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הזמנה להיכלל במאגר מתכננים
 .1כללי :
 1.1תאגיד מי שבע (להלן" -התאגיד" או "החברה") מזמין בזאת חברות\יחידים אשר עונים על מלוא
תנאי הסף ,שלהלן ,להגיש מועמדות להיכלל במאגר המתכננים של החברה וזאת לשם מתן שירותים
במקצועות תכנון ו/או ייעוץ שונים.
 1.2נותני השירות לעניין הזמנה זו הינם:
 1.2.1מתכננים/מהנדסים /יועצי מים וביוב.
 1.3בהתאם לזאת ,המציע הרואה עצמו עונה על התנאים המפורטים בהזמנה זו ,מוזמן לפנות בבקשה
להיכלל במאגר בדרך המפורטת בהזמנה זו ,תוך צירוף המסמכים הנדרשים לשם כך ותוך שהוא
משייך עצמו לתחום/תחומי עיסוק ,תוך ציון התמחותו המקצועית הרלוונטית.
 1.4המציע המעוניין להיכלל במאגר החברה ביותר מתחום עיסוק אחד ,נדרש להגיש בקשה נפרדת
(כמפורט בנספח א') לכל תחום עיסוק ולצרף לכל בקשה את כל המסמכים הרלוונטיים לאותו תחום
עיסוק.
 1.5ועדת המכרזים תסווג על פי שקול דעתה הבלעדי ,את רשימת המציעים שייכללו במאגר ,לתחומי
העיסוק המתאימים ,בהתבסס על הנתונים והמסמכים שהומצאו על ידי המציעים.
 1.6לוועדת המכרזים שמורה הזכות שלא לצרף מציע למאגר ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,אם היא
תמצא אותו כלא מתאים להיכלל במאגר מכל סיבה שהיא ,אף אם הוא עומד כנדרש בתנאי הסף
המפורטים בהזמנה זו.
 1.7יודגש ,כי אין בפרסום הזמנה זו ,בכדי לחייב התקשרות עם מי מן המציעים למתן שירות מסוים ,או
להגביל את סמכותה ושיקול דעתה של החברה בנושא .התקשרות עם המציע הרשום במאגר ,תיערך
בכפוף לקיום הליך של מכרז סגור או פנייה תחרותית לקבלת הצעות או של בדיקת מספר הצעות
הבאות בחשבון ,הכל על פי הוראות הדין.
 1.8החברה תהא רשאית בכל עת ,על פי שיקול דעתה ,לרענן את המאגר הקיים ו/או לגרוע ממנו ו/או
להתקשר עם מציע כלשהו מתוך המאגר ,בכל שלב שהוא ו/או להחליט על הפסקת ההתקשרות עם
מי מציע בכל עת ו/או להחליט ,כי בכוונתה לצאת למכרז לקבלת הצעות ו/או לערוך התקשרויות
נוספות וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת לגורמים אלו ואחרים.
 1.9עם ריענון המאגר ועל פי הודעה שתפורסם על ידי החברה ,יוכלו המציעים לעדכן בין היתר ,את
פרטיהם ,את תחום ההתמחות ואת מספר שנות הניסיון.
 1.10החברה רשאית לקבוע ,על פי צרכיה ,את סוג המציעים הנדרשים לה בכל תחום וכן לצמצם או
להרחיב את היקף פעילות העבודה הנדרשת ,הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 1.11עדכון המאגר ייעשה לפחות אחת לשנה ,בהתאם לפרטים ו/או לפניות שיתקבלו מאת נותני השירות.
רשימת המציעים העדכנית תפורסם ותהה פתוחה לעיון הציבור באתר האינטרנט של החברה.
 1.12המציע יידרש לחתום על חוזה עבודה בדבר ביצוע השירותים בהתאם להזמנה זו ולפרטי הצעתו
שיאושרו על ידי החברה ובכפוף לתנאים נוספים אשר יידרשו על ידי החברה ,ככל שיידרשו ,הכל
בהתאם לצרכי ההתקשרות הרלוונטית.
 1.13החברה תהא רשאית להתנות את ההתקשרות עם המציע בתנאי סף נוספים ו/או אחרים ,הכל
בהתאם לדרישות ולצרכי אותה התקשרות והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 1.14אין בסעיפי הזמנה זו כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי דין.
 1.15יובהר ,בכל מקום בו נכתב במסמך זה לשון זכר או לשון נקבה ,המשמעות הינה זכר ו/או נקבה.
 .2מועמדים העונים על דרישות הסף שלהלן מוזמנים בזה להגיש מועמדות להצטרפות למאגר המתכננים
בתחום המים:
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2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

2.6

מציע בעל תואר ראשון לפחות בהנדסה אזרחית ו/או הנדסה בתחום המים ו/או הנדסה חקלאית.
מציע שהינו תאגיד – נדרש שהמהנדס שייתן את השירותים בפועל מטעם מציע לחברה ויהיה עובד
המציע ולא קבלן משנה מטעמו(להלן" :המהנדס") ,ויהא בעל השכלה אקדמאית כנדרש לעיל .
המציע או המהנדס מטעמו הינו בעל רישיון ורשום בפנקס האדריכלים והמהנדסים.
המציע או המהנדס מטעמו הינו בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח בתכנון בתחום מערכות המים ב –
 10השנים האחרונות (.)2008-2017
ה מציע או מהנדס מטעמו ,תכנן פרויקטים בתחום המים בהיקף ביצוע כספי מצטבר של לפחות 10
מיליון  ₪לשנה (לא כולל מע"מ) ,בכל אחת מ –  5השנים האחרונות (.)2013-2017
ה מציע או המהנדס מטעמו ,הינו בעל ניסיון מוכח בניהול והפעלת צוות מתכנני משנה ונותני
שירותים בפרויקטים משולבים הכוללים מספר דיסציפלינות (כגון  :קונסטרוקציה ,חשמל ,הנדסת
קרקע ,אדריכלות וכיוצ"ב) ,בהיקף כולל של  20מיליון  , ₪במהלך  5השנים האחרונות (—2017
.)2013
למציע או למהנדס מטעמו ניסיון מוכח בעבודה מול רשויות וגורמי תכנון שונים (כגון :המנהל למשק
המים ברשויות המקומיות ,משרד השיכון ,משרד הבטחון וכיוצ"ב).
על המציע לצרף אישורים/המלצות המעידים על עמידה בתנאי הסף הנ"ל.

 .3מועמדים העונים על דרישות הסף שלהלן מוזמנים בזה להגיש מועמדות להצטרפות למאגר המתכננים
בתחום הביוב:
 3.1מציע בעל תואר ראשון לפחות בהנדסה אזרחית ו/או הנדסה בתחום המים ו/או הנדסה חקלאית.
מציע שהינו תאגיד – נדרש שהמהנדס שייתן את השירותים בפועל מטעם מציע לחברה ויהיה עובד
המציע ולא קבלן משנה מטעמו (להלן" :המהנדס") ,ויהא בעל השכלה אקדמאית כנדרש לעיל .
 3.2המציע או המהנדס מטעמו הינו בעל רישיון ורשום בפנקס האדריכלים והמהנדסים.
 3.3המציע או המהנדס מטעמו הינו בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח בתכנון בתחום מערכות הביוב ב –
 10השנים האחרונות .)2008-2017( ,
 3.4המציע או מהנדס מטעמו ,תכנן פרויקטים בתחום הביוב בהיקף ביצוע כספי מצטבר של לפחות 10
לשנה (לא כולל מע"מ) ,בכל אחת מ –  5השנים האחרונות (.)2013-2017
 3.5ה מציע או המהנדס מטעמו ,הינו בעל ניסיון מוכח בניהול והפעלת צוות מתכנני משנה ונותני
שירותים בפרויקטים משולבים הכוללים מספר דיסציפלינות (כגון  :קונסטרוקציה ,חשמל ,הנדסת
קרקע ,אדריכלות וכיוצ"ב) ,בהיקף כולל של  20מיליון  ₪במהלך  5השנים האחרונות (.)2013-2017
 3.6למציע או למהנדס מטעמו ניסיון מוכח בעבודה מול רשויות וגורמי תכנון שונים (כגון :המנהל למשק
המים ברשויות המקומיות ,משרד השיכון ,משרד הבטחון וכיוצ"ב).
על המציע לצרף אישורים/המלצות המעידים על עמידה בתנאי הסף הנ"ל.
 .4כל המעוניין להיכלל ברשימת המציעים בקשר לעבודות/להתקשרות המפורטת בסעיף  1לעיל ,יגיש
בקשה בכתב במעטפה סגורה אל משרדי החברה ,ברח' ההסתדרות  57באר-שבע – למח' רכש
התקשרויות ומכרזים ,בצירוף הפרטים/המסמכים הבאים :
 4.1שם המציע
 4.2אישיות משפטית או מס' ח.פ/ .ח.צ ,.לפי העניין.
 4.3כתובת המציע ,איש קשר ומס' טלפון.
 4.4קורות חיים של המציע ו/או המהנדס מטעמו /פרופיל חברה.
 4.5אישורים/המלצות המעידים על עמידה בתנאי הסף הנקובים בסעיף  2ו/או  ,3לפי המקרה.
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 4.6אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  ,1976מפקיד שומה ,רואה חשבון ,או יועץ
מס כי המציע מנהל ספרים כחוק ומדווח לפקיד השומה ולמע"מ ,כחוק ,תקפים למועד הגשת
ההצעה.
 4.7רשימה מפורטת של ממליצים ,הכוללת את פרטי הממליצים ופרטי התקשרות עימם.
 4.8שם המאגר שאליו מבקש המציע להצטרף.
 .5קריטריונים להכללת המציע במאגר:
החברה תכלול במאגר מציעים אשר יעמדו בכל תנאי הסף ,ואשר יענו על הקריטריונים הבאים:
 5.1בעלי כל האישורים ,התעודות והרישיונות הנדרשים על פי דין בהתאם לתנאי הסף.
 5.2בעלי ניסיון מוכח בביצוע פרויקטים קודמים ,תוך דגש על ניסיון בעבודה מול רשויות מקומיות ו/או
תאגידי מים וביוב ו/או חברות עירוניות.
 5.3המלצות קודמות.
 5.4ריאיון מקצועי אישי שייערך על פי שיקול דעת החברה.
 5.5זמינות ויכולת הגעה מידית לפי בקשת החברה ומתן מענה במהלך כל תקופת הביצוע הפרויקט שבו
הוא מעורב .
 5.6עמידה בלוחות זמנים כפי שנקבע ע"י החברה בתחילת הפרויקט ,באם המתכנן לא יעמוד בלוחות
הזמנים תהיה החברה רשאית להפסיק את התקשרות עמו.
 5.7ביצוע עבודה באיכות מיטבית על פי תקני התאגיד .
 .6שיטת ניהול המאגר:
 6.1החברה רשאית לפנות מעת לעת למציע הקיימים במאגר כהרכבו במועד הרלוונטי בהתאם למהות
הפרויקט הספציפי ,על מנת לקבל מהם הצעת מחיר.
 6.2החברה תפרסם אחת לשנה בפומבי הזמנה לפיה יוזמנו נותני שירות נוספים להצטרף למאגר ,כאשר
בנוסח ההזמנה יפורטו תנאי הסף לשם צירופו של נותן שירות למאגר ,כפי שיעודכנו מעת לעת .יצוין
כי החברה תאפשר למציעים אשר עומדים בתנאי הסף להצטרף למאגר החברה ,ובלבד שתתקבל
בקשה מטעמם בצירוף כל המסמכים הנדרשים.
 6.3החברה תהיה רשאית בכל שלב להכניס עדכונים ו/או שינויים בהתאם לצרכיה בדבר שיטת ניהול
המאגר.
 6.4החברה תהא רשאית להוציא נותן שירות מהמאגר וזאת בהודעה מוקדמת בכתב שתימסר למציע
תוך  15יום מראש ובכתב .מציע רשאי לבקש מהחברה להוציאו מהמאגר ואולם ,המציע לא יהא
רשאי להפסיק על דעתו ,פרויקט שתכנונו ו/או עבודתו ו/או ביצועו כבר החל/החלו לפי הזמנת
החברה בכתב ,ללא אישור מראש ובכתב של החברה.
 .7היקף ההתקשרות עם המציע:
 7.1החברה אינה מחויבת להתקשר עם מציע כלשהו הרשום במאגר או בהיקף כלשהו.
 7.2כל מציע עמו תבחר החברה להתקשר ,יספק לחברה היקף שעות עבודה בהתאם לצרכי הפרויקט
ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 7.3על המציע לקבל הזמנת עבודה חתומה מראש ,מטעם מורשי החתימה של החברה ,כתנאי לתחילת
מתן השירותים על ידו.
 7.4החברה תהא רשאית להפסיק את התקשרות עם המציע בכל עת ,מסיבות של תפקוד לא מתאים או
מסיבות תקציביות או מכל סיבה אחרת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
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 .8התחייבות המציע:
 8.1המציע מצהיר ומתחייב כי אין מניעה חוקית כלשהי להעסקתו ,וכי בכל העת הוא יחזיק באישורים
הנדרשים על פי דין.
 8.2המציע יתחייב שלא להפסיק את עבודתו עד השלמת הפרויקט בו עוסק ,באחריותו לעדכן את
החברה בדבר שינוי פרטים רלוונטיים לרישומם במאגר ,ובכלל זה בכל שינוי בעמידתם בתנאי הסף
אף אם מדובר בשינוי זמני.
 8.3המציע מתחייב להודיע לתאגיד על כל חשש לניגוד עניינים בביצוע עבודה עבור התאגיד.
 8.4המציע לא יהא רשאי להעביר לאחר כל מידע או מסמך אשר הגיע לידו לצורך ביצוע ההסכם.
 .9הליך הבחירה:
 9.1כאשר יעלה צורך בביצוע עבודה מסוימת יוגדרו תחומי העיסוק ,ההתמחות ורמת המומחיות
הנדרשים לביצוע על ידי אגף ההנדסה .בפני ועדת המכרזים יובאו מספר מציעים מתאימים
העומדים בדרישות ,ככל שישנם ,תוך המלצה על אחד מהם לביצוע העבודה .ועדת המכרזים תדון
בבקשה ותקבל החלטה תוך שקילת קריטריונים השוואתיים ביניהם.
 9.2הבחירה במציע תיעשה ככל הניתן בסבב שוויוני והוגן ,תוך שקילת שיקולם נוספים כגון :אופי
העבודה הנדרשת ,ניסיון עבר עם המציע ,העדפת החברה ,המיקום הגאוגרפי של העבודה ,עבודה
משותפת עם העירייה או החכ"ל ,היקף עבודות דומות שבוצעו בעבר ע"י המציע ,רמת הזמינות של
המציע לביצוע העבודה הנדרשת ,עבודה המשכית ,יתרון מיוחד למציע מסוים -הכל באופן שוויוני
והוגן המעניק את מירב היתרונות ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 9.3לוועדת המכרזים שמורה זכות הבחירה ,כחלק מהליך בחירת נותני שירות ,לראיין מספר מציעים
מתוך המאגר.
 .10אופן הרישום למאגר
 10.1את הבקשה להיכלל במאגר (תוך ציון פרטי המאגר הנ"ל בגינו מוגשת המועמדות) ,יש לשלוח בצירוף
כל המסמכים במעטפה סגורה באמצעות דואר לתאגיד מי שבע לכתובת :ההסתדרות  ,57ת.ד,5100 .
עבור דפנה עטיה או במסירה ידנית במח' רכש התקשרויות ומכרזים מוקדם ככל הניתן ובכל מקרה
לא יאוחר מיום ראשון ה – 11.02.2018בשעה  ,16:00ניתן לעיין בהזמנה באתר האינטרנט של
התאגיד בכתובת www.mey7.co.il
10.2החברה תהא רשאית לפנות למציע לקבלת מסמכים/פרטים נוספים/השלמות ,וכן תהא רשאית
לפנות לצדדים שלישיים לקבלת חוות דעת על המועמד להיכלל במאגר.
10.3מובהר ומודגש ,כי החברה איננה מתחייבת לבחור במציע הנכלל במאגר ,לבצע עבורה עבודה
כלשהיא ואין במאגר זה כדי ליצור התחייבות כלשהי בין החברה למציע.
10.4החברה תהיה רשאית לפנות לקבלת השלמות והבהרות מכל מגיש מועמדות .כן תהיה החברה
רשאית לפסול כל הצעה שתוגש בהעדר המסמכים או חלקם.
10.5מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,החברה שומרת על זכותה לקבוע תנאים מוקדמים ו/או אמות
מידה ו/או הוראות אחרות מנותן שירות לצורך התקשרות עמו בעניין מסוים בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי ולצרכי החברה.

בברכה,
מי שבע תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

אגף כספים

נספח א'
לכבוד
תאגיד מי שבע (להלן" :החברה")
טופס בקשה להצטרפות למאגר מתכננים יועצים מנהלי פרויקט
הנני מבקש להיכלל במאגר של החברה במקצוע ____________________________
פרטי המתכנן/יועץ /תאגיד/שותפות בבעלות המתכנן/היועץ
שם/שם תאגיד/שותפות
ח.פ / .ת.ז.
רחוב
כתובת מלאה

עיר
מיקוד
תא דואר

שם איש הקשר
טלפון
טלפון סלולארי
פקס
דואר אלקטרוני
.1
.2
.3
.4
.5
.6

אני הח"מ ,מבקש להיכלל במאגר המוקם על ידכם .אני מאשר כי קראתי את כל מסמכי ההזמנה
להגשת מועמדות ,כפי שפורסמו על ידכם ואני מסכים ומקבל את כל האמור בהם.
אני מעוניין להיכלל במאגר לצורך אפשרות קבלת עבודה מאת תאגיד מי שבע בע"מ (להלן" :החברה")
לפי הזמנה שתינתן לי מעת לעת והנני מתחייב לעמוד לרשות החברה לביצוע עבודות אלו.
מצ"ב מסמכים כנדרש בהזמנה.
ידוע לי כי העבודה המבוקשת הינה על בסיס קבלני בלבד וכי אין החברה מעסיקה שלי ו/או של
העובדים המועסקים על ידי.
הריני מצהיר כי איני נמצא במצב של ניגוד עניינים ,בין השירותים הנדרשים בהזמנה זו לבין עבודתי עם
גופים אחרים במישרין ו/או בעקיפין.
הריני מתחייב לשמור בסוד על כל מידע שיגיע ליד עקב פעילותי במסגרת הזמנה זו .התחייבות זו תחול
אף על כל אדם שיועסק על ידי במתן שירותים מכוח הזמנה הזו.
תאריך__________:

שם החותם וחתימה__________

חותמת________

אגף כספים

פירוט ניסיון מקצועי בתחום
שם הפרויקט

מזמין
העבודה
(שם וטלפון)

תיאור
הפרויקט

מועד
תחילה

מועד
סיום

היקף כספי כולל
של הפרויקט

• יש לצרף המלצות מגופים עבורם נערכו הפרויקטים.
• הנני מאשר את נכונות הפרטים לעיל.
בברכה,
__________________
חתימה וחותמת

אגף כספים

נספח ב
תאריך ____________ :

דברי הסבר לטופס פרטי ספק
לכבוד
_____________
_____________
ג.א.נ,.
מועבר אליך טופס בקשה להקמת פרטי ספק ,על מנת לזרז את תהליך ההתקשרות אנא הקפידו למלא אחר
השלבים הבאים :
•

יש למלא את הטופס במלואו .טופס לא שלם יוחזר לשם השלמת הפרטים.

• נדרש לצרף המחאה מקורית מבוטלת או להחתים את סניף הבנק ,רו"ח או עו"ד המאשרים את פרטי
הבנק שנרשמו על גבי הטופס.
באם קיים ברשותך טופס המאשר את פרטי הבנק חתום על ידי אחד מהגורמים הנ"ל ניתן לצרפו.
•

יש לצרף את האישורים והמסמכים הרלוונטיים הבאים :
 .1אישור על ניכוי מס במקור.
 .2אישור על ניהול חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
 .3צילום חשבונית מס.
 .4צילום שיק

נציין כי בהעדר פרט מהפרטים המופיעים בטופס או בהעדר אחד מהאישורים הרלוונטיים ,לא נוכל לפתוח או
לעדכן פרטי זכאי .כמו כן ,חשוב לציין כי שינוי בפרטים המפורטים בטופס ,לרבות בניכוי המס ,האחריות על
העדכון מוטלת על הזכאי.
בכל מקרה של ניכוי יתר בגלל פרטים לא נכונים או מעודכנים ,לא יבוצעו החזרים.
•

יש להחזיר את הטופס בצירוף כל המסמכים הדרושים לכתובת הרשומה מטה.

אגף כספים

בקשה לפתיחת פרטי ספק
פרטים כלליים :
שם הספק
מהות העיסוק/מתן השרות
מספר ח.פ/.עוסק מורשה/עוסק פטור
כתובת העסק וכתובת למשלוח דואר
מספר טלפון

:
:
:
:
:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

מספר ופקס
טלפון סלולרי
דוא"ל
איש קשר

:
:
:
:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

חובה לצרף :
•

אישור על ניכוי מס במקור.

•

אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

•

צילום חשבונית מס

•

צילום צ'ק

אגף כספים

לכבוד:
_________________
_________________
הנדון :בקשה להעברת כספים במסלקה בנקאית
הננו הח"מ שפרטינו לעיל ,מצהירים בזאת כי אנו  ,בעלי החשבון אשר פרטיו כמפורט בסעיף  9להלן וכי הננו מסכימים לכל
האמור להלן:
.1

נבקשכם לצרף אותנו להסדר העברת תשלומים המגיעים לנו מכם ישירות לחשבוננו באמצעות המסלקה הבנקאית.

.2

הרינו מצ הירים בה שכל תשלום שירשם בחשבוננו במפורט להלן יחשב כאילו שולם על ידכם לידינו ממש ביום הזיכוי
בבנק וכאילו אושרה קבלתו בחתימת ידינו.

.3

הננו מסכימים בזאת מראש כי אם יסתבר שהזיכוי היה מוטעה תהיו זכאים לדרוש את ביטולו ו/או תיקון סכומו על
ידי דרישתכם אשר תופנה יש ירות לבנק .הננו מסכימים בזאת מראש כי הבנק יחייב את חשבוננו כפי התיקון המבוקש
על ידיכם וזאת גם אם חשבוננו יהי דביטורי או יעשה דביטורי כתוצאה מביצוע דרישתכם כאמור לעיל.

.4

למען הסר ספק ,הננו נותנים בזאת הסכמתנו לבנק לפעול על פי הוראותיכם ללא צורך בקבלת הרשאה ו/או הסכמה
נוספת מאיתנו.

.5

הננו מצהירים כי לא תהיה לנו ו/או לבא מכוחנו ו/או מטעמנו כל טענות ו/או תביעות כלשהן כלפי הבנק בקשר עם
זיכוי חשבוננו ו/או תיקון הזיכוי ו/או ביטולו

.6

כל בירור שיהיה בו צורך כתוצאה מתשלום ו/או תיקון התשלום ו/או ביטול התשלום אשר בוצע על ידיכם כאמור לעיל
יעשה על ידינו ישירות עמכם.

.7

הננו מתחייבים להודיעכם בתוך  7ימים ,ובכתב על שינוי בפרטי החשבון,השינוי יכנס לתוקפו בתוך  14ימים נוספים
ממועד ההודעה על השינוי ואישורנו על קבלת ההודעה.

.8

בקשה זו תהא בתוקף עד לביטולה על ידינו ואישורכם בכתב לקבלת הודעתנו  30יום לפחות לפני מועד הביטול.

.9

פרטי חשבון הבנק:

שם הבנק____________________:

סמל הבנק______________________:

שם חשבון___________________:

מספר חשבון_____________________:

שם הסניף___________________:

מספר הסניף_____________________:

כתובת הסניף________________:
שם מורשה החתימה מטעם הספק בבנק ותפקידו______________________:
לראיה באנו על החתום:
חתימה ________________

חותמת__________________:

אישור הבנק ,עו"ד ,רו"ח
אנו( _______________,שם הבנק ,רו"ח  ,עו"ד) מאשרים נכונות פרטי החשבון כמפורט בסעיף  9לעיל.
והחותמים הינם החותמים המורשים בחשבון.
ולראיה באנו על החתום:
חתימה מורשה___________________ :

חותמת______________________ :

אגף כספים

טופס 5

פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 08/17
למתן שירותי ייעוץ וליווי ארגוני

תצהיר
לפי סע' 2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2011
אני הח"מ ________________ מרח' _________________ ת.ז _________________ .לאחר שהוזהרתי
כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר כלהלן:

*** (יש לסמן סעיפים רלוונטים בלבד) ***
אני נציג ___________________ (להלן" :החברה") ,אני מכהן כ________________ בחברה ,ואני מוסמך
להצהיר מטעם החברה ,את המפורט להלן:
1.
 עד למועד האחרון להגשת הצעות בהליך ,החברה ובעל זיקה אליה (כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות
גופים ציבוריים ,התשל"ו( 1976-להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים") לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר
משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א( 1991-להלן:
"חוק עובדים זרים") או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז( 1987 -להלן" :חוק שכר מינימום").
 עד למועד האחרון להגשת הצעות בהליך ,החברה ובעל זיקה אליה (כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות
גופים ציבוריים) הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום,
אולם חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 .1לא יועסקו על ידי החברה ,לצורך ביצוע העבודות נשוא הליך זה ,עובדים זרים ,למעט מומחי חוץ ,וזאת בין
במישרין ובין בעקיפין ,בין אם על ידי החברה ובין באמצעות קבלן כוח אדם ,קבלן משנה או כל גורם אחר עמו
אתקשר.
 *** .2ידוע לי ,כי העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות במסגרת תצהיר זה תהווה אי עמידה בתנאי
ההתקשרות/ההליך ,ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות.

ההסכם

.3
 המציע או מי מבעלי הזיקה אליו הורשע בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות בהליך בשל
הפרת דיני העבודה.
 המציע או מי מבעלי הזיקה אליו לא הורשע בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות בהליך
בשל הפרת דיני העבודה.

אגף כספים

.4
 המציע או מי מבעלי הזיקה אליו נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף  5לחוק העבירות המנהליות,
התשמ"ו ,1985-בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות בהליך ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני
העבודה.
 המציע או מי מבעלי הזיקה אליו לא נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף  5לחוק העבירות
המנהליות ,התשמ"ו ,1985-בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות בהליך ביותר משני קנסות בשל הפרת
דיני העבודה
.5

הוראות סעיף  9לחוק שווין זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח:1998-

 הוראות סעיף  9לחוק שווין זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח 1998-לא חלות על החברה.
 הוראות סעיף  9לחוק שווין זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן":חוק שווין
זכויות") חלות על החברה והחברה מקיימות אותן ובכלל זאת:
אם החברה מעסיקה  100עובדים לפחות – אנו מתחייבים בזאת לפנות למנהל הכללי של משרד
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים בתוך  30ימים ממועד זכייתנו בהתקשרות לשם בחינת
יישום חובותינו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך  -לשם קבלת הנחיות בקשר
ליישומן;
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים בתוך  30ימים ממועד זכייתנו בהתקשרות לשם
בחינת יישום חובותינו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך  -לשם קבלת הנחיות בקשר
ליישומן;
בתצהיר זה:
 .6עובדים זרים :עובדים זרים ,למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה ,שומרון וחבל עזה,
שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל ,ושעליהם חל פרק ו' לחוק יישום
ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה) ,תשנ"ה-
.1994
 .7מומחה חוץ :תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה:
 8.2.1הוזמן על ידי תושב ישראל שאינו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם ,כדי לתת שירות לאותו
תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית.
 8.2.2שוהה בישראל כדין.
 8.2.3בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית.
 8.2.4בעד עיסוקו בתחום מומחיותו תשולם לו הכנסה חודשית אשר איננה נופלת מפעמיים השכר
הממוצע במשק למשרת שכיר ,כמפורסם באתר הלשכה לסטטיסטיקה.
___________
חתימה
אישור עו"ד
הנני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע בפני ,עו"ד ______________ ,במשרדי שברח'
__________________ מר ______________ אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז/_______________ .המוכר
לי אישית ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה
כן ,אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.
עו"ד ____________________

חותמת וחתימה ___________________

אגף כספים

נספח ד'

הסכם סודיות
שנערך ונחתם בבאר שבע
ביום____________ תאריך____________ שנה________________
מי שבע -תאגיד אזורי למים ולביוב בע"מ
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באר-שבע
(להלן" :התאגיד")

ב י ן:

מצד אחד

ל ב י ן:

_________________
ת.ז/.ח.פ/.ח.צ/.ע.ר____________ .
מרחוב ______________________
טל' ;______________ :פקס_______________ :
באמצעות מורשי חתימה מטעמו/ה:
 _________________ .1ת.ז________________ .
 _________________ .2ת.ז________________ .
(להלן" :החברה")
מצד שני

הואיל
והואיל
והואיל

והתאגיד התקשר עם החברה ביום _________ בהסכם לאספקת שירותי ייעוץ ו/או תכנון
________________ לתאגיד;
ולצורך אספקת השירותים ובמסגרתם נחשפת החברה למידע ומסמכים של התאגיד;
וברצון הצדדים להגדיר במסמך זה את חובות הסודיות של החברה והמגבלות המוטלות עליה
עקב חשיפת המידע שברשות התאגיד;

לפיכך הסכימו הצדדים כדלקמן:
.1

המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו והצדדים מצהירים על נכונות האמור בו.

.2

מידע סודי וחומרים סודיים
בהסכם זה יהיה למונחים המצוינים להלן הפירוש המפורט לצידם:
" .2.1הצד המגלה" -התאגיד המגלה מידע סודי ,כהגדרתו להלן ,לחברה (להלן" :הצד המקבל").

אגף כספים

" .2.2מידע סודי" משמעו כל המידע ,ובכלל זה ,כל הידע ,הנתונים ,החישובים ,התחשיבים ,השרטוטים,
התרשימים ,הדגמים ,תוצאות הבדיקות ,הרעיונות ,הנסיון המדעי ו/או הטכני ,מידע מסחרי ו/או
עסקי ,רשימות לקוחות וספקים ,לרבות כל נושא הקשור למדיניות ,לקביעת מדיניות ,מחקר,
תהליכים ,תחשיבים ,נתונים ,דוחות כספיים ,דוחות בטיחות ואיכות ,מצגות מסמכים וכל מידע
שסופק לי ו/או שנודע לי עליו או כל חלק מהם ,שנמסרו לצד המקבל ,בין בעל פה ובין בכתב על ידי
הצד המגלה ו/או שלוחו קודם למועד חתימתו של הסכם זה ו/או במהלך תקופת ההסכם (כהגדרתה
להלן)" .מידע סודי" כולל ,בין היתר ,המצאות (בין הניתנות להגנה באמצעות פטנט ובין אם לאו),
פטנטים (בין אם רשומים ובין אם בהליכי רישום) ,סודות מסחריים ,מידע ביחס לרעיונות הנדסיים
ו/או שיווקיים ו/או פרסומיים או אחרים של הצד המגלה ומידע המתקבל מאחרים אשר הצד המגלה
מחויב לנהוג בו כסודי.
" .2.3חומרים סודיים" משמעם כל החומרים המוחשיים הכוללים מידע סודי ,כולו או מקצתו ,לרבות
מסמכים כתובים או מודפסים ,דואר אלקטרוני ,דיסקים ,דיסקטים ,קלטות ,זיכרונות ו/או כוננים,
בין אם קריאים על ידי משתמש ובין על ידי מחשב.
.3

הגבלות
החברה מתחייבת בזה כלפי התאגיד כדלקמן:
 .3.1לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות כל מידע סודי או חלק ממנו לצדדים שלישיים ,בין במישרין ובין
בעקיפין.
 .3.2לא לעשות במידע הסודי ,או בכל חלק ממנו ,שימוש ו/או יישום ו/או ניצול כלשהם ,בכל דרך שהיא,
מלבד כנדרש לצורך יישום המטרה שלשמה נמסר לצד המקבל ,קרי לשיתוף פעולה בין הצדדים
בפרויקטים בתחום הפיתוח והאינטגרציה של מערכות מידע (להלן" :המטרה").
 .3.3לא לפרסם את המידע הסודי בכל דרך שהיא ,וכן לא להעתיק ,לצלם ,לשכפל ו/או ליצור בכל דרך
אחרת העתקים של החומרים הסודיים ,או כל חלק מהם ,מלבד כנדרש לצורך יישום המטרה.
 .3.4לא לגלות את המידע הסודי לכל צד שלישי ,למעט לעובדיו ו/או יועציו אשר קיים צורך כי יחשפו
למידע הסודי לשם יישום המטרה.
 .3.5להחתים את עובדיו ו/או קבלני המשנה שלו ,שיש להם נגישות למידע ,על הצהרות סודיות ואי שימוש
במידע.
 .3.6להגן על המידע הסודי מפני גילוי ו/או הפצה באותם האמצעים בהם נוקט החברה לשם הגנה על מידע
סודי אשר בבעלותו ואשר בעל אופי ו/או חשיבות דומים למידע הסודי של התאגיד ,אך לכל הפחות
באמצעי זהירות סבירים.
 .3.7להחזיר לצד המגלה את המידע הסודי והחומרים הסודיים במלואם מיד עם תום השימוש בהם לשם
יישום המטרה ,או מיד עם דרישת התאגיד או בתום תקופת הסכם זה ,לפי המוקדם ,וכן למחוק ו/או
להשמיד כל מידע סודי המוחזק באמצעים אלקטרונים ולאשר בכתב לצד המגלה כי כל המידע הסודי
הוחזר ו/או נמחק.

.4

קניין
המידע הסודי הינו רכושו הבלעדי של התאגיד ולחברה אין ולא תהיה כל זכות קניינית או אחרת במידע
הסודי לרבות בכל פיתוח ו/או שכלול עתידי אשר יעשה בו.

.5

העדר אחריות
התאגיד מספק את המידע הסודי ללא אחריות מסוג כלשהו ( )AS ISומסירת המידע הסודי ,או כל חלק
ממנו ,לא תראה כהתחייבות ו/או מצג לגבי נכונותו ו/או שלמותו של המידע הסודי.

.6

סעדים

אגף כספים

 .6.1החברה תודיע לתאגיד מיד עם גילויו של כל שימוש או גילוי בלתי מאושר של מידע סודי ו/או חומרים
סודיים וישתף פעולה עם התאגיד ו/או מי מטעמו בכדי לסייע לתאגיד להשיב לחזקתו את המידע
הסודי ו/או למנוע שימוש בלתי מורשה בו.
 .6.2החברה מאשרת כי ידוע לה כי הפרת הסכם זה על ידה עלולה להסב לתאגיד נזק כבד .אשר על כן,
מוסכם כי בכל מקרה של חשד להפרה של הוראות הסכם זה יהיה רשאי התאגיד לתבוע קבלת צו
מניעה ,ללא שידרש להוכיח נזק בפועל ומבלי שידרש להפקיד ערובה ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר
על פי כל דין.
 .6.3החברה מצהירה בזאת כי ידוע לה שהסכמת התאגיד למסירת המידע כאמור נעשתה בהתבסס על
התחייבויותיה כאמור בהסכם זה וכי מוסכם על הצדדים כי במידה ותפר החברה את התחייבויותיה
על פי הסכם זה אזי תשלם החברה לתאגיד פיצוי מוסכם בסך של  ₪ 80,000שהוא שיעור הנזק אותו
צופים הצדדים במעמד חתימת הסכם זה וזאת מבלי לגרוע ובנוסף לכל סעד אחר ו/או זכות להגיש
תביעה לפיצוי העומדת לתאגיד על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
.7

שונות
 .7.1הסכם זה יעמוד בתוקפו ממועד חתימתו על ידי הצדדים ולמשך עשר שנים ,או עד לביטולו על ידי
התאגיד בהודעה בכתב בת  7ימים מראש לחברה (להלן" :תקופת ההסכם") .על אף האמור לעיל,
מוסכם כי התחייבויותיה של החברה ימשיכו לעמוד בתוקפן לגבי כל חלק של המידע הסודי אשר
נחשף בפניה עד לתום עשר ( )10שנים נוספות ממועד החשיפה כאמור.
 .7.2הסכם זה מגלם וממצה את כל הסכמות הצדדים בקשר עם המידע הסודי והוא מבטל כל מצג ו/או
הבטחה ו/או הסכמה אשר היו בין הצדדים טרם חתימתו של הסכם זה.
 .7.3אף תניה מתניות הסכם זה לא תחשב כאילו ויתר עליה צד כלשהו ,אלא אם נעשה הויתור במפורש
ובכתב.
 .7.4הסכם זה מייחס אך ורק למידע שיועבר בין הצדדים ולא למידע שיגיע ו/או שיועבר מ או אל צד
שלישי.
 .7.5הצדדים מסכימים כי בכל סכסוך הנוגע להסכם זה ו/או הנובע ממנו תהיה סמכות השיפוט הבלעדית
נתונה לבית המשפט המוסמך בבאר-שבע.
 .7.6כל סטייה מהוראות הסכם זה מחייבת הסכמה בכתב ומראש של התאגיד.
 .7.7החברה אינה רשאית להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה על פי הסכם זה ,כולן או חלקן ,לצד שלישי
כלשהו ללא הסכמת התאגיד ,מראש ובכתב.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

____________________
התאגיד

____________________
החברה
על ידי________________ :
תאריך________________ :

