכרזל 1'י הנקובים בנספחהשמאות למרכיבים ולתעריפי 

 . והמציע אינו נדרש לנקוב בהצעת מחיר/כספית

 חתימת לאחר) עמידר ידי על ההסכם חתימת ממועד החל תחל המכרז נשוא השירותים ביצוע תקופת .2.6

 דעתה שיקול פי על, רשאית תהיה עמידר. כאמור החתימה ממועד שנים 3 ולמשך( הזוכים המציעים

תמהיל תקופתי שתבחר ועד לתקופות נוספות בכל  לעיל השירותים ביצוע תקופת את להאריך, הבלעדי

 חודש במצטבר. 24

 השירותים כל להזמנת מתחייבת אינה עמידרההתקשרות נשוא המכרז הינה התקשרות מסגרת, ו .2.7

 או/ו תכיפות ו/או לכל כלשהו בהיקף שירותים להזמנת או/ו במסמכי המכרז ובהסכם המפורטים

 שיקול פי על עמידר של המשתנים צרכיםלבהתאם  לעת מעתקבעו , ואלו ייהשירותים בהזמנת רציפות

 .אלו תיוהתקשרו לצורך שיאושר לתקציב בכפוף, הב המקצועיים הגורמים שלוהמוחלט  הבלעדי דעתם

עים צימל בלעדיות להענקת עמידר מצד התחייבות או הסכמה להוות כדי זהמושא מכרז  בהסכם אין .2.8

 ובגדר האמור, מהם חלק כל או הייד על הנדרשים השירותים ביצועב (הזוכהזוכים )ובוודאי שלא לכל 

 אספקת את למסור רשאית עמידרזוכה בנפרד ולכל המציעים הזוכים ביחד כי  לכל מציע ידוע

 הבלעדי דעתה שיקול פי על הכל, עצמה לבצעם בכוחות או לאחרים, חלקם או כולם השירותים,

 והמוחלט.

 במכרז להשתתפות סף תנאי .3

 הדרישות בכל עומדההצעות במכרז  האחרון להגשת ר נכון למועדאש מציע במכרז כל להשתתף רשאי .3.1

 :להלן המפורטות
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 מציע שהינו יחיד אזרח מדינת ישראל הרשום כעוסק מורשה, או תאגיד הרשום כדין בישראל. .3.1.1

 .המציע ו/או השמאי נמנה על מאגר נותני השירות של השמאי הממשלתי .3.1.2

ואשר יבצע ע מטעם המציע למתן בפועל של השירותים נשּוא המכרז, המּוצהשמאי  –" השמאי"

)א(  אויהיה השמאי ובמקרה שבו השמאי אינו המציע עצמו נדרש גם כי ויספק אותם בפועל 

)ב( פרילאנסר  אומועסק על ידי המציע כשכיר )כחלק ממצבת העובדים הקבועה במציע(; 

 .באמצעות התקשרות למתן שירותים

 מקרקעין שמאי ברשימת להיכלל הצעותבמסגרת הליך "הגשת  הצעהשמאי הגיש המציע ו/או ה .3.1.3

מנהל הדיור  –", שפורסם על ידי 'משרד האוצר סמך וגופי ממשלה למשרדי שירות הנותנים

 ותוצאותיו טרם פורסמו(. 31.5.2018-)פורסם ב 1/2018-הממשלתי' )הליך מספר שמ

 התחומים הבאים: 3המציע ו/או השמאי הינו בעל התמחות, בכל  .3.1.4

 ביצוע שומות עבור רמ"י )גם מטעם לקוח שאינו רמ"י ישירות(; .3.1.4.1

 ביצוע שומות במגזר הערבי; .3.1.4.2

 ביצוע שומות לדיירות מוגנת ודמי מפתח. .3.1.4.3

, 2001-רשום בפנקס שמאי המקרקעין, בהתאם לחוק שמאי מקרקעין, התשס"אאחד מהבאים  .3.1.5

 .ועל שמו כאשר במועד האחרון להגשת ההצעות הרישום הינו בתוקף

 .בעצמוהמציע  -שהינו עוסק מורשה אשר אינו תאגיד מציע  .3.1.5.1

מי שהינו בעלים ו/או שותף במציע ובלבד שחלקו בבעלות /  -מציע שהינו תאגיד  .3.1.5.2

 .25%-שותפות אינו נמוך מ

 4המציע ו/או השמאי הינו בעל ותק מקצועי רצוף במתן שירותי שמאות של נכסי מקרקעין, של  .3.1.6

 ההצעות במכרז. קדמו למועד האחרון להגשת)או יותר( השנים ש

על גם , ניתן להסתמך שבטבלת האיכות בלבד ב' ולצורך אמת המידהלצורך עמידה בתנאי סף זה 

 ותק מקצועי שנצבר אצל מי מהגורמים הבאים:

)ככל  ו/שנצברמקצועי  ותק שנות -שהינו עוסק מורשה אשר אינו תאגיד מציע  .3.1.6.1

 של ייסודו למועד הקודמת התקופה שכיר במהלך בהיותוידי המציע, -עלשנצברו( 

 כמובן(. השכיראותו ידי  על)כעוסק מורשה  המציע

)ככל שנצברו( על ידי מי שהינו ו /מקצועי שנצבר ותק שנות -מציע שהינו תאגיד  .3.1.6.2

ובלבד שהתקיימו , "(אישיה הוותקבעל )להלן: " בעלים ו/או שותף במציע

 :התנאים הבאים

 למועדבתקופה הרצופה שקדמה ו )ככל שנצברו( /צועי נצברהוותק המקשנות  )א( 

 שאינו) מורשה עוסקכתאגיד, כאשר בעל הוותק האישי היה  המציע של ייסודו

 .או שכיר( תאגיד
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 30%-חלקו של בעל הוותק האישי בבעלות/שותפות אינו )ולא היה( נמוך מ .)ב(

 .ההצעות במכרז האחרון להגשת מועדה עדוזאת ממועד ייסוד המציע כתאגיד ו

 לפחות של - נכסי מקרקעין שמאות שלהנובע ממתן שירותי  - כספי מחזור בעל הינושמציע  .3.1.7

  .2018,2016,2017כל אחת מהשנים ב( מ"מע כולל לא) ₪ 00,0002

  – 2017ורק במקרה של מציע שהינו תאגיד שהתאגד לאחר  ,או, לחלופין -

 מציע שעומד בכל התנאים הבאים:

 לפחות של - נכסי מקרקעין שמאות שלהנובע ממתן שירותי  - כספי מחזור עלבהינו מציע ה 

 .2018בשנת ( מ"מע כולל לא) ₪ 200,000

 בכל אחת  ₪ 200,000תאגיד, יחד, הינם בעלי מחזור כספי של הבעלים/שותפים הנוכחיים ב

 . 2016,2017מהשנים 

תקנות חובת המכרזים, ל 6בכל התנאים הקבועים )ככל שרלוונטיים( בתקנה שעומד מציע  .3.1.8

נכון למועד האחרון להגשת ההצעות "(, ובגדר האמור המציע הינו, התקנות)להלן: " 1993-תשנ"ג

ומנהל  1976 -ל"ו תשלמכרז, בעל אישורים תקפים על שמו לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, 

 ועומד בתנאים ובהוראות הנדרשים לפי חוק זה. ספרי חשבונות כחוק

 ניכויים העברת אי, כגון) פיסקאלי שנושאה עבירה או/ו קלון עמה שיש בעבירה ורשעה לא המציע .3.1.9

 המציע נגד מתנהלת לא או/ו בעבודה הבטיחות פקודת על עבירה או/ו( המס לרשויות דיווח ואי

 זולת - והכל, לעיל המפורטות מהעבירות מי עם בקשר הסתיים שטרם משפטי הליך או/ו חקירה

 במידה; 1981 - א"מתש, השבים ותקנות הפלילי המרשם חוק לפי יישנותההת תקופת חלפה אם

 ונושאי שלו השליטה בעלי לגבי גם תתקיים כאמור הרשעה העדר כי נדרש - תאגיד הינו והמציע

 בו. המשרה

 .אחר משפטי בגוף ולא עצמו במציע להתקיים צריכות לעיל המפורטות הדרישות .3.2

כל גוף משפטי שאיננו המציע, לרבות גוף משפטי הקשור בקשר  - "גוף משפטי אחרלצורך סעיף קטן זה "

קשר בין חברת אם לחברת  )לרבות קשר שנוצר במסגרת הליך מיזוג חברות, משפטי כלשהו עם המציע

, חברה הקשורה בקשרי "שרשור משפטי" ישיר לניהוחזקה, חברת אקשר של חברות אחיות, חברות  בת,

 ."בצאו עקיף( וכיו

 פותמגבלת השתת .4

 מכל תאגיד או שותפויות, עמותות, חברות או שבשליטתו וחברה שהינו יחיד מציע, כגון קשורים מציעים .4.1

קשורים,  ותאגידים שלובים תאגידים, בת ותאגיד אם תאגיד כגון, אחת מקבוצה חלק המהווים שהוא סוג

 ינם באותה קבוצה.של כל אלו שה ת במכרז ועמידר תפסול את הצעותיהםלא יורשו להגיש הצעות נפרדו

נמצא בהליכי פירוק ו/או פשיטת רגל ו/או הוצא כנגדו צו כינוס נכסים ו/או נמצא בעריכת הסדר שמציע  .4.2

 .אינו רשאי להגיש הצעה למכרז נושים
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מציע שהינו תאגיד רשום בישראל כדין שבמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז רשום במרשם החברות  .4.3

כמפר חוק, או שבמרשם רשומה הערה על התראה לפני רישומו כמפר )או בכל מרשם רלוונטי מקביל( 

 .חוק, אינו רשאי להגיש הצעה למכרז

 שות משפטית אחת.ייידי יותר מ-קרי הצעה המוגשת על אין להגיש הצעה משותפת, .4.4

יע בנוסף, עמידר תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתן זכות טיעון, לפסול הצעה של מצ .4.5

ניסיון שלילי, רע ו/או כושל, זאת במסגרת התקשרות קודמת ו/או קיימת, מו יידר היה ו/או יש עאשר לעמ

השנים האחרונות, וכן לפסול הצעה של מציע בעל  5אחת או יותר, בין עמידר לבין אותו מציע במהלך 

  .חובות כספיים לעמידר, ובלבד שנעשו מצד עמידר פניות בכתב בקשר לאותו ניסיון

 צעההההגשת  .5

, שלהלן המידע וכן האישורים או/ו המסמכים כל את כוללת כשהיא, הצעתו את לעמידר על המציע להגיש

 :ההצעה הגשת למועד ומאומתים נכונים, תקפים כשהם

לחוברת  'א חנספכבנוסח המצורף  ח"רו או ד"עו אישור - לעיל 3.1.1 בתנאי המציע עמידת להוכחת .5.1

 ., לרבות כל המסמכים הנדרשים במסגרתוהמכרז

 המקצועיים הסף בתנאי עמידה תצהיר -לעיל  3.1.7 - 3.1.2פים ישבסע בתנאים המציע עמידת להוכחת .5.2

 וכל הנדרש במסגרתו.המכרז חוברת ל 'ב נספחכ המצורף בנוסח

, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי תצהיר - לעיל 3.1.8-3.1.9 פיםשבסעי בתנאי המציע עמידת להוכחת .5.3

 או) כדין תקף אישור המציע יצרף בנוסף .לחוברת המכרז' ג נספחכ המצורף בנוסח, 1976 – ו"לתש

, ציבוריים גופים עסקאות בחוק כמשמעותו) מורשה מפקיד( דין עורך י"ע מאומת "למקור "נאמן העתק

 החשבונות פנקסי את מלנהל פטור או מנהל המציע כי, מס ץיוע או חשבון מרואה או(, 1976-ו"לתש

, 1975-ל"ותשמוסף,  ערך מס חוק פי ועל[ חדש נוסח] הכנסה מס פקודת פי על לנהלם שעליו והרשומות

בנוסף, יצרף המציע להצעתו  .מ"מע ולמנהל הכנסותיו על השומה לפקיד לדווח נוהג שהמציע כן וכמו

 ככל שנדרש בקשר לתנאי הסף הנ"ל.כל מסמך אחר, ככל שרלוונטי ו

 .וכל הנדרש במסגרתו מתן ציון האיכותלהמענה טופס  - חוברת המכרזל 'דנספח  .5.4

 .סודיות על לשמירה התחייבות - חוברת המכרזל 'ה נספח .5.5

 .עניינים ניגוד להיעדר התחייבות - לחוברת המכרז' ונספח  .5.6

)ביחס ליחיד וביחס לנושא משרה בתאגיד, לפי  חוברת המכרזל 1'ז נספחו חוברת המכרזל 'ז נספח .5.7

 .במכרז הצעות תיאום אי בדבר תצהיר -המקרה( 

 לצרף המציע על, אישה בשליטת עסק הוא המציע אם -)כולל אישור רו"ח( לחוברת המכרז  'ח נספח .5.8

 חתומים תצהירים וכן-1992 ב"נתש, מכרזים חובת לחוק ב2 לסעיף בהתאם חשבון רואה אישור להצעתו

 יוגשו ולא במידה. הנ"ל 'ח שבנספח הנוסח לפי המציע התאגיד של דין ועורך השליטה לתבע י"ע

, החשבון רואה מטעם האישור או/ו התאגיד של הדין עורך או/ו השליטה בעלת מטעם התצהירים

 מאוחר בשלב מהלהשל יהיה ניתן לא זה וטופס, אישה בשליטת בתאגיד מדובר שאין היא המשמעות

 .יותר
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 .ההצעה טופס – חוברת המכרזל 'טח נספ .5.9

על ידי המציע באופן מלא  חתוםהסכם ההתקשרות כולל נספחיו, כשהוא  - חוברת המכרזל 'יח נספ .5.10

ובמקום המיועד לכך בסוף ההסכם, חתימה  עמוד כל בשולי תיבותבראשי  ומחייב, באופן שישנה חתימה

מובהר כי החתימה מצד המציע צריכה להיות  .מלאה ומחייבת של המציע )לרבות חותמת, ככל שנדרש(

מלאה ומחייבת באופן שהיה והצעתו תזכה במכרז, עמידר תידרש רק להוסיף את חתימתה כדי 

 מחייב מצד שני הצדדים.שההסכם יהיה חתום באופן מלא ו

הבהרה ו/או פרוטוקול ה כיזה, וכן כל מסמנוהל מכרז , על נספחיה, לרבות חוברת המכרזיתר  כל .5.11

 . , בקשר למכרז זהשפרסמה, ככל )כהגדרתו להלן( האינטרנט באתר עמידר שפרסמה

 ח ואישורעבורו את פוליסות הביטו הגורם המפיק עם לוודא המציע על הגשת ההצעה, מודגש כי לפני .5.12

 עליהם, לפי העניין, וזאת ביטוח( להסכם מקובלים עריכת )אישור '2ח נספ הביטוח להסכם, שנוסח

 המצ"ב, בנוסחם אלו מסמכים בהמצאת מכיוון שבמידה שהמציע יזכה במכרז זה, הוא יהיה מחוייב

 אין זה עמידר. יובהר בזאת, כי בשלב םע של ההתקשרות הפרה בנוסח הנדרש תהווה המצאתם ואי

 לאחר חתום. מסמכים אלו יידרשו רקכשהוא מאושר ו (2 נספח)הביטוח  אישוראת /להמציא לצרףצורך 

 .במכרז, ככל שהמציע יזכה הזכייה

 לפסול את הצעתו. איתרשאישורים כאמור לעיל, עמידר תהיה מסמכים ומציע שלא ימציא 

 אופן הגשת ההצעה .6

הצעתו  לעיל, והמעוניין להשתתף במכרז, יגיש את 4 - 3מציע העונה על כל התנאים המפורטים בסעיפים  .6.1

מסגרת פומבי להתקשרות מכרז ציע את המשפט הבא: "מעטפה אחת אשר על גבה יציין המ באמצעות

". המציע 194-9000-923מס' מכרז  – בעמידרר"פ אגף בהסכם מסגרת למתן שירותי שמאות לנכסי 

בלבד מכל  1מתבקש שלא לכלול כל רישום נוסף על הנוסח שלעיל. במעטפה זו יכניס המציע עותק 

 .לעיל 5ף בסעיהמסמכים, האישורים והנספחים הנדרשים ממנו 

 עמידר של האינטרנט מאתר  24.06.2019החל מיום  להוריד ניתן ונספחיה טפסיה, חוברת המכרז את .6.2

 "(.האינטרנט אתר)להלן: " www.amidar.co.il :שכתובתו

 תאגיד הינו שהמציע במידה) המציע ידי על חתומים יהיו והצעת המציעז חוברת המכרכל אחד ממסמכי  .6.3

, וזאת למעט אותם מקומות בהם עמוד כל בשולי תיבות בראשי( המציע את לחייב הסמכותבעל יחתום  –

)ככל  המציע חותמת בצירוףשל המציע  מלאה ובחתימה נדרשת במפורש חתימת המציע ואז יש לחתום

 . שנדרש(

לרבות  ,לפי הוראות מסמכי חוברת המכרז האישורים שעליו לצרפםו המסמכיםודא שכל לו המציעעל  .6.4

, המלצות וכל אישור אחר כפי מסאישורים בדבר ניהול פנקסי חשבונות, אישור מרואה חשבון/יועץ 

 למכרז.שיידרש, חייבים לשאת את שם המציע כפי שנרשם בהצעתו 

 הוראות כל דין.לא יהיה בתוכן ההצעה דבר שאינו מתיישב עם  .6.5

 .אחת בלבד למען הסר ספק, מציע יוכל להגיש הצעה .6.6

http://www.amidar.co.il/
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האחרון  מועדהלהלן: ") 0014: בשעה   24.7.2019 יום ועד 21.07.2019החל מיום ניתן להגיש את ההצעות  .6.7

 הרוקמים ברחוב, עזריאלי במרכז, עמידר במשרדי מכרזים תיבתבאמצעות . "(מכרזב להגשת ההצעות

 המכרזים בתיבת תהיינה שלא הצעות. , ששם המכרז ומספרו מופיעים עליהחולון, D בבניין, 6 קומה, 26

הצעה לעניין זה מובהר כי . במכרז תשתתפנה ולא הסף על תפסלנה, ובשעה הנקובה הנקוב במועד

, לא תוכנס לתיבת המכרזים ותוחזר מכרזב האחרון להגשת ההצעותמועד האחרי  לעמידרשנמסרה 

 .צורך בירור שמו ומענו של המוסרלזולת  ,לפתוח אותהלמוסר המעטפה מבלי 

  אין להגיש את ההצעה באופן שונה מהאמור לעיל, לרבות לא בדוא"ל, פקס, דואר וכו'. .6.8

, ונספחיו ההסכם חוברת המכרז, לרבות מסמכי כלל את וקרא עיין כי מצהיר המציע, הצעתו הגשת עם .6.9

 לצורך הסבר או הבהרה כל לקבל הזדמנות לו תהוהיי בהם הכלולים התנאים וכלל הפירוט את הבין

 שהגיש מציע. למכרז ותנאיו הנוגע בכל טענות לו יהיו ולא זה, בסיס על הצעתו את הגיש וכי, הצעתו הגשת

 ללא להם מסכים והוא לתנאיו, או למכרז הקשור כלשהו לפרט מודע היה לא כי מלטעון מנוע יהיה הצעה

 .הסתייגותכל 

 הטפסים כל את ראה שהמציע לכך חלוטה וראיה אישור מהווה המציע ידי-על ההחתומ ההצעה הגשת

 נחוץ פרט וכל עמידר ודרישות ההתקשרות מהות על וההבהרות ההסברים כל את קיבל והמסמכים,

 ללא, /םותכולתה /שירותיםהעבודה מהות של והכרה הבנה מתוך ניתנת הצעתו וכי הצעתו לצורך, אחר

 .סייג

 מכרזהחוברת שינוי או תוספת במסמכי לבצע  המציעאיסור על  .7

: להלן) שהיא הסתייגות כל או/ו הערה או/ו מחיקה או/ו תוספת או/ו שינוי כל להכניס רשאי יהיה לא המציע

 אף ועל במידה .אחר אופן בכל ולא לוואי מכתב לא באמצעות חוברת המכרז, במסמכי או בהצעתו"(, השינוי"

 מהשינוי עמידר תהא רשאית לפסול את הצעתו, או לחלופין להתעלם, מציעה בהצעת שינוי התגלה, האמור

 מובהר, ספק הסר למען. עמידר ואת המציע את תחייב השינוי ללא ההצעה שרק ובאופן נעשה לא כאילו כאמור

 המציע ידי-על שבוצע השינוי את אופן בשום כוללת אינה עמידר את המחייבת ההצעה, זכייה של במקרה כי

 .חוברת המכרז במסמכי

 חוברת המכרז ביוזמת עמידר במסמכי פגמים ותיקון שינויים, הבהרות הליכי .8

, סתירות, בהירות-אי המציע ימצא אם. ביסודיות המכרז השוניםחוברת  מסמכי כל את לבדוק המציע על .8.1

 נותלפ עליו יהיה, במכרז מהאמור כלשהו פרט המציע יבין לא או, חוברת המכרז מסמכי בין התאמות אי

, כשבכותרת הדוא"ל יש לרשום את yifat.cohen@amidar.co.il :דוא"ל לכתובת בכתב בשאלה לעמידר

מסגרת פומבי להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי שמאות לנכסי מכרז שם המכרז ומספרו, קרי "

 בלויתק לא. "194-9000-923 מס' מכרז - אגף ר"פ המנוהלים ע"י עמידר עבור רשות מקרקעי ישראל

 .טלפוניות פניות

 

 



 
 

9 

 
 

 

, בקבצים פתוחים טלפוניות( פניות יתקבלו )לא בלבד WORDאת השאלות יש להעביר בפורמט של טבלת  .8.2

הניתנים לעריכה, כולל עמודה בה מצוין המסמך והסעיף אליהם מתייחסת השאלה ועמודה בה מפורט 

 תוכן השאלה או ההבהרה המתבקשת, ובהתאם לפורמט שלהלן:

 פירוט השאלה או ההבהרה ' הסעיףמס מסמך  מס"ד

   לנוהל המכרז X/ נספח  נוהל המכרז 

 פניות .16:00 בשעה  01.07.2019 מיום יאוחר ולא עד לעמידר תימסר כאמור השאלה פירוט ובה פנייה .8.3

ענינה לא זה מועד לאחר שתישלחנה , האמור המועד בתוך הבהרות לקבלת יפנה לא אשר מציע, כן כמו. תְּ

 . כאמור הבנה אי או התאמה אי, סתירה, בהירות אי בדבר טענה כל בעתיד מלטעון מנוע יהיה

 באתר יפורסמו ההבהרה לשאלות והמענה השאלות. העברית בשפה יעשה ההבהרה לשאלות המענה .8.4

 .הפונה את לזהות מבלי זאתו ,04.07.2019יום עד ל האינטרנט

 עמידר סברה אם לרבות, שנשאלה שאלה חלקי על או שנשאלו השאלות כל על לענות חייבת אינה עמידר .8.5

 .מאליה מובנת התשובה כי

 עמידר את יחייבו לא חוברת המכרז עם בקשר שיעשו כלשהם שינויים או תיקונים, הבהרות כי יובהר .8.6

 לעיל) האינטרנט באתר ופורסמו כך לצורך ידה על שהוסמך מי או עמידר ידי על בכתב נערכו אם אלא

, חוברת המכרז ממסמכי כחלק ויחשבו מחייבים יהיו כאמור הבהרה מסמכי(. "הבהרה מסמכי" :ולהלן

 .לעיל 5.11 בסעיף כאמור, המציע להצעת יצורפו והם

יהיה לה כל תוקף  לא, לעיל 8.6 בסעיף כאמור ו/או לא תפורסם בכתב תינתן שלא, עמידר של תשובה כל .8.7

 .מניעות מצד מציע כנגד עמידר או השתק לטענת בסיס ולא תיצור

 משאלות נובעים אינם אם אף, עמידר תהיה רשאית לפרסם שינויים ו/או תיקונים לחוברת המכרז .8.8

ויים סביר לפני המועד האחרון להגשת הצעות. שינ לזמן עד וזאת, מהמציעים שהתקבלו ההבהרה

 בהרה.הוהבהרות אלה תפרסם עמידר באתר האינטרנט במסגרת מסמכי ה

בגדר האמור עמידר תהא רשאית גם להאריך / לעדכן / לדחות את כל אחד מהמועדים שבחוברת המכרז 

 לפי שיקול דעתה. 

 ושינויים תיקונים לרבות, האינטרנט באתר המופיעים בפרסומים להתעדכן החובה חלה המציע על .8.9

 .המכרז בחוברת

, כאמור לעיל ההבהרהבמסמכי  עמידרתשובות בין לחוברת המכרז בכל מקרה של סתירה בין האמור ב .8.10

 ההבהרה. במסמכי עמידרתשובות  תגברנה
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  ההצעה תוקף .9

כמועד )תשעים( יום מהתאריך שנקבע  90תקופה של  משךל המציע את תחייבבתוקף ו תעמוד המציע הצעת 

את  עמידרשהיא, המציע יאריך לבקשת ויתעכב הליך הבחירה, מכל סיבה  במידה להגשת ההצעות.האחרון 

 ימים נוספים. 90-בתוקף ההצעה 

 עדיין שההצעה ובלבד, ממנה בו לחזור יכול אינו שהמציע ,הדירה בלתי הצעה ההצעה מהווה הגשת כימובהר 

 לא עוד כל, לתוקף יכנסי לא ההסכם, כל האמור בחוברת המכרז אף על כי, מובהר .זה בסעיף כאמור בתוקף

 .ההסכם עלעמידר  חתמה

 ות הזוכותההצע לבחירת המידה אמותבדיקת ההצעות ו .10

בהתאם זוכים בחטיבת המכרז,  10זוכים בחטיבת הצפון ועד  10ו עד אשר בו ייבחרמסגרת מכרז הינו מכרז ה

 להלן. 19למנגנון המפורט להלן, וזאת בלי לפגוע באמור בסעיף 

בדיקת הצעות המציעים תתבצע על ידי עמידר, אשר תהא רשאית )אך לא חייבת(, להיעזר ביועצים  .10.1

 .באופן המפורט להלן שייערך לגבי כל חטיבה בנפרד -מטעמה ובמומחים חיצוניים 

המגבלות לעיל,  3המפורטים בסעיף  בתנאי הסףבדבר עמידתו של המציע עמידר תכריע  בשלב הראשון .10.2

 ,היתר ביןו לעיל. לצורך כך 5וכן בשאר התנאים והדרישות האמורים בסעיף , לעיל 4האמורות בסעיף 

 לעיל. 5עיף סאת המסמכים אשר הוגשו על ידי המציע בהתאם להוראות תבדוק עמידר 

המכרז ו/או שאר התנאים האמורים בסעיף קטן זה לעיל, בתנאי הסף של  מציעים שאינם עומדים

למציעים בשאלות הבהרה והשלמת נתונים,  לפנות עמידרוהכול מבלי לגרוע מהזכות המוקנית ליפסלו, 

 .10.8סעיפים בהתאם להוראות 

כי גם לגבי הצעה שלא יובהר  תעניק עמידר ציון איכות להצעות שעברו את השלב הראשון. בשלב השני .10.3

)כמו גם שלב השני ה, לפסול כל הצעה אשר לגביה הסתבר במהלך ת עמידרנפסלה בשלב הראשון, רשאי

והכול מבלי לגרוע מהזכות המוקנית , סףמתנאי הה , כי זו אינה עומדת באיזבכל שלב אחר לאחר מכן(

 .להלן 10.8להוראת סעיף למציעים בשאלות הבהרה והשלמת נתונים, בהתאם  לפנות עמידרל

( 100( לבין מאה )0שיהיה בין אפס ) -בנפרד  חטיבה בכל -עמידר תעניק ציון איכות להצעות המציעים 

)טופס מענה  'דנספח ל 3המפורטות בטבלה שבסעיף והמשקולות אמות המידה  לפינקודות והוא יחושב 

 דעתה שיקול פי-על, והוא ייקבע ( נקודות100( לבין מאה )0. הציון יהיה בין אפס )למתן ציון האיכות(

 .למשקולות כאמורמטעמה ובהתאם  מי או/ו עמידר של הבלעדי

 נקודות, תיפסל. 70-הצעה שציון האיכות שלה יפחת מ

 -והאמור יחול ביחס לכל חטיבה בנפרד  –היה ובציון האיכות המינימאלי הנ"ל יעמדו  ,יחד עם זאת

 נקודות. 60-שאית להוריד את הציון המינימאלי למציעים, ועדת המכרזים תהא ר 5-פחות מ
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 במכרז חירת הזוכיםב .10.4

 איכות. 100%הינה  במכרזחטיבה  דה לבחירת הזוכים בכלאמת המי .10.4.1

)כאמור לעיל, זוכים את השלב השני והשלימו את העמידר תבחר מבין אותן ההצעות שהגיעו  .1.1.1

ציון האיכות של הצעתם הינו הגבוה ביותר יהיו המציעים ש, אשר זוכים( באותה חטיבה 10עד 

 , כדלקמן:שלב השניוהשלימו את המבין כל ציוני האיכות אשר ניתנו להצעות שהגיעו 

 חטיבהשונות, מודגש כי בחירת הזוכים תיעשה ביחס לכל חטיבות מאחר והמכרז הינו ביחס ל .1.1.2

, לא תחייב לבחור באותו מציע כזוכה חטיבותבנפרד, ובחירה במי מהמציעים כזוכה באיזה מה

 .תאחר חטיבהב הא לה כל השפעה ביחס לבחירת הזוכיםאחרת, ולא תחטיבה גם ב

 אספקת חלוקת אופן בדבר הסכםה להוראות המציעים לב תשומת את בזאת מפנה עמידר .1.1.3

 בפועל שתשולם התמורה תשלום אופן בדבר בו והאמור, הזוכים המציעים בין השירותים

 מודעים המציעים, זה במכרז הצעתם הגשת במסגרת. השירותים אספקת בגין הזוכים למציעים

 יהיו וכן חוזר ובלתי מלא, סופי באופן בזאת מוותרים והם האמורים למנגנונים ומסכימים

 .לכך בקשר שהם וסוג מין מכל תביעה או/ו טענה כל מלהעלות ומושתקים מנועים

לעניין חלוקת אספקת השירותים בין המציעים הזוכים אשר יבצעו את השירותים נשוא 

לצורך עמידר יב את סדר/דירוג זכייתם של המציעים במכרז לא יחיהמכרז, מובהר גם כי 

 מהזוכים.  ה בפועל של השירותיםהזמנ

 מידע קבלת לצורך( בהצעתו פורטו שלא אלו גם) המציע של שונים ללקוחות לפנות רשאית תהיה עמידר .10.5

 .המציע אודות והמלצות

 עמידרבמידה ולא הוגשו יותר מהצעה אחת או שלא נותרה יותר מהצעה אחת בתום בחינת ההצעות, תהא  .10.6

 .שלא לבחור אף זוכהפי שיקול דעתה הבלעדי, -לערשאית 

ו/או טעויות חשבוניות  סופר טעותבה  ה, במידה ונפלהעמידר שומרת לעצמה את הזכות שלא לפסול הצע .10.7

 תהא רשאית לתקן טעויות אלו.ועמידר 

 ואישורים פרטים השלמת או הבהרות לקבלת בבקשה למציע לפנות הזכות את לעצמה שומרת עמידר .10.8

וכיו"ב כל , ו/או לצורך מתן ניקוד איכות להצעהמכרז ה בתנאי או/ו הסף בתנאי עמידה כחתהו לצורך

 ללוחות בהתאם המציע יענה, בכתב להשיב המציע יידרש אם .דבר הנדרש לדעת עמידר בקשר להצעתו

 .אליו בפנייה עמידר ידי על שנקבעו הזמנים

 והשלמת הבהרות קבלת לצורך למציע לפנות דרעמי את לחייב כדי לעיל באמור אין אופן בשום כי יובהר

  .מטעה או שיקרי, חסר מידע שתכלול הצעה כל לפסול רשאית תהיה ועמידר, ואישורים פרטים

 כל עם יחד, מטעמה מי או המכרזים ועדת בפני להופיע המציעמ לדרוש הזכות את לעצמה שומרת עמידר .10.9

ו/או מסמך  כל להגיש, הצעתו את להציג, למכרז הצעתו במימוש מטעמו חלק ליטול האמור גורם

 .הבהרה הטעון לגבי המכרזים ועדת לשאלות ולהשיב, שיידרשו ו/או נתון ו/או פרט ו/או הבהרהאסמכתא 

 .שנקבע בדרישה זמן פרק תוך כאמור להופיע עמידר לדרישות יענה המציע
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 זהות הצעות .11

באופן שמספר ההצעות  ,זההאיכות בעלות ציון הצעות במקרה בו בהליך בדיקות ההצעות לעיל, יימצא כי ישנן 

)להלן: מידר כמספר הזוכים באותה חטיבה אותו קבעה עבעלות ציון האיכות הגבוה ביותר גבוה מהמספר 

בו אחת מההצעות המובילות היא של עסק בשליטת אישה, כהגדרתו בסעיף במקרה אזי  "(,ההצעות המובילות"

, תיבחר עמידר בהצעה המובילה שהוגשה על ידי עסק בשליטת אישה 1992-ב' לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב2

 חתומים תצהירים וכן הנ"ל לסעיף בהתאם חשבון רואה אישור הגשתה בעת לה שצורף במכרז, ובלבדכזוכה 

 מטעם התצהירים יוגשו ולא במידה יכ מובהר. 'ח בנספחש הנוסח לפי המציע של דין ועורך השליטה בעלת י"ע

 מדובר שאין היא המשמעות, החשבון רואה מטעם האישור או/ו מציעה של הדין עורך או/ו השליטה בעלת

 .יותר מאוחר בשלב להשלמה יהיה ניתן לא זה וטופס, אישה בשליטת בתאגיד

ות המובילות הינן של )או במקרה שכל ההצע מההצעות המובילות אינה של עסק בשליטת אישהאם אף אחת 

 ציוןהאת  קיבלהמציע )או המציעים, לפי העניין( שייבחר מבין ההצעות המובילות  י, אזעסקים בשליטת אישה(

 .בטבלת האיכות(' .ד7לקוחות )אמת מידה שביעות רצון הגבוה ביותר ביחס לאמת המידה של 

 הצעה באופן חלקי וביטול המכרז  תלה, קבפסילת הצע .12

 כי ממשי חשש יש שלעמידר כך בשל, רק לא אך, בפרט, מההצעות אחת באף לבחור שלא רשאית עמידר .12.1

 שיקול לפי אם או/ו למציע כלכלית כדאית אינה ההצעהכי  או/ו לעמידר בהתחייבויותיו יעמוד לא המציע

או הצעה אשר על פי שיקול דעתה תחרוג בשיעור /ובלתי סבירה  הינה ראשונה שדורגה ההצעה גם דעתה

כראוי  שהשירותים יבוצעו מנת על מספיק איכותית אינה או/ולה  שתוגשנהההצעות  מיניכר מממוצע סכו

 את להתנות עמידר רשאית כן. הנמקה חובת עליה שתהא וללא והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול לפי והכל

 .כמה זוכים בין ההתקשרות את לפצלא רשאית , וכן תההנמקה חובת ללא, בתנאים הזכייה

הכוללת ו/או  גרעוניתו/או הצעה  סניתיתכס/או הצעה ובלתי סבירה לפסול הצעה  רשאיתעמידר תהא  .12.2

 מידע מטעה או שקרי. 

 מחמתבכל עת  המכרז, לבטל את לנמק צורך וללא שהיא סיבה מכלעמידר שומרת לעצמה הזכות,  .12.3

 וו/או לא לבצע וו/או להקפיא על פי שיקול דעתה הבלעדי אחר נימוק כלו ארגוניים, תקציביים שיקולים

 לא מקרה ובכל כלשהי הצעה אחרתכל את ההצעה הזולה ביותר או והיא אינה מתחייבת לקבל הצעה 

במקרים אלה למציעים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה  .כלשהו בפיצוי המציעים את לזכות כדי בכך יהא

 יוחזרו לא ההצעה הכנת לצורך נדרשו אשר המציעים כל הוצאות כי, יובהר .דרעמיו/או תביעה כלפי 

 מקרה בשום
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  ניהול מו"מ .13

 .הדין להוראות, הכל בהתאם ו, בנוגע להצעתבמכרז מציע זוכהכל עמידר שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם 

 על ההסכם החתימו יםהודעה לזוכ .14

, (דואר רשום)דוא"ל ו/או  בכתבבאמצעות הודעה במכרז  הזוככעל ידיה  מציע שהוכרזכל עמידר תודיע ל .14.1

 וזאת על אף האמור בכל מקום אחר בנוהל המכרז לעניין מסירת הודעות.

ביטוח חתום האישור עריכת את לידי עמידר  זוכהכל  יעבירההודעה כאמור,  קבלתימים ממועד  7תוך  .14.2

חול על אף האמור בכל מקום תו רזמכתנאי יסודי למימוש הזכייה ב הוראה זו הינה. כאמור בהסכם

 .המכרז חוברתב

 לעיל( וכן בכל אופן 8במקרה של שינויים שייעשו בהוראות ההסכם, במסגרת ההבהרות )כאמור בסעיף  .14.3

יותאם  ההזוכ אשר ייחתם עם המציע ההסכםהמכרז ו/או על פי כל דין, חוברת אחר בהתאם למסמכי 

 לשינויים האמורים.

 במכרז. ציעים, אשר לא זכוליתר המ ו/או דוא"ל מכתב רשוםפקס ו/או עמידר תיתן הודעה ב .14.4

 ות הזוכותובהצע עיון בהחלטת ועדת המכרזים .15

, לעיין בהחלטה הסופית בדבר המכרזתוצאות  עלימים ממועד מסירת ההודעה  30יהיה רשאי בתוך  מציע .15.1

 םאשר העיון בה האו ההצעו/, למעט בחלקים של ההחלטה ותת הזוכוובהצע , בנימוקיהמכרזתוצאות ה

 )ה( לתקנות ובכפוף לכל דין.21עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי, בכפוף ובהתאם להוראות תקנה 

מלא את בגדר האמור, כל מציע אשר מבקש לחסות חלק מהצעתו מעיון של יתר משתתפי המכרז, י

, ומודגש כי ההחלטה בדבר החיסיון לחוברת המכרז( 'ט)נספח  ההצעהופס המתאימים שבטהסעיפים 

תהא בסמכות הבלעדית של ועדת המכרזים של עמידר. לעניין זה מציע אשר ביקש חיסיונו של חלק 

את גם בנסיבות בהן ועדת במכרז, וז ע מלבקש לעיין בחלק המקביל בהצעה הזוכהמהצעתו, יהא מנו

 .המכרזים החליטה שלא לקבל את בקשתו לחיסיון, באופן בו חלק זה בהצעת המציע יהיה גלוי לעיון

-על 5-40435-6שיופקד לחשבון מס'  ₪ 500העיון במסמכים כאמור לעיל יהיה תמורת תשלום בסך של  .15.2

  .תו לאמור בסעיף זהעמידר בבנק הדואר. מציע שבחר להשתתף במכרז מביע בכך את הסכמ שם

 רכוש עמידר -מכרז חוברת ה .16

, על כל המסמכים הכלולים בה, היא רכושה הבלעדי של עמידר. המסמכים, הכלולים בחוברת המכרזחוברת 

לאחר או לעשות בה  המכרזרק לשם הכנת הצעתו והגשתה לעמידר. אין להעביר את חוברת  מיועדיםהנ"ל, 

 שימוש שאינו לצורך הגשת ההצעה. 

 שמירה על סודיות .17

ישמור על סודיות המידע שיועבר לרשותו ו/או ייחשף בפניו, לא יעביר, יודיע, או ימסור לידיעת  המציע .17.1

, במסגרת המכרזידו, -על רותים הניתניםילש/או גורם כלשהו כל ידיעה שתגיע לידיו ביחס ואדם 

 ההתקשרות עם עמידר או לאחריה.
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מתן  את כל הנתונים שימסרו לו ושיהיו ברשותו עקב ותוך כדי לשמור בסודיות המציעכן מתחייב  כמו .17.2

 .השירותים

לעיל מהווה עבירה לפי סימן ה' בפרק ז'  האמורכי אי מילוי התחייבויותיו על פי  ומצהיר שידוע ל המציע .17.3

 .1977-ל"זתשלחוק העונשין 

על התחייבות  יעהמצ , יחתוםסעיף זההאמור בלצורך הבטחת קיומו של מבלי לגרוע מהאמור לעיל ו .17.4

 .5.5 להצעתו כאמור בסעיףויצרפּה  'הנספח בנוסח על סודיות  הלשמיר

 ניגוד עניינים .18

מתחייב שלא לעשות כל פעולה ו/או עבודה ולא להתקשר בהסכם עם צד שלישי כלשהו שעלול  המציע .18.1

הסכם זה ולא להימצא במצב המכרז/ת בהם משום ניגוד עניינים עם פעולותיו והתחייבויותיו על פי להיו

 .אלה/הסכם מכרזפעולות לפי הבו קיימת אפשרות לניגוד עניינים עם 

חליט באם ת אשרא יה עמידרללא דיחוי על כל חשש ואפשרות של ניגוד עניינים, ו עמידריודיע ל המציע .18.2

 .עמידרלפעול על פי הנחיות  המציעכי קיים ניגוד עניינים, מתחייב  עמידר הינים. מצאאכן קיים ניגוד עני

 התחייבותעל  המציעיחתום  ,סעיף זההאמור בלצורך הבטחת קיומו של מבלי לגרוע מהאמור לעיל ו .18.3

 .5.6 עתו כאמור בסעיףויצרפּה להצ 'ונספח בנוסח  עדר ניגוד ענייניםילה

  בלעדיות עדריה .19

 שיקול פי ועל עת בכל רשאית ועמידר, השירותים במתן בלעדיות ול תקנה לא במכרז הכזוכ מציע של ובחירת

 .המכרז נשוא השירותים ביצוע לשם אחרים גורמים/קבלנים/ספקים עם להתקשר הבלעדי דעתה

 מידע שבחוברת המכרז ה .20

פרסום שבידיה במועד והנתונים  מיטב ידיעת והערכת עמידרפי לניתן שנמסר במסגרת המכרז, מידע כל 

על המציע בלבד, ולא יהיה במסירתו להטיל על עמידר כל אחריות ו/או  המכרז. החובה לבחינת המידע מוטלת

מציע הזוכה( שבחוברת המכרז. מבלי לגרוע להמעיט באיזה מהתחייבויות המציע )ובמקרה והצעתו זכתה, ה

מדן ואין בהם לחייב את עמידר באופן כלשהו, לא בשלב המכרז ומהאמור נתונים כמותיים ניתנו כצפי ו/או א

 .ההמציע הזוכולא בהתקשרות שתיעשה עם 

לרבות  תנאי המכרז, כל את, ולפני הגשת הצעתו חשבונו על ,בעצמו, מקצוע בעל בעיני לבדוקאחראי  מציעה

קודם להגשת הצעתו למכרז וכיו"ב כל נתון מקצועי, משפטי, מסחרי,  הזוכה מציעשתיעשה עם ה ההתקשרות

 . טכני, עסקי

מבלי לגרוע מהאמור, המציע יהיה מוחזק כמי שקיבל ייעוץ משפטי מתאים לצורך ההשתתפות במכרז והגשת 

 הצעתו.
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 מוסמךה המשפט הדין החל ובית .21

 לעת.-דינת ישראל, בנוסחם העדכני, מעתמכרז זה כפוף לדיני מ .21.1

מכרז זה לרבות ההסכם נשוא בית המשפט המוסמך לדון בכל סכסוך ו/או מחלוקת שיתגלו בקשר עם  .21.2

אביב יפו או בית המשפט -, פירושו ו/או ביצועו וכל הנובע ממנו יהיה בית משפט השלום בתלהמכרז

ין למי מבתי המשפט הנ"ל. המציע ילפי הענתוגש  המכרזאביב יפו. כל תביעה בקשר עם -המחוזי בתל

למכרז מאשר ומצהיר בזה כי לא תהיה סמכות לבית משפט אחר לדון בסכסוכים ו/או מחלוקות בקשר 

 .מכרז זהנשוא  הסכםו/או הזה 

ין, לרבות בנושא מקום השיפוט, ייחולו על הצעה זו ככל שהם נוגעים לענ הסכםמובהר בזאת כי סעיפי ה

 .מציעעם עמידר ו/או ה ההסכם ייחתםהצעה ו/או לא  גם אם לא תתקבל

 כללי .22

 המונחים מן מונח שיבוא ככל .הוגדר בו במקום לו הקבוע הפירוש למונח יהא המכרז הזה בנוהל .22.1

 באותו נקבע אם אלא, זה נוהל במסגרת לו שניתן זה, פירושו יהא, מנספחיו בנספח, זה בנוהל המוגדרים

 .תאחר במפורש, זה בהסכם או נספח

 מסמך באותו שונות הוראות בין או השונים איזה ממסמכי חוברת המכרז בין התאמה אי או סתירה כל .22.2

 . , לפי הענייןעמידר זכויות את או המציע חובות את המרחיב באופן יפורשו

 מחוברת חלק מהווים', י כנספח המצורף הסכםה לרבות ,המכרז לנוהל כנספחים המצורפים המסמכים .22.3

 התאמה אי או סתירה של מקרה בכל. המחויבים בשינויים, מההצעה נפרד בלתי חלק והינם, המכרז

  .המכרז בחוברת האמור יגבר, הסכםב האמור לבין בחוברת המכרז האמור בין

 ן.חולו ,6 קומה, D בניין, עזריאלי מרכז, 26 הרוקמים' רחכתובתה של עמידר תהא:  .22.4

 כתובתם של המציעים תהא הכתובת הנקובה במסמכי הצעתם. 

ידי עמידר ובכלל זה ועדת המכרזים של עמידר בדואר רשום תיראה כאילו -כל הודעה שתישלח על

ימי עסקים מיום המשלוח. במשלוח בדוא"ל או בפקסימיליה, תיראה  3התקבלה אצל המציעים תוך 

העסקים העוקב ליום בו נשלחה ואם נמסר ביד, בעת  ההודעה כאילו התקבלה אצל המציעים ביום

 מסירתה.

 בכבוד רב,  

 בע"מ, החברה הלאומית לשיכון בישראל חברת "עמידר"  

* * * 
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 רשימת נספחי נוהל המכרז

 
 חתימה אישור עורך דין / רואה חשבון לגבי התאגדות ו/או מורשי  -   'אנספח  

 המקצועיים סףהתצהיר עמידה בתנאי  -  'ב נספח 

 נוסח אישור בדבר מחזור כספי - 1'ב נספח

 והעדר הרשעה בפלילים 1976 –ל"ו תשת גופים ציבוריים, תצהיר לפי חוק עסקאו -  'ג נספח 

 למתן ציון האיכותמענה טופס  -  'דנספח  

 סודיות על לשמירה התחייבות -  'הנספח  

 עניינים ניגוד להיעדר התחייבות -  'ונספח  

 יחיד -המצהיר"י ע חתום במכרז הצעות תיאום אי בדבר תצהיר  -  'זנספח  

 משרה בתאגידנושא  -המצהיר"י ע חתום במכרז הצעות תיאום אי בדבר תצהיר - 1'זנספח 

 אישור ותצהיר בדבר היות המציע עסק בשליטת אישה -  'חנספח  

 הצעהטופס ה -  'ט נספח 

 הסכם ההתקשרות כולל נספחיו -  'ינספח  
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 אישור עורך דין / רואה חשבון לגבי התאגדות ו/או מורשי חתימה -' אח נספ
 

 להתקשרות בהסכם מסגרת  923-9000-194מסגרת פומבי מס' 
 למתן שירותי שמאות לנכסי אגף ר"פ המנוהלים ע"י עמידר עבור רשות מקרקעי ישראל

 

 מאשר/ת את הפרטים הבאים לגבי המציע., )מחק את המיותר(_____________, עו"ד/רו"ח אני ______________

 שם המציע .1

 ]יש לציין את שם המציע כפי שהוא רשום בתעודת העוסק מורשה )במקרה של יחיד בלבד( /בתעודת ההתאגדות ו/או בתעודת שינוי

 , לפי העניין[:השם )במקרה של חברה/שותפות רשומה בלבד(

____________________________________________________________________________ 

 [:לנוהל המכרז 3.1.1]בהתאם לחלופות שבתנאי הסף שבסעיף  סוג התארגנות .2

______________________________ 

 ___________________________________תאריך התארגנות: ___________________________ .3

 מספר מזהה: __________________________________________________________________ .4

 שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע, תפקידם ומספרי הזהות שלהם: .5

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 הבאים:לאישור זה מצורפים המסמכים  .6

 עורך י"ע מאומתהעתק "נאמן למקור"  –המציע הינו יחיד אזרח מדינת ישראל הרשום כעוסק מורשה  אם 

 .תעודת עוסק מורשה בתוקף על שם המציעתעודת זהות וכן של  דין

 ברשם השותפויות כדין מה הרשוברשם החברות בישראל ו/או שותפות כדין מה הרשוחברה  הינו המציע אם

 ככלשל תעודת ההתאגדות וכן תעודת שינוי שם  דין עורך י"ע מאומת "נאמן למקור" קהעת -בישראל 

 סוג אתלכל הפחות  יפרט אשר התאגידים מרשות המציע של עדכני תדפיס, וכן שמו את שינה שהתאגיד

 בהון וחלקם בתאגיד השותפיםאו  המניות בעלי שמות: ולרבות התאגיד של הזיהוי מספר, ההתאגדות

 בתאגיד. המנהלים ושמות( העניין לפי)השותפות  ת אוהמניו

 

 בכבוד רב,
 
 ____________________ _____________________ _______________ 

 חתימה וחותמת עו"ד / רו"ח שם מלא               
 
 

__________________________________ ____________________ 
 טלפון                                                                                     ובתכת                                 
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 המקצועיים סףהתצהיר עמידה בתנאי  -' בנספח 
 

 להתקשרות בהסכם מסגרת  923-9000-194מסגרת פומבי מס' 
 נכסי אגף ר"פ המנוהלים ע"י עמידר עבור רשות מקרקעי ישראללמתן שירותי שמאות ל

 
 !הנדרש מידע הוספת מלבד במסמך והוספות מחיקות, שינויים כל לערוך אין

 
, שהינו מורשה חתימה אני הח"מ _________________________ נושא ת.ז. _____________________

, לאחר מציע____________________________ בהמכהן כ(, ואשר המציע"מטעם ____________ )להלן: "
 שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק מצהיר כדלקמן:

 
 :פרטי המציע .1

שם המציע )כפי שמופיע במשרד הפנים או 
 ברשם החברות/השותפויות וכיו"ב(:

 

   :/מס' ע.מ..ז.ת./פ.ח

  :המציע כתובת

  :טלפון 'מס

  :ל"דוא

  :פקס' מס

 

 

 :לחטיבה אליה מגיש המציע את הצעתו ניתן לסמן את שתי החטיבות[ ]יש לסמן  הצעת המציע מוגשת ביחס לחטיבה .2

  ובסביבותיהן נצרת, חיפה, עכו, טבריה בערים מקרקעין נכסי שמאות של שירותי מתן –חטיבת צפון. 

 באר, רמלה, אשקלון, ירושלים, יפו-א"ת בערים מקרקעין נכסי שמאות של שירותי מתן – מרכז חטיבת 
 .ובסביבותיהן יהוד, לוד, שבע

  :הסף בתנאי עמידה לצורךהמציע  הצהרות .3

המציע ו/או השמאי נמנה על מאגר נותני השירות של השמאי מועד האחרון להגשת ההצעות במכרז נכון ל .3.1
 .הממשלתי

ואשר יבצע ויספק על של השירותים נשּוא המכרז, המּוצע מטעם המציע למתן בפוהשמאי  –" השמאי"
)א( מועסק על ידי המציע  אויהיה ובמקרה שבו השמאי אינו המציע עצמו נדרש גם כי השמאי אותם בפועל 

 .)ב( פרילאנסר באמצעות התקשרות למתן שירותים אוכשכיר )כחלק ממצבת העובדים הקבועה במציע(; 

יצרף פרופיל וקו"ח של המציע )במקרה של ן זה לעיל, המציע בתנאי הסף שבסעיף קט העמידהלהוכחת 
מציע שהינו עוסק מורשה שאינו תאגיד( ו/או של השמאי )במקרה של מציע שהינו תאגיד(, ובהם פירוט, 

 , שנים וכיוצ"ב.ניסיון ,ידע, עבודה מקומות, לקוחותשל בין היתר, 

 בדבר היכללותו במאגר הנ"ל. העניין( אישור )תקף ועל שם המציע/שמאי לפיבנוסף, המציע יצרף 

 הצעותנכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז המציע ו/או השמאי הגיש הצעה במסגרת הליך "הגשת  .3.2
", שפורסם על ידי 'משרד סמך וגופי ממשלה למשרדי שירות הנותנים מקרקעין שמאי ברשימת להיכלל
 ותוצאותיו טרם פורסמו(. 31.5.2018-)פורסם ב 1/2018-מנהל הדיור הממשלתי' )הליך מספר שמ –האוצר 

אסמכתא בדבר ההצעה שהגיש ו/או יצרף בתנאי הסף שבסעיף קטן זה לעיל, המציע  העמידהלהוכחת 
 היות הצעתו חלק מההצעות הנבחנות במסגרת ההליך.

 התחומים הבאים: 3מציע ו/או השמאי הינו בעל התמחות, בכל ה .3.3

 עם לקוח שאינו רמ"י ישירות(;ביצוע שומות עבור רמ"י )גם מט .3.3.1

 ביצוע שומות במגזר הערבי; .3.3.2
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 ביצוע שומות לדיירות מוגנת ודמי מפתח. .3.3.3

 :*(*()*)הטבלה שלהלןלעיל, המציע ימלא את בתנאי הסף שבסעיף קטן זה  העמידהלהוכחת 

 יש לסמן את התיבה במידה והמציע/השמאי מתמחה בתחום 

1.   ליווי תב"ע בהליך תכנוני 

2.  
 ת איזוןעריכת טבלאו 

3.  
 שומות להיטל השבחה 

4.  
 שומות לירידת ערך 

5.  
 שומות להפקעות/פינויים 

6.  
 שומות להיבטי מיסוי 

7.  
 שומות עבור רמ"י 

8.  
 שומות עבור מחוברים/נזקים חקלאיים 

9.  
 עלויות בנייה וליקויי בניה 

10.  
 )שומות לבטוחה בנקאית )דירות 

11.  
 שומות לצורך הנפקות בבורסה 

12.  
  (0)דוחות "בדיקת כדאיות פרוייקטים" 

13.  
 שומות לבתי מלון 

14.  
 שומות לדיור מוגן/מקבצי דיור 

15.  
 )שומות למתקני אנרגיה )תחנות דלק/גז 

16.  
 שומות לאנרגיה מתחדשת 

17.  
 שומות למטמנות ומחצבות 

18.  
 שומות לקניונים 

19.  
 שומות במגזר הערבי 

20.  
 איתור נכסים 

21.  
 דיירות מוגנת ודמי מפתח 

22.  
 שומות לצורך חילוט 

23.  
 תהתחדשות עירוני 

24.  
 שומות לתשתיות ומתקנים הנדסיים 

 

המציע יהיה רשאי לערוך ולהגיש את הצעתו באמצעות טבלאות נפרדות ועם שורות נוספות, ובלבד ( *)
 שהטבלאות האמורות תערכנה באופן זהה לטבלאות דלעיל.

 נאיעמידת המציע בת לבחינת הן ישמשו בטבלאות לנדרש בהתאם ויצורפו שיוצגו ומידע נתונים( *)*
והמלא. עמידר תהא רשאית  המרבי הניסיון את לפרט המציע על ולכן, איכות ניקוד למתן והן ל,"הנ הסף

 לדרוש מהמציע להגיש לה מסמכים להוכחת הנתונים אותם ציין בטבלה.

, כאשר 2001-אחד מהבאים רשום בפנקס שמאי המקרקעין, בהתאם לחוק שמאי מקרקעין, התשס"א .3.4
 הצעות הרישום הינו בתוקף ועל שמו.במועד האחרון להגשת ה
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 בעצמו.המציע  -שהינו עוסק מורשה אשר אינו תאגיד מציע  .3.4.1

מי שהינו בעלים ו/או שותף במציע ובלבד שחלקו בבעלות / שותפות אינו  -מציע שהינו תאגיד  .3.4.2
 .25%-נמוך מ

 ס כאמור.רישום בפנקהעתק תעודת יצרף בתנאי הסף שבסעיף קטן זה לעיל, המציע  העמידהלהוכחת 

בנוסף, ובמקרה של מציע המגיש הצעה/תצהיר לפי חלופה שבסעיף  לעיל, עמידר תבחן את האמור גם 
 'אשבנספח  6" שעל המציע לצרף לפי הנדרש בסעיף התאגידים מרשות המציע של עדכני תדפיסלאור ה"

 לעיל.

)או יותר(  4המציע ו/או השמאי הינו בעל ותק מקצועי רצוף במתן שירותי שמאות של נכסי מקרקעין, של  .3.5
 ההצעות במכרז. השנים שקדמו למועד האחרון להגשת

ותק  עלגם ' שבטבלת האיכות בלבד, ניתן להסתמך .ב7לצורך עמידה בתנאי סף זה ולצורך אמת המידה 
 מקצועי שנצבר אצל מי מהגורמים הבאים:

ידי -)ככל שנצברו( על ו/מקצועי שנצבר ותק שנות -שהינו עוסק מורשה אשר אינו תאגיד מציע  .3.5.1
ידי  כעוסק מורשה )על המציע של ייסודו למועד הקודמת התקופה המציע, בהיותו שכיר במהלך

 אותו השכיר כמובן(.

בעלים ו/או שותף ו )ככל שנצברו( על ידי מי שהינו /עי שנצברמקצו ותק שנות -מציע שהינו תאגיד  .3.5.2
 ובלבד שהתקיימו התנאים הבאים:, "(אישיה הוותקבעל במציע )להלן: "

 של ייסודו למועדבתקופה הרצופה שקדמה ו )ככל שנצברו( /הוותק המקצועי נצברשנות  )א( 
 .או שכיר( אגידת שאינו) מורשה עוסקכתאגיד, כאשר בעל הוותק האישי היה  המציע

וזאת ממועד ייסוד  30%-)ב(. חלקו של בעל הוותק האישי בבעלות/שותפות אינו )ולא היה( נמוך מ
 .ההצעות במכרז האחרון להגשת המועד המציע כתאגיד ועד

לעיל(  3.1( קו"ח שצירף המציע )כנדרש בסעיף Iהוכחת העמידה בתנאי סף זה, תיעשה לפי בחינת )
( קו"ח של כל אחד נוסף שהינו בעל ותק מקצועי שעליו מסתמך המציע לצורך עמידה IIו/או )

 בתנאי סף זה, כמפורט לעיל.

 ומסמכים מידעבמקרה של מציע העושה שימוש בחריג 'בעל הוותק האישי' הנ"ל, יש לצרף גם 
 במציע( השכיר או/ו המורשה העוסק של) ההשליט אמצעי המציע, ועל של ייסודו על המעידים

המציע וכיו"ב אסמכתאות בקשר לתנאים הנדרשים לצורך הסתמכות על ותק  של ייסודו לאחר
 מקצועי שאינו של המציע/שמאי עצמו.

עמידת  לבחינת הן ישמשו בקשר לוותק המקצועי לנדרש בהתאם ויצורפו שיוצגו ומידע נתונים
 המרבי הוותק את לפרט המציע על ולכן, איכות ניקוד מתןל והן ל,"הנ הסף המציע בתנאי

 .והמלא

 ₪ 200,000 לפחות של - נכסי מקרקעיןשל  שמאותהנובע ממתן שירותי  - כספי מחזור בעל שהינומציע  .3.6
  .2016,2017,2018בכל אחת מהשנים ( מ"מע כולל לא)

  – 2017ורק במקרה של מציע שהינו תאגיד שהתאגד לאחר  ,או, לחלופין -

 מציע שעומד בכל התנאים הבאים:

 לא) ₪ 200,000 לפחות של - נכסי מקרקעיןשל  שמאותהנובע ממתן שירותי  - כספי מחזור בעלהינו מציע ה 

 .2018בשנת ( מ"מע כולל

  בכל אחת מהשנים  ₪ 200,000הבעלים/שותפים הנוכחיים בתאגיד, יחד, הינם בעלי מחזור כספי של

2016,2017 . 

, המציע יצרף להצעתו אישור בדבר מחזור כספי, בנוסח בתנאי הסף שבסעיף קטן זה לעיל להוכחת האמור

יודגש כי בנספח נמצא נוסח האישור, והמציע יצרף אישור לפי השנים הנדרשות  לנוהל המכרז. 1'בנספח 

 ת דעת עמידר את התקיימות תנאי הסף.וביחס לכל גורם נדרש, הכל באופן שיבסס להנח
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 :הצהרות כלליות נוספות ומסמכים מצורפים .4

כל הפרטים, הנתונים, ההצהרות וההתחייבויות הכלולים בתצהיר זה ובמסמכים הנלווים המצורפים  .4.1
 להצעה, כפי שפורטו על ידי המציע נכונים, מלאים, מדויקים ותקפים.

ונות המצורפים להצעת המציע הינם העתקים מצולמים של שייכל המסמכים, האישורים, ההיתרים והר .4.2
ג, הגבלה, מסמכי המקור וכי נכון למועד חתימתי על תצהיר זה, הם תקפים וכי לא ידוע לי על כל סיי

 יה שיש בהם לפגוע בתקפותם.הוראה, התנ

 ידוע לי שעמידר תהיה רשאית לבדוק את תוכנו של מסמך זה, לדרוש פרטים נוספים וכו'.  .4.3

 י מצהיר כי הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע.אנ .4.4

 שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. זה .5

 

 
 חתימת המצהיר  תאריך

 )ללא חותמת המציע(

 
 אישור

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

____________ מר/גב' _______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ברחוב _________________ בישוב/עיר _
ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי 

 יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 ___________________________________   _____________________________  
 דין-מס. רשיון לעריכת הדין-שמו של עורך 

 ___________   _______________________   ________________________  
 הדין-חותמת של עורך הדין-חתימה של עורך תאריך 
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 נוסח אישור בדבר מחזור כספי - 1'ב נספח
 

 2018,2016,2017 יםאישור על מחזור כספי )או כל מידע אחר המופיע בדוחות הכספיים( לשנהנדון: 
 

 
 וכרואי חשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:לבקשתכם 

 
 הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת ____________. .א

 

בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על  31.12.18 – 1.1.16הדו"חות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם לתקופה  .ב
 ידי משרדנו.

 

 לחילופין:
בוקרו על ידי רואי חשבון  31.12.18 – 1.1.16מים הדו"חות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם לי

 אחרים.
 

 – 1.1.16חוות הדעת/דו"ח הסקירה שניתנה לדו"חות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( לימים  .ג
 (.1אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד ) 31.12.18

 

 לחילופין:
 – 1.1.16קירה שניתנה לדו"חות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( לימים חוות הדעת/דו"ח הס

 כוללת חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' להלן. 31.12.18
 

 לחילופין:
 – 1.1.16חוות הדעת/דו"ח הסקירה שניתנה לדו"חות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( לימים 

 כוללת חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף ד' להלן. 31.12.18
 

הנובע  -המחזור הכספי  31.12.18 – 1.1.16בהתאם לדו"חות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים לימים  .ד
 הינו כדלקמן:של חברתכם  -נכסי מקרקעין של  שמאותממתן שירותי 

  לא כולל מע"מ. ₪ הינו שווה ל ____________ 31.12.16 – 1.1.16לתקופה 

  לא כולל מע"מ. ₪ הינו שווה ל ____________ 31.12.17 – 1.1.17לתקופה 

  לא כולל מע"מ. ₪ הינו שווה ל ____________ 31.12.18 – 1.1.18לתקופה 
 
 

 בכבוד רב, 
 

 ___________________ 
 רואי חשבון / יועץ מס 

 

, יראו אותן כחוות 99חוות הדעת הכוללת תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  לצרכי מכתב זה .1
 דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד.

 
אוגוסט  –: נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון בישראל הערה
2009. 
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 והעדר הרשעה בפלילים 1976 –ל"ו תשתצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  -' ג נספח
  

 להתקשרות בהסכם מסגרת  923-9000-194מסגרת פומבי מס' 
 למתן שירותי שמאות לנכסי אגף ר"פ המנוהלים ע"י עמידר עבור רשות מקרקעי ישראל

 לכבוד

 "(עמידרשראל בע"מ )להלן "החברה הלאומית לשיכון בי -עמידר 

 א.ג.נ.,

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

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה כדלקמן:

 מי שאחראי על תשלום שכר עבודה )מחק את המיותר(בעל זיקה / מנכ"ל / בעל שליטה / הנני  .1
 בהסכםעמידר שהוא המציע המבקש להתקשר עם ב_____________________________________ 

כמפורט במסמכי  ,ישראל מקרקעי רשות עבור עמידר י"ע המנוהלים פ"ר אגף לנכסי שמאות שירותי למתן
 (."המציע"להלן המכרז )חוברת 

סעיף ב םכהגדרת -" הורשע"-ו קה""בעל זי"שליטה",  יםשל המונח ם, משמעותלהלן תצהירי זהל 2סעיף ב .2
(. אני מאשר כי הוסברה חוק עסקאות גופים ציבוריים -)להלן  1976-ל"ותשחוק עסקאות גופים ציבוריים, ב ל2

 לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. 

 ציבוריים(.במשבצת הנכונה, והכל בכפוף לחוק עסקאות גופים  X)למילוי ולסימון  הריני לאשר בזאת כדלקמן

  איסור העסקה שלא  ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים לא הורשעוהמציע ו"בעל זיקה" אליו(
-מ"זתש( או חוק שכר מינימום, חוק עובדים זרים –)להלן  1991-נ"אתש, כדין והבטחת תנאים הוגנים(

 (. מועד ההתקשרות -לן )להבמכרז עד למועד האחרון להגשת ההצעות ( חוק שכר מינימום –)להלן  1987

 שכר חוק או זרים עובדים חוק לפי עבירות משתי ביותר דין בפסק הורשעו אליו" זיקה בעל" או המציע 
 . ההתקשרות למועד ועד האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה וחלפה מינימום

 שכר חוק או זרים עובדים חוק לפי עבירות משתי ביותר דין בפסק הורשעו אליו" זיקה בעל" או המציע 
 . ההתקשרות למועד ועד האחרונה ההרשעה מועדמ לפחות אחת שנה חלפה ולא מינימום

, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון בחוק וכהגדרת - "מעסיק" , משמעות המונחלהלן תצהירי זהל 3סעיף ב .3
 .. אני מאשר כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו1998-ח"נתש

 במשבצת הנכונה, והכל בכפוף לחוק עסקאות גופים ציבוריים(. X)למילוי ולסימון  הריני לאשר בזאת כדלקמן

 המציע. על חלות לא 1998-ח"נתש, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות 

 הוא מקיימן. המציע ו על חלות 1998-ח"נתש, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות
המציע מצהיר ומתחייב בזאת כי )א( המציע יפנה  -)או יותר( עובדים  100ובמידה והמציע מעסיק  -בנוסף 

 והשירותים הרווחה העבודה משרד של הכללי למנהל -מושא מכרז זה  הסכםבמידה ויתקשר עם עמידר ב -
בלת הנחיות ליישום חובותיו לפי הנ"ל ובמידת הצורך לק 9החברתיים לבחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

הנ"ל; או לחלופין )ב( המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי הנ"ל לפי הוראות פסקת משנה )א(  9סעיף 
לעיל ונעשתה עימו התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה פסקה משנה )א( הנ"ל והמציע מצהיר בזאת 

 אמור, אכן פעל ליישומן.כי אכן פנה בפועל כאמור ובמידה וקיבל הנחיות כ

מושא מכרז  בהסכםימים ממועד ההתקשרות )היה ויתקשר עם עמידר  30הנני מתחייב בזאת להעביר בתוך 
 החברתיים. והשירותים הרווחה העבודה משרד של הכללי זה כמובן( עם עמידר, העתק מתצהיר זה, למנהל

 דיווח ואי ניכויים העברת אי, כגון) יסקאליפ שנושאה עבירה או/ו קלון עמה שיש בעבירה הורשע לא המציע .4
 משפטי הליך או/ו חקירה המציע נגד מתנהלת לא או/ו בעבודה הבטיחות פקודת על עבירה או/ו( המס לרשויות

 חוק לפי ההתיישנות תקופת חלפה אם זולת - והכל, לעיל המפורטות מהעבירות מי עם בקשר הסתיים שטרם
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 כאמור הרשעה העדר כי נדרש - תאגיד הינו והמציע במידה; 1981 - א"מתש, השבים ותקנות הפלילי המרשם
 לעמידר כהרשאה זו תחשב שהצהרה מסכים המציע. בו המשרה ונושאי שלו השליטה בעלי לגבי גם תתקיים

 .לנכונותה אישור לקבלת המשפטים למשרד או/ו ישראל למשטרת לפנות

 ויותיי הנ"ל מהוות תנאי מקדים ויסודי להשתתפות במכרז הריני מצהיר ומאשר כי ברור וידוע לי כי התחייב .5

 אני מצהיר כי הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע. .6

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .7

  

 ___________   _______________________   ________________________  
 המצהיר חתימת שמו של המצהיר תאריך 

 )ללא חותמת המציע(   

 

 

 אישור

 

אשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר אני הח"מ ______________________, עו"ד מ
ברחוב _________________ בישוב/עיר _____________ מר/גב' _______________ שזיהה/תה עצמו/ה על 
ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי 

 ים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.יהיה/תהיה צפוי/ה לעונש

 

 ___________________________________   _____________________________  
 דין-מס. רשיון לעריכת הדין-שמו של עורך 

 ___________   _______________________   ________________________  
 הדין-חותמת של עורך הדין-חתימה של עורך תאריך 
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 למתן ציון האיכותמענה טופס  – 'דנספח 
 

 להתקשרות בהסכם מסגרת  392-9000-194מסגרת פומבי מס' 
 למתן שירותי שמאות לנכסי אגף ר"פ המנוהלים ע"י עמידר עבור רשות מקרקעי ישראל

כל הפרטים, המידע, במסגרת ולצורך מתן ציון האיכות ימלא המציע טופס זה ויחתום עליו כנדרש, בצירוף כל  .1

שלם ומדויק, ככל שניתן, בהתאם במסגרתו באופן מלא, המסמכים, האישורים, התעודות וכיו"ב כל הנדרש 

 .להלן 3 בסעיף המפורטלהוראות הטופס עצמו ולמפ"ל האיכות 

במסגרת כן מה שייכלל בטופס זה ותיבחנה לפי המידע להלן  3 שבסעיףאמות המידה המפורטות במפ"ל האיכות  .2

יכלל במסגרת טופס י' לחוברת המכרז, ולצורך העניין מודגש כי המידע שב, לרבות בטבלאות שבנספח 'בנספח 

 והן לצורך מתן ציון איכות להצעה.זה ישמש הן לבחינת עמידת ההצעה בתנאי הסף 

)ככל שנצברו(  ו/מקצועי שנצבר ותק שנות -מורשה אשר אינו תאגיד שהינו עוסק מציע  .2.1.1.1

כעוסק מורשה  המציע של ייסודו למועד הקודמת התקופה ידי המציע, בהיותו שכיר במהלך-על

 ידי אותו השכיר כמובן(. )על

בעלים )ככל שנצברו( על ידי מי שהינו ו /מקצועי שנצבר ותק שנות -מציע שהינו תאגיד  .2.1.1.2

 :ובלבד שהתקיימו התנאים הבאים, "(אישיה הוותקבעל )להלן: " ו/או שותף במציע

 למועדבתקופה הרצופה שקדמה ו )ככל שנצברו( /צועי נצברהוותק המקשנות  )א( 

 שאינו) מורשה עוסקכתאגיד, כאשר בעל הוותק האישי היה  המציע של ייסודו

 .או שכיר( תאגיד

 30%-חלקו של בעל הוותק האישי בבעלות/שותפות אינו )ולא היה( נמוך מ .)ב(

 .ההצעות במכרז האחרון להגשת מועדה עדוזאת ממועד ייסוד המציע כתאגיד ו
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 :לנוהל המכרז 10.3בלת אמות המידה שייבחנו כאמור בסעיף ט .3

 ניקוד האיכות אופן בחינת אמת המידה אמת המידה #

  .א

 כמות תחומי ההתמחות
 

התמחות של  –* מציע שהינו תאגיד 
 3.1.2השמאי )כהגדרתו בס' 

 לחוברת המכרז(. 
מציע שהינו עוסק מורשה אשר * 

 מציעהתמחות של ה -אינו תאגיד 
 עצמו.

שסופקו על ידי המציע הנתונים לפי ייבחן 
לחוברת  'ב בנספח 3.3בסעיף בטבלה 
  .המכרז

  נק'. 5 – תחומים 5עד 

 6-10 נק'. 10 – תחומים 

 11-20  נק'. 15 –תחומים 

 21  נק'. 20 –תחומים ומעלה 
 

 נק' 20 - ציון מקסימאלי

  .ב

ותק מקצועי רצוף במתן שירותי 
 .שמאות של נכסי מקרקעין

 
של  ותק –* מציע שהינו תאגיד 

 3.1.2השמאי )כהגדרתו בס' 
 לחוברת המכרז(. 

מציע שהינו עוסק מורשה אשר * 
 עצמו. של המציע ותק -אינו תאגיד 

 
ת הוותק ייצברו ויחושבו לפי שנו

ההגדרות והתנאים )לרבות חריג 
בעל הוותק האישי( ביחס לתנאי 

 .לחוברת המכרז 3.1.6 'הסף בס

הנתונים שסופקו על ידי לפי הבחינה תהיה 
 'ב בנספח 3.5 במסגרת בסעיףהמציע 

 4לחוברת המכרז, וכן הצהרתו  בסעיף 
 שבטופס זה להלן.

  נק'. 10 – שנים 10שנים ועד  4מעל 

  נק'. 25 –שנים  10מעל 
 

 נק' 25 - ציון מקסימאלי

  .ג

כמות חוות דעת שמאיות שביצע 
המציע לנכסים אשר בבעלות 
רשות הפיתוח  שהוכנו על ידי 

השנים שקדמו  5המציע במהלך 
למועד האחרון להגשת ההצעות 

 .למכרז
 

של  ותק –* מציע שהינו תאגיד 
 3.1.2השמאי )כהגדרתו בס' 

 לחוברת המכרז(. 
מציע שהינו עוסק מורשה אשר * 

 צמו.ע של המציע ותק -אינו תאגיד 

 
חוות דעת שניתנו לאו  יודגש:

דווקא עבור פעילות עמידר ו/או 
 נכסים המנוהלים על ידה בעבר

הנתונים שסופקו על ידי המציע לפי ייבחן 
  להלן. 5 בטבלה בסעיף

  נק'. 10 – חוו"ד 10עד 

 11  נק'. 15 –ומעלה חוו"ד 
 

 נק 15 - ציון מקסימאלי

  .ד

לקוחות  3רצון של שביעות 
עבורם סיפק המציע שירותי 

נכסי מקרקעין של  שמאות
השנים שקדמו למועד  5במהלך 

  האחרון להגשת ההצעות במכרז.

ניקוד אמת המידה ייקבע בהתאם למפורט 
 שבטופס זה להלן. 6בסעיף 

 נק' 10 -ציון מקסימאלי לכל המלצה 
 

 נק' 30 -ציון מקסימאלי 

 נק' 100 סה"כ   

 

וא )ובמקרה כי ה המציע מצהיר ומאשר –לעיל(  3שבסעיף ' בטבלה בשנות ותק מקצועי )אמת המידה בקשר ל .4

השנים שקדמו  ותק[ואת מספר שנות ה]על המציע לרשום ______  -בעל ותק מקצועי ברציפות בהמתאים השמאי( 

  של נכסי מקרקעין.שמאות למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה במתן שרותי 
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 המציע ימלא את הטבלה שלהלן*: –( לעיל 3שבסעיף ' בטבלה גחוות דעת שמאיות )אמת המידה בקשר ל .5

חוות  הכנת שנת וחלקה גוש הנכס ובתכת ד"מס
 הדעת השמאית

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 

 5עם שמות בלה המציע ימלא את הט – (לעיל 3שבסעיף בטבלה  'דבאמת המידה )ת ממליצים ובקשר ללקוח .6

 שלהלן*:ממליצים 

מס' 
 שם הלקוח לקוח

התקופה בה סופקו 
 השירותים ללקוח

 )משנה ועד שנה(

 פרטי איש קשר מטעם הלקוח

 וטלפון( , תפקיד)שם 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 בלה.אם עמידר היא אחת מאותם לקוחות, יש לציין זאת בטבלה ולמלא את כל הנדרש ביחס אליה בט* 

 
 יחולו ההוראות הבאות: -בטבלה  'דהמידה בקשר ללקוחות ממליצים של המציעים באמת בנוסף ועדיין 

, לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי, לקוחות 3הניקוד של אמת המידה ייבחן על סמך פנייה של עמידר אל  .6.1

ות עליהם הסתמך המציע לצורך עמידתו בתנאי הסף ו/או ללקוח אותם נקב בסעיף זההלקוחות  מתוך
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לנוהל המכרז( ולעניין ציון האיכות )בקשר לאמות מידה אחרות( ו/או  'בבמכרז )ואת שמותם נקב בנספח 

בד שמדובר (, ובללא פורטו בהצעת המציעלקוחות שעמידר יודעת כי הינם לקוחות המציע )גם אם 

 בלקוחות שהשירותים שניתנו להם ופרק הזמן בו ניתנו אותם שירותים הינם כנדרש באמת המידה.

, ינקוב בשמות הלקוחות הקיימים )גם אם מדובר בפחות מהנדרש( מהנדרש לקוחותשיש לו פחות מציע  .6.2

ת, מובהר כי כל ובמקרה זה לא תיפסל הצעתו, ועמידר תפנה אל הלקוחות )או הלקוח( אותם נקב. עם זא

המלצה תנוקד באופן עצמאי ולכן מומלץ למציעים לנקוב בשמות נוספים של לקוחות כדי להגדיל את 

 הסיכוי לקבל ציון איכות מקסימלי באמת מידה זו.

המציעים ולכל הלקוחות, והציון שיינתן השאלות שיישאלו הלקוחות והנושאים שייבחנו יהיו אחידים לכל  .6.3

פי שיקול דעת צוות -ה בהתאם לתשובות שהממליץ ישיב לשאלות צוות הבדיקה ועלביחס לכל המלצה יהי

 הבדיקה מטעם עמידר.

במידה ולמציע או לשמאי, יש ניסיון קודם בעבודה מול עמידר, ציון שביעות רצונה של עמידר יוכל להוות  .6.4

 ט של עמידר. חלף הציון שהתקבל בבדיקת שביעות רצון הלקוחות, והדבר יהיה בשיקול דעתה המוחל

מודגש כי ממליץ אשר לא יהיה זמין באמצעות אמצעי הקשר שסיפק המציע ביחס לאיש הקשר מטעמו,  .6.5

 נציג מצד ניסיונות 3 עד של סביר מאמץ לאחר וזאת, עמידר נציג לשאלות להשיב נכונות הביע שלא או/ו

חר/נוסף, ממליץ זה לא עמידר תהא רשאית לפנות לממליץ אחר, ובמידה ואין למציע ממליץ א ,עמידר

 .אפס יהיה המלצתו בגין הניקודומובהר כי  יובא בחשבון לצורך אמת מידה זו כלל

 ההמלצות והניקוד בגינן יתייחסו אך ורק לתאגיד המציע. -במקרה של מציע שהינו תאגיד  .6.6

 : ההצעה על חתימתנו להלן .7

 : __________________וחותמת חתימה

 : ___________________תאריך
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 סודיות על לשמירה התחייבות - 'הנספח 

 להתקשרות בהסכם מסגרת  923-9000-194מסגרת פומבי מס' 
 למתן שירותי שמאות לנכסי אגף ר"פ המנוהלים ע"י עמידר עבור רשות מקרקעי ישראל

 

 __________________________________________________________ ,ח"מוה הואיל 
 

פועל עבור  ("מקבל המידע, ""הספק)להלן: ".____________________________________ ח.פ
"( עמידרעמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל )להלן: "

 (;"השירותים"או ההתקשרות" " )להלן:לביצוע_____________________________ 
  

כהגדרתו לספק מידע סודי ו/או מידע רגיש להעביר ת, בין היתר, נדרשעמידר  ותביצוע ההתקשרולשם  והואיל 
 ן;ללה

 
 

 כדלקמן: עמידרמצהיר ומתחייב בזאת כלפי  הספקלפיכך 
 
 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם: .1

דר בין אם כשוכרים, בין ידי עמי-דיירים המתגוררים ו/או התגוררו בעבר בנכסים המנוהלים על – "לקוחות"
 ידי עמידר.-בתים משותפים המנוהלים על-אם כרוכשי נכסים ו/או מי מטעמם, וכן וועדי

(, ידיעה, מסמך, תכתובת, תכנית, נתון, מודל, חוות know-how(, ידע )informationכל מידע )  – "מידע סודי"
צורה או דרך של שימור ידיעות  דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל

בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת לרבות נתונים כלכליים 
ועסקיים, ונתונים אודות עמידר ו/או לקוחות עמידר, אשר יגיע לידי הספק או עובדי הספק בקשר 

במכרז זה ו/או במהלך להתקשרות, בין אם נתקבל עקב ההשתתפות במכרז ו/או הגשת ההצעה 
תקופת ההתקשרות או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל: מידע שיימסר ע"י 

 עמידר ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו.

שמות לקוחות עמידר, פרטי דרכי ההתקשרות עם הלקוחות, פרטי נכסים שבניהול עמידר   – "המידע הרגיש"
הלקוחות, שיוך נכסי הלקוחות למחוזות/סניפי עמידר השונים, ידי -המוחזקים/ שנרכשו על

מועדי פניית הלקוחות לעמידר, דרכי הפנייה של הלקוחות לעמידר )ביקור בסניף, פניה למוקד 
 ןיעה ו/או נתואו לפניות הציבור(, מידע על פניות לקוחות שהטיפול בהם הסתיים, לרבות כל יד

, בכתב ו/או וו/או אל המועסקים על יד הספק אחר שיגיע אלו/או מידע ו/או מסמך ו/או כל חומר 
בעל פה ו/או באופן חזותי ו/או במדיה מגנטית ו/או בכל דרך אחרת, במלואם או בחלקם, בקשר 

 ביצוע ההתקשרות או מתן השירותים.עם 

 כל אחד מעובדי הספק ו/או הפועלים בשמו לרבות קבלני משנה ו/או מי מטעמו.  –" עובדי הספק" 
 
 ו/או לפרסםו/או  למסור ו/או להודיעו/או להעביר לגלות ו/או , ולא יות מוחלטתלשמור בסודהספק מתחייב  .2

בכל דרך שהיא, או , במישרין או בעקיפין ולהעניק בתמורה או שלא בתמורהו/או  או להשתמשו/להעתיק 
אף וההתקשרות הלך תקופת במ ו/או גוף כלשהו את המידע הסודי ו/או המידע הרגיש להביא לידיעת כל אדם

דרוש להם אשר המידע הסודי ו/או המידע הרגיש  ו,ומי מטעמ הספק עובדי למעט, ללא מגבלת זמן ה,לאחרי
 .ההתקשרות ו/או מתן השירותיםלצורך ביצוע 

אבטחה לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם הספק מתחייב  -וביחס למידע הרגיש בלבד  -בגדר האמור  .3
, לרבות באמצעות ו/או הגעתו לידי אחרשל המידע הרגיש מניעת אובדנו גיטאלית, אבטחת סייבר ופיזית ודי

הוראות גורמי אבטחת המידע של עמידר בהתאם למפורט במסמך דרישות אבטחת מידע לספקים קיום 
 ., וככל שיידרש'1ה'נספח חיצוניים המצ"ב ומסומן כ

מידע הרגיש אך ורק לעובדי הספק, אשר הגישה למידע /או למידע הסודי והספק מתחייב להגביל את הגישה ל .4
 הסודי ו/או למידע הרגיש נחוצה להם לשם ביצוע ההתקשרות.

 להתקשרותהקשורים עמידר ו/או עמידר שלא לפרסם בכל צורה שהיא כל מידע הנוגע לנתוני הספק מתחייב  .5
 .עמידראו לענייניה האחרים של 

ודי ו/או המידע הרגיש, פועל הספק מכוח הסמכה שניתנה לו ע"י עמידר ידוע לספק כי בקבלתו את המידע הס .6
 לביצוע ההתקשרות. 
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במידע במידע הסודי ו/או זכויות כלשהן  ספק ו/או לפועלים מטעמומעניק ל ואינ מתן השירותיםכי  ספקידוע ל .7
ם ו/או המדיה כמפורט לעיל, וכי כל המסמכיביצוע ההתקשרות בלבד הרגיש, למעט הזכות להשתמש בו לשם 

המידע הרגיש הינם ויהיו המידע הסודי ו/או  הספק לרשות ויועבר אמצעותםהמגנטית ו/או יתר האמצעים שב
 בלבד. עמידר בכל עת ולכל צורך ועניין בבעלות 

בשום עמידר מחייבת את  האינ ספקלעמידר המידע הרגיש על ידי המידע הסודי ו/או כי העברת לספק ידוע  .8
יצירת כתב סודיות זה משום בואין לראות בהעברת המידע או קשר עם ההתקשרות ב הספק יכלפצורה ואופן 

 . השירותים עבור עמידרהתחייבות או משום הסכם לביצוע 

הספק מאשר בזאת כי הוא מודע לכך כי עמידר הינה תאגיד מדווח כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך,  .9
דע הסודי המפורט לעיל, כולו או חלקו, עשוי להיחשב "מידע פנים" "( וכי המיחוק ניירות ערך)" 1968-התשכ"ח

בהתאם להגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך והוא מאשר כי הוא מודע לכך כי עשיית שימוש במידע פנים )לרבות, 
אך לא רק, בדרך של ביצוע עסקאות בניירות ערך של החברה או מתן חוות דעת ביחס לניירות ערך של החברה 

לישי כלשהו( מהווה עבירה פלילית, והוא מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע הסודי באופן המפר את לצד ש
 הוראות דיני ניירות ערך.

 והואוהתקנות שמכוחו,  1981-מכוח חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א הסודיותחובות שמירת  לספקידועות  .10
 מתחייב לפעול על פי הן.

התחייבויותיו מהווה עבירה לפי פרק ז' )בטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות  הספק מתחייב כי ידוע לו שאי מילוי .11
 .1977-רשמיים( לחוק העונשין, תשל"ז

במידע הרגיש בניגוד להוראות כתב התחייבות זה, עלול במידע הסודי ו/או ידוע לספק כי גילוי ו/או שימוש  .12
מיד לאחר שהתגלה לה כי נעשה שימוש לגרום נזקים לעמידר. לפיכך הספק מתחייב להודיע לעמידר בכתב, 

מידע רגיש בניגוד להוראות כתב התחייבות זה, מידע סודי ו/או מידע הרגיש ו/או כי נחשף במידע הסודי ו/או ב
מידע הסודי ו/או המידע הרגיש שנחשף, זהות הגורם או הגורמים שנחשפו להמידע הסודי ו/או לרבות מהות 

 מידע הרגיש ומועד החשיפה.ל
ן הספק מתחייב לפצות את עמידר בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו לה, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל כמו כ .13

 דין, עקב הפרת התחייבות מהתחייבויות הספק כאמור בכתב התחייבות זה. -זה בשכר טרחת עורכי
לעמידר  שלםהספק י -וביחס למידע הרגיש בלבד  - במקרה של הפרת הוראות כתב התחייבות זה או חלקן .14

מבלי שתחול על עמידר החובה להוכיח את נזקיה. היקף  ₪ 100,000פיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך של 
ידי הצדדים, לאחר שהוערך על ידיהם כפיצוי ראוי וסביר בהתחשב בנזקי -הפיצוי המוסכם הנ"ל נקבע על

תהיה זכאית לפיצוי המוסכם  עמידר וההוצאות הצפויות לעמידר עקב הפרות הספק. מובהר בזאת כי עמידר
 כאמור בנוסף לכל פיצוי, זכות וסעד אשר יעמדו לזכותה לפי הסכם זה ועל פי דין.

מעובדי הספק ו/או מי מטעמו העוסקים להביא את תוכנו של כתב התחייבות זה לידיעת כל אחד הספק מתחייב  .15
לכך שעובדי הספק או מי מטעמו  בביצוע ההתקשרות וכן את העונש עקב אי מילוי ההתחייבות, וכן לפעול

 יתחייבו אישית לפעול על פי הוראות כתב התחייבות זה באמצעות חתימה עליו.

להיות אחראי ולוודא כי כל עובדי הספק ו/או מי מטעמו העוסקים בביצוע ההתקשרות, ככל הספק מתחייב  .16
שהיא, ולא יעניקו בתמורה או  שקיימים, ישמרו על סודיות בהתאם לכתב התחייבות זה, ולא יעבירו בכל דרך

, או יביאו ההתקשרותשלא בתמורה, יודיעו, ימסרו, יפרסמו, יגלו, יעתיקו או ישתמשו, שלא בקשר לביצוע 
המידע הסודי ו/או אשר ם הספק מטעוכן מי , המורשים בעמידר לעניין התקשרות זולמעט  –לידיעת כל אדם 

המידע הרגיש, המידע הסודי ו/או את  –שוא ההתקשרות מתן השירותים נמידע הרגיש דרוש להם לצורך ה
 כולו או חלק ממנו, ככל שיגיע אליהם.

 ההתחייבות הנ"ל תחול הן בתקופה שעד תום ההתקשרות וכן בתקופה שלאחר מכן ללא מגבלת זמן. .17
 ( מידע שהספק יפרסם בהתאם1: )מידע סודי שאינו מהווה מידע רגיש כדלקמן התחייבות זאת לא תחול על .18

( מידע שהוא בבחינת נחלת 2) ;לדרישות ההתקשרות או בהתאם להוראות הדין או מידע שפורסם על ידי עמידר
( מידע שהגיע לידי הספק שלא עקב הפרת 3) ;הציבור אלא אם הפך נחלת הציבור עקב הפרת התחייבות הספק

י הספק שלא עקב הפרת ( מידע שהגיע ליד4) ;התחייבות לשמירת סודיות, עובר להעברתו על ידי עמידר
התחייבות לשמירת סודיות, מצד שלישי, שלמיטב ידיעתו של הספק איננו כפוף לחובת שמירת סודיות כלפי 

( מידע שפותח באופן 5) ו;האוסרת עליו להעביר ;עמידר בהתאם להתחייבות לשמירת סודיות או בדרך אחרת
( מידע שנאסף ושוכתב על ידי הספק לצרכים 6גיש )רהלמידע למידע הסודי ו/או עצמאי על ידי הספק ללא שיוך 

( מידע שהספק חייב לגלותו 7) ;מקצועיים פנימיים של הספק באופן שאיננו ניתן לזיהוי כמידע הקשור לעמידר
 לפי הוראות הדין ו/או על פי צו של בית משפט ו/או לפי בקשה של רשות מוסמכת.
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 ולראיה באתי על החתום:
 
 

 _____חתימה: _________
    היום _______________

 שם: _________________       
 

 תפקיד:_______________
 

 
 
 
 

אני עוה"ד ______________________ מאשר בזאת כי מר/גב' _____________________ ת.ז. 
. ח.פ ,___________________ אשר הינו מוסמך לחתום בשם הספק ____________________

ידי הספק, חתם/מה בפניי -____________ ולחייב אותו בהתאם להחלטה שהתקבלה כדין על____________
 על כתב התחייבות זה, לאחר שקרא/ה והבין/נה את תוכנו ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנו.

 
 
 
 

 חתימה+ חותמת עוה"ד  תאריך
 
 
 

 

 הצהרת עובדי הספק
 

מצהירים ומתחייבים בזאת לקיים את כל ההוראות הכלולות , הספקאנו הח"מ, עובדי ו/או המועסקים מטעם 
 זה לעיל: בכתב התחייבות

 

 
 

 

 שם העובד מס' ת.ז. כתובת  חתימה
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  דרישות אבטחת מידע לספקים חיצוניים-1 'הנספח 
 

כהגדרתם בכתב  –של עמידררגיש / מידע סודי מידע הלן וזאת ביחס להמפורטים למידע הדרישות אבטחת על הספק לעמוד ב

על מנת לוודא הגנה על המידע המאוחסן  הספקבחצרות המצוי  –"(מידע של עמידרההתחייבות לשמירה על סודיות  )להלן: "

 :והמעובד אצל הספק

 למידע ימים לעבודה הקשורהלקליטת עובדים המתא עובדים מיון בהליכי ומקובלים סבירים באמצעים הספק ינקוט .1

 . עמידר של

 הספק יפריד את המידע של עמידר ממידע של ארגונים / חברות אחרות. .2

מדיה מגנטית ישמור את המדיה בחדר או כספת נעולים הנגישים מידע של עמידר באמצעי ספק אשר קיבל מעמידר  .3

 .בלבד רק למורשים למידע זה

 המכילה מידע של עמידר בתום השימוש בה.גריסת ניירת לקיים הליכי באחריות הספק  .4

 מחשבים, מכשירים חכמים מדיה מגנטית ו/או ניירת המכילים מידע של עמידר לא ישמרו ברכב חונה. .5

באחריות הספק לבצע גיבויים שוטפים ויכולת שחזור של מידע של עמידר עבור שימור היכולת לביצוע הפעילויות עם  .6

 עמידר.

 פרק למשך רק, השירותים מתן אגב בעצמו שהספק צבר מידע או, מעמידר שהתקבל את המידע לשמור הספק רשאי .7

 תנאי ההתקשרות. לפי תפקידו לביצוע במישרין הנדרש הזמן
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 עניינים ניגוד להיעדר התחייבות - 'ונספח 
 

 סגרת להתקשרות בהסכם מ 923-9000-194מסגרת פומבי מס' 
 למתן שירותי שמאות לנכסי אגף ר"פ המנוהלים ע"י עמידר עבור רשות מקרקעי ישראל

 

 ______ שנת________  בחודש____  ביום__________ ב ונחתמה שנערכה

 

הגיש הצעה לעמידר, החברה  ____________________ח.פ.  ______________והח"מ, _________  הואיל
מסמכי בהתאם למפורט ב מתן השירותיםל"( בקשר עמידר"מ )להלן: "הלאומית לשיכון בישראל בע

 ;בהתאמה( "ההתקשרות"", המכרז", "ההצעההמכרז והסכם ההתקשרות המצורף לו )להלן: " חוברת
 

 ;הגשת ההצעה במכרז ו/או לאחריה במסגרת עניינים ניגוד של במצב להימצא עשוי והנני  והואיל
 

 :כדלקמן עמידר כלפי מתחייב הנני לפיכך

 תקופת במהלך התקופה שממועד הגשת ההצעה במכרז, במהלך, לי יהיה ולא שאין ומתחייב מצהיר הנני .1
 בעלי גורמים עם שהוא וסוג מין מכל עניינים ניגוד, זו תקופה מתום חודשים שלושה וכן במהלך, ההתקשרות

 שהעובדות לאחר, בכתב הבעמידר אישר הרלוונטית הוועדה באם למעט, ההצעה וההתקשרות בתחום עניין
 שולי עניינים בניגוד מדובר עניינים ניגוד קיים באם או עניינים ניגוד משום אלו בעובדות אין כי, בפניה הוצגו
 .המכרז/ההסכם נשוא השירותים על השפעה בו אין אשר

 מטעם עטלמ, ו/או ההתקשרות המכרז בתחום שהוא גורם כל מטעם אפעל או אייצג שלא ומתחייב מצהיר הנני .2
 אלא, התקופה שממועד הגשת ההצעה למכרז ועד שלושה חודשים מתום תקופת ההתקשרות במהלך, עמידר

 .עמידר של ובכתב מראש אישור לכך התקבל כן אם

, עניינים ניגוד של במצב להימצא עלול, אני שבשלם מצב או נתון כל על מיידי באופן לעמידר להודיע מתחייב הנני .3
 .האמורים המצב או הנתון לי היוודע עם מיד

, לעיל להתחייבויותיי בניגוד גורם כל עם להתקשר, שלי כוונה כל על לעמידר מראש לדווח ומתחייב מצהיר הנני .4
 אחרות הוראות לתת או כאמור התקשרות לי לאשר שלא עמידר רשאית. בעניין להוראותיו בהתאם ולפעול

 .זה בהקשר, אלו להוראות בהתאם פעלא כי מתחייב והנני, עניינים ניגוד העדר שיבטיחו

מטעמי  ו/או הפועלים מהמועסקיםמובהר בזאת כי התחייבותי כאמור בכתב התחייבות זה תחול על כל אחד  .5
כמו כן, הנני  .בקשר עם המכרז/ההתקשרות, והנני מתחייב להביא לידיעתם את תוכנו של כתב התחייבות זה

יתחייבו אישית הפועלים מטעמי בקשר עם המכרז/ההתקשרות  ו/או מהמועסקיםמתחייב לפעול לכך שכל אחד 
 לפעול על פי הוראות כתב התחייבות זה באמצעות חתימה עליו.

  
 :החתום על באתי ולראיה

 
 וחותמת חתימה  תאריך

 
 אישור

 
' מס______________________  מעלה שהחתומים בזאת מאשר______________________ ד"עו אני

, בפני חתמו_____________________  ז"ת' מס___________________  -ו_________ __________ז"ת
 .המציע בשם ולהתחייב לחתום מוסמכים והם, זהות תעודת פי על אותם שזיהיתי לאחר

 
 

_____________________                                         _____________________ 
 דיןה עורך וחותמת חתימת                                                                    תאריך              
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 יחיד - המצהיר"י ע חתום במכרז הצעות תיאום אי בדבר תצהיר - 'זנספח 
 

 להתקשרות בהסכם מסגרת  923-9000-194מסגרת פומבי מס' 
 למתן שירותי שמאות לנכסי אגף ר"פ המנוהלים ע"י עמידר עבור רשות מקרקעי ישראל

 

 אני הח"מ ___________________ מס' ת.ז. __________________ מצהיר בזאת כדלקמן:

בהצעתי זו למכרז הוחלטו על ידי באופן עצמאי, ללא )ככל שמופיעים( המחירים ו/או הכמויות המופיעים  .1
 ר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.התייעצות, הסד

בהצעתי זו למכרז לא הוצגו בפני כל אדם ו/או תאגיד אשר )ככל שמופיעים( המחירים ו/או הכמויות המופיעים  .2
 .הו/או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעה במכרז ז המציע הצעה במכרז ז

 ואין בכוונתי לעשות כן. המלהגיש הצעה במכרז ז לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר .3

 ואין בכוונתי לעשות כן. בקשר להגשת הצעה מטעמומתחרה אחר להשפיע על לא הייתי מעורב בניסיון  .4

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .5

ן ודברים כלשהוא עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי הצעה זו מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או די .6
 . האחר במכרז ז

 במקום המתאים  vיש לסמן  .7

 למיטב ידיעתי, איני נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז.

 אם כן, אנא פרט:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל, הכל בהתאם להוראות חוק  .8

 .1988-מ"חתשההגבלים העסקיים, 

___________    _______________     ______________ 

 שם המצהיר               חתימת המצהיר                    תאריך                                

 אישור עורך הדין

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

_____ מר/גב' _______________ שזיהה/תה עצמו/ה ברחוב _________________ בישוב/עיר ________

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

 יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 

 ___________________________________   _____________________________  
 דין-יון לעריכתמס. רש הדין-שמו של עורך 

 ___________   _______________________   ________________________  
  הדין-חותמת של עורך הדין-חתימה של עורך תאריך 
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 נושא משרה בתאגיד - המצהיר"י ע חתום במכרז הצעות תיאום אי בדבר תצהיר - 1'זנספח 
 

 להתקשרות בהסכם מסגרת  923-9000-194מסגרת פומבי מס' 
 מאות לנכסי אגף ר"פ המנוהלים ע"י עמידר עבור רשות מקרקעי ישראללמתן שירותי ש

 
אני הח"מ _____________________ מס' ת.ז. ____________________ העובד בתאגיד ___________ 

 )שם התאגיד( מצהיר בזאת כי:

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

 הצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד ל .2

בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא  )ככל שמופיעים( המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים .3
 התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.

כל אדם או תאגיד אשר מציע  בהצעה זו לא הוצגו בפני)ככל שמופיעים( המחירים ו/או הכמויות המופיעים  .4
 הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה.

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

 .לעשות כן ואין בכוונתי מטעמוהצעה  תלהגשבקשר מתחרה אחר  לע להשפיעלא הייתי מעורב בניסיון  .6

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

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה  .8
 פוטנציאלי אחר במכרז זה.

 במקום המתאים Vיש לסמן  .9

 א כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז.למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצ 

 אם כן, אנא פרט:

  
  

א לחוק ההגבלים 47אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף  .10

 .1988-העסקיים, תשמ"ח

 ___________ __________ ____________ ___________ ____________ 

 חתימת המצהיר שם המצהיר התאגיד חותמת שם התאגיד תאריך 

 

 אישור עורך הדין

' מס______________________  מעלה שהחתומים בזאת מאשר______________________ ד"עו אני
, בפני חתמו_____________________  ז"ת' מס___________________  -ו___________________ ז"ת

 .המציע בשם ולהתחייב לחתום מוסמכים והם, זהות תעודת פי על אותם שזיהיתי לאחר
 
 ___________________________________   _____________________________  

 דין-מס. רשיון לעריכת הדין-שמו של עורך 
 ___________   _______________________   ________________________  

 הדין-חותמת של עורך הדין-חתימה של עורך תאריך 
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 'חנספח 
 

 אישור ותצהיר בדבר היות המציע עסק בשליטת אישה
 

 להתקשרות בהסכם מסגרת  923-9000-194מסגרת פומבי מס' 
 למתן שירותי שמאות לנכסי אגף ר"פ המנוהלים ע"י עמידר עבור רשות מקרקעי ישראל

 לכבוד
 חב' עמידר

 , 6, קומה D, מרכז עזריאלי, בניין 26רח' הרוקמים 
 חולון

 

 הגדרות:
 
 

 .1981-כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"א – אמצעי שליטה
או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין,  שאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבדנו – מחזיקה בשליטה

 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק. 50% -בלמעלה מ
מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי וכל ממלא תפקיד כגון זה  – נושא משרה

 בעסק, אף אם תוארו שונה.
ראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף, או חברה הרשומה ביש – עסק

 שותפות הרשומה בישראל.
או עם נשים אחרות, היכולת לכוון  עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו ואשר יש לה, לבד – עסק בשליטת אישה

 להלן.ב' באישור רואה החשבון האמור  -את פעילותו, ובלבד שהתקיימו התנאים א' ו
 בן זוג, אח, הורה, צאצא ובן זוג של אח, הורה או צאצא. – קרוב

 

 
אני גב' ________________________, מספר זהות ___________________, שם התאגיד 

שהינו ________________________, מצהירה בזאת כי העסק  מספר זיהוי______________________, 
 לעניין עידוד נשים בעסקים. 1992-ב' לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב2תאם לסעיף נמצא בשליטתי בההמציע במכרז 

 
 __________________ _________________ 

 חתימה שם מלא 
 

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

___________ מר/גב' _______________ שזיהה/תה עצמו/ה ברחוב _________________ בישוב/עיר __
על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי 

 יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 ___________________________________   _____________________________  
 דין-ס. רשיון לעריכתמ הדין-שמו של עורך 

 ___________   _______________________   ________________________  
 הדין-חותמת של עורך הדין-חתימה של עורך תאריך 

עמידר לא תראה ש היא המשמעות, )**(החשבון רואה מטעם והאישור הדין עורך מטעם התצהיר יוגש ולא במידה*
 .יותר מאוחר להשלמה יהיה ניתן לא זה וטופס אישה בשליטת עסק במציע

 
טעם רואה חשבון כי האישה מחזיקה בשליטה בעסק וכי לא התקיים אף אחד נדרש לצרף אישור מ בנוסף** 

 מהתנאים האלה:
 הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה. –אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  .א

 של המחזיקה בשליטה. םאין הם קרובי –אינם נשים  םשליש מהדירקטורי אם .ב
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 ההצעהטופס  -' ט
 

 לכבוד
 חב' עמידר

 , 6, קומה D, מרכז עזריאלי, בניין 26רח' הרוקמים 
 חולון

 תאריך:______________
 נ.,ג.א.
 

  להתקשרות בהסכם מסגרת 923-9000-194מסגרת פומבי מס' מכרז ל ההצע הנדון: 

 עי ישראללמתן שירותי שמאות לנכסי אגף ר"פ המנוהלים ע"י עמידר עבור רשות מקרק

 

שבחנו בקפדנות וקראנו בעיון את מסמכי חוברת המכרז נשוא הצעתנו ומסכימים  אנו הח"מ, לאחר .1
ומתחייבים לאמור במסמכי חוברת המכרז, לרבות ההסכם, הבנו ושקללנו כל נתון משפטי, תכנוני, תפעולי, 

וען של התחייבויותינו נשוא המכרז, מציעים לעמידר את ביצ העבודותביצועי או עסקי בקשר עם ביצוע 
, והכל בכפוף לשאר ההוראות המפורטות בטופס בהסכםהמפורטת תמורה בהסכם, במלואן ובמועדן, תמורת ה

 .זה להלן ולשאר הוראות חוברת המכרז ההצע

המציע מצהיר ומתחייב בזאת, באופן מוחלט ובלתי חוזר, כי הוא מודע ומסכים לאמור בחתימתנו על טופס זה,  .2
והוא מוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או בטופס זה, 

תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם סמכויות עמידר לעיל ו/או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת 
 . סמכות כאמור

 מציע ומידע כללי בקשר להצעההצהרות ה .3

רה האמיתית והמלאה שהמציע מסכים לקבל מעמידר עבור ביצוע משקפת את התמוהתמורה שבהסכם  .3.1

יוכרז כזוכה במכרז, והמציע מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או  והמציע נשוא המכרז היה שירותיםה

 .דרישה בקשר לכך

מבוססת על ובהתאם לכל הדרישות והתנאים במסמכי חוברת המכרז וכל הנספחים והנלווים  ההצעה .3.2

כל המרכיבים הדרושים לביצוע מלא ומושלם של כל התחייבויות המציע בחוברת  להם וכוללת את

לית, בין המכרז, לרבות: כל תשומה ו/או עלות ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהיא, בין מיוחדת ובין כל

, העמדת כוח האדם הנדרש עבודותל פעולה אותה נידרש לבצע לצורך מתן הישירה ובין עקיפה, וכן כ

 , אחריות, ביטוח וכיו"ב.עבודותה לצורך מתן

אנו מצהירים בזאת, לאחר שהוזהרנו, כי ידוע לנו שמסירת פרטים לא נכונים, ו/או השמטת פרטים ו/או  .3.3

 עלולים לפסול הצעתנו. נותהוספת הסתייגות בהצע

והצעת המציע תזכה  ובמידה תיקון או שינוי, לביטול ניתנת ואינה חוזרת בלתי הינה המציעת הצע .3.4

 .שבהסכםלתמורה אחרת מזו  זכאי הוא לא יהיה כי, למציע ידוע. פיה על לפעול מתחייב המציע רז,במכ

הננו מצהירים ומתחייבים בזאת, כי ידוע לנו שעמידר רשאית לקבל, או לסרב לקבל הצעה זו, ברם  .3.5

עתנו ו/או ואנו לא נהיה רשאים לסגת מהצהינה בלתי חוזרת, ואינה ניתנת לשינוי או ביטול,  נו זותהצע

 לשנותה ו/או לבטלה, מכל סיבה שהיא.
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בלתי מחייב, ואין בו הינו צפי במסמכי המכרז כמויות ו/או היקפים המובאים המידע בדבר ידוע לנו כי  .3.6

 תמהילבכל או שהוא בכל היקף  שירותיםאו יוזמנו כי בפועל יבוצעו  עמידרבות מצד יכדי להוות התחי

 שהוא. 

ו החובה לבחון את המידע המסופק במסגרת המכרז בכלל ובחוברת המכרז ידוע לנו, כי מוטלת עלינ .3.7

, וכי בכל נותבפרט ולערוך את כל הבדיקות המקצועיות הנדרשות לעניין הכדאיות הכלכלית של הצע

מקרה לא יהיה במסירת מידע על ידי עמידר על מנת להטיל על עמידר אחריות כלשהי לרבות התחייבות 

ו/או על מנת לגרוע ו/או לפגוע בהתחייבויותינו כמפורט בחוברת המכרז ולא תהא ו/או מצג מצד עמידר, 

 לנו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

 -ידוע לנו כי אין להגיש הצעה חלקית אלא הצעה כוללת ומלאה בלבד. מציע אשר יגיש הצעה חלקית  .3.8

 עלולה להיפסל הצעתו על הסף.

ייבותנו זו מהווה הסכמה ללא סייג לתוכן ההסכם ולנספחיו וכי התח ההסכםלנו תנאי ידועים וברורים  .3.9

תנית בחתימת ההסכם ע"י עמידר עם כל חילת ההתקשרות בפועל, מות לכל דבר ועניין. ידוע לנו, כי

 זוכה.מציע 

זה לעיל על מנת לגרוע ו/או לפגוע בכל ההתחייבויות המוטלות  נותידוע לנו כי אין באמור בטופס הצע .3.10

 או בנספחיו.עלינו בהסכם ו/

זכייה, תישלח -ידוע לנו ואנו מקבלים על עצמנו כי הודעה בדבר זכייה או פסילה או הודעה בדבר אי .3.11

עמידר. כן ידוע לנו כי כל הודעה אשר תימסר הגורם המוסמך בעל ידי בכתב ו למציעים במכרז אך ורק

אין ולא יהיה  –עמידר ב הגורם המוסמךלמציעים במכרז בעל פה ו/או בכתב באמצעות כל גורם שאיננו 

לה כל תוקף והמציע לא יוכל להסתמך עליה בשום צורה ואופן ולשום מטרה ו/או שימוש. מציע אשר 

 יהיה הדבר על אחריותו בלבד. –יעשה אחרת 

 הצהרות כלליות של המציע .4

 הצעתו, על כל חלקיהם נשוא חוברת המכרז מסמכי תוכן והבין את בעיון קרא, המציע בחן בקפדנות .4.1

ונספחיהם, הטפסים, המפרט, הנהלים וההנחיות, דאג לקבל את כל ההסברים וההבהרות הדרושים לו 

 נפרד בלתי חלק המהווה לאמור בהסכם חוברת המכרז, לרבות במסמכי לאמור ומסכים לפי בקשתו

 .מההצעה

 המציע ערך את ההצעה בהתאם לאמור במסמכי חוברת המכרז. .4.2

יוכרז כזוכה  המציע היה לגביהם, הסתייגות כל למציע ואין עמידר שקבעה התנאים כל את המציע מקבל .4.3

 המציע. פי כל מסמכי המכרז-ובכלל זה על המציע הצעת פי-ועל פיהם על לפעול מתחייב המציע, במכרז

 את תוסיף עמידר וכאשר, אותו תחייב ההסכם על חתימת המציע, תזכה במכרז הצעתו שאם מסכים

 .לתוקפו יכנס ההסכם, להסכם חתימתה

 מקרה בכל. המכרז במסמכי חוברת המפורטות ההוראות פי-על מדויק באופןמגיש את הצעתו המציע  .4.4

 הערה או/ו מחיקה או/ו תוספת או/ו שינוי כל( ההסכם לרבות) המכרז בחוברת בוצע בהצעה ו/או שבו

, אחר אופן בכל או לוואי במכתב ובין המסמכים בגוף בין"(, השינוי: "להלן) שהיא הסתייגות כל או/ו
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, ספק הסר למען. עמידר את או/ו המציע את תחייב השינוי ללא ההצעה ורק מהשינוי תתעלם עמידר

 השינויים את אופן בשום כוללת אינה אותו המחייבת הצעת המציע, זכייה של במקרה כי מובהר

 חוברת המכרז.  במסמכי על ידי המציע שבוצעו והתוספות

והצעת  ככל ואמין איכותי, מקצועי באופן המכרז נשוא שירותיםה את לעמידר ספקהמציע מתחייב ל .4.5

את  או/ו זכייתו במכרז את לבטל עמידר רשאית, כן יעשה לא אם כי, ידוע למציע. במכרז המציע תזכה

 ביטול עקב לעמידר שיגרמו וההוצאות הנזקים בכל יישא והמציע, עמידר עם שחתם המציע ההסכם

 . בכך כרוךה וכל ההסכם או/ו הזכייה

יוכרז  הודעת זכייתו במכרז )ככל שהמציע ימים ממועד 7המציע מתחייב להעביר לידי עמידר, תוך  .4.6

 כי למציע כזוכה במכרז( את הביטוחים הנדרשים בהתאם לדרישות ההסכם ובנוסח הקבוע בהם. ידוע

 והוא יישא דרעמי שחתם המציע עם ההסכם את או/זכייתו ו את לבטל עמידר רשאית, כן ייעשה לא אם

 .בכך הכרוך וכל ההסכם או/ו הזכייה ביטול עקב לעמידר שיגרמו וההוצאות הנזקים בכל

ידוע למציע כי במסגרת המכרז, ייבחרו זוכים נוספים למתן השירותים נשוא המכרז, וזאת בהתאם  .4.7

 להוראות המכרז וההסכם. 

בלתי מחייב, הינו צפי המכרז,  במסמכי חוברתהמובא היקפי ההתקשרות המידע בדבר ידוע למציע כי  .4.8

 תמהילבכל או שהוא כי בפועל יבוצעו שירותים בכל היקף  עמידרבות מצד יכדי להוות התחיואין בו 

 שהוא. 

 נשוא המכרז במועד שתקבע עמידר, ככל והצעתו במכרז שירותיםהמציע מתחייב להתחיל בביצוע ה .4.9

 תזכה.

 בתוכנות ורק אך שימוש לעשות ל, מתחייביםבפוע שירותיםשיבצע את ההמציע וכל גורם מטעמו  .4.10

 תוכרז כזוכה במכרז. והצעת המציע היה המכרז, נשוא עבודותה מתן לצורך מקוריות

 לו והוא מסכים שעמידר ידוע כי חוזר בלתי באורח בזה מצהיר המציע, זו הצעה בחתימת המציע על .4.11

 האיתנות ולגבי במציע עניין בעלי בילג לרבות, לגביו לנכון שתמצא הבדיקות כל את לערוך רשאית תהיה

 אחרת דרך בכל או, פרטים להשלמת בקשה לרבות, לנכון תמצא שעמידר דרך בכל, של המציע הפיננסית

כלפי  שהיא חובה כל עליה שתחול ללא שנקטה לבדיקות בהתאם החלטתה את לגבש תוכל עמידר וכי

 או הבדיקה הליך לעניין עמידר כנגד תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל תהיה ולמציע לא, המציע

 .תוצאתו

ותנהל עבור רמ"י את נכסי  תמשיך עמידר כי בכך תלוי במלואם ההסכם/המכרז שביצוע למציע ידוע .4.12

 לא ההסכם אם, עמידר כנגד שהוא וסוג מין מכל תביעות או טענות מקרה בכל למציע יהיה לא וכיר"פ 

 .אחרת מסיבהשלעיל או  מהסיבה, בחלקו רק - לפועל יצא אם או, מקצתו או כולו, לפועל יצא

 על להשפיע העשויים או/ו המשפיעים הגורמים כל ובכללם לביצוע המכרז, והתנאים המכרז נושא .4.13

 הבנה מאי הנובעות טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כל למציע יהיה למציע ולא מוכרים, שירותיםה

 לו. שניתנו בהבהרות או המכרז במסמכי חוברת לולהכ תנאי או פרט איזשהו של כלשהן ידיעה אי או/ו
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 המציע את לחייב הסמכות בעל ידי על חתומים כשהם, נספחיהם על, המכרז מסמכי חוברת כל ב"מצ .4.14

 . הנדרשים הפרטים כל בהם ומולאו

 הגשת. המציע כלפי עמידר של התחייבות או/ו מצג או/ו הצהרה כל להוות כדי, זו בהצעה באמור אין .4.15

 לזכויות מעבר כלשהי זכות למציע מקנים אינם ממנה הנובעים בתהליכים השתתפות וא/ו הצעה

 . המכרז בגוף במפורש המפורטות

, בעקיפין ובין במישרין בין, כלשהו אינטרסים ניגוד ליצור כדי המציע ידי על במכרז האמור בביצוע אין .4.16

 חשש שייווצר מקרה בכל וכי, עמידר לבין, ו/או של מי מטעם המציע המציע של עיסוקו מקצועו ובין בין

 מידית והמציע ידאג שיהוי כל ללא, לעמידר כך על להודיע על המציע יהיה כזה אינטרסים לניגוד כלשהו

 .האמור האינטרסים ניגוד להסרת

כינוס נכסים/הוצל"פ ביחס לחוב שיש בו כדי להשפיע רגל/ פשיטת או/ו פירוק בהליכי המציע אינו נמצא .4.17

 .פי ההסכם-צע את התחייבותנו עליכולתו לבעל 

, הרישיונות ההיתרים,, ההון, הכישורים, הניסיון, הידע, הציוד, האמצעים כל את ברשות המציע יש .4.18

 ברמה והכל במכרז, המציע ככל שיזכה התחייבויות כל ולקיום מושלם לביצוע הדרוש וכל העובדים

 ההתקשרות תקופת בכל ברשותו יהיו אלה כי והמציע מתחייב מעולים, ובסטנדרטים גבוהה מקצועית

 .זוכה כהצעה בהצעת המציע תבחר שעמידר ככל עמידר לבין בינו

האמצעים, האביזרים,  כל לרבותהשירותים  את חשבונו ועל עובדיו ובאמצעות בעצמו יספק המציע .4.19

 נוסף דבר העזר וכל האדם, הרישיונות, האישורים, ההיתרים, אמצעי הציוד, האמצעים, החומרים, כוח

או  דין, תקן בכל או/ו המכרז ממסמכי חוברת אחר מסמך רק, בכל לא אך לרבות הנדרש, אחר או/ו

 .מביניהם טובה" המקובלת, המחמיר "פרקטיקה

 לנוהל המכרז. 9בסעיף  נקובכ היא הצעה זותוקפה של  .4.20

 ימסרו לעיון:המסמכים הבאים לא י כי מבקשים אנו .4.21

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 לעיל, לא יימסרו לעיון מהנימוקים הבאים: 4.21מבוקש כי המסמכים הנקובים בסעיף  .4.22

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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. עמידר של המכרזים ועדת של בנוגע לעיון במסמכים הנ"ל הוא הדעת שיקול, הדין י"עפ כי, לנו ידוע

 על ההצעה:  להלן פרטינו וחתימתנו

 __________________ :חתימה וחותמת

 ____________________; ח.פ./ע.מ.________________ :שם התאגיד

  תאריך: ___________________

, : ____________________כתובת_____________________,  שם איש קשר לעניין מכרז זה:

  _____________ופקס: : _____________________טלפון

 

 עו"ד אישור

 

' מס______________________  מעלה שהחתומים בזאת מאשר______________________ ד"עו אני

, בפני חתמו_____________________  ז"ת' מס___________________  -ו___________________ ז"ת

 .יעהמצ בשם ולהתחייב לחתום מוסמכים והם, זהות תעודת פי על אותם שזיהיתי לאחר

 

 

_____________________                                         _____________________ 

 דיןה עורך וחותמת חתימת                                תאריך               

  



 
 

 
 

 'ינספח 
 

 הסכם ההתקשרות כולל נספחיו
 (194-9000-923' סמ מכרז)

 

 2019 _____________,לחודש  _____ ביום בחולוןשנערך ונחתם 

 
 החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ  -עמידר  ב י ן:

 520017393חברה ממשלתית מס' 

 חולון ,D, בניין 26מרחוב הרוקמים 

 03-6931625: 'פקס, 03-6931564טל': 

 ;מצד אחד        ("עמידר")להלן: 

 

 

 ח.פ._____________,  ____________________ י ן:ל ב 

 _______________________________מרחוב _____ 

 באמצעות מנהלה המורשה לחתום בשמה  

 

 ______________, ת.ז. _______________________ 

 נייד: ______________, פקס':__________________

 ___דוא"ל:_________________________________

 ;מצד שני         "(הספק)להלן: " 

 

והשיכון, את נכסי רשות הפיתוח עבור  הבינוי משרד עמידר מנהלת את הדיור הציבורי ברחבי הארץ עבור הואיל

רשות מקרקעי ישראל וכן את מקבצי הדיור עבור משרד הקליטה. כמו כן, עמידר מבצעת פעולות אחרות 

 ;ידעהכוללות ניהול פרטי לקוחות ונכסי מ

 ;כמפורט להלן בהסכם זה שמאות נדרשים לעמידר שירותי השוטפת של עמידר פעילותהולשם  והואיל

 שמאות שירותי למתן מסגרת בהסכם להתקשרות 194-9000-923' מס פומבי מסגרתמכרז ועמידר פרסמה  והואיל

 2במסגרתו נקבעו  ,"(המכרז)להלן: "ישראל  מקרקעי רשות עבור עמידר י"ע המנוהלים פ"ראגף  לנכסי

 ;כאשר בכל חטיבה זכו כמה ספקים אשר יספקו אך ורק את השירותים באותם אזורי חטיבה ,חטיבות

יש להקיף בעגול את החטיבה/ות ] מרכז / צפוןבחטיבת  ,כריזה על זכייתו של הספק במכרזוועדת המכרזים ה והואיל

על הצהרותיו והתחייבויותיו כפי  ך, בין היתרוזאת בהסתמ[, הרלוונטית/יות ולמחוק חטיבה שאינה רלוונטית

 ;הסכםשהוגשו במסגרת המכרז וכן על ההצהרות המפורטות דלעיל ולהלן ב

מעוניינת לקבל את  עמידראת השירותים ו עמידרל לספקהספק מעוניין ובהמשך לזכיית הספק במכרז,  והואיל

 ;, בתנאים שיפורטו להלן בהסכם זההשירותים מהספק

 ם והותנה בין הצדדים כדלקמן:לפיכך, הוסכ



 
 

 
 

 מבוא ונספחים .1

כותרות הסעיפים משמשות  חלק בלתי נפרד ממנו. יםמהוווכל הנספחים המצורפים אליו המבוא להסכם זה 
 לנוחות בלבד ואין להשתמש בהן או להיעזר בהן לשם פרשנות ההסכם.

 יהוו, הצעתו למכרז מסגרתב הספק חתם עליהן וההתחייבויות ההצהרות, לרבות המכרז מסמכי כי מובהר
 . זה מהסכם נפרד בלתי חלק

 נציג עמידר .1

 בהתאם ידיו-על שהתמנהשל עמידר או מי נציג עמידר לצורך ההסכם הינו: ראש אגף רשות הפיתוח  .1.1

 "(. נציג עמידרידו בכתב לספק )להלן: " על שתימסר להודעה

וכן להוסיף עליו נציג/ים  ת בכתבמעת לע לספקעמידר תהא זכאית להחליף את נציגה בהודעה שתינתן  .1.2

 .נוסף/פים

 השירותים ואופן קבלת הזמנת העבודה .2

הספק נוטל על עצמו ומתחייב בזאת ליתן לעמידר שירותי שמאות, בהתאם למפורט בהסכם ובנספחיו  .2.1

 ."(השירותים)להלן: " להסכם זה בפרט 1'יספח נכהמצורף והתמורה בכלל ובמפרט תכולת השירותים 

 מר/גב'ביצוע השירותים בפועל במהלך כל תקופת התקשרות יעשה אך ורק על ידי  .2.2

יבצע , אשר "(השמאי)להלן: "ידיו במסגרת הצעתו למכרז -אשר הוצע/ה על - ________________

 בכל הרשויות מול ובדיונים עבודה החברה לרבות השתתפות אישית בישיבות -בעצמו את השירותים 

 לנציגצמוד כפוף ובב. ראש הצוות יעבוד הספק אצל/מול הקשר וישמש כאיש - השירותים במתן הכרוך

 פניה לכל זמין ויהיה שוטף מענה , ייתןבאופן אישי על השירותים נשוא הסכם זה אשר יפקחעמידר, 

בהתאם להוראות  ורק ךא תהא החלפת השמאידרישתו.  ולפי, עמידר נציג אליו שתופנה שאלה/או ו

 להלן. 4סעיף 

לשמאי במתן השירותים, נוספים מטעם הספק אשר יסייעו  שמאיםעמידר תהא רשאית לאשר הפעלת 

ובלבד שהדבר ייעשה לבקשת הספק, באישור מראש שיינתן בקשר למטלה מסוימת או כדרך קבע, והכל 

  ולפי שיקול דעתה הבלעדי.ידי עמידר -בתנאים שיקבעו על

תנאי בפועל לביצוע השירותים ע"י הספק, הינה הזמנת עבודה כתובה ומתוקצבת ע"י חשבות החטיבה  .2.3

פרטי הנכס עבורו ו, בין היתר, פורטיבמסגרת הזמנת העבודה . אשר יימסר לספקהרלוונטית, בטופס 

לת הגדרות ותעריפים תעריפי התשלום בהתאם לטבהנדרשת,  השמאות, הגדרת השמאותנדרשת 

 .("הזמנת שירותים": להלן) וכיוצ"ב כל פרט רלוונטי אחר 1לתשלום שבנספח י'

 ללא הזמנת עבודה חתומה ומתוקצבת בכתב ומראש. כל שירות וכל פעולה בצע לא יהספק 

יום ולפיכך נדרש הספק, להשלים את השירותים ולהגיש את החשבונית בצרוף  30-תוקף ההזמנה הינו ל

 .מנה המקורית שקיבל, במסגרת הזמן שהוגדרההז

הסמכות והזכות לתת שתהא בעלת לעת, -השירותים יבוצעו גם בהתאם לדרישות והנחיות עמידר מעת .2.4

עמידר תוכל בגדר האמור,  .לספק הנחיות והוראות שוטפות ו/או מיוחדות בקשר לביצוע השירותים



 
 

 
 

אה, לפי שיקול ההאמור בהזמנת  אתדרישה/הנחייה, וכן לעדכן ולשנות  שירותים גם לאחר שזו הּוצְּ

 .שנדרש וככל הצורך דעתה, במידת

בנוסף תהיה לעמידר הסמכות והזכות להורות לספק לבצע שינויים בתכולת השירותים, לרבות שינוי 

במהות ההתקשרות ו/או תוכן ו/או היקף השירותים והמטלות הנדרשות, הכל בקשר עם השירותים 

ייב מהם, ובכפוף לאישור הגורמים המוסמכים בעמידר ובהתאם לנהלי עמידר ולצורך ביצועם והמתח

מעת לעת, והספק יהיה חייב לפעול בהתאם להוראות, נהלי והנחיות, והוא מוותר בזאת וכן יהיה מנוע 

 ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.

כיו"ב בכל מקום עליו הן הארץ ו רחבי בכל הן ,עמידרייעשה הן במשרדי  השירותים והמטלות ביצוע .2.5

 תורה עמידר.

במסגרת התחייבויות הספק לביצוע השירותים וכחלק בלתי נפרד מהן, יישא הספק באחריות המלאה  .2.6

והבלעדית לבצע את כל הנדרש לצורך ביצוע השירותים ועל חשבונו )ומבלי שיהיה זכאי לתמורה נוספת, 

הנובע והנוגע, , הקשור והנצרך, והנילווה חרת בהסכם( של כל הכרוךלמעט אם נאמר מפורשות א

במישרין או בעקיפין, לביצוע השירותים, וזאת אף אם אותן פעולות, עבודות, המתחייב והמתבקש, 

 ביצוע התחייבויות, נשיאה בעלויות וכו' אינן מפורשות בהסכם. 

ו או ייד-שהוזמנו ו/או שהוכנו ו/או שבוצעו עלשירות  / ייעוץ / תוכנית יהיה אחראי לכל עבודה /הספק  .2.7

 . עפ"י הסכם זהבפיקוחו 

ידי -שירותים על-/ מתן עבודות-בביצוע היתר בין ותלוי ףכפו ידיו-עלביצוע השירותים ידוע לספק כי  .2.8

 )בדיסיפלינות אחרות, ולא רק הספקים הנוספים המוגדרים להלן( שיספקו אחרים ויועצים ספקים

 .עימם ומתחייב לשתף פעולה עימם באופן מלא להשתלב נדרש נוספים לעמידר והוא אחרים / שירותים

השירותים יבוצעו במסירות, ביושר, בנאמנות, בשקידה, ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ולשביעות  .2.9

רצונה המלאה של עמידר, תוך העמדת כל הזמן, המשאבים, הניסיון, הידע, הכישורים וכח האדם 

 צוע השירותים נשוא הסכם זה, במלואן ובמועדן.הנדרשים לצורך בי

הספק מתחייב להקדיש את מיטב כוחותיו, זמנו ומרצו לקידום ביצוע מטלות ומטרותיה של עמידר על  .2.10

 פי הסכם זה, במהירות וביעילות ובכל שעה שתידרש, כמתחייב מן הנסיבות ומהוראות עמידר.

ביצועם השוטף והפרטני מעת לעת, בהתאם ו טיב השירותיםולהשגיח על עמידר תהא רשאית לבדוק  .2.11

לצרכיה ולפי שיקול דעתה הבלעדי, והספק מתחייב לסייע לעמידר בביצוע הבדיקות כאמור, בכל עת 

שיידרש לעשות כן. בנוסף, הספק מתחייב לדווח לעמידר בכתב על התקדמות ביצוע השירותים 

מידר ובהתאם לשיקול דעתה, וזאת מעבר והמטלות שהוטלו עליו, בכל עת שיידרש לעשות כן על ידי ע

 לחובות הדיווח והפירוט הנדרשים בהסכם. 

אין בפיקוח ו/או בבדיקות ו/או בהשגחות כאמור כדי לגרוע מאחריות הספק בהסכם וכן לא מביצוע 

במקרה בו תגיע עמידר לכלל דעה כי השירותים מבוצעים ברמה . התחייבויותיו באופן מלא ובמועד

לקוי ו/או הוא לא מילא אחר הוראות הסכם זה, תהא  שמאידו של הואותה ו/או כי תפקמקצועית לא נ

 להלן. 15רשאית עמידר להביא הסכם זה לידי ביטול וזאת מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 



 
 

 
 

 תחייבעמידר תעמיד לרשות הספק את כל המידע והאמצעים הדרושים לצורך מתן השירותים להם ה .2.12

 בהסכם זה.

תיחשב אספקת שירותים )או כל חלק ממנה( ככזו , ההסכםמבלי לגרוע משאר התחייבויות הספק על פי  .2.13

בכתב  והתקבל אישור ההסכםלהוראות  השירותים את התאמת עמידר, רק לאחר שבחנה שהושלמה

חתמת נציג , והאחריות להבכתבאישור כאמור יינתן  אספקת השירותים.המעיד על נציג עמידר של 

לא  עמידראשר אינה חתומה על ידי נציג  הזמנת שירותיםיובהר בזאת, כי עמידר, תהיה של הספק. 

 עמידרולא תשולם בגינה כל תמורה ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד  עמידרתכובד על ידי 

  הזמנת שירותים.ו/או מי מטעמה בשל אי החתמת 

ו/או מי  עמידרלעיל, מובהר בזאת, כי אין באישור  2.13ף בסעי זה ובפרט בהסכםעל אף כל האמור  .2.14

ם ו/או לאיכות ם, על מנת לגרוע מאחריותו המלאה של הספק לטיבאספקת השירותים בדברמטעמה 

את באופן בלתי חוזר זה, והספק מוותר בז הסכםו/או לביצוע מלא התחייבויותיו על פי  של השירותים

 .וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכן מין וסוג שהן בקשר לכך

 התקשרות ללא התחייבות או מצג להיקף כלשהו  .2.15

 תהן בהזמנ מסגרת לאספקת שירותים. היקף השירותים שיסופקו בפועל,התקשרות ההתקשרות הנה 

מועדם ומאפייניהם  בכל תקופת ההתקשרותירותים השבודדת והן בהתייחס לסה"כ היקף שירותים 

 האינ )אם בכלל(, ייקבעו מעת לעת על פי צורכי עמידר ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר, כי עמידר

מהספק איזה מהשירותים בהיקף כלשהו ו/או במועדים מסוימים, אם בכלל, וזאת  הזמיןל תמתחייב

ת מוותר בזאפוי, מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך והספק מבלי שהספק יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שי

 זה. 'בקשר עם זכויות עמידר כאמור בסע יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענהבאופן מלא ובלתי חוזר ו

 הספק הצהרות והתחייבויות  .3

 כדלקמן: ,עמידרומתחייב בזאת כלפי  , מאשרמצהיר הספק

לצורך ביצוע  יםנדרש בדק את כל הנתוניםזה, וכי קיבל מעמידר את כל הפרטים הנוגעים להסכם כי  .3.1

השירותים. עוד מצהיר הספק כי אינו מסתמך על כל מצג שאינו מופיע במפורש בהסכם זה, לרבות כאלו 

 .עמידרשניתנו ע"י נציג 

הינם אפשריים ומעשיים  הזמנים ות, לרבות עמידה בלוחביצוע השירותיםכי על יסוד בדיקותיו, מצא כי  .3.2

המפורטת בהסכם ; כי התמורה עמידרבהתאם לצרכי ביצוע השירותים ו לבצע ולהשלים את כי בכוחו

משקפת תשלום מלא והוגן לכל התחייבויותיו על פי הסכם זה, ובהתחשב בכל הנסיבות והמגבלות זה 

הקיימות ו/או הצפויות במסגרתו הוא מוותר בזאת באופן סופי מלא ובלתי חוזר, וכן יהיה מנוע ומושתק 

 ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.ו/או דרישה העלות כל טענה מל

הייחודים של  הםומאפייני ייםקלל במסגרת התקשרותו זו את אופיבין, נערך כהלכה, תמחר ושהכי  .3.3

 .הצורך בנסיעות רבות בכל רחבי הארץ והמאמץ הנדרש לצורך ביצוע השירותיםאת  השירותים, לרבות

 הסף ושאר התנאים שנדרשו במסגרת המכרז נשוא הסכם זה. כי הוא עומד בכל תנאי .3.4



 
 

 
 

יודגש כי על פי הסכם הניהול עליו חתומה עמידר אל מול רשות מקרקעי ישראל, מבלי לגרוע מהאמור, 

השומות בנכסיה צריך שיבוצעו אך ורק על ידי שמאי הכלול במאגר השמאי הממשלתי. אי לכך, במידה 

השמאי הממשלתיו/או לא ייכללו בו לאחר פרסום המאגר החדש, או השמאי, ייגרעו ממאגר ספק וה

 תופסק ההתקשרות על פי הסכם זה באופן מיידי.

האמצעים כוח האדם המתאים, הרכבים, הרישיונות, המומחיות, ההכשרה, הניסיון, הידע, בעל הוא  .3.5

בהתחייבויותיו  וכי יעמוד השירותים, ביצועהיכולת המקצועית והכספית והמוניטין בתחום ו ,הנדרשים

ומקצועי , מהיר יעיל באופן השירותיםאת ומכל בחינה שהיא ויספק עפ"י ההסכם מבחינה מקצועית 

נה, וכן תוך לשביעות רצוותוך זמינות שתידרש ועמידה מלאה בלוחות הזמנים בהתאם להוראות עמידר 

 .על זכויות עמידר ועל רכושה שמירה

המשתלב ומאפשר את המשכה של פעילות סדירה ורציפה  , בזהירות, באופןהשירותיםיספק את כי  .3.6

, ובכל המצויים בנכסיםגורמים שלישיים דיירי עמידר ו/או ו/או מי מטעמה ו/או  עמידראותה יקיימו 

מקרה לא יבצע בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, כל פעולה שהיא, העלולה להוות הפרעה ו/או הגבלה 

 םפעילותבלגרום נזק או אי נוחות ו/או לפגוע  כדיו/או שיש בה בלתי סבירים ו/או מפגע ו/או מטרד 

 בנכסים,ו/או כלפי ציבור המשתמשים  עמידר, וזאת הן כלפי הנכסיםפת והרציפה של טהסדירה, השו

של הפרת התחייבויות זו, על ידו ו/או על ידי  ןוהספק ישא באחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאותיה

 כל מי מטעמו.

ולקבל לשם עמידר, הנחיותיה והקריטריונים המתחייבים בעמידר על פי נוהלי לפעול ייב מתח כי הוא .3.7

 . ככל שיידרש, וזאת מבלי לגרוע בהוראות אחרות בהסכם לעניין זהכך הדרכה 

כי לא חלה עליו כל מניעה חוקית ו/או אחרת, על פי כל דין ו/או הסכם, להתקשר בהסכם זה ולמלא  .3.8

ואין בחתימתו על ההסכם ו/או בביצוע  ,פיו בדייקנות, במלואן ובמועדן אחר כל התחייבויותיו על

ו/או הפרה של כל דין לרבות  יםהתחייבויותיו על פיו, משום הפרה של ההסכם ו/או התחייבות אחר

 .דין ו/או הוראת כל רשות מוסמכת-תקנה, צו ופסק

יפוטית מוסמכת, חוקי עזר, צו כל חוק, תקנה, צו, כלל, פסיקת רשות ש" לרבות כל דיןבהסכם זה: "

מינהלי, תכנית בת תוקף, הנחייה, דרישה, היתר, פקודה, תקן מחייב, הוראה מאת רשויות מוסמכות 

והכל )א( כפי שישתנה ו/או יעודכן ו/או יוחלף מעת לעת במהלך תקופת ההתקשרות; )ב( בקשר ישיר או 

 ם נזכרו בהסכם במפורש ובין אם לאו.עקיף עם ביצוע מלוא התחייבויות הספק בהסכם; )ג( בין א

, הוראות כל דין המתייחסות למתן השירותיםהספק מתחייב כי הוא ומי מטעמו ישמרו וימלאו את  .3.9

לרבות בתחום האתיקה המקצועית וכללי המנהל התקין. בגדר האמור מתחייב הספק להודיע לעמידר 

דין כאמור, לרבות פנייה )בכתב או בעל באופן מיידי, בדבר קיומה או היתכנותה של הפרת הוראות כל 

 פה(, החלטה, התראה ודרישה שיתקבלו אצל המפעיל בקשר עם הפרה כאמור.

וכי אין ולא בביצוע/מתן השירותים, כי הוא הבעלים של הזכויות בכלים ובשיטות בהם יעשה שימוש  .3.10

אין כל וצד שלישי כלשהו, יהיה במתן השירותים, הפרה של זכויות קניין רוחני או זכויות קנייניות של 

 כתוצאה מכך.  עמידרחלים או יחולו על המניעה או הגבלה 



 
 

 
 

 יעשה שימוש בתוכנות מורשות וחוקיות בלבד.לצורך ביצוע השירותים, ככל שנדרש, כי  .3.11

לא יקבל על עצמו כי החל ממועד חתימת הסכם זה ובמהלך כל תקופת ההתקשרות כהגדרתה להלן הוא  .3.12

ה ולא יתקשר בכל הסכם, אשר עלולים בצורה כלשהי לפגוע במתן השירותים כל התחייבות או הגבל

 על פי הסכם זה. עמידרעם התחייבויותיו כלפי  ענייניםו/או ליצור ניגוד 

לא ננקטו כנגדו הליכי פירוק ו/או הליכי כינוס נכסים ו/או הליכים למינוי נאמן ו/או להסדרי נושים כי  .3.13

ן באופן זמני ובין באופן קבוע, ולא ידוע לו על כל סיבה העלולה לגרום ו/או להקפאת הליכים וכיו"ב, בי

  לנקיטת הליכים נגדו כאמור.

מטעמו, כל הרישיונות ו/או ההיתרים  מיברשותו וכן ברשות במהלך כל תקופת ההתקשרות יהיו כי  .3.14

מת הדרושים לביצוע ולהשלו/או התעודות, מכל מין וסוג שהם,  ו/או האישורים ו/או הסמכות

 .על פי כל דיןנשוא הסכם זה והשירותים 

על כל סיבה לביטול ו/או להשעיה ו/או לצמצום איזה בקשר לאמור לעיל, מצהיר הספק כי לא ידוע 

האמורים, וכי בכל מקרה יודיע  /הביטוחים/ התעודותהסמכות/האישורים/ההיתרים/מהרישיונות

 מיידית ובכתב על כל שינוי שיחול בהם.לעמידר 

דה שלאחר חתימת הסכם זה יימצא כי מי מעובדיו ו/או השמאים מטעמו, הינו בעל עבר פלילי כי במי .3.15

 : משמעו אחד מאלה" פלילי עבר" זה סעיף הוא יידרש להחליף את העובד/השמאי הנ"ל לאלתר. לצורך

 חלפה ובלבד שלא, העבירה נעברה שבו למועד קשר ללא, קלון עמה שיש בעבירה הרשעה כל .3.15.1

 שנות.ההתיי תקופת

 הסתיים. לא הפלילי ההליך עוד כל קלון עמה שיש לעבירה בקשר אישום כתב הגשת .3.15.2

, יפעל עליו יחול/או ועל הספק  חל, 1998-"חהתשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון חוקבמידה ו כי .3.16

 תקופתב לפחות עובדים 100 יעסיק/או ו מעסיק והוא ובמידה, 9לקיימו לרבות הוראות סעיף 

 לפי חובותיו יישום לבחינת החברתיים והשירותים הרווחה העבודה משרדכל למנ יפנה, ותההתקשר

 .שיינתנו ככל, והנחיות הוראות ליישום ויפעל הנ"ל 9 סעיף

, והוא מחוייב להודיע לעמידר על הצהרותיו והתחייבויותיו כמפורט בהסכם זהמתבססת על  עמידרכי  .3.17

 .כל תקופת ההתקשרותכל שינוי שיחול )ככל שיחול( בהן במשך 

 החלפת שמאי .4

לדרוש, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומטעמים סבירים, את עמידר שומרת לעצמה את הזכות  .4.1

תחייב להחליף את הספק מיום.  14, בהודעה מוקדמת של השמאי מטעם הספק בשמאי אחרהחלפת 

ו כל טענה ו/או תביעה , וזאת מבלי שתהיה ללאחר קבלת הדרישה כאמורבסמוך  השמאי בשמאי אחר

 .בקשר לכך

הספק לא יהיה רשאי להחליף את השמאי בתקופת ההתקשרות, אלא אם התקיימו הוראות סעיף זה  .4.2

 להלן.



 
 

 
 

 הבלעדי דעתה לשיקול בהתאםלשביעות רצונה ו, עמידר של ובכתב מראש אישורלהחלפת השמאי כפופה  .4.3

 הספק דרישת בשל ההסכם את לבטלרשאית  או/ו להחלפה להסכים שלא רשאית תהא אשר, והמוחלט

)ניסיון, כשירות,  לשמאי המחליף בקשר ותנאים הוראות ולהציב לדרוש רשאית או/השמאי ו להחלפת

, , ו/או רשאית לדרוש כי הספק יציע השמאי אחר'וכו עמו שתיערך לחפיפה בקשר ,מקצועיות וכיו"ב(

  .לכך בקשר דרישה או/ו תביעה או/ו טענה כל תהא לא ולספק

לא יהיה בהחלפת השמאי כדי לגרוע מאחריותו המלאה של הספק לביצוע מלוא התחייבויותיו על פי  .4.4

ו/או להטיל על עמידר אחריות בקשר עם הסכמתה )לרבות דחיית מועדים לביצוע השירותים(  הסכם זה

ו על להחלפת השמאי ו/או בקשר עם כל פעולה שבוצעה על ידי השמאי המוחלף ו/או השמאי המחליף ו/א

 ידי מי מטעמם ו/או מטעם הספק.

הספק יישא באחריות לכך כי השמאי המוחלף יבצע חפיפה מלאה לשמאי המחליף, באופן שבו יוכל  .4.5

השמאי המחליף לבצע את תפקידו כנדרש ובהתאם להוראות ההסכם, ומבלי שתהיה בחפיפה ו/או 

 ים. בהחלפת השמאי כדי לגרום לכל עיכוב ו/או פגם ו/או ליקוי בשירות

וכל הכרוך בביצוע ההחלפה, תתבצע על אחריותו  –בין ביוזמת הספק ובין ביוזמת עמידר  –החלפת שמאי  .4.6

הבלעדית ועל חשבונו של הספק והספק לא יהיה זכאי בשל כך לכל תמורה ו/או תשלום ו/או פיצוי ו/או 

 שיפוי מכל מין וסוג שהוא. 

 תקופת ההתקשרות  .5

שנים  3ידי עמידר )לאחר חתימת הספק( ולמשך -חתימת ההסכם על אספקת השירותים תחל החל ממועד .5.1

 (."תקופת ההתקשרות הבסיסית")להלן: ממועד החתימה כאמור 

ההתקשרות הבסיסית לתקופות  תקופת את להאריך האופציה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהיה לעמידר .5.2

, בכל תמהיל תקופתי "(האופציה תקופות" להלן) חודשים 24נוספות אשר תהיינה בהיקף מצטבר של עד 

-מ יאוחר באם עמידר תודיע לספק בכתב לא לתוקפן )ככל שימומשו( ייכנסו האופציה תקופות שתבחר.

 כוונתה על האופציה הראשונה, לפי העניין, תקופת או ההתקשרות הבסיסית תקופת תום לפני יום 30

  האופציה. את לממש

 האופציה. בתקופות יחולו, המחויבים בשינויים, זה הסכם הוראות .5.3

תקופת  :"יחד להלן ההתקשרות הבסיסית וכן תקופות האופציה ככל שתמומשנה, תקראנהתקופת )

 ."(ההתקשרות

את זכויותיה בסעיף זה לעיל כלפי מי  לממשאו שלא  לממשתהיה רשאית  עמידרמובהר בזאת, כי  .5.4

 ספקול דעתה הבלעדי והמוחלט וה(, על פי שיק, כהגדרתם להלןאו חלקםו/)כולם  נוספיםספקים המה

מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר  המוותר בזאת, באופן סופי מלא ובלתי חוזר וכן יהי

 .הנוספים מהספקיםלכך, לרבות טענות שמקורן בחוסר שוויון בינם לבין מי 



 
 

 
 

 ספקים נוספים  .6

 הלן: , כדלהספק מצהיר ומתחייב בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר

שזכו יחד עם הספק  ,התקשרה עמידר בהסכם מסגרת גם עם ספקים נוספיםידוע לו שבמסגרת המכרז כי  .6.1

 ".הספקים הנוספיםיקראו להלן: ", והם הספקבחטיבה בה זכה לספק שירותים 

פים הנוס ים, מהספק ו/או מהספקשירותיםרשאית להזמין  עמידרכי במהלך תקופת ההתקשרות תהיה  .6.2

, וזאת בהתייחס, לעת-וויוני ככל שניתן ולפי שיקול דעתה הבלעדי של עמידר וצרכיה מעתבסבב הוגן וש

 . בין היתר, לתחומי מומחיות, ניסיון, עומסים, זמינות, מקצועיות וכיו"ב

לא יחייב את במכרז ביחס לחטיבה בה זכה הספק,  הספק והספקים הנוספיםכי סדר/דירוג זכייתם של  .6.3

ותים מכל אחד מהספקים, וההזמנה תתבצע באופן ובתנאים הנקובים לשם השירלצורך הזמנת  עמידר

 כך בשאר הוראת ההסכם.

זה לעיל, והוא מוותר  6הספק מודע ומסכים לסמכויות ולזכויות עמידר כפי שהן נקובות בהוראות סעיף  .6.4

יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה,  בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן

מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של עמידר ו/או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות 

 כאמור. 

 תמורה ותנאי תשלום .7

 ובכפוף למילוי כל יתר התחייבויות הספק על פי , במלואם ובמועדם,כל השירותיםלאספקת בתמורה  .7.1

להסכם זה  1י'נספח לספק תמורה בהתאם לאמור ולמפורט ב עמידרתשלם ההסכם במלואן ובמועדן, 

 "(.התמורה: ")להלן

 לכל סכום שישולם יתווסף מע"מ בשיעורו החוקי במועד ביצוע כל תשלום. .7.2

התמורה לא תישא ריבית מכל צורה ובכל אופן שהם וכן לא תישא הצמדה כלשהיא לכל אורך ההתקשרות  .7.3

 הספק לרבות בתקופות האופציה )ככל שיחולו(.עם 

יגיש למזמין השרות בחטיבה/באגף את דרישת התשלום עבור כל הזמנה חתומה ומתוקצבת  הספק .7.4

באמצעות נציג  - תאשר שקיבל, בדרך של הגשת חשבון בצרוף ההזמנה המקורית שקיבל מעמידר. עמידר

ביצוע  שעות העבודה והיקף נכונות את - עמידר ורכז הכספים בעמידר, ולפי שיקול דעתם המוחלט

מובהר כי עמידר תוכל שלא לאשר מרכיבים שונים בחשבון . התמורה לתשלום כתנאי השירותים וזאת

 שהגיש הספק ובהתאם לכך לדרוש כי הספק יוציא חשבון מתוקן.

 מיד עם קבלת תשלום שכ"ט בחשבונו, יעביר השמאי חשבונית מס )מקור( לחשבות האגף. .7.5

  .החשבונית המצאת מיום 45תשלם לספק את התמורה החודשית בתנאי שוטף +  רעמיד .7.6

 אישור הספק ידי על יוצג אם אלא, לספק שישולם תשלום מכל במקור מס לנכות זכאית תהיה עמידר .7.7

 .דין פי על המתחייבת נמוך בסכום ניכוי בדבר עדכני או במקור מס מניכוי פטור בדבר



 
 

 
 

חישב, תימחר ושיקלל מצהיר ומאשר כי הספק הסכם ובמסמכי המכרז, מבלי לגרוע מכלליות האמור ב .7.8

פי הסכם זה בהתאם לאופיים הייחודי, וכי הוא -את השווי המלא של השירותים שהוא יתן לעמידר על

את כל העלויות וההוצאות שיהיו לספק במהלך כל תקופת  מצא שסכום התמורה הינו מלא, סופי וכולל

שהיא לא תישא בכל הוצאה  עמידר, ו, מיסיםרישיונות עלויות בגין, לרבות אך לא רק ההתקשרות

והחזר ההוצאות המפורשים  מתן השירותים מעבר לסכום התמורהביצוע או שתהיה לספק בקשר עם 

 בהסכם זה.

במתואם  שייקבע של הספק, כפי הבנק לחשבון ישירות את תשלומי התמורה לבצע רשאית תהיה עמידר .7.9

 .לעניין ומעניין לעת מעת עמידר בחירת לפי והכל, אחרת תשלום ךדר בכל או הספק, עם

  אחריות לנזקים  .8

ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או אבדן לרבות אבדן תוצאתי לכל נזק יישא באופן בלעדי באחריות הספק  .8.1

 עמידרלספק ו/או לעובדיו ו/או ל)לרבות אדם גורם או שיגרם, באם יגרם, לגופו של כל ( הנזק")להלן: "

ו/או  בקשר עם, כתוצאה מ ו/או כלשהו( ו/או לרכושו של מי מהם /או למי מטעמה ו/או לצד שלישיו

מטעמו שלו ו/או מי ו/או קבלני המשנה עובדיו הנובע מהשירותים שניתנו או בוצעו ע"י הספק ו/או 

ישרין ובין ביצוע ההסכם ו/או מאי ביצועו ו/או מביצועו החלקי ו/או הפגום, בין אם נגרם במובקשר עם 

 אם נגרם בעקיפין. 

 רכוש או/ו אדם כלפי פגיעה או/ו נזיקין מעשה למנוע מנת על זהירות באמצעי לנקוט מתחייב הספק

 . כלשהם

שהספק אחראי להם על פי הסכם זה  הנזקבגין מלוא סכום ולשפותה  עמידראת מתחייב לפצות הספק  .8.2

לשלם במסגרת פסק דין ו/או  עמידראו שתחויב ו/או למי מטעמה ו/ עמידרו/או על פי דין, שנגרמו ל

 עמידרעקב דרישה ו/או תביעה שתוגש נגד  ו/או במסגרת כל הליך משפטי אחר, לרבות גישור או בוררות

בקשר לכל עניין שהספק אחראי לו על פי הסכם זה או על פי כל דין, לרבות כל ההוצאות הנלוות 

ודיעה לספק על כל תביעה או דרישה כאמור בהקדם ה עמידרהקשורות להליכים אלו, ובכפוף לכך ש

על פי כל  להצטרף להליך המשפטי נשוא התביעה ספקתאפשר להאפשרי לאחר היוודע לה על כך, וכן 

תגיע להסכמה או לפשרה עם התובע בהליך המשפטי ללא הסכמת הספק מראש , וכן עמידר לא דין

תהיה  עמידרו ,הספק על פי הוראות הסכם זה מאת עמידרהסכום כאמור ייחשב כחוב המגיע ל ובכתב.

 רשאית לקזזו מכל סכום שהיא חבה לספק לפי הסכם זה ו/או הדין.

כדי לגרום  עמידרו/או במתן הוראות על ידי  עמידראין בהוראה מהוראות הסכם זה ו/או בפיקוח של  .8.3

עלול להיגרם לגופו של ו/או למי מטעמה להיות אחראית או כדי לחייבה בפיצויים בעד כל נזק ה עמידרל

הספק, עובדיו ושל כל אדם אחר הפועל מזמן לזמן בשמו או מטעמו של הנ"ל, ו/או של כל צד שלישי 

מחמת פעולה, רשלנות, מחדל, מקרה אסון או כל סיבה אחרת הקשורה ו/או לרכושם של כל אחד מאלה, 

לתוצאות כל המלאה באחריות  ו/או הנובעת מביצוע הוראות הסכם זה או מאופן ביצוען, והספק יישא

לנזק. האמור בסעיף זה כפוף  עמידרמקרה מהמקרים המפורטים לעיל, אלא אם הוכחה אחריותה של 

 לסעיף הפטור שלהלן.



 
 

 
 

מכל אחריות לכל נזק )ישיר או עקיף( שייגרם לרכוש ו/או ציוד אשר  עמידרהספק פוטר בזאת את  .8.4

, למעט נזק נערך על ידו ביטוח לרכוש ובין אם לאובבעלות ו/או אחריות ו/או שימוש הספק בין אם 

 . ידי עמידר או מי מטעמה-שנגרם על

 ביטוח  .9

, השירותים ביצוע תחילת מועד ולפני זה הסכם פי על או/ו דין פי על הספק של מאחריותו לגרוע מבלי .9.1

ריות השירותים ולעניין ביטוח אח ביצוע תקופת כל למשך חשבונו על ולקיים לערוך הספק מתחייב

עריכת הביטוח  באישור המפורטים הביטוחים את, חודשים 36מקצועית למשך תקופה נוספת של 

 "(.אישור הביטוח)להלן: " 2י'נספח כ מסומן -המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו 

, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדםוהוא מתחייב , הביטוחיםמתחייב למלא אחר כל תנאי הספק  .9.2

בכל יודגש, כי הספק יישא . א לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחיםל

 י הספק.בביטוח הנקוביםת העצמית וההשתתפ מימקרה בסכו

מתן השירותים על מועד תחילת ללא כל דרישה מצד עמידר, הספק מתחייב להמציא לידי עמידר, לפני  .9.3

. הספק מצהיר, כי ידוע לו, שהמצאת א חתום כדין על ידי המבטחכשהו, את אישור הביטוח הסכם זהפי 

הינו תנאי מתלה ומקדמי למתן השירותים על ידו,  כשהוא חתום כדין על ידי המבטחאישור הביטוח 

לפני מועד  ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

בגין הארכת תוקפו  הביטוחאישור עמידר את להפקיד בידי הספק תחייב , מהספקתום תקופת ביטוחי 

 לעיל. 9.1 כאמור בסעיףלתקופות ביטוח נוספות ולמשך כל התקופה בה התחייב לערוך ביטוחים 

 איב או/ו בבדיקתו, הביטוח אישור בהמצאת, הביטוחים בעריכת יהיה לא כי במפורש בזאת מוסכם .9.4

 הספק ביטוחי של התאמתם בדבר אישור להוות בכדי מטעמה מי ידי על או/ו עמידר ידי על בדיקתו

 או/ו עמידר על כלשהי אחריות להטיל בכדי בכך יהיה ולא, היעדרם או היקפם, תוקפם, טיבם, למוסכם

 .מהספק כלשהי אחריות להסיר כדי או/ו מטעמה מי

 זכאית תהא לו הפיצוי או/ו השיפוי מסכום להפחית כדי אלא בו יהיה לא כלשהם ביטוח תגמולי תשלום .9.5

 .הפסד או נזק בגין עמידר

לערוך את הביטוחים  ת,, אך לא חייברשאית עמידר תהא, כולן או חלקן יותיובהתחייבוהספק עמד לא  .9.6

כל סכום שהוא וזאת מבלי לגרוע  וו/או לשלם במקומ וועל חשבונהספק של  ואו חלק מהם במקומ

 .לכל סעד אחרעמידר של  המזכות

מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט באישור הביטוח הינה בבחינת דרישת מינימום  .9.7

המוטלת על הספק שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. על הספק לבחון את חשיפתו לחבות 

ע מלהעלות כל טענה ו/או ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. הספק מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מנו

דרישה כלפי עמידר בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על 

 ידו. 

הספק מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עמידר בגין כל נזק שהוא זכאי  .9.8

פוי אלמלא ההשתתפויות העצמיות לשיפוי על פי הביטוחים שהתחייב לערוך, או שהיה זכאי לשי



 
 

 
 

הנקובות בפוליסות, והוא פוטר את עמידר מכל אחריות לנזק כאמור ומתחייב לפעול למיצוי זכויותיו 

 על פי הפוליסות.

 בעלות במסמכים .10

 המפות, וכן כל תוצרי העבודה השומות, התשריטים,הבעלות בכל התוכניות, התרשימים, החישובים,  .10.1

בלבד, ולספק מוענקת זכות שימוש  עמידרהינה של  בקשר עם הסכם זה הכיןוכל המסמכים שהספק 

תהיה רשאית להשתמש בהם לפי ראות עיניה, לרבות להעבירם לספק אחר, ללא  עמידרבהם בלבד. 

הגבלות כלשהן ומבלי שהספק יהיה זכאי לפיצוי נוסף בנוסף לתמורה שנקבעה בין הצדדים. הספק 

 בגין, בין לתביעות כספיות ובין לתביעות עמידרבגין זכותה זו של  מוותר בזאת על טענה ו/או דרישה

 זכות יוצרים ובין לתביעות מכל סוג שהוא.

הספק לא יעתיק מסמכים, תכניות, חישובים, תרשימים וכד' ולא יעבירם לגורם כלשהו, ללא אישור  .10.2

 מראש ובכתב. עמידרמ

ע"י בכל מקרה בו הובא ההסכם לסיום וה, לפי הסכם ז עמידרהספק ל ידי-עלהשירותים מתן עם סיום  .10.3

 המקורות העתקיאת  עמידרלמסור ל חייב, הספק עמידרמכל סיבה שהיא או לפי דרישת  עמידר

החישובים, התרשימים או המסמכים האחרים( שברשותו הקשורים )וההעתקים של כל התוכניות 

  .הסכם זה נשואלשירותים 

ולהעביר לפחות, שנים  7במשרדו במשך ביצע שת המקוריחוות דעת לשמור את  הספק מתחייב .10.4

  .ל עתכהעתקה/הדפסה נוספת לעמידר ב

 שמירה על סודיות .11

על מידע סודי ו/או מידע רגיש, הכל כמפורט וכמוגדר בנספח  יות מוחלטתשמור בסודמתחייב להספק  .11.1

 התחייבות במכרז. הצעתו ממסמכי אשר הספק חתם עליה כחלק ,סודיות על לשמירה התחייבות -' ה

 ההתקשרות. בתקופת( המחויבים בשינויים) לחול תמשיך זו

 הזהירות אמצעי בכל ולנקוט, הסודי ו/או מידע רגיש המידע את בהקפדה לשמור מתחייב הספק .11.2

 גורמי הוראות קיום באמצעות לרבות, אחר לידי הגעתו או/ו אובדנו ומניעת אבטחה לשם הנדרשים

 .שיידרש ככל, עמידר של המידע אבטחת

הוראות סעיף זה יחולו אף על כל מי שמועסק על ידי הספק ו/או מטעמו בביצוע הסכם זה, ופעולתו  .11.3

. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הספק נעשתה ע"י הספק עצמו תחייב את הספק לכל דבר ועניין כאילו

אך ורק לעובדי הספק, אשר הגישה למידע הסודי נחוצה להם  מתחייב להגביל את הגישה למידע הסודי

מעובדיו ומי  אחד שכל לכך לפעול מתחייב לשם ביצוע השירותים מכוח הסכם זה. בהתאם לכך, והספק

 התחייבות. כתב על חתימה באמצעות, זו התחייבות פי על לפעול אישית יתחייב מטעמו,

פי סעיף זה מהווה עבירה לפי סימן ה' פרק ז' -ייבותו עלמילוי התח-הספק מצהיר בזאת כי ידוע לו שאי .11.4

 , והפרה יסודית של הסכם זה.1977-לחוק העונשין, התשל"ז



 
 

 
 

, מיידי באופן, ההסכם את לבטל עמידר את תזכה אשר, ההסכם של יסודית הפרה מהווה זה סעיף הפרת .11.5

 העומד סעד לכל ידרעמ של מזכותה לגרוע מבלי וזאת, לספק ובכתב מראש התראה במתן צורך ללא

 .זה הסכם או דין כל י"עפ לזכותה

ולספק לא תהא כל תביעה  עמידרנה הבלעדי של יהספק מאשר בזאת שכל המידע הסודי האמור הינו קני .11.6

 מכל מין וסוג שהוא בקשר לאמור לעיל בסעיף זה ולנובע ממנו. 

 ואי תחרות ניגוד עניינים .12

תחייב ניינים לצורך ההתקשרות בהסכם זה. כמו כן, מצהיר כי אינו מצוי במצב של ניגוד עמ הספק .12.1

שלא לעשות כל פעולה ו/או עבודה ולא להתקשר בהסכם עם צד שלישי כלשהו שעלול להיות בהם הספק 

ולא להימצא במצב בו קיימת אפשרות  ,משום ניגוד עניינים עם פעולותיו והתחייבויותיו על פי הסכם זה

, וזאת לאורך כל תקופת ההתקשרות ולאחר שלושה חודשים סכם זהפעולות לפי ההלניגוד עניינים עם 

 .מתום תקופה זו

)לרבות כוונה לביצוע  ללא דיחוי על כל חשש ואפשרות של ניגוד עניינים עמידרנציגי יודיע ל הספק .12.2

כי קיים  עמידר נציגי ובאם אכן קיים ניגוד עניינים. מצא ושיחליט הם אלה עמידר ינציג, והתקשרות(

 .בעניין זה עמידר ינציגלפעול על פי הנחיות  הספקעניינים, מתחייב  ניגוד

בזאת כי התחייבות זו תחול על כל אחד מהמועסקים ו/או הפועלים מטעם הספק בהקשר  מובהר .12.3

פי -להתקשרות זו, והספק מתחייב לפעול באופן קפדני לכך שכל אחד מהם יתחייב אישית לפעול על

 התחייבות זו. 

כחלק ממסמכי הצעתו להעדר ניגוד עניינים  התחייבותעל  הספקיומו של סעיף זה לצורך הבטחת ק .12.4

 במכרז, והתחייבות זו תמשיך לחול )בשינויים המחוייבים( בתקופת ההתקשרות.

, כשכיר ובין כעצמאי בין, בעקיפין ובין במישרין בין, שירותים להתחרות ו/או ליתן שלא מתחייב הספק .12.5

 תקופת כל במשך וזאת זה, הסכם במסגרת שירותים ייתן או/ו ןנת שלגביהם עם נכסים בקשר

 .סיומה לאחר שנתיים ועד ההתקשרות

 מיסים .13

מתחייב כי הוא ו, 1976 -הינו עוסק מורשה בהתאם לחוק מס ערך מוסף, תשל"והספק מצהיר, מאשר  .13.1

או חוק ו/ 1961 -יש בידיו את כל האישורים הדרושים לפי פקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, התשכ"א

 ., לרבות אישור על ניהול ספרים כדין1976 -עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

ו בלבד, ייד-כל המיסים החלים על תשלום התמורה לספק לפי הסכם זה יחולו על הספק וישולמו על .13.2

 מע"מ.למעט מס ערך מוסף שיתווסף כדין לתמורה, או במועד בו על הספק לשלמו לשלטונות 

 במקור אם בכלל יבוצע לפי אישור שיומצא ע"י הספק לעמידר ובכפוף להוראות החוק.ניכוי מס הכנסה  .13.3



 
 

 
 

ועל חשבונו את כל התשלומים שיש לבצע עפ"י החוק בגין מתן השירותים, כולל  הספק מתחייב לשלם .13.4

פי דין, -תשלומים למס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות וכל תשלום אחר או נוסף שיחול עליו על

 עבור המועסקים מטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו שלפי הסכם זה.עבורו ו

לעמידר, אחת לשנה ו/או על פי דרישתה בכל עת, אישור רואה חשבון על מילוי הספק מתחייב להגיש  .13.5

 .ההתחייבויות לעיל

 מעביד בין הצדדים -העדר תחולת יחסי עובד .14

אלא כשהספק  ,ים בין עובד למעבידא במסגרת יחסי עבודה הנהוגשל יינתנו לעמידר הספק שירותי .14.1

 כדי נשוא הסכם זה, ואין בהתקשרות עמידרעצמאי, המעניק את שירותיו ל כקבלןפועל בהסכם 

  .ו/או מי מטעמו עובד בין עמידר לבין הספק ו/או מי מעובדיו–להקים יחסי מעביד

ידר ובין הספק ו/או מעביד בין עמ-אין ולא יהיו יחסי עובדהצדדים מצהירים ומאשרים כי בכל מקרה  .14.2

בגדר האמור, מובהר  .מטעמו של הספקמי /או המועסקים על ידו ו/או ובין עמידר לבין מי מהעובדים 

לא יהיו זכאים כלפי עמידר לכל זכות המגיעה לעובד ו/או מי מטעמו /או עובדיו ו במפורש כי הספק

 .דח הסכם כלשהו החל על עובוח צו הרחבה ו/או מכועפ"י הדין ו/או מכ

כסוכן, ו/או מי מטעמו /או עובדיו הספק ולא יראו את בגדר האמור ומבלי לגרוע מכלליות האמור, 

ובהתאם להוראה מפורשת  כשליח או נציג עמידר, אלא אם נעשה כזה במיוחד לצורך עניין פלוני

 בהסכם.

הסכם ככל שמועסקים ורק בהתאם לאמור ב -הספק מתחייב כי יבהיר לעובדים המועסקים מטעמו  .14.3

-כי הוא המעביד שלהם, וכי לא קיימים בין עמידר לבינו ו/או בין עמידר לבין עובדי הספק יחסי עובד -

 .ויעגן את הדברים בהסכם עבודה ו/או הודעה לעובד כדין מול עובדיו ,מעביד

 ידו-על שיועסקו העובדים לגבי העבודה חוקי אחר ההסכם תקופת בכל לקיים הספק מתחייב .14.4

 הקיבוציים ההסכמים בהוראות האמור את וכן זה הסכם פי-על לעמידר ותיםשיר המספקים

ככל  קיבוצי חוזה כל או/ו ההסתדרות לבין הכלכליים הארגונים של התיאום לשכת שבין, הכלליים

 ההרחבה צווי לרבות, בעתיד יותקנו או, יוארכו אלה שהסכמים כפי או זה בענף תוקף-בר והוא שנערך

 אלה. יםהסכמ פי-על שהוצאו

, החלים תשלומי חובה אחרים ,מסים, הזכויות הסוציאליות ,התשלומים אתשא וישלם לבדו יספק יה .14.5

, לרבות אך לא רק שכר מעביד-עובדידיו מכוח יחסי -כל אחד מהעובדים המועסקים על בגיןעל פי דין 

 ויי פיטורים,, פיצדמי חופשה שנתית, דמי מחלה, תשלום עבור ימי חגי ישראל, דמי הבראהעבודה, 

 ,וכן יבצע במועדם את כל הניכויים שעל מעביד לבצע עפ"י החוק, כולל ניכוי מס הכנסה וביטוח לאומי

הספק מתחייב כי שכר איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים. ולתשלומים לקרנות 

, מינימום שכר בחוק הקבועהעבודה המינימאלי שישולם על ידו בפועל, לא ייפחת מהשכר המינימאלי 

  .1987-"זהתשמ

מעת לעת, או באופן קבוע כל מסמך  ,עמידר תהיה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מן הספק להמציא לה

את כל המספקים את השירותים לעמידר ו/או ראיה המעידים כי הספק עומד בחובתו לשלם לעובדיו 



 
 

 
 

, של עובדיו ולרבות תלושי שכר לעיל, לרבות אישור רו"ח ו/או תצהיר אמורהתנאים הסוציאליים כ

והספק מתחייב להמציא לעמידר לפי דרישתה,  ,אישורי העברה / הפקדה וכן כל מסמך אחר ו/או נוסף

 את המסמכים כאמור.

-בעילה כלשהי בקשר ליחסי עובד עמידרמתחייב כי לא יתבע את  ספקמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ה .14.6

וכי אם יעשה כן, או אם יחולו על  עמידרלבין י מטעמו( )ו/או מי מעובדיו ו/או מ הספקמעביד בין 

מעבר לאמור בהסכם זה, הנובעות מקביעה כלשהן נוספות ו/או עלויות הוצאות תשלומים ו/או  עמידר

כל גוף שיפוטי כי שררו  או והתעשייה , לרבות משרד הכלכלהמנהלית או שיפוטיתשל רשות מוסמכת, 

/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו במהלך תקופת ההתקשרות ו הספקלבין  ן עמידרמעביד בי-יחסי עובד

תשלום ו/או כל  בגיןהראשונה לכך, ה , לפי דרישתעמידרישפה את אזי הספק  –, פי הסכם זה-על

בגין או בקשר עם תביעה אזרחית ו/או  ו/או עלות שיחולו על עמידר ו/או יידרשו ממנה כאמורהוצאה 

, עמידרישפה את אזי הספק  –והוצאות משפט  דין-ת שכר טרחת עורכיפלילית ו/או הסכם פשרה, לרבו

ו/או עלות שיחולו על עמידר ו/או יידרשו הוצאה תשלום ו/או כל  בגיןהראשונה לכך, ה לפי דרישת

בגין או בקשר עם תביעה אזרחית ו/או פלילית ו/או הסכם פשרה, לרבות שכר טרחת  ממנה כאמור

הודיעה לספק על כל תביעה או דרישה כאמור בהקדם  עמידרכפוף לכך שוב ,והוצאות משפט דין-עורכי

על פי כל  להצטרף להליך המשפטי נשוא התביעה ספקתאפשר להאפשרי לאחר היוודע לה על כך, וכן 

 . דין

ספק או למי שיבוא ל הסכומים אלה כנגד כל סכום שיגיע ממנולנכות לקזז  תרשאי תהיה עמידר

 מכוחו.

 .ההסכם של יסודית הפרה תהווה מתנאיו תנאי והפרת ההסכם יקרימע הינו זה סעיף .14.7

 סיום מוקדם של ההסכם .15

וזאת בלי שיהיה צורך לנמק,  - תהא זכאית להביא הסכם זה, כולו או מקצתו, לידי גמר עמידר .15.1

על ידי מתן הודעה מוקדמת מראש ובכתב על  -ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של עמידר 

יום  30, קרי יבוא ההסכם לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעת עמידר – ה הודעה כאמורכך לספק. ניתנ

 . ממועד מסירת ההודעה על סיום ההסכם

עד למועד הגמר ובתנאים בגין השירותים שביצע תשלם לספק את התמורה שהוא זכאי לקבל  עמידר

 הבאים:

, אשר הסב נזק השמאיו/או  הבאת ההסכם לגמר לא נבעה ממעשה או ממחדל של הספק .15.1.1

 ו/או לצד שלישי כלשהו. הכלשהו לעמידר ו/או למי מטעמ

הספק מסר לעמידר את כל המסמכים, התוכניות, וכל מידע אחר שיש ברשותו ואשר קשור  .15.1.2

 לשירותים נשוא הסכם זה.

הספק העביר את כל המסמכים, התוכניות, והמידע שהיה בידיו  –בהתאם לדרישת עמידר  .15.1.3

חפיפה  ווביצע מולידי עמידר -שמונה עללספק החליפי  פקו על ידוהשירותים שסובעניין 

 וכן הדריך אותו ככל הנחוץ לשם היקלטות נאותה. מסודרת



 
 

 
 

תהא  בלבד עמידרלעיל,  15.1 כאמור בסעיף סיוםלהביא הסכם זה לידי  עמידרלפגוע בזכות  מבלי .15.2

 אשר להסכם 12-ו 11, 9הסעיפים את  הקבלןמקרה בו הפר זה לסיומו בכל  הסכםלהביא  רשאית

לא תיקן את  ספקימים וה 3הודעה מוקדמת של  לספקהפרה יסודית, ובלבד שנתנה  מהווה הפרתם

 .ההפרה, תוך התקופה כאמור

זכאי  הספק, יהיה הספקידי  על ההסכםשל  יסודית הכתוצאה מהפר ההסכםאת ביטול  עמידר הדרש

עמידר  בזכות לפגוע מבלי וזאת, יושבוצעו בפועל על יד שירותיםה בגיןאך ורק  תמורה מעמידרלקבל 

 שתגיע/או ו המגיעה מהתמורה כאמור ההפרה תיקון לצורך השהוציא ההוצאות סכומי את לקזז

 .כםההס פי על ספקל

לבטל  תהא עמידר רשאיתזה,  הסכםעל פי הוראות כל דין או  עמידרמבלי לגרוע מכל זכות אחרת של  .15.3

 בקרות אחד או יותר מן המקרים הבאים:  לאלתראת ההסכם 

 14הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו האמורות בהסכם זה ולא תקן את ההפרה תוך  הספק .15.3.1

 לכך.  עמידרימים מדרישת 

הספק של )או הכרזה כפושט רגל, לפי העניין( ת משפט מוסמך לפירוקו הוגשה בקשה לבי .15.3.2

למנות לו נאמן, מפרק, מפרק זמני, קדם מפרק, כונס לחלק מהותי מנכסיו ו/או להטלת ו/או 

או שהבקשה לא בוטלה או נדחתה בתוך  ,וניתן צו לפי הבקשה ,עיקול על חלק מהותי מנכסיו

ו תבקשה לפירוקו או להכרזבעצמו הגיש  הספקם ו/או בא, יום מהגשתה לבית המשפט 30

 . ו/או לעריכת הסדר נושיםכפושט רגל 

, כולו או מקצתו או בוצעה פעולה כלשהי לגבי הרכוש כאמור, הספקהוטל עיקול על רכוש  .15.3.3

(, והעיקולים כאמור ואו חלקו )כולהפרויקט באופן המונע או עלול למנוע מבעדו את ביצוע 

 ם ממועד נקיטתם. ימי 30לא בוטלו בתוך 

 בפס"ד בביצוע עבירה פלילית. ו, או מי מנושאי המשרה הבכירים בו הורשעהספק .15.3.4

  הספק העביר או המחה את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה לצד ג'. .15.3.5

, לא תשמש עילה לספק לתביעת פיצויים כלשהם זההודעה בדבר הפסקת ההתקשרות כאמור בסעיף  .15.4

, ובמקרה זה הספק יהיה זכאי לתמורה עבור השירותים שבוצעו על לתביעה כלשהיאו ו/או לטענה ו/

 .ידו בפועל עד למועד סיום ההסכם בלבד

לכל גורם  מסודר באופן משימותיו את להעביר הספק מתחייב -מכל סיבה שהיא  -זה  הסכם סיום עם .15.5

לצורך ביצוע השירותים  כמחליף נאותה היקלטות לשם נחוץ שיהא ככל ולהדריכו, עליו תורה עמידר

 עמידר רכוש המהווים מסמכים או/ו חומר כל לעמידר ( למסור10.3)מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  וכן

 ללא והכל, זה הסכם לפי עליו שהוטלו השירותים ו/או המטלות בביצוע הקשורים אחרים מסמכים או/ו

 זה. בהסכם במפורש הנקוב על תנוספ תמורה כל

בהתאם עמידר זה, לא יגרע מכל זכות אחרת העומדת ל 15סעיף ב לאמורבהתאם  ההסכםביטול  .15.6

 זה ו/או בהתאם להוראות כל דין. הסכםלהוראות 



 
 

 
 

 בלעדיות העדר .16

השירותים ועמידר רשאית בכל עת פי הסכם זה, כדי ליתן לספק בלעדיות כלשהי לביצוע -אין בהתקשרות על

פי שקול דעתה המוחלט, להתקשר עם אחר ו/או אחרים, למתן שירותים זהים ו/או דומים, גם תוך כדי -ועל

 .6תקופת ההתקשרות. האמור בסעיף זה הינו בנוסף לאמור בסעיף 

  השירותים ביצוע על סכסוך השפעת .17

 הסכמה אי או/ו מחלוקת נתגלעה בו מקרה בכל כי, חוזר בלתי באופן בזאת בומתחיי מצהיר הספק .17.1

, שהוא כל שיפוטי במותב נדונה אשר הסכמה אי או/ו מחלוקת לרבות, שהן וסוג מין מכל, הצדדים בין

 ללא ההסכם פי על התחייבויותיו שאר בביצוע או/ו השירותים בביצוע להמשיך באחריות הספק יישא

 .ההסכם הוראות לכל בהתאם, השהיות וא/ו עיכובים כל

 בשל תרופות) החוזים חוק הוראות לרבות, דין בכל האמור אף על כי, בזאת מובהר ספק הסר למען .17.2

 סיבה מכל וזאת, ההסכם את לבטל מקרה בשום רשאי יהיה לא הספק, 1970-א"תשל(, חוזה הפרת

 . בלבד וניממ סעד יהיה ההסכם פי על לספק יעמוד אשר היחיד והסעד, שהיא

 סמכות מקומית .18

אביב יפו, סמכות מקומית בלעדית לדון בכל הליך משפטי ו/או מעין -הצדדים מקנים בזאת לבתי המשפט בתל

לרבות הודעת צד  -משפטי בקשר להתקשרות ביניהם לפי הסכם זה ו/או בעניינו. "הליכים" לעניין סעיף זה 

 שאינם צדדים להסכם זה.שלישי ו/או לרבות הליכים כנגד או על ידי צדדים 

 שונות .19

תנאי הסכם זה משקפים את המוסכם והמותנה בין הצדדים, וכי הצדדים לא יהיו קשורים בכל  .19.1

בהסכם  יםהבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות בע"פ או בכתב שאינן נכלל

 זה, ושנעשו, אם בכלל, לפני חתימתו.

זה, אלא אם כן יעשה בכתב וייחתם על ידי שני הצדדים להסכם  לא יהיה כל תוקף לכל שינוי בהסכם .19.2

 זה.

הספק אינו רשאי להסב ו/או להעביר ו/או להמחות הסכם זה ו/או חלק ממנו ו/או את התחייבויותיו  .19.3

ו/או את זכויותיו לפיו, כולן או חלקן, במישרין או בעקיפין, לצד שלישי כלשהו, אלא אם קיבל את 

תב. היה והספק הוא תאגיד, לא יחולו בשליטה בו בתקופת ההתקשרות הסכמת עמידר מראש ובכ

שינויים אישיים, אלא אם הספק קיבל קודם לכן הסכמת עמידר מראש ובכתב לכך. עמידר לא תתנגד 

 הספק את לשחרר כדי בכך יהיה לא, כאמור עמידר הסכמת ניתנה לכך אלא מטעמים סבירים.

  . דין כל פי על עליו המוטלת כלשהי מחובה לפוטרו או זה הסכם לפי ומאחריותו מהתחייבויותיו

ובלבד שזכויותיו של הספק על  ,עמידר תהא רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה על פי הסכם זה

 פי הסכם זה לא תפגענה.

שעות על כל שינוי במעמדו המשפטי לרבות  72יודיע הספק לעמידר בתוך  -תאגיד  הינואם הספק 

 החלפת מנהלים, החלפת ו/או שינוי זכויות החתימה, כינוס נכסים, פירוק וכיו"ב.שינוי ו/או 



 
 

 
 

תשלום כל ו/או לעכב הספק מסכים בחתימתו על הסכם זה כי עמידר תהיה זכאית לקזז ו/או לחלט  .19.4

הדרוש למימוש או המגיע לעמידר מכוח הסכם זה או מכל סיבה שהיא, כל סכום המגיע לספק ממנה 

זה יהווה סעיף לפי הסכם זה, לרבות חיובים קצובים ומותנים. הספק מסכים כי  להבטחת זכויותיה

, באם דרישתה מהספק לביצוע ולפיכך עמידר לא תהיה חייבת במתן הודעת קיזוז נוספת ,הודעת קיזוז

 .יום ממועד מסירת הודעה בכתב 14תשלום החוב לא בוצעה בתוך 

 ה הינם מצטברים, אלא אם כן נכתב אחרת במפורש.הסעדים והתרופות המוקנים לעמידר לפי הסכם ז .19.5

, יעמדו בתוקפן עד לאחר סיום ההסכם עפ"יהספק מסכים, מתחייב ומאשר כי כל התחייבויותיו  .19.6

. הצדדים מסכימים ומאשרים כי ובמידה ונאמר מפורשות בהסכם אף לאחר מכן תקופת ההתקשרות

לבין הוראות הסכם זה, אזי יגברו  בחוברת המכרז שבמכרזהאמור  ביןבמידה ותתעורר סתירה 

 הוראות ההסכם.

מזכויותיו על פי הסכם זה ו/או על זכות שום התנהגות מצד מי מהצדדים לא תחשב כוויתור על איזה  .19.7

פי הדין, או כוויתור או כהסכמה מצדו לאיזו הפרה או אי קיום תנאי מתנאי ההסכם או כמעניקה 

ותה על פי ההסכם או בשינוי, ביטול או תוספת של תנאי דחייה או ארכה לביצוע כל פעולה שיש לעש

 אלא אם כן יעשה במפורש ובכתב. -שהוא 

כתובות הצדדים בהסכם זה הן כקבוע במבוא להסכם. כל הודעה שתישלח בדואר רשום לפי אחת מן  .19.8

שעות ממועד שיגורה, ואם תימסר ביד או  72הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה לצד הנמען בתוך 

 שעות ממועד מסירתה. 24לח בפקס, אזי תוך תש

 ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 : ____________________תאריך           : ______________________תאריך

  

 לשיכון הלאומית החברה עמידר  הספק
 מ"בע בישראל



 
 

 
 

 הסכםנספחי ה

 רהוהתמו השירותים תכולת -  '1נספח  

 אישור קיום ביטוחיםנוסח  - ' 2נספח  

 

  



 
 

 
 

 תכולת השירותים והתמורה –' 1נספח 
 

  מידע כללי ומפרט –שירותי שמאות 

 כללי: .1

במסמך הזמנה מתוקצב באופן פרטני לכל  כל עבודות השמאות ללא יוצא מן הכלל, יוזמנו ע"י עמידר 1.1
 עבודה בנפרד. על בסיס הזמנה מתוקצבת זו, יבוצע התשלום לאחר ביצוע העבודה שהוזמנה.

: בכל מקום שמצויין תעריף מינימום, יש לחשב את גובה התשלום של העבודה, ובמקרה תעריפי מינימום 1.2
 ישולם מחיר המינימום. -שיצא נמוך ממחיר המינימום

 מפות בקבצים.הגשת  1.3

  PDFתימסרנה לעמידר בפורמט  השמאותכל עבודות 

את הקבצים יש לשלוח לעמידר בדואר אלקטרוני כשהם חתומים בחתימה אלקטרונית מאושרת של 
 טרם תחילת העבודה. לשמאי. כתובת הדואר האלקטרונית תימסר השמאי

 :שמאיהתוספת עבור מרחק ממשרד  1.4

ק"מ תשולם תוספת מרחק באחוזים מהיקף  75השמאי מעל  בעבודות במקומות המרוחקים ממשרד
  העבודה, כמפורט בטבלת התעריפים לתשלום שלהלן.

 תוספת עבור עבודה דחופה: 1.5

עבודה המוגדרת "דחופה" בהתאם להזמנת עמידר מראש ובכתב שנחתמה ע"י מנהל החטיבה, תסופק 
 תוך עד שבעה ימים מהזמנתה.

וספת תשלום כמפורט בטבלת התעריפים לתשלום שלהלן. התוספת ת שמאילבגין עבודה דחופה תשולם 
 תשולם רק באם הושלמה העבודה תוך פרק הזמן הנ"ל

הגשת טיוטת חוות דעת שמאית לעמידר לצורך בחינתה ומתן הערות עליה על ידי שמאי מבקר מטעם  1.6
 רשות מקרקעי ישראל. 

שבוצעו בה התיקונים על פי הערות העבודה תוגש לאחר אישורה על ידי השמאי המבקר ו/או לאחר  1.7
 השמאי המבקר  כשהיא חתומה על ידי השמאי.

 עבודות מיוחדות/ שרות יעוץ לוועדות מקצועיות:  .2

"עבודות מיוחדות" תכולתן תפורט -שאינן מפורטות בחוזה זה תוזמנה ותשולמנה כ שמאותעבודות 
 ותתוקצב לשמאי, בהזמנה מפורשת מראש ובכתב ע"י עמידר.

 
שישמש כיועץ  שמאירשאית להזמין "עבודות לפי שעות" למגוון צרכי העבודה השוטפת, ובין היתר:  עמידר

 השמאיוכחבר צוות בוועדות המקצועיות השונות המתקיימות בתוך משרדי חברת עמידר, במסגרתן יבחן 
ף השעתי רילדיון. תעריף שעת העבודה הינו בהתאם לתע ותהמוגש חוות הדעת השמאיותאת תקינות ואיכות 

 .בנספח התמורה

  



 
 

 
 

 נספח התמורה 
 

 ]יצורף כנספח להסכם בעת חתימתו[
 עריכת שומות .1

 ע"י מרחבי עמידר ר"פ -נכסי ר"פ -שומות לצורכי מכירת הנכסים המכר/חכר 1.1 
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הכנת שומה למכירת נכסים )מגורים/שימוש אחר( ביחידות בהם דיירים  1.1
 מוגנים/אחר וכן ביחידות פנויות.

השומה תקבע: שווי הנכס כריק ופנוי, שווי הזכויות למכר, שווי זכויות 
לחכר, הערכת דמי הסכמה לתופסות בניה ומרכיבים נוספים, עפ"י 

 דרישת המזמין.

1,200 

ת שומה למכירת זכויות הבעלים במכרז לנכס פנוי/תפוס ע"י דיירים הכנ 1.2
 מוגנים/פולשים/אחר.

השומה תקבע: שווי הנכס כריק ופנוי, הערכת שווי זכויות 
 המחזיקים/דמי פינוי/אחר.

יחשב כיחידה 
 נוספת

 220 תעריף שעת ייעוץ 1.3
 500 תעריף לישיבה ראשונה אצל השמאי המכריע 1.4

לישיבה  300 ה נוספת לאותה השומהכל ישיב
 נוספת

ימים מיום מסירת  7שומה שהוגדרה כדחופה, בוצעה והוגשה בתוך  1.5
 ההזמנה לשמאי 

+ לסעיפים  20%
1.1, 1.2 

יש לקבל אישור מראש ובכתב ממונה המכר/התפעול של  -שומה חריגה 1.6
 שבנספח זה. 3.5אגף רשות הפיתוח, כמפורט בסעיף 

 

 



 
 

 
 

 ר"פ -ע"י מרחבי עמידר -מות במסגרת ניהול נכסי ר"פשו 1.2
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  שומה לשווי דמי מפתח 2.1
 
 
 

800 
 

שומה לדמי מפתח בתוספת דמי הרשאה/הסכמה/דמי פינוי )עבור תוספת  2.2
 ל(בניה/שינוי יעוד/ניצו

 )עבור תוספת בניה/שינוי יעוד/ניצול( שומה לדמי הרשאה/הסכמה 2.3
 שומה לדמי הרשאה/הסכמה בתוספת דש"ר 2.4
 שומה לדמי שימוש ראויים )דש"ר( 2.5
 שומה לשכ"ד חופשי )כלכלי( 2.6
 שומה לשכ"ד מוגן ללא תקרת מקסימום 2.7
 1,200 שומה לפינוי עסקים 2.8
 1,200 ור חוו"ד לבית משפטעב 2.9

 לכל הופעה 700 הופעות בבית משפט 2-עבור כל אחת מ 2.9.1
 220 לפי שעות בפועל -ואילך 3החל מהופעה  2.9.2
כיווני הנסיעה גם  2עבור נסיעות לבית משפט ישולם שכ"ט של שעה עבור  2.9.3

 יחד
 

מיום מסירת  ימים 7שומה שהוגדרה כדחופה, בוצעה והוגשה בתוך  2.10
 ההזמנה לשמאי 

+ לסעיפים  20%
2.1-2.9  

יש לקבל אישור מראש ובכתב ממונה המכר/התפעול של אגף  -שומה חריגה 2.11
 שבנספח זה. 3.5רשות הפיתוח, כמפורט בסעיף 

 

 

 ר"פ(-עריכת שומות במסגרת פרויקטים מיוחדים )לא מרחבי עמידר .2
ן ביצוע עבודות שמאות בפרויקטים אחרים, )לא מרחבי המזמין רשאי לפי שיקול דעתו להזמי 
 ר"פ( בדרך של שעות יעוץ לפי תעריף חשכ"ל.-עמידר 

 הערות כלליות בנושא עריכת שומות )מכר/חכר וניהול נכסי ר"פ( .3
 בהכנת מספר שומות באותו מבנה/נכס/חלקה התעריף יהיה כדלקמן: 3.1 

 מתעריף הבסיס עבור 60%-מהתעריף הבסיסי ו 100%ישולם  -עבור היחידה הראשונה  3.1.1
 כל יחידה נוספת באותה ההזמנה.

 מהתעריף הבסיסי ובלבד שהזמנת השומה  60%ישולם  -עבור כל יחידה נוספת )אחרת( 3.1.2  

 מיום ההזמנה ליח' הראשונה. חודשים 3בתוך תינתן לאותו השמאי 

  מיום ההזמנה ליחידה  חודשים 3לאחר אם הוזמנה שומה ליחידה נוספת   3.1.3
 מהתעריף הבסיסי. 80%ישולם  -הראשונה ולאותו שמאי 

 בחידוש שומה לאחר שנה התעריף יהיה כדלקמן: 3.2 

ותו שמאי ביצע את שא מהתעריף הבסיסי שנקבע ובלבד 80%ישולם לשמאי  -עבור עדכון שומה
 השומה הראשונה.

 ביצוע תיקונים בשומה 3.3 
 החודשים מיום שנמסרה השומה לידי        6ה מכל סיבה שהיא, במהלך נמצא כי יש לתקן השומ  

 השמאי את השומה ללא תשלום נוסף. יתקן -המזמין                          

 סכם זה ובכפוף לקבלת הזמנת שומהכל התמורה שתשולם לשמאי תהא בהתבסס על ה 3.4
 .ציין גם את סוג השומה הנדרשתמתוקצבת מראש מהמזמין. הזמנת שומה לניהול נכסים יש ל



 
 

 
 

 ביצוע שומה חריגה 3.5 

שנקבעו די  דעתו של המזמין, כשאין בתעריפים בשמאות מורכבת/חריגה בהיקפה עפ"י שיקול
כדי לכסות את העבודה הדרושה, ייקבע שכ"ט עפ"י שעות ייעוץ, עפ"י החלטת אגף ר"פ מראש 

וזכרה במפורש בנספח זה, יוודא השמאי ובכתב. בכל מקרה שבו יש לבצע עבודה מיוחדת שלא ה
קבלת הזמנה לביצוע שומה ובה תמורה מוגדרת ומוסכמת מראש. יודגש כי לא תשולם תמורה 

 .  מעבר למוגדר בסעיף זה, אלא בהסכמה מראש ובכתב מאת המזמין

התוצאות של  אופן שוטף לרבות באמצעות נתוניהשמאי יתעדכן בנתוני השווי של הנכסים ב 3.6
  .זי ר"פ, והעברת זכויות בין הרוכשיםמכר

בכל הנוגע לשומות עבור נכסים המפורסמים במכרז, מתחייב השמאי לפעול ע"פ הנחיות המזמין  3.7
במועד כפי שיפורסמו מעת לעת, לרבות הכנסת המעטפה ובה השומה המלאה לתיבת המכרזים  

 .שיקבע המזמין ו/או מינהל מקרקעי ישראל

 - מרוכז ומקוצר באופן -לל בשומות שהגיש למזמיןהשמאי יגיש דו"ח חודשי ובו ירכז המידע שנכ 3.8
 .ע"פ מפרט שיימסר ע"י המזמין

 יובהר כי לא תשולם תוספת בגין העברת מידע מרוכז זה.             

  כשהן חתומות כדין. ,השומות שיוכנו יועברו למזמין במדיה מגנטית על פי הנחיות המזמין 3.9

לרבות תחשיב  WORDבעתיד, יעביר השמאי את השומה כקובץ  שיידרש לכךבנוסף לכך, ככל 
 במייל למשרדי המזמין.

 לא תשולם תוספת בגין העברת קבצים במייל או בכל דרך אחרת.

 יובהר כי לא תשולם תוספת בגין העברת מידע מרוכז זה. 3.10

 למיניהן: )לא בגין שומות!( תתפות בוועדותהשלשמאי בגין  זמן דרך"תשלום בגין " 3.11 

השמאי, תשולם ד ממקום משר ק"מ 50מעל כאשר הועדה תתקיים במשרד המרוחק  א.
 לכל כיוון. ₪ 100תוספת 

תוספת "זמן  לא תשולם –ק"מ  50-ל מתחתכאשר הוועדה תתקיים במשרד המרוחק  ב.
 דרך"

 לכל התעריפים שלעיל יתווסף מע"מ כחוק. 3.12 

 עריפים בנספח זה הינם לכל תקופת המכרז ולא יעודכנו בכל תקופת ההתקשרות.הת .4

 

 יחידת משנה/תת חלקה בתשריט בית משותף. -זה הינה  1יחידה או יח"ד בנספח י'

  



 
 

 
 

 אישור קיום ביטוחים נוסח  – '2נספח 
 לכבוד

 בישראל בע"מ   עמידר החברה הלאומית לשיכון
 חולון  26מרחוב הרוקמים 

 "(עמידר" –)להלן 
 

 בקשר או/ו בגין "( נותן השירותיםאישור על קיום ביטוחים של _______________________)להלן: " הנדון:
 ושירותים ישראל מקרקעי רשות עבור עמידר י"ע המנוהלים פ"ר לנכסי שמאות מתן שרותי שירותי עם

 "(השירותים: "להלן______________  ) מכרז/  כםהס עם נלווים בקשר

 בזאת כדלהלן:מאשרים אנו הח"מ_________________ חברה לביטוח בע"מ 

פוליסות לביטוח בגין השירותים ו/או כללנו את השירותים בפוליסות קיימות  לנותן השירותיםאנו ערכנו  .1
 , כמפורט להלן:נותן השירותיםשל 

פי ביטוח אחריות חוקית כלא. 
  הציבור )"ביטוח צד שלישי"(

 _________ פוליסה מספר

לכיסוי אחריות על פי דין של נותן השירותים ו/או עובדיו ואחריות נותן 
בגין אבדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לצד  ,השירותים בגין מי מטעמו

שלישי כלשהו לרבות לעמידר עובדיה ולמי מטעמה, בגין ו/או בקשר עם ביצוע 
 השירותים.

 למקרה ולתקופת הביטוח.  ₪ 1,000,000סך  :  גבולות אחריות

.הביטוח מכסה את אחריות עמידר ועובדיה בגין ו/או בקשר עם מעשה או 1 :תנאים מיוחדים
 מחדל של נותן השירותים ומי מטעמו בביצוע השירותים.

 . הפוליסה כוללת סעיף אחריות צולבת.2

 וף של המל"ל.. הביטוח מכסה תביעות תחל3

  ביטוח חבות מעבידיםב.   

 _________ פוליסה מספר

לכיסוי אחריות נותן השירותים על פי פקודת הנזיקין ו/או חוק האחריות 
למוצרים פגומים בגין נזקי גוף שיגרמו לעובדים המועסקים על ידו בביצוע 

 השירותים 

 לתובע ולמקרה ₪ 6,000,000סך  גבולות אחריות:

 במצטבר לתקופת הביטוח.  ₪ 20,000,000סך 

הביטוח מורחב לכסות את אחריות עמידר ועובדיה היה ותוטל עליהם אחריות  :תנאים מיוחדים
 כמעביד לנזקי גוף שיגרמו לעובדי נותן השירותים בקשר עם ביצוע השירותים.

  ביטוח אחריות מקצועיתג.  

 פוליסה מספר _________

נותן השירותים ו/או עובדיו ואחריות נותן  לכיסוי אחריות על פי דין של
השירותים בגין מי מטעמו,  בגין אבדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש ו/או נזק כספי 
שיגרמו לצד שלישי כלשהו לרבות לעמידר עובדיה ולמי מטעמה, בגין מעשה או 
מחדל טעות או השמטה המהווים הפרת חובה מקצועית במהלך ו/או בקשר עם 

 עיכוב ושיהוי  עקב מקרה ביטוח. ותים, כוללביצוע השיר

 למקרה ולתקופת הביטוח.  ₪ 1,000,000סך  גבולות אחריות:

 .  הביטוח מורחב לכסות נזקים בגין:1 תנאים מיוחדים:

 )א(  אי יושר עובדים,  )ב( חריגה בתום לב מסמכות )ג( אבדן מסמכים ומידע.

 חודשים  6ת בת .  הביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכ2

.  הביטוח מכסה את אחריות עמידר ועובדיה בגין ו/או בקשר עם            הפרת 3
 חובה מקצועית של נותן השירותים ומי מטעמו בביצוע השירותים.

.  תאריך רטרואקטיבי אינו מאוחר ממועד התחלת מתן שירותים מקצועיים 4
 לעמידר.

 למקרה ביטוח.   ₪ 50,000אינה עולה על  השתתפות עצמית:



 
 

 
 

 

 __________ ועד______________)כולל(. -תקופת הביטוח היא החל מ .2

 ו/או עובדים בת חברות או/ו בישראל לשיכון הלאומית החברה עמידר : זה אישור לעניין" עמידר" .3
מדינת ישראל ומשרדי הממשלה רשות מקרקעי ישראל ו/או ל ו/או "הנ של ודירקטורים ומנהלים

 .לשירותיםהרלוונטיים 

 בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים: .4

 , למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.עמידרביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי  .א

אולם ביטוח אחריות מקצועית לא מכסה תביעות של נותן השירותים כלפי  ,אחריות צולבת .ב
 עמידר.

 .חריג רשלנות רבתי, ככל וקיים,  מבוטל .ג

א יהיו ניתנים לביטול ביוזמת נותן השירותים ו/או ביזמתנו ו/או לשינוי תנאיהם הביטוחים ל .ד
יום לפחות  60הודעה בכתב, במכתב רשום, עמידר לרעה, אלא לאחר שנמסור לנותן השירותים  ול

 לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.

תשלום ההשתתפויות העצמיות לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות  ול נותן השירותים .5
 הקבועות בהן.

העלול לגרוע מזכויותיו  ,הפוליסות כוללות סעיף מפורש על פיו מעשה ו/או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח .6
 לא יגרע מזכויות המבוטחים האחרים ומזכותם לקבלת שיפוי על פי הפוליסות.  ,על פי הפוליסות

מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים  כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או  .7
הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא  עמידרוכלפי מבטחיהם, ולגבי עמידר ביטוח אחר לא יופעל כלפי 

"ביטוח ראשוני", המזכה אותם במלוא השיפוי  המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בבטוחיהם  מבלי 
לחוק הסכם הביטוח  59להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  מידרעשתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי 

 , ולמען הסר נותן השירותים אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי הנ"ל.1981 –תשמ"א 

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש   .8
 .ר כדי לצמצם מהיקף הפוליסות המקוריותבאישור זה ובלבד שאין בשינוי כאמו

 
 _____________       ___________________ _____________________ 

 חתימה וחותמת   שם החותם                              תאריך        
  חברת  הביטוח 

 
 פרטי סוכן הביטוח:

 
 לפון ____________שם_______________________ כתובת ____________________ט

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

 


