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 כללי .1

 שירותיאספקת "( מזמינה בזאת הצעות להחברההחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: " .1.1
החברה  עבור מפעלוטכנולוגיות נוספות  באמצעות פתרון מבוסס רחפניםאיסוף, עיבוד וניתוח מידע 

(, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז "האתרו" "השירותים)להלן: "הממוקם ברמות חובב 
 להלן.

 להלן טבלת ריכוז מועדים רלוונטיים במכרז: .1.2

 מועד פעילות

 4.8.21 מועד פרסום המכרז

 10:00בשעה  11.8.21 אות חובבים במפעל החברה בנמועד סיור מציע

 14:00בשעה  18.8.21 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים 

 1.9.21 לפרסום מענה לשאלות ההבהרהמועד משוער 

  12.9.21  המועד האחרון להגשת הצעות

  09:00-14:00בין השעות 

 בנאות חובב

במקרה של אי התאמה בין התאריכים שצוינו לעיל לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף המכרז, 
 קובעים התאריכים בטבלה זו.

לשנות כל אחד מן המועדים המנויים לעיל בהודעה שתפורסם  הזכות את הלעצמ תשומר החברה

כל טענה או  מציעים, ולא תהא למי מה(http://enviro-services.co.ilהחברה  )של  האינטרנטבאתר 
 .דרישה בקשר לכך

 עיקרי ההתקשרות .2

הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק במקרים להלן הפרטים המובאים בסעיף זה 
אחרת כאמור  תהתייחסויתה י. ההמכרזאשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי 

 . , תחייב ההוראה האחרת המפורטתהמכרזבאיזה ממסמכי 

בין היתר,  –איסוף, עיבוד וניתוח מידע לה שירותי יספק אשר להתקשר עם גוף אחד החברה מעוניינת  .2.1
וש רישיון שיממתן ו החברהבתחומי: אבטחה, ביטחון, מיפוי ומדידות, וניטור תקלות וחירום במפעל 

 ."(השירותים)להלן: " גישה לנתונים המעובדיםו

במטרה לתת  ,טכנולוגיות נוספות עם אפשרות לשילוב פתרון מבוסס רחפניםהמציעים יתבקשו להציע  .2.2
מענה לאירועי חירום ולבצע פעילויות שוטפות לאבטחת המתקן, לצורך זיהוי אירועים חריגים כגון: 

 התלקחות, עשן, שפך ודליפות, ולביצוע מיפוי ומדידות של מטמנות ומאגרים.

בשעות הנדרשות  –בהתאם לקבוע במפרט השירותים המצורף למסמכי מכרז זה השירותים יינתנו  .2.3

הפעלת הרחפנים ותחזוקתם בכל יום במהלך . מובהר כי השירותים יכללו לתחומים השוניםובחלוקה 
 במפרט. השירותים המפורטיםכל ביצוע , ו24/7השנה, וכן הפעלת שירותי מוקד 

 מכרז מס' 
37-2021 

 מסמך א'

 הזמנה להציע הצעות



 
 

 חתימה וחותמת: ____________________________

 כוללק"מ. המפעל  3-ובהיקף של כ, דונם 430מפעל החברה משתרע על פני מובא לידיעת המציעים כי  .2.4

ן החברה מבצעת בהמתקני שטח  וכן, מספרדונם.  1.5-דונם ו 21.8ככות של ס 2מטמנות וכן  2מבנים, 
  את הפעילות השוטפת.

לחברה בלבד שמורה זכות הברירה, חודשים.  24של ההתקשרות בהסכם מושא מכרז זה, הינה לתקופה  .2.5
עד לתקופת או חלק ממנה, אחת, כל ( תקופות נוספות, שנה 2בשתי )להאריך את ההתקשרות 

שנים. מימוש זכות הברירה כאמור יהיה בהודעה שתימסר ע"י  ארבעעל ההתקשרות כוללת שלא תעלה 
יום לפני תום תקופת ההתקשרות ו/או התקופה המוארכת, לפי העניין.  30החברה לזוכה לפחות 

המכרז גם על תקופת הוארכה תקופת ההתקשרות ע"י החברה, יחולו כל הוראות ההסכם ומסמכי 
 המוארכת.ההתקשרות 

חרף האמור, שלושת החודשים הראשונים להתקשרות יוגדו כ"תקופת ניסיון", ובמקרה בו תיקבע 
החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי המציע הזוכה אינו עומד בדרישות השירותים, תהא רשאית 

 וכן הלאה. –החברה להתקשר עם המציע שקיבל את מספר הנקודות המירבי ודורג במקום השני 

על אף האמור לעיל, רשאית החברה בכל עת ומכל סיבה שהיא לבטל את ההסכם ולהביא את  .2.6
פיו לידי גמר על ידי הודעה בכתב על כך למציע הזוכה. ניתנה הודעה כאמור יסתיים -ההתקשרות על

 ההסכם בתאריך שיהיה נקוב בהודעת החברה ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין כך.

ה לא תעניק לזוכה הרשאה בלעדית להענקת השירותים. בנוסף, החברה תהא רשאית, מובהר כי החבר .2.7
בכל עת, להתיר גם לנותני שירותים אחרים להפעיל ולקיים שירות דומה ו/או מקביל, הכל לפי שיקול 

 דעתה הבלעדי ולטובתה.

ימסר למציע ו/או כל מי שעליו תורה החברה ואשר זהותו תעמית כהן השירותים יינתנו בתיאום עם  .2.8
 הזוכה )להלן: "הממונה"(.

 :   תנאי סף .3

כדין בישראל, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים תאגיד רשום גוף או רשאי להגיש הצעות למכרז מציע שהוא 
 כמפורט להלן. אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים

הסף  להתקיים  ( ועל כל תנאיJVיובהר למען הסר כל ספק, כי לא תותר הגשת הצעה משותפת/מיזם )
במציע עצמו ולא ניתן יהיה להסתמך על התקיימותו של תנאי סף בגורם אחר, לרבות בכל אורגן או עובד או 

או נכתב במפורש  מועסק או בעלים של המציע או אדם או תאגיד הקשור עם המציע אלא אם כן פורש אחרת
 ואלו התנאים:  במסמכי המכרז. אחרת

 שום כדין בישראל.גוף או תאגיד רהמציע הינו  .3.1

בעל רישיון בתוקף להפעלה אווירית של כלי טיס בלתי מאויש מאת רשות התעופה  הנוהמציע  .3.2

  .האזרחית

רחפנים לפחות מאת רשות התעופה  (4) לארבעההמציע בעל תעודת רישום כלי טיס בתוקף  .3.3

תעודת כושר הטיסה בתוקף או פטור מתעודה מאת רשות התעופה  בעלשכל אחד מהם   האזרחית

 .האזרחית

ויכולת אנליטיקה ועיבוד מידע המגיע  יון בהפעלת מערכת הכוללת אבטחההמציע בעל ניס .3.4

היה לתקופה רצופה של גוף ישראל, ובלבד שהשירות שניתן לכל  לפחותגופים  2מהרחפנים, עבור 

  .חודשים 12

 העומדת בתנאים הבאים :מערכת בעל רישיון שימוש ב המציע הנו הבעלים או .3.5

, ולזהות אירועי בטיחות ואבטחה בזמן אמת. נפחיםהמסוגלת לאתר חריגות, למדוד  •

 .שפכיםויכולת מוכחת לזהות שריפות, חום,  



 
 

 חתימה וחותמת: ____________________________

 .ימים בשנה 365שעות ביממה,  24מערכת עם יכולת זמינות לפעילות אווירית של  •

ניהול משימות הכולל יכולת מניעת התנגשויות, תעדוף משימות על בסיס בעלת מודול של  •

 חשיבות, יכולת צפייה ושליטה ברחפנים מאפליקציה מקומית.

 מוקדנים לפחות. 2ובו  ביממהשעות  24הפעיל  מבצעימוקד המציע מפעיל  .3.6

 .1976 –המציע הנו בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .3.7

 המציע, או נציגו, השתתף בסיור מציעים. .3.8

 להצעתו לצרף המציע שעל מסמכים .4

על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הנחוצים להוכחת עמידתו בכל תנאי הסף בלא יוצא מן הכלל, 

 ומבלי לגרוע מכלליות הדרישה, וגם בלא קשר לתנאי הסף גם את המסמכים הבאים:

 מאומת ע"י עו"ד כ"נאמן למקור".של המציע העתק תעודת התאגדות  .4.1

במטרה לתת  ,טכנולוגיות נוספותעם אפשרות לשילוב  פתרון מבוסס רחפניםשל  המסמך מתודולוגי .4.2
מענה לאירועי חירום ולבצע פעילויות שוטפות לאבטחת המתקן, לצורך זיהוי אירועים חריגים כגון: 

. המסמך יכיל, בין היתר, דות של מטמנות ומאגריםהתלקחות, עשן, שפך ודליפות, ולביצוע מיפוי ומדי
תיאור הפתרון, הדרישות התשתיתיות ליישומו, תיאור המערכת על מאפייניה, אופן התחזוקה של 

 וכל פרט נוסף, בין היתר לצורך קביעת ניקוד האיכות.מוצע   SLASהמערכת, 

 .והרחפנים באמצעותם יתבצע השירות מפרטים טכניים של המערכות .4.3

להפעלה אווירית של כלי טיס בלתי מאויש מאת רשות התעופה על שם המציע רישיון בתוקף  קהעת .4.4

  .האזרחית

ים לפחות מאת רשות התעופה רחפנ (4) על שם המציע לארבעהתעודת רישום כלי טיס בתוקף  העתק .4.5
 לרחפנים. תעודת כושר הטסה בתוקף או פטור מתעודה מאת רשות התעופה האזרחית קת והעתהאזרחי

ניסיונו הקודם של המציע בהתאם למסמכי המכרז, כשהוא מלא וחתום כדין, ובו פירוט ( 1)אמסמך  .4.6
 לדרישות תנאי הסף, ולצורך ניקוד האיכות של הצעתו.

 (.2אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה חתום ומאושר ע"י רואה חשבון או עורך דין בנוסח מסמך א) .4.7

 ה, חתום על ידי מורש1976–ות גופים ציבוריים, התשל"ולפי חוק עסקא תנאיםתצהיר בדבר קיום  .4.8
אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס , וכן (4בנוסח מסמך א) ,חתימה מטעם המציע ומאושר כדין

המעיד כי המציע מנהל את פנקסי החשבונות  ,1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

, או שהוא פטור 1976והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז 
וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס  ,מלנהלם

 לפי חוק מע"מ.

( לפיו המציע מקיים את חובותיו בכל הנוגע 5ם בנוסח מסמך א)תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדי .4.9
  לשמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה המפורטים שם.

המחזיק , חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המציע, לפיו המציע ו/או מי (6תצהיר, בנוסח מסמך א) .4.10
לו לא הורשעו בעבירה פלילית ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שמן הבעלות בו ו/או  25%בלמעלה מ 

בעבירות שעניינן הפרת  או שיש עמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות מירמה
( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות 7) שבעב שבוצעו רישיון עסק ו/או פגיעה באיכות הסביבה

 תביעותהלים נגד מי מבין המנויים לעיל למכרז זה, וכן, כי למיטב ידיעתם של מורשי החתימה, לא מתנ
חקירה פלילית או  נכסים לכינוסאו /ו רגל פשיטת או לפירוק הנוגעים משפטיים הליכים או משפטיות

, וכי הם לא הורשעו או נקנסו מנהלית בגין עבירות או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור
   .שת הצעות למכרז זה( השנים שקדמו למועד האחרון להג7כאמור בשבע )



 
 

 חתימה וחותמת: ____________________________

מציע שאינו עומד בתנאי זה יפרט בתצהיר את פרטי העבירות וכל נסיבה רלוונטית, וועדת המכרזים 

תחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי אם בנסיבות העניין יש לקבל את הצעתו אם לאו, והיא תהא רשאית 
נים בהקשר לכך, והמציע מסכים לזמן אותו לשימוע ו/או לערוך שימוע בכתב ו/או לערוך בירורים שו

מראש לעריכת כל בירור כאמור.   מציע המבקש לקבל החלטה של ועדת המכרזים בעניין זה רשאי, אך 
 אינו חייב, לפנות לוועדת המכרזים לפחות שבועיים לפני המועד לקבלת הצעות.

 העדר ניגוד עניינים וזיקה אישית/עסקית( בדבר 7המציע בנוסח מסמך א)תצהיר  .4.11

 ( חתומה כנדרש על ידי המציע.8הצהרת המציע בנוסח מסמך א) .4.12

 ( חתומה על ידי המציע.9התחייבות בדבר מניעת שוחד בנוסח מסמך א) .4.13

 ( חתום על ידי המציע.10בנוסח מסמך א) תצהיר בדבר אי תיאום הצעות .4.14

"( כשהוא טופס הצעת המחירלפי הנוסח המופיע במסמך ג' )להלן: "צעת המחיר של המציע טופס ה .4.15
 ממולא כנדרש. 

 פרוטוקול סיור מציעים, ככל והועלה לאתר האינטרנט של החברה, כשהוא חתום על ידי המציע. .4.16

חוברת מסמכי המכרז, מפרט השירותים והסכם ההתקשרות, כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד על ידי  .4.17
ן בתנאי המכרז מורשה חתימה במציע, לרבות כל תשובות ו/או הבהרות ו/או כל שינוי או תיקו

 שיפורסמו על ידי החברה.

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, יהיו מובהר כי 
 )פרט למסמכים לגביהם צוין במפורש אחרת(.  במכרז בלבד ציעעל שם המ

 קבלת מסמכי המכרז .5

את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה  .5.1
 בהודעת הבקשה יש לכלול: michrazim@escil.co.il לכתובת דוא"ל 

 שם המציע; •

 ח.פ/ע.מ; •

 שמו של איש הקשר מטעם המציע; •

 כתובת דוא"ל איש קשר; •

 פון ליצירת קשר;מספר טל •

 מספר פקס. •

-https://www.enviroמובהר כי חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת .5.2

services.co.il/ . המציעים יהיו רשאים לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט אולם הצעה תוגש אך
 .דוא"לב שיקבלומסמכים ורק על גבי 

תחולנה על  כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז .5.3
  בשום מקרה לא יהיה זכאי המציע לשיפוי או החזר בגין הוצאותיו לשם השתתפותו במכרז. המציע.

ם למציע במידה והחברה מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל הוצאה שהוציא מציע או לנזק שייגר .5.4
תחליט על ביטולו של המכרז מכל סיבה שהיא, וזאת הן בשלב הגשת ההצעות והן לאחר מכן, ולרבות 

 במקרה של שינוי בצרכי החברה או במצבה הכלכלי.  

בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים  ת,רשאי החברה תהא .5.5
, והתיקונים השינויים או במענה לשאלות המשתתפים. הביוזמת, שהוא אופן בכל, המכרז כיבמסמ
באמצעות  המכרז מסמכימבקשי  של לידיעתם יובאו והם המכרז מתנאי נפרד בלתי חלק יהוו, כאמור
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 חתימה וחותמת: ____________________________

, שינוי או תיקון כאמור מחייבים מתן זמן החברההבלעדי של  הדעת שיקול פי ועל היה. אתר האינטרנט

 .  החברהציעים, יידחה המועד להגשת ההצעות בהתאם לקביעת היערכות נוסף למ

 חובה -, סיור מציעים הבהרות ושינויים .6

על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי בהירויות, סתירות או אי  .6.1
עליו התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת, 

. מציע שלא יפנה לקבלת הבהרות להלן 6.2 ולפרטם בכתב, וזאת עד למועד הנקוב בסעיף לחברהלפנות 
מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירויות, סתירות ומושתק כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע 

 או אי התאמות כאמור.

  18.8.21 , עד ליוםבפורמט וורד  michrazim@escil.co.ilבדוא"ל   למר עמית כהן שאלות הבהרה תוגשנה  .6.2
 יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. . 14:00לא יאוחר מהשעה 

תשובות ו/או הבהרות ו/או כל שינוי או תיקון בתנאי המכרז, ככל שיוחלט עליהם, בין אם במענה לפניות  .6.3
החברה, יפורסמו באתר האינטרנט של החברה ויהוו חלק בלתי נפרד  ביוזמתובין אם  המציעים,

ממסמכי המכרז. באחריות המציעים להתעדכן באתר האינטרנט באופן שוטף עד למועד הגשת ההצעות, 
והמציעים יהיו מנועים מהעלאת כל טענה לגבי אי ידיעה אודות כל עדכון ו/או הבהרה ו/או תשובה 

 אתר האינטרנט כאמור.שיפורסמו ב

מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים הרלבנטיים מכל  הצעתועם הגשת  .6.4
במכרז, יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע  הצעה. מציע שהגיש םסוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיס

שגה עד למועד שנקבע לצורך לא התייחסה החברה לפניה ו/או ה לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.
 הגשת ההצעות יראו בכך דחיית פניית המציע.

בין הוראות שונות בין מסמכי המכרז השונים ו/או או אי בהירות במצב בו תימצא סתירה  ,להסרת ספק .6.5

, תקבע החברה את הפרשנות המחייבת. למציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה הנובעת מאי שבהם
 כי המכרז ו/או כל אי התאמה ו/או בגין הפירוש ו/או הנוסח שבחרה החברהבהירות ו/או סתירה במסמ

אלא אם כן פנה בטרם מועד הגשת ההצעות ובמועד שנקבע לשאלות הבהרה והתריע על סתירה או אי 
 .בהירות כאמור

הסיור יתקיים  שהשתתפות בו הנה חובה ומהווה תנאי להגשת ההצעות. מציעיםהחברה תערוך סיור  .6.6
.  המפעל בנאות חובבבכניסה לשער  מקום המפגש הינו, 10:00בשעה  11.8.21וע העבודות ביום באתר ביצ

המציעים לכל משתתפי הסיור. פרוטוקול של סיור המציעים תהא רשאית החברה להפיץ לאחר סיור 
המכרז. על המציע לצרף להצעתו את הפרוטוקול,  הפרוטוקול יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ומתנאי

הינה חובה ומהווה תנאי  המציעיםמובהר, כי ההשתתפות בסיור  המציע. כשהוא חתום על ידו ובחותמת
.כל מידע שיימסר בעל פה במסגרת הסיור לא יחייב את החברה אלא אם  3.1 למכרז. סף להגשת הצעות

 .המציעיםבכתב בפרוטוקול סיור  יצוין במפורש

 אופן הגשת ההצעה .7

 "37-2021 ללא סימני זיהוי על גביה ייכתב: "מכרז פומבי מספרחלקה הצעת המציע תוגש במעטפה  .7.1
 .בהתאם למפורט להלן

, לשתי מעטפות חלקות נפרדות ללא סימני זיהוי, אשר יוכנסו למעטפה המציעאת הצעתו יחלק  .7.2
 :השלישית. הצעת המציע תוגש כדלקמן

 1במעטפה  (1" מעטפה מסמכים ואישורים" )להלן: " – 1"מעטפה  –עליה יירשם  – 1מעטפה  7.2.1
יגיש המציע, את כל מסמכי המכרז כשהם חתומים, לרבות הסכם ההתקשרות בצירוף כל 

 טופס הצעת המחיר. למעטלעיל, אך  4המסמכים וכל האישורים כמפורט בסעיף 

יגיש המציע  2(. במעטפה "2מעטפה הצעת המחיר" )להלן: " – 2עליה יירשם "מעטפה  – 2מעטפה  7.2.2
 .))טופס הצעת המחיר במסמך ג' חודשי המוצע על ידוהריטיינר האת 
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 חתימה וחותמת: ____________________________

בחותמת, וזאת באמצעות מורשי החתימה מטעמו,  –המציע יחתום בראשי תיבות, ובמקרה של תאגיד  .7.3

ועל כל מסמך הכלול במסמכי המכרז, לרבות על מסמכי הבהרות ו/או על המענה  על כל עמוד ועמוד
 לשאלות שיועלה לאתרי האינטרנט של החברה בשולי כל דף.

הצעת המציע, לרבות כל מסמכי המכרז וכל יתר המסמכים הנדרשים מאת המציע, תופקדנה במסירה 
"(, בתיבת המכרזים ת ההצעהמעטפ)להלן: " 7.1 אישית בתוך המעטפה החלקה המצוינת בס"ק

החל  12.9.21, בתאריך בלבד ושם, בנאות חובב חברההנהלה שבמפעל הבמשרדי ההממוקמת 
הצעות שיוגשו לאחר מועד  (.מועד הגשת ההצעות")להלן: " 14:00ולא יאוחר מהשעה  9:00מהשעה 

 .חזרה זה תיפסלנה. מציע שיגיש את הצעתו לפני המועד האמור יוזמן לקחתה

ההצעה בדואר או הגשתה בכל דרך אחרת שאינה שלשול המעטפה בתיבת המכרזים, אינם עונים  משלוח .7.4
על דרישות המכרז. הצעה שלא תמצא, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד המועד האחרון להגשת 

 ההצעות כאמור לעיל, לא תמנה בין ההצעות המשתתפות במכרז.

ת הצעות, והודעה מתאימה תועבר לפונים לקבלת החברה רשאית בכל עת להאריך את המועד להגש .7.5
 מסמכי המכרז וכן תועלה לאתר האינטרנט של החברה.

בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל זאת לכל  .7.6
 תנאי הסכם ההתקשרות. 

 מובהר כי:  .7.7

מילויו של טופס הצעת המחיר הינו חובה. שיעור התמורה אשר ינקב בטופס זה יחייב  .7.7.1
 את המציע לכל דבר ועניין אם ייבחר כזוכה. 

 החברה תהיה רשאית לפסול על הסף הצעה חסרה ו/או בלתי סבירה ו/או תכסיסנית. .7.7.2

, הצעת המחיר של המציע תכלול את כל הוצאות מציע, בין המיוחדות ובין הרגילות .7.7.3
מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן השירותים על פי הסכם ההתקשרות. מבלי לגרוע 

 הככלול יחשבתמכלליות האמור לעיל, כל עלות אחרת שהיא הקשורה במתן השירותים 
 במחירי ההצעה.

במשרדי החברה או ההצעה תוגש בעותק מקורי של מסמכי ההזמנה )אשר ניתן למציע  .7.7.4
(, לאחר שהושלמו בו כל הנתונים הנדרשים ירת פרטיונשלח לו בדוא"ל בכפוף למס

להשלמה וללא כל הסתייגות או תיקון שהוא. במקרה של אי צירוף מסמך או השמטה, 
או שינוי או תוספת או הסתייגות מנוסח תנאי המכרז, או סטיה אחרת מתנאי או 
 מסמכי המכרז תהא החברה רשאית לפסול את ההצעה או לקבלה, עם או בלי הפגם
האמור, או לאפשר תיקון כל פגם או חסר כאמור, והכל לפי שיקול דעתה המוחלט. 

להסרת ספק מובהר כי אם הודיעה החברה למשתתף כי היא מתעלמת מהסתייגות, 
וסירב המשתתף לחתום על הסכם ההתקשרות, ייחשב הדבר כהפרת התחייבויותיו 

כל עוד החברה לא  והחברה תפעל בהתאם לכל זכות המוקנית לה בנסיבות אלה.
ידה במפורש אחרת, יחייב -התייחסה להסתייגויות או לפגם כאמור וכל עוד לא נקבע על

 את הצדדים הנוסח של מסמכי ההזמנה, כפי שהוכן ע"י החברה ו/או עודכן על ידה.

 תוקף ההצעה .8

החברה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף  .31.12.2021 המציע תעמוד בתוקפה עד ליום הצעת
 חודשים נוספים.  3ההצעה למשך 

  ההצעה הזוכהת ובחירת ההצעודירוג  .9

 :שיוגשו על ידי המציעבחינת המציע על פי מסמכים  –שלב ראשון  .9.1

בהתאם למסמכים שהוגשו על ידי בשלב ראשון ייבחנו הקריטריונים שלהלן  •
. בנוסף לכך, החברה רשאית להתחשב ההמציע, למידע שיהיה בידיעת החבר

 במידע המצוי בידי החברה ו/או הגיע אליה מצד ג' אחר. 



 
 

 חתימה וחותמת: ____________________________

 הקריטריונים על פיהן תיקבע החברה האם המציע עובר לשלב ניקוד האיכות יהיו •
 אמות המידה כדלהלן: על פי

 

 מס"ד
 שיטת הניקוד קריטריון

ניקוד 
 מקסימלי

1 

ניסיון קודם של 
המציע במתן 

העונים על ים שירות
 3.4דרישות תנאי סף 

לשניים הנדרשים לצורך הוכחת עמידה בתנאי  גוף )מעברכל 
 נקודות מקסימאליות. 20נקודות עד  10 -הסף( יזכה ב

 
 
 

20 

 24כל גוף שיוצג ואשר לו ניתנו שירותים לתקופה העולה על 
 20 נקודות מקסימאליות. 20נקודות עד  10 -חודשים יזכה ב

 40 סה"כ

2 

התרשמות כללית 
מהמציע ומהפתרון 

 המוצע על ידו

כות הפתרון והתאמתו לצרכי החברה התרשמות כללית מאי
 שירותים הנדרשיםתוך מתן מענה ל

25 

 20 התרשמות כללית מהמציע והתאמתו למתן השירותים

 15 מידע שיתקבל אודות המציע/התרשמות מהמלצות

 60 סה"כ

 100 סה"כ 

 

ניקוד לפי הקריטריונים שבטבלה לעיל, היובהר כי המידע הנדרש לשם קביעת  •
( והאסמכתאות המצורפות 1יומצא ע"י המציע בין היתר באמצעות מילוי מסמך א)

לו, כאשר המציע רשאי לציין מידע נוסף לפי שיקול דעתו. קביעת הניקוד לפי אמות 
ואיכות הניסיון תהא לפי  המידה לעיל, לרבות הערכת טיב ההמלצות הרלוונטיות

שיקול דעתה הבלעדי של החברה והיא תהא רשאית להתחשב בחוות דעת של 
 ממליצים.

ועדת המכרזים ו/או החברה יהיו רשאים לערוך בירורים ולקבל המלצות ו/או  •
, והן ביחס (1ותם ציין המציע על גבי נספח א)התייחסויות הן ביחס לממליצים א

תהא מוטלת עליהם כל חובה, בכל שלב שהוא, לגלות  לכל אדם או גוף אחר, ולא
את תוכן הבירורים או ההתייחסויות או ההמלצות, ו/או את זהות מוסרי המידע, 
למציע הרלוונטי, או לכל מציע אחר, וזאת, בין היתר, לאור הצורך לשמור על 
אמינות המידע המתקבל, ושמירת זכויות מוסרי המידע, והמציע מקבל על עצמו 

 ים אלו.תנא

רשאית, אך   מבלי לפגוע באמור, ומבלי להטיל עליה את החובה לעשות כן, החברה •
לאחר הגשת ההצעות  –לא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל מציע 

כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר ניסיונו, מומחיותו, מיומנותו, כישוריו  –
ובהיקף של העבודות נשוא והאמצעים העומדים לרשותו לבצע עבודות מהסוג 

המכרז, וכן תהא רשאית לדרוש ראיות בדבר הרמה המקצועית של המציע, 
 ;והמציע יהיה חייב לספק לחברה את מלוא המידע להנחת דעתה.



 
 

 חתימה וחותמת: ____________________________

החברה רשאית להתחשב בניסיון קודם עם המציע ו/או מי מהיועצים המוצעים עם  •
ולרע. ככל שלחברה ניסיון  גורמים אחרים ככל שידוע לחברה על ניסיון זה, לטוב

קודם עם המציע, חוות הדעת של החברה תקבל משקל מכריע בעת מתן הניקוד 
 ביחס ליתר ההמלצות.

יובהר כי החברה תהא רשאית לפסול כל הצעה אשר לא קיבלה ציון  מינימלי של  •
נקודות אפשריות. על אף האמור, במקרים מיוחדים, תהא  100נקודות מתוך  50

 הניקודהחברה רשאית, לפי שיקול דעתה המקצועי, לקבל הצעה שלא עמדה בסף 
האמור, וזאת בהתחשב בנתונים הבאים: גובה הציון של אותה הצעה, מספר 
המציעים שקיבלו את הניקוד המינימאלי הנדרש, פער הציונים הכולל, יתרונות 

 ויוצאי דופן של ההצעה. מובהר כי אין מדובר על רשימה סגורה. מיוחדים

 :המשוקללמהניקוד  %30 - ניקוד ציון האיכות .9.2

 :%30 -  ווהדגמת , הפתרון המוצעמיכולות מוצעותניקוד איכות על פי התרשמות  –שלב שני 

ציון הגבוה ביותר תחת הקריטריונים ההמציעים אשר יקבלו את  ארבעת •
 וידורגו על פי אמות המידה הבאות. זהלעיל יעברו לשלב  9.1  המפורטים בסעיף

המקומות הראשונים, לא יעלו לשלב השני,  בארבעתיתר המציעים שלא ידורגו  •
 והצעתם תיפסל.

 מארבעהלעיל, החברה תהא רשאית להחליט על מעבר של יותר על אף האמור  •
מציעים לשלב השני, וזאת במקרים מיוחדים, כגון: פער נמוך בין ההצעה שדורגה 

ב של מציעים שדורגו במקום להצעות הבאות אחריה, מספר ר הרביעיבמקום 
 וכיוצב'. והשלישי השני , הראשון

בפני נציגי החברה, וינוקדו לפי המפורט  להצגת הפתרוןהמציעים יוזמנו  ארבעת •
 להלן: 

 

 סה"כ שיטת ניקוד יוןקריטר מס"ד

1 

מענה במקרה 
של רחפן 

 מושבת

נקודות יוענקו למציע המציג יכולת לתת מענה במקרה  3עד 

החלפת רחפן או כל פתרון אחר שאינו  –של רחפן מושבת 
של  SLAפוגע במתן השירותים השוטפים ואירועי החירום ב 

 שעות; 24עד 

נקודות נוספות יוענקו למציע המציג פתרון חלופי ב  4עד 
SLA  שעות 10של עד. 

מובהר כי הניקוד יוענק בהתבסס על מפרט טכני שיציג 
 המציע. 

7 

2 

טכנולוגיית 
זיהוי שפך 

 שלולית

נקודות יוענקו למציע שיציג טכנולוגיית זיהוי שפך  10עד 
 .95%מ"ר בשטח המפעל ברמת זיהוי של כ  2שלולית של 

מובהר כי הניקוד יוענק בהתבסס על מפרט טכני שיציג 
המציע והצגת יכולת. החברה תהא רשאית לזמן את 
המציעים, כולם או חלק מהם, לביצוע הדגמה בפועל באתר 

 המציע/החברה.

10 



 
 

 חתימה וחותמת: ____________________________

3 
יכולת זיהוי 
עשן הנובע 
משריפה או 

מריאקציה בין 
 חומרים

נקודות יוענקו למציע בעל יכולת זיהוי עשן הנובע  10עד 
 משריפה או מריאקציה בין חומרים. 

מובהר כי הניקוד יוענק בהתבסס על מפרט טכני שיציג 
המציע והצגת יכולת. החברה תהא רשאית לזמן את 
המציעים, כולם או חלק מהם, לביצוע הדגמה בפועל באתר 

 המציע/החברה.

8 

4 
יכולת זיהוי 
עצמים עם 

חתימת חום 

 חריגה

נקודות למציע שיציג יכולת זיהוי עצמים עם חתימת  11עד 
 מעלות צלזיוס. 70מעל  –חום חריגה 

מובהר כי הניקוד יוענק בהתבסס על מפרט טכני שיציג 

המציע והצגת יכולת. החברה תזמן את המציעים, כולם או 
 חלק מהם, לביצוע הדגמה בפועל באתר המציע/החברה.

11 

פתרון לסריקה  5
בסככות 

ולזהות חריגות 
מסוכנות )עשן, 
שריפה, חום, 
דליפה( תוך 

 הסככות

נקודות יוענקו למציע שיציג יכולת לתת פתרון  15עד 
לסריקה בסככות ולזהות חריגות מסוכנות )עשן, שריפה, 

 חום, דליפה( תוך הסככות

מובהר כי הניקוד יוענק בהתבסס על מפרט טכני שיציג 
והצגת יכולת. החברה תזמן את המציעים, כולם או המציע 

 חלק מהם, לביצוע הדגמה בפועל באתר החברה.

15 

6 

טווח טעויות 
 מקסימום

נקודות יוענקו למציע שהמערכת המוצג על ידו תהא  11עד 
ול  falls negative 1%בעלת טווח טעויות מקסימום 

 falls positive 5%מקסימום 

בהתבסס על מפרט טכני שיציג מובהר כי הניקוד יוענק 
המציע והצגת יכולת. החברה תזמן את המציעים, כולם או 

 חלק מהם, לביצוע הדגמה בפועל באתר החברה.

11 

מערכת ניהול  7
מרחב אווירי 

הכוללת יכולות 
אוטונומיות של 

תעדוף 
משימות, 

מניעת 
התנגשויות, 

ומניעת 
התרסקות 

 רחפן

נקודות יוענקו למציג שיציג מערכת ניהול מרחב  10עד 

אווירי הכוללת יכולות אוטונומיות של תעדוף משימות, 
 .מניעת התנגשויות, ומניעת התרסקות רחפן

מובהר כי הניקוד יוענק בהתבסס על מפרט טכני שיציג 
המציע והצגת יכולת. החברה תזמן את המציעים, כולם או 

 בפועל באתר המציע/החברה.חלק מהם, לביצוע הדגמה 

10 

8 

גנריות לסוג 

 הרחפנים

סוגי  3נקודות יינתנו לחברה היכולה לעבוד עם מעל  3עד 
 .רחפנים מיצרניות שונות

מובהר כי הניקוד יוענק בהתבסס על מפרט טכני שיציג 
 המציע.

3 



 
 

 חתימה וחותמת: ____________________________

9 

יכולת מדידת 
מטמנות ברמת 

 .97%דיוק של 

יכולת מדידת מטמנות נקודות יוענקו למציע שיציג  5עד 
 .97%ברמת דיוק של 

מובהר כי הניקוד יוענק בהתבסס על מפרט טכני שיציג 
המציע והצגת יכולת. החברה תזמן את המציעים, כולם או 

 חלק מהם, לביצוע הדגמה בפועל באתר המציע/החברה.

5 

 80 סך הכל

 .30%-וכפל בנקודות, והתוצאה ת 100-אותו יקבל המציע ינורמל לניקוד האיכות  •

יובהר כי המידע הנדרש לשם קביעת ניקוד האיכות יומצא ע"י המציע בין היתר  •
הפתרון וצירוף מפרט טכני של המערכות וכן  באמצעות מילוי נספחי המכרז

, כאשר המציע רשאי לציין מידע נוסף לפי הרחפנים המוצעים על ידוהטכנולוגי ו
ציעים יידרשו לבצע הדגמה בפועל בנוסף, וכפי שמפורט לעיל, המשיקול דעתו. 

 באתר החברה, במועד שיתואם מראש.

 ,קביעת הניקוד לפי אמות המידה לעיל, תהא לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה •
 .בחוות דעת של ממליציםגם והיא תהא רשאית להתחשב 

יהיו רשאים לערוך בירורים ולקבל המלצות ו/או  החברה וועדת המכרזים ו/א •
התייחסויות הן ביחס לממליצים אליהם הפנה המציע, והן ביחס לכל אדם או גוף 
אחר, ולא תהא מוטלת עליהם כל חובה, בכל שלב שהוא, לגלות את תוכן הבירורים 
 או ההתייחסויות או ההמלצות, ו/או את זהות מוסרי המידע, למציע הרלוונטי, או

לכל מציע אחר, וזאת, בין היתר, לאור הצורך לשמור על אמינות המידע המתקבל, 
 ושמירת זכויות מוסרי המידע, והמציע מקבל על עצמו תנאים אלו.

לפגוע באמור, ומבלי להטיל עליה את החובה לעשות כן, החברה  רשאית, אך  מבלי •
 –ר הגשת הצעה לאח –לא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל מציע 

 והאמצעיםכל הוכחה שתראה לנכון, בדבר ניסיונו, מומחיותו, מיומנותו, כישוריו 
העומדים לרשותו לבצע עבודות מהסוג ובהיקף של העבודות נשוא המכרז, וכן 
תהא רשאית לדרוש ראיות בדבר הרמה המקצועית של המציע, והמציע יהיה חייב 

 ה.את מלוא המידע להנחת דעת לחברהלספק 

המציע ו/או עם גורמים אחרים ככל  עםלהתחשב בניסיון קודם  תרשאי החברה •
ניסיון קודם עם המציע, חוות  חברהעל ניסיון זה, לטוב ולרע. ככל של חברהשידוע ל

 .תקבל משקל מכריע בעת מתן הניקוד ביחס ליתר ההמלצות חברההדעת של ה

 מינימלי איכות ציון בלהקי לא אשר הצעה כל לפסול רשאית תהא החברה כי יובהר •
 החברהאף האמור, במקרים מיוחדים, תהא  עלנקודות.  80 מתוך נקודות 56 של

עמדה בסף האיכות האמור,  שלא הצעה לקבלרשאית, לפי שיקול דעתה המקצועי, 
 המציעים מספרשל אותה הצעה,  הציון גובהוזאת בהתחשב בנתונים הבאים: 

 מיוחדים יתרונות, הכולל הציונים פער, הנדרש המינימאלי הניקוד את שקיבלו
 .ההצעה של דופן ויוצאי

 המשוקללמהניקוד  %70 - ניקוד ציון המחיר .9.3

המוצע על ידו למתן  הריטיינר החודשימחיר בטופס הצעת המחיר את המציע יידרש לציין  .9.3.1
 השירותים.כלל 

 החברה מבקשת להבהיר כי לא תתקבל הצעה גרעונית. .9.3.2



 
 

 חתימה וחותמת: ____________________________

ושאר  70בציון  תנוקדבשקלים חדשים  הצעה הזולה ביותרשבו ה ציון המחיר יחושב באופן .9.3.3

 הצעות המחיר ינוקדו אחריה באופן יחסי בהתאם לנוסחה הבאה:

= ניקוד המחיר של  70)ההצעה הזולה ביותר בש"ח/ ההצעה הנבחנת בש"ח( * 
 ההצעה

  יםזוכהסיכום הציונים ובחירת  .10

יקבע ת  9.2-ו 9.1 ובסעיפיםבעלת הניקוד המצטבר הגבוה ביותר, בכפוף לאמור בסעיף זה  הההצע .10.1
 . ההזוכ הכהצע

על אף האמור לעיל, במקרה בו הצעה אחת בלבד תעמוד בכל תנאי הסף, תהא רשאית החברה שלא  .10.2
מחיר הצעה זו לפי אמת מידה יחידה של הא רשאית החברה לבחון לבצע בדיקות איכות, ובמקרה זה ת

 מן הניקוד. 100%שתהווה 

החברה תהא רשאית שלא לקבל הצעות אשר לפי שיקול דעתה יהיו בלתי סבירות, או שיחרגו  .10.3
 .או שלא יוכיחו תשלום על פי דין לעובדים מהתקציב העומד לרשות החברה

מובהר בזאת כי החברה רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, לרבות סיבות תקציביות, לפי  .10.4
 ל דעתה.שיקו

החברה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה גם לאחר פתיחת  .10.5
 ההצעות ו/או לזמנם לשימוע לקבלת הבהרות בדבר הצעתם.

 הודעה על זכייה והתקשרות:  .11

הודעת הזכייה במכרז תהיה בכתב, חתומה בידי המוסמך לכך מטעם ועדת המכרזים, ותחייב את  .11.1

, כאשר עם משלוח ההודעה יחשב הסכם ההתקשרות על כל תנאיו ונספחיו הזוכה והמציעהחברה 
כנכרת בין הצדדים במועד המשלוח. שום הודעה אחרת, בין בכתב ובין בעל פה, לא תיצור כל טענת 

סייגה ועדת המכרזים את הודעת . או הענקת זכות כלשהי למציע השתק או מניעות כלפי החברה
 כייה על תנאי ובכפוף לסייגים ו/או התנאים הקבועים במכתב הזכייה. הזכייה, תהיה הז

 יה: יבמכרז ימציא לידי החברה תוך הזמן הנקוב במכתב הזכ הכזוכ המציע שנקבע .11.2

 הסכם חתום כנדרש, על כלל נספחיו. .11.2.1

 אישור עריכת ביטוחים, כאמור בנספח ב' להסכם. .11.2.2

 להסכם. ג'ערבות ביצוע בנוסח נספח  .11.2.3

לעיל תוך התקופה המופיעה במכתב הזכייה, ולרבות אם לא  11.2בסעיף זוכה אחר האמור הלא מילא  .11.3

ה את זכיית הזוכהמציא אחד או יותר מהמסמכים, ו/או חזר בו מהצעתו, תהא החברה רשאית לבטל 
, והכל לפי שיקול ו/או לנקוט בכל צעד אחר ו/או לבטל את המכרזו/או להודיע על בחירת זוכה אחר 

דעתה הבלעדי של החברה ומבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לחברה על פי הסכם ההתקשרות 
 ו/או על פי מכרז זה, ולזוכה לא תהא כל תביעה, דרישה או טענה בגין כך.

רה תהיה רשאית לבטל את זכייתו של זוכה במכרז אם לאחר ההחלטה במכרז חל, לדעת החברה, החב .11.4
שינוי מהותי לרעה במצבו הכלכלי של הזוכה או אם נודע לחברה לאחר ההחלטה במכרז על עובדה 

ידועה לחברה בעת קבלת ההחלטה. במקרה  המהותית שיש בה כדי להשפיע על ההחלטה ואשר לא היית
החברה לזוכה טרם ביטול זכייתו, לקבלת הסבריו בכתב או בעל פה, ביחס לגורם שבגינו  כזה, תפנה

 שוקלת החברה לבטל את זכייתו כאמור.

זכה מציע, ולאחר מכן התברר לחברה כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע חלקי בלבד או  .11.5

יה זכאי לקבל כל פיצוי או החזר מטעה, רשאית החברה לשלול את זכייתו מעיקרה, מבלי שהמציע יה
עדת המכרזים ו/או לחברה, לפי העניין, ווזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לו ,הוצאות

 או לפי כל דין. מסמכי מכרז זהכתוצאה מההפרה, לפי תנאי 



 
 

 חתימה וחותמת: ____________________________

הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, חובה או סמכות בהתבסס על מידע, הבטחה, התחייבות, מצג,  .11.6

 פה,-, בין בכתב ובין בעללמסמכי המכרזהצעה, הבנה, פרסום, פרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ 
 .יוובין לאחר –לרבות במסגרת הליכי מכרז זה  – המכרזלפני בין 

חודשים  12אם הזוכה הפר את ההסכם הפרה יסודית וכתוצאה מכך החברה ביטלה את ההסכם תוך  .11.7
ברה רשאית להזמין כל מציע אחר במכרז, לפי סדר דירוג המציעים ממועד מכתב הזכייה, תהיה הח

 הסופי, לספק את השירותים מושא מכרז זה. 

לא חידש הזוכה במכרז איזה מהרישיונות ו/או ההיתרים ו/או התעודות הנדרשים, תהא החברה  .11.8
לרבות בגין ולהיפרע ממנו בגין כל הנזקים שייגרמו לה, אף מטעם זה בלבד, לבטל את ההסכם רשאית, 

 החלפתו בזוכה אחר. 

 שמירת זכויות .12

והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי  ,שמורות לחברה במכרזכל הזכויות  .12.1
 המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

 תנאים כלליים .13

להמציא הבהרות החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע בדרישה  .13.1
ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו ו/או לאפשר למציע לעשות כן, לרבות בעניין המצאת כל 

אישור או היתר יהיו בעלי  ןכנדרש לפי תנאי הליך זה, ובלבד שכל רישיו ןמסמך אישור, היתר או רישיו
ום דרישה או תנאי תוקף ותחולה למועד האחרון להגשת הצעות. החברה תהא רשאית למחול על קי

לפי שיקול דעת  למתנאי הליך זה אשר אינם מהותיים ואשר אין בהם כדי לפגוע בעיקרון השוויון והכו
 הועדה.

נוסף על האמור, לוועדת המכרזים שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר למציע להוכיח  .13.2
בהצעה ו/או הוצגו לצורך אחר ו/או את עמידתו בתנאי הסף באמצעות נתונים אשר לא הוצגו על ידו 

שהינם בידיעת החברה, ובלבד שאלו אכן בוצעו על ידו עובר להגשת ההצעה, ובמקרה זה תהא רשאית 
 הוועדה לפנות אל המציע בבקשה לקבלת מידע נוסף ו/או מסמכים נוספים.

צעה החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות הה .13.3
שלדעת החברה מונע הערכת ההצעה  ההליךותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי 

 כדבעי.

ו/או למשרד לאיכות הסביבה  החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל הצעה של מציע שהיה לה .13.4
ו של מציע אשר ניסיון שלילי עימו או עם גורם הקשור עימו, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי, וכן הצעת

 יתקבלו לגביו חוות דעת ו/או המלצות שליליות במיוחד.

החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפצל את ביצוע השירותים בין שני מציעים,  .13.5
 או יותר, או להתקשר עם מציע לביצוע חלק מהשירותים בלבד.

 מוסמך משפט בית ידי על ייקבע משפטי ליךה ובעקבות בעבודתו, יחל והוא זוכה, ידי על וייקבע היה .13.6

 להפסיק המקורי הזוכה אחר, מתחייב וכתוצאה מכך יוכרז זוכה בטלה המקורי של הזוכה זכייתו כי

 לפעולות באשר עדכני ח"דו בצירוף המצוי אצלו המידע כל את לחברה ולהעביר העבודות ביצוע את

 את לקיים זה ובכלל ומסודר, בטוח באופן לעבודה הזוכה האחר כניסת ולאפשר ידו, על בוצעו שכבר

החברה, ובמקרה כזה לא יהא הזוכה המקורי זכאי לכל תשלום פיצוי או שיפוי מכל סוג  כל הוראות
ומין שהוא, עקב שינוי התוצאה כאמור, לרבות עבור עבודה שכבר ביצע או הוצאות בהן נשא, ויהא 

 ם לו.מחוייב להשיב לחברה כל תשלום כזה שכבר שול

 עקרון ה"עפרון הכחול" .14

הובא ענין הנוגע ו/או קשור ו/או נובע ממכרז זה בפני ערכאה שיפוטית ופסקה אותה ערכאה כי הוראה  .14.1
או הוראות מהוראות מסמכי המכרז אינן עומדות בדרישות כל דין ולפיכך פסולות ו/או פסולה הוראה 

יוותרו בתוקף ויפורשו שהוראות המכרז מהוראות המכרז, לא יפגע הביטול או הצמצום האמור ביתר 
וסיפו לחול בין הצדדים תנאי יהעולה בקנה אחד עם ההוראה הפסולה, ו האפשרי באופן הרחב ביותר



 
 

 חתימה וחותמת: ____________________________

לבטל את  –לפי שיקול דעתה הבלעדי  –זה, אלא אם תבחר החברה )והיא בלבד(  נשוא מכרז סכםהה

 המכרז או את ההסכם בעקבות ביטול או צמצום כאמור.

 אחריות .15

או נזקים שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו במסגרת ו/או  ותהחברה אינה נושאת בכל אחריות להוצא .15.1
 בקשר למכרז זה, ובפרט בשל אי קבלת הצעתו.

מובהר במפורש, כי בכל מקרה לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהן בקשר  .15.2
 טול המכרז על ידי החברה., לרבות במקרה של ביעם השתתפותו במכרז זה

 סודיות .16

בקבלת מסמכי המכרז המציע מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על ידי החברה בקשר או  .16.1

 לצורך מתן השירותים, למעט מידע שהוא נחלת הכלל או מידע המחויב בגילוי לפי חוק.

סודיות כאמור גם מצד עובדיו,  לשם מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה, מתחייב המציע לדאוג לשמירת .16.2
 קבלני המשנה שלו או כל מי מטעמו.

 המציע מתחייב לציית לכל הוראות החברה בכל הנוגע לשמירת סודיות. .16.3

כל מסמכי המכרז הינם רכוש החברה והמסמכים מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה. אין  .16.4
אחרת. לא הגיש המציע הצעה, או  המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל מטרה

קיבל הודעה מהחברה כי לא זכה במכרז, יחזיר המציע מיד את מסמכי המכרז, אם נדרש לעשות כן על 
 ידי החברה.

 הודעות ונציגות .17

, כל מציע במכרז יציין את כתובתו לצורך קבלת הודעות בכל הקשור במכרז ואת שמו, מספר הטלפון .17.1
של נציג מטעמו המוסמך לחייב את המציע על פי דין האלקטרוני  וכתובת דוארמספר הפקסימיליה 

  ן מכרז זה.ילעני

עם הנציג שיצוין כאמור ינוהלו המגעים של החברה בקשר למכרז זה והוא יהיה מוסמך לייצג את המציע  .17.2
 ולהתחייב בשמו. על נציג זה להיות תושב ישראל, וכתובתו בישראל.

לפי הכתובות ומספרי  או בפקסימיליה , בדואר אלקטרונירתשלחנה בדואלמציעים יכול שהודעות  .17.3
שעות  72. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך הפקסימיליה שסיפקו המציעים

 24תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך  או בדואר אלקטרוני משלוח. הודעה שנשלחה בפקסימיליההממועד 
או לא התקבלה  שור אלקטרוני על שליחת הפקסימיליהשעות ממועד המשלוח ובלבד שהתקבל אי

קבלת הודעה אשר -לא תתקבל כל טענה בנוגע לאי .הודעה אלקטרונית כי הדואר האלקטרוני לא נשלח

נשלחה על ידי החברה לכתובת ו/או למספר הפקס ו/או לתיבת הדואר האלקטרוני של מי מהמציעים 
 אם זו נשלחה בהתאם לפרטים שסופקו על ידו.

 סמכות שיפוט ייחודית .18

הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל תובענה ו/או עתירה ו/או תביעה הנוגעים למכרז זה על מסמכיו  .18.1
 תל אביב.עיר השונים תהא של בתי המשפט המוסמכים ב

 

 בועז הירש בכבוד רב,

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ, יו"ר ועדת מכרזים

  



 
 

 חתימה וחותמת: ____________________________

 37-2021מכרז מס' 

 (1מסמך א)

פרטי מציע, מסמכי 
 הערכה ובדיקת תנאי סף

 וניקוד האיכות

 וניקוד האיכות בדיקת תנאי סףלמסמכי הערכה 

 פרטים על המציע .1

      שם המציע: .1.1

          מס' הזיהוי: .1.2

        מען המציע )כולל מיקוד(: .1.3

        שם איש הקשר אצל המציע:  .1.4

         תפקיד איש הקשר:  .1.5

          :ן קוויטלפו .1.6

          טלפון נייד: .1.7

          פקסימיליה: .1.8
         דואר אלקטרוני:  .1.9

 

 .23עמידה בתנאי הסף שבסעיף  .2

בעל רישיון בתוקף להפעלה אווירית של כלי טיס בלתי מאויש מאת רשות התעופה  הנוהמציע  

  .האזרחית

 * יש לצרף העתק מן הרישיון. 

 .33עמידה בתנאי הסף שבסעיף  .3

 רחפנים לפחות מאת רשות התעופה האזרחית (4) לארבעההמציע בעל תעודת רישום כלי טיס בתוקף  

 תעודת כושר הטיסה בתוקף או פטור מתעודה מאת רשות התעופה האזרחית בעלשכל אחד מהם 

 * יש לצרף העתק מן מתעודת הרישום. 

 ת.ותעודה* יש לצרף העתק מן מ 

 ולצורך קביעת ניקוד האיכות : .43עמידה בתנאי הסף שבסעיף  .4

המציע בעל ניסיון בהפעלת מערכת הכוללת אבטחה ויכולת אנליטיקה ועיבוד מידע המגיע 

ישראל, ובלבד שהשירות שניתן לכל גוף היה לתקופה רצופה של  גופים לפחות 2מהרחפנים, עבור 

 : חודשים 12

 

 

 

 

 

 



 
 

 חתימה וחותמת: ____________________________

שם הגוף לו ניתנו 
 השירותים

תקופת מתן 
 השירותים

 שנה()חודש ו

מהות 
 השירותים

שם איש 
 קשר

פרטי איש 
 קשר

     

     

     

     

     

     

 ולצורך קביעת ניקוד האיכות : .53עמידה בתנאי הסף שבסעיף  .5

 העומדת בתנאים הבאים:מערכת המציע הנו הבעלים או בעל רישיון שימוש בהנני מצהיר כי 

, ולזהות אירועי בטיחות ואבטחה בזמן אמת. נפחיםהמסוגלת לאתר חריגות, למדוד  •

 .שפכיםויכולת מוכחת לזהות שריפות, חום,  

 ימים בשנה. 365שעות ביממה,  24מערכת עם יכולת זמינות לפעילות אווירית של  •

בעלת מודול של ניהול משימות הכולל יכולת מניעת התנגשויות, תעדוף משימות על בסיס  •

 רחפנים מאפליקציה מקומית.חשיבות, יכולת צפייה ושליטה ב

 :.63עמידה בתנאי הסף שבסעיף  .6

 מוקדנים לפחות. 2שעות ביממה ובו  24מוקד מבצעי הפעיל המציע מפעיל הנני מצהיר כי 

 כתובת האתר בו מופעל המוקד : ________________

 במוקד מועסקים ____ בכל משמרת.  

 על החתום:

                  ____________________שם המציע: _ 

 ____________________תאריך:  חתימת וחותמת המציע: ____________                      

 אישור עו"ד

 

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, המוכר לי באופן אישי / אשר זיהה 
ולאחר והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע, עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה _________________, 

יעשה כן, אישר נכונות  שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא
 תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

 

_______________________    ___________________________ 

 

 חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך



 
 

 חתימה וחותמת: ____________________________

 37-2021 מכרז מס' 

 (2מסמך א)

אישור רישום תאגיד 
 וזכויות חתימה

 לכבוד

       איכות הסביבה בע"מלשירותי  החברה

        40רחוב יצחק שדה 

 67212אביב, -תל

 א. נ.,

 אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה הנדון:

 

 מציע"( מאשר בזה כי המציעה)להלן: " ___________________של  דעו" ___________________אני הח"מ 

וכי הינו  / כל תאגיד אחר כגון עמותה או אגודה שיתופית התאגד כדין כ: חברה בע"מ / שותפות רשומה בישראל

כי המציע הצהיר בפניי כי אינו נמצא בהליכי פירוק, פשרה או הסדר וכי לא הוגשה בקשת פירוק  תאגיד פעיל וקיים;

כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי  מציעכי נתקבלו אצל הכנגדו; 

בפניי על הצהרה  ם/וחת ___________כי ביום ועל מסמכי המכרז ולהגשת הצעתו למכרז; מציע ין לחתימת הכל ד

בעל/י ת.ז. שמספרה  ,______________________________זו ועל כל יתר מסמכי המכרז וההצעה ה"ה 

ן לחתום בשם כדי ך/והוסמ ציע אשרחתימה של המ ה/ימורש ו/םשהינ _____________________________

באופן  על כל המסמכים כאמור וכן על כל מסמך נוסף או אחר שיידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועלציע המ

 .שחתימתו מחייבת את המציע בהצעתו לפי כל דין

 

 

 ,עו"ד   _______________

    

 

 

 

 

 

  



 
 

 חתימה וחותמת: ____________________________

     

 

 

  

 37-2021מכרז מס' 

 (3מסמך א)

 מבוטל

 אישור רו"ח על מחזור כספי



 
 

 חתימה וחותמת: ____________________________

 37-2021מכרז מס' 

 (4מסמך א)

תצהיר בדבר קיום התנאים 
לפי חוק עסקאות עם גופים 

 ציבוריים

 קיום התנאים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבורייםתצהיר בדבר 

 

___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה אני הח"מ ____________ ת.ז. 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

 

"( שהוא הגוף המבקש מציעה" –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן  .1
כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם להתקשר עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. אני מצהיר/ה 

 .מציעה

 

 ."(החוק" -)להלן 1976 –חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו הריני נותן תצהיר זה בהתאם לדרישות  .2
 

לא  ו/או בעל זיקה אליו )כהגדרתו בחוק( למועד האחרון להגשת ההצעות, המציעהנני מצהיר בזאת כי עד  .3
עבירה עפ"י חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין  -עניין זה הורשע ביותר משתי עבירות )עבירה ל

או ו/לחלופין, המציע  או ,(1987 -או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז ,1991-והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א
, אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, )כהגדרתן לעיל( בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.חלפה שנה 
 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

 

       ____________________ 

 חתימת המצהיר                           

 

 

 אישור עו"ד

 

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, שכתובתו ______________________ 
והמוסמך לתת תצהיר זה המוכר לי באופן אישי / אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה _________________, 

צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר  ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיהבשם המועמד, 
 נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

 

 

_______________________     ___________________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך  

  



 
 

 חתימה וחותמת: ____________________________

 37-2021מכרז מס' 

 (5מסמך א)

תצהיר שמירת זכויות 
 עובדים

 לכבוד

 הסביבה בע"מ החברה לשירותי איכות

 

 בדבר קיום דיני עבודה תצהיר

"( שהוא הגוף המבקש המציע" –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן  .1
להתקשר עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה 

 .המציעבשם 

זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים  מקיים את חובותיו בכל הנוגע לשמירת המציע .2
 הקיבוציים החלים על המועמד כמעסיק לצורך ביצוע העבודות ובין היתר:

 החיילים חוק; 1946 בעבודה, הבטיחות פקודת 1945 )הודעה(; יד משלוח ומחלות תאונות פקודת

 שנתית, חופשה חוק; 1951-תשי"א ומנוחה, עבודה שעות חוק ; 1949 -תש"ט לעבודה(, )החזרה המשוחררים

-תשי"ד נשים, עבודת חוק ;1953-תשי"ג הנוער, עבודת חוק ;1953-תשי"ג החניכות, חוק ;1951-תשי"א
 התעסוקה, שירות חוק ;1958-תשי"ח השכר, הגנת חוק ;1954-תשי"ד העבודה, על הפיקוח ארגון חוק ;1954

-תשנ"ה משולב[, ]נוסח הלאומי הביטוח חוק ; 1967-תשכ"ז חירום, בשעת עבודה שירות חוק ; 1959-תשי"ט

 ההזדמנויות שוויון חוק ;1987-תשמ"ז מינימום, שכר חוק;1957-תשי"ז קיבוציים, הסכמים חוק ;1995

 ידי על עובדים העסקת חוק ;1991-תשנ"א כדין(, שלא )העסקה זרים עובדים חוק ;1988-תשמ"ח בעבודה,

 לחוק 8 סעיף ;1998-תשנ"ח מוגבלות, עם לאנשים זכויות שוויון לחוק ד' פרק;1996-תשנ"ו אדם, כוח קבלני

 מוקדמת הודעה חוק ; 1957-תשי"ז קיבוציים, הסכמים חוק ;1998-תשנ"ח מינית, הטרדה למניעת

 )תנאי לעובד הודעה חוק ; 2000-תשס"א גנטי, מידע לחוק 29 סעיף ;2001-תשס"א ולהתפטרות, לפיטורים

 עובדים על הגנה לחוק א5 סעיף ;2006-תשס"ו חירום, בשעת עובדים על הגנה חוק ; 2002-תשס"ב עבודה(,

 ;1997-תשנ"ז התקין(, במינהל או המידות בטוהר ופגיעה עבירות )חשיפת

 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

__________                                                                                    __________________ 

 שם המצהיר+ חתימה                                                                                              תאריך  

 

 

בפני מר/גב' ________________ שכתובתו ______________________, הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע 
והמוסמך לתת תצהיר זה המוכר לי באופן אישי / אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה _________________, 

ה כן, אישר ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשבשם המועמד, 
 נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

 

_______________________     ___________________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך  
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 חתימה וחותמת: ____________________________

 

 

 

 תצהיר בדבר היעדר הרשעה פלילית

 

___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה אני הח"מ ____________ ת.ז. 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

 

"( שהוא הגוף המבקש מציע"ה –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן  .1
"החברה"(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת  –)להלן  להתקשר עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 .מציעלתת תצהיר זה בשם ה

הנני מצהיר בזאת כי המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו לא הורשעו בעבירה על פי חוק  .2
 , או בעבירה פלילית שיש עמה קלון,1997-או חוק שירותי הובלה, תשנ"ז 1993-החמרים המסוכנים, תשנ"ג

( השנים שקדמו להכנתו של 10או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירת מרמה, שבוצעה בעשר )
תצהירי זה, וכן, למיטב ידיעתי, לא מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל חקירה פלילית או הליכים 

 משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור. הכל למעט ההרשעות בעניינים כמפורט להלן:
 

ש הרשעות כאמור יש לפרט כל הרשעה ואת כלל נסיבותיה באופן המירבי תוך התייחסות למועד  ביצוע ככל שי
 העבירה, מועד פסק הדין, תוך צירוף פסק הדין וגזר הדין, והעתק כתב האישום.

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 

 

        ____________________ 

 חתימת המצהיר                 

 

 

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, שכתובתו ______________________ 
והמוסמך לתת תצהיר זה המוכר לי באופן אישי / אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה _________________, 

להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר  ולאחר שהזהרתיו כי עליובשם המועמד, 
 נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

 

_______________________     ___________________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך  

  

 37-2021מכרז מס' 

 (6מסמך א)

תצהיר העדר הרשעה 
 פלילית



 
 

 חתימה וחותמת: ____________________________

 

 

 

 נים וזיקה אישית/עסקיתיתצהיר העדר ניגוד עני

______________, מס' ת.ז./מס' תאגיד _________________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר אני הח"מ, 
 את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה צפי/ה לעונשים הקבועים לכך בחוק, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 ענייניםהיעדר ניגוד  .א

נכון למועד זה אני ו/או בעלי התפקידים המוצעים מטעמי לצורך מתן השירותים איננו עומדים בניגוד 
עניינים ו/או קשורים בהתקשרות אחרת, בין אם עסקית, מקצועית או אישית, בין בשכר או תמורת טובת 

תים נשוא ההתקשרות עם הנאה כלשהי, ובין אם לאו אשר יש בה לגרום לניגוד עניינים בין מתן השירו
עימם יש לי התקשרות זהה ו/או דומה ו/או ובין גורמים אחרים בע"מ  החברה לשירותי איכות הסביבה

 אחרת. לעניין זה, ניגוד עניינים משמעו אף חשש ממשי לניגוד עניינים כאמור. 

ו/או בעלי בע"מ אני  הנני מתחייב/ת כי בכל תקופת ההתקשרות עם החברה לשירותי איכות הסביבה
התפקידים המוצעים מטעמי לא נהיה קשורים בחוזה או התקשרות אחרת ולא ניתן שירותים אשר יהיה 

 בהם כדי לגרום לניגוד עניינים כאמור. 

, בדבר כל מצב, חוזה ו/או התקשרות בע"מ בכתב הנני מתחייב/ת להודיע לחברה לשירותי איכות הסביבה
 הם כדי לגרום לניגוד עניינים כאמור ולפעול בהתאם להנחיותיה. ו/או מתן שירותים אשר יש או יהיה ב

 במקום המתאים: Xיש לסמן       זיקה אישית/עסקית .ב

 לאדם פרטי/ עוסק מורשה .1

לי ו/או לבעלי התפקיד המוצעים מטעמי, זיקה אישית או עסקית למי מעובדי   החברה  איןהריני להצהיר כי            
 לשירותי איכות הסביבה בע"מ.  

לי ו/או לבעלי התפקיד המוצעים מטעמי, זיקה אישית או עסקית למי מעובדי  החברה  ישהריני להצהיר כי             
 .)יש לציין שם ותפקיד(________ לשירותי איכות הסביבה בע"מ. הזיקה הינה לעובד __

 לתאגיד / שותפות .2

לי, לשותף, נושא משרה, לבעלי התפקיד המוצעים מטעמי או לבעל שליטה בי, זיקה  איןהריני להצהיר כי  
 אישית או עסקית למי מעובדי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. 

לי, לשותף, נושא משרה, לבעלי התפקיד המוצעים מטעמי או לבעל שליטה בי, זיקה  ישהריני להצהיר כי             
אישית או עסקית למי מעובדי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. הזיקה הינה לעובד 

 )יש לציין שם ותפקיד(. ______________

 :לעניין זה      

-וק ניירות ערך, תשכ"חבח בעל השליטה בספק, כהגדרת המונח "שליטה" " בעל שליטה"
 , ולמעט שליטה הנובעת מאחזקת מדינת ישראל בספק.1968
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תצהיר העדר ניגוד 
וזיקה נים יעני

 אישית/עסקית



 
 

 חתימה וחותמת: ____________________________

קרבת משפחה מדרגה ראשונה )הורה, לרבות הורה מאמץ והורה חורג,  " זיקה אישית"
בן/בת זוג לרבות ידועים בציבור, אח/אחות, צאצא, צאצא בן הזוג, לרבות 

 הורה או בן זוג של כל אחד מהם(.

מעביד, זכות משותפת לקבלת -קיום קשרים עסקיים, לרבות יחסי עובד " זיקה עסקית"
רווחים, להצבעה או למינוי מנהל, שותפות, בעלות, החזקה משותפת או 

 ( בתאגיד. 1968-"שליטה" )כהגדרתה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

כל התקשרות בכתב או בעל פה, הסכמה הסכם, הסדר, הזמנת עבודה,  " חוזה"
חלטה בדבר הענקת זכות או טובת הנאה אחרת, שבין החברה התחייבות, ה

 לשירותי איכות הסביבה לבין הספק, יהא תאורה וכינויה אשר יהא.

 .1999-כהגדרתו בחוק החברות, תשנ"ט " נושא משרה"

המציע וכן מי שקיים חוזה בינו לבין החברה לשירותי איכות הסביבה,  " הספק"
 וכינויו אשר יהא. וחתום על מסמך זה, יהא תוארו 

עובד החברה "
לשירותי איכות 

 " הסביבה

 לרבות דירקטור, חבר הנהלה ועובד. 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.

  _________________ 

 חתימה וחותמת תאגיד  : חתימת מורשילתאגיד                                                                            

   

  _________________ 

 : חתימהלאדם                                                                                                   

 

 אישור

אני הח"מ, __________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום _____________, הופיע בפני ____________, אשר זיהה/תה 
עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' _________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת אחרת ת/יהיה צפוי/ה 

 ניי. לעונשים הקבועים לכך בחוק, אשר/ה נכונות תצהירו/ה זה וחתם/ה עליו בפ

 

 _________________ 

 ,עו"ד              

 

  



 
 

 חתימה וחותמת: ____________________________

 

 

 לכבוד

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: "החברה"(

 

 

 הצהרת משתתף

לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה   ,__________________ע.מ. /פ.ח ____________________אני הח"מ 
במסמכים האחרים אשר ועיינתי הסכם ההתקשרות, ואת  השירותיםאת מפרט  לרבותו ,זהירה את מסמכי המכרז

מגיש את הצעתי כמפורט להלן וזאת מבלי לגרוע מאיזו מהתחייבויותיי כמפורט בשאר מסמכי , למכרזצורפו 
 המכרז:

וכן  את כל האמור במסמכי המכרז כי הבנתי )לעניין תאגיד, באמצעות מורשי חתימה מטעמי( הריני מאשר .1
הנני מצהיר כי אני בעלי ו ם,ו/או העלולים להשפיע עליהבביצוע השירותים את כל הגורמים הקשורים  תיבדק

 א מכרז זה. שונ למתן השירותיםהידע, המומחיות והניסיון הדרושים 

 ל התחייבויותיי על פי הסכםהנני מצהיר כי בידי כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע כ .2
 .ההתקשרות, והריני מכיר את כל הדינים המתייחסים למתן השירותים ומתחייב לפעול על פיהם

כי הצעתי זו עונה על כל הדרישות והנני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז  .3
 שבמסמכי המכרז. 

הנני ו, שהצעתי המחיריםפורטים במסמכי המכרז לפי בהתאם לתנאים המ לתת את השירותיםאני מתחייב  .4
 .לשביעות רצונה המלא של החברה לבצע את השירותים האמוריםמקבל על עצמי 

 בהגשת הצעתי זו, הננו מתחייב כי היה ותתקשרו עמי בהסכם, אנהג על פי ההסכם שצורף למסמכי המכרז .5
יות האמור לעיל, על פי כל האמור בנספחים , לרבות אך מבלי לגרוע מכללולמפרט השירותים שצורף למכרז

להסכם המהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ואני מקבל על עצמי את מלוא תנאיו, וכן כל חובה אחרת הנובעת 
 ממנו.

לחברה במהלך המכרז הינם נכונים  שנתתיבחתימתי על מסמכי המכרז, אני מצהיר כי כל העובדות והמצגים  .6
 תקופת ההסכם.יישארו במהלך כך , וומדויקים

הינה ביסוד הסכמת החברה להשתתפותי ו/או לזכייתי  לעיל 6בסעיף  אני מצהיר כי ידוע לי שההצהרה האמורה .7
במכרז וכי החברה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את כל המצגים האמורים )לרבות לאחר שלב ההודעה על 

רה זכאית לפסול את הצעתי ו/או לבטל את הזוכה(. ידוע לי כי במקרה של אי התאמה מכל מין וסוג, תהא החב
 בקשר לעניין זה.ההסכם שיחתם עמי, אם אזכה במכרז, ולא תהא לי כל טענה 

, הנני מציע לתת את השירותים המפורטים  בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז .8
  .המוגש יחד עם הצעתי שבמסמך ג' להצעת המחירבמסמכי המכרז בתמורה 

הינם סופיים וכוללים את מלוא התמורה המבוקשת על ידי בגין קיום מלוא  שאנקובהסכומים י כי ידוע ל .9
עפ״י כל מסמכי המכרז ולא ישתנו מכל סיבה שהיא, לרבות לא עקב שינוי בשכר עובדים ו/או  יהתחייבויותי

 . שינויים במיסוי ו/או שינויים במחירי התשומות

כי אם לא אמלא אחר התחייבויותיי הכרוכות בזכייה במכרז, כולן או מקצתן, תהא החברה  מודע לכךהנני  .10
 למשתתף אחר. הזכות למתן השירותיםפטורה מכל התחייבות כלפיי ותהא זכאית למסור 

או קשר עם אנשים או גופים אחרים המגישים  , תיאוםללא הסכם ,הנני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת בתום לב .11
 וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתי על הצעה זו. ז,במכרהצעות 

 הנני מצהיר כי הצעתי זו איננה הצעה גרעונית.  .12
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 הצהרת המשתתף

 



 
 

 חתימה וחותמת: ____________________________

בקשר עם אי מילוי או הפרת  ידי החברהאני מוותר על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על  .13
פרה של הוראה כלשהי מההוראות הנ"ל הוראה כלשהי הכלולה בהצעה זו ועצם חלוף הזמן או אי מילוי או ה

 תשמש במקום התראה כנ"ל.

 

 

 _______________________ מס' הזיהוי:  __________________________  :מציעם הש

 __________חתימה וחותמת המציע: ____ ___________________________ כתובת רשומה:

    תאריך: ___________

 

 חתימה )ימולא במידה והמציע הינו תאגיד( הצהרת מורשי

כי והינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, הצעה זו כי  יםמצהירהרינו 
 .על הצעה זו לחתום בשם התאגיד םזכאי ואנ

 מס' זיהוי: _____________ שם מורשה החתימה מטעם המציע: _____________

 מס' זיהוי: _____________ מטעם המציע: _____________ שם מורשה החתימה

 

 טל' נייד: ______________________ שם איש קשר מטעם המציע : ___________________ 

 _____________ :' קספ    מייל : ___________________________

     



 
 

 חתימה וחותמת: ____________________________

 

 

 

 התחייבות בדבר מניעת שוחד 

 ___________ מתחייב/ת בזה כדלקמן: אני הח"מ ____________ ת.ז. 

 

"( המציע" –)להלן  ח.פ. ____________ הנני נותן התחייבות זאת בשם ________________________ .1
"(. אני מצהיר/ה כי הנני החברה" –הגוף המבקש להתקשר עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן 

 מוסמך/ת להתחייב בשם המציע.

  

הנני מתחייב/ת בזאת כי המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לא  .2
יהיה מעורב בהצעה, הבטחה, מתן, קבלה או שידול לקבלת טובת הנאה בעלת ערך כספי או לאו, בין במישרין 

פין, כתמריץ או תגמול לעובד ציבור הפועל בין במעשה ובין שבמחדל בעד או נגד פעולה הקשורה ובין בעקי
 בתפקידו.

 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .3

 

        ____________________ 

 

 חתימת המצהיר                 

 

 

 אישור עו"ד

 

מר/גב' ________________, שכתובתו הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני 
______________________ המוכר לי באופן אישי / אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה 

_________________, והמוסמך לתת להצהיר ולהתחייב בשם המציע, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את 
 שה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יע

 

 

_______________________    ___________________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד     תאריך       
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 התחייבות בדבר מניעת שוחד



 
 

 חתימה וחותמת: ____________________________

 

 

 

 

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

 

אני הח"מ______________ מס' ת"ז _____________נושא משרה בחברת _____________ )שם המציע( 

 מצהיר בזאת כי: 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם החברה ומנהליה.  . 1

 אני נושא המשרה אשר אחראי בחברה להצעה המוגשת מטעם החברה במכרז זה.  . 2

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  . 3

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.        . 4

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

 ד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא       הצעה זו של התאגי  . 6

 עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.       

מועד  ם לעיל מעת החתימה על התצהיר ועדאני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטי      . 7

 הגשת ההצעות .

 תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. אני מודע לכך כי העונש על  . 8

 

 תאריך_________ שם החברה______________ חותמת החברה __________

  

 שם המצהיר___________ חתימת המצהיר ____________

 

 

 

 אישור עו"ד

 

שר בזאת אני הח"מ, עו"ד _________________ שכתובתי ______________והנושא רישיון מספר ______ מא

כי ביום________ הופיע/ה/ו לפני מר/גב' ____________________, שזיהה/תה/ו עצמו/ה/ם לפי תעודת זהות 

ֹֹהמוכר/ת/ים לי אישית, וחתם/מה/ו על תצהיר זה לאחר שהבינו את משמעותה המשפטית של  מס' ____ֹֹֹֹֹֹֹֹ______/

 חתימתם. 

 

_______________  ___________                            ___________ 

 שם עורך הדין                               מס' רישיון                                        חתימה

 

 

 מכרז מס' 
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 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

 



 
 

 חתימה וחותמת: ____________________________

 

 

  השירותיםמפרט  - מסמך ב'

 פי הנחיות החברה.-השירותים הבאים באופן סדיר על"( יספק את נותן השירותיםהזוכה )להלן: " -המציע 

 כללי:

מסמך זה מתייחס ומגדיר מהם הצרכים והתוצרים הרצויים מהמערכת האוטונומית והשירותים הנלווים )להלן: 

 "השירותים"(. על המערכת לכלול מינימום את שירותים הבאים:

 תיאור כללי לשטח פעילות המערכת: .1

 מ"ר( 440,000) דונם 440שטח המפעל משתרע על  1.1

 ~ ק"מ.1.1עד  -מרחק מנקודת קצה אחת של המפעל לנקודת קצה שני )מרחק אווירי( 1.2

 ~ ק"מ.3 -היקף המפעל הינו כ 1.3

 "(.204~ ק"מ )להלן: "מטמנה 4-מרחק אובייקט לביצוע סיור ומדידות, מחוץ למפעל, כ 1.4

ככות ופתוח מצדדיו ~ דונם, בחלקו הצפון מערבי של המפעל, המקורה בס21.8שטח בגודל של  1.5

 "(.סככות אורגניות)להלן: "

~ דונם, בחלקו הדרומי של המפעל, המקורה בסככה ופתוח מצדדיו )להלן: 1.5שטח בגודל של  1.6

 "(.סככות אנאורגניות"

 תנאיו הטופוגרפיים של המפעל אינם אחידים, מבחינת הגובה. 1.7

 

 תיאור פעולות, שוטפות, לביצוע: .2

לזיהוי חריגים ע"פ הגדרה מראש )רכבים,  להיקף המפעלסיור מתוזמן,  -סיורי אבטחה 1.1.1

 אנשים, שינוי פני שטח וכד'(, תדירות הסיורים:

 סיורים. 3 -18:00ועד  06:00בין השעות  -ביום •

 סיורים. 6 -06:00ועד  18:00בין השעות  -בלילה •

מתוזמן לפי נקודות עניין רגישות מוגדרות מראש  פנים מפעליסיור  -זיהוי אירועי ביטחון 1.1.2

 .1.1.1לזיהוי חריגים, תדירות הסיורים יהיו כחלק מהסיור בסעיף 

 בטיחות: .3

לזיהוי חריגים, בכל שטח המפעל, היכולים להתפתח  פנים מפעליסיור  -זיהוי אירועי חירום 1.1.1

 לאירועי חירום:

יות, חביות, מכלים, ניטור נקודות שפך בצורותיו השונות, שפך מקוב -שפך 1.1.1.1

 מעצרות וכד'.

 -שריפה 1.1.1.2

ניטור עצמים עם חתימות חום חריגות, טרם בעירתם, לצורך מענה  1.1.1.2.1

 מקדים למניעת האירוע.

 ניטור דליקה/בערה בזמן ההתרחשות. 1.1.1.2.2

ניטור עישון של חומרים שונים שלא נוצרו בעקבות דליקה אלא כריאקציה  -עשן 1.1.1.3

 בין חומרים.

זיהוי פליטת גזים שונים בנקודות רגישות ומוגדרות  -)כאופציה עתידית( -גזים 1.1.1.4

 מראש במפעל.

 37-2021מכרז מס' 

 מסמך ב

 מפרט השירותים 



 
 

 חתימה וחותמת: ____________________________

 תדירות הסיורים: 1.1.1.5

 סיורים. 3 -16:00ועד  06:00בין השעות  -ביום •

 סיורים. 8 -06:00ועד  16:00בין השעות  -בלילה •

 

קד צופה( הגעה למקום האירוע, בין אם באופן יזום )ע"י מו -כלי סיוע בניהול אירועי חירום 1.1.2

או לאחר זיהוי חריג )הישארות מעל זיהו בעת הזיהוי(, ושידור אונליין תוך זיהוי חריגים 

 באזור במהלך האירוע וסיוע בקבלת תמונת מצב לחפ"ק ולחמ"ל.

 

 יבוצעו אונליין וישודרו למערכת בזמן אמת. 2.2 – 2.1עיבוד וניתוח כלל הנתונים בתחומים שבסעיפים  **

 שאינן שוטפות, לביצוע:תיאור פעולות,  .4

 -מדידה ומיפוי מטמנות.  .5

, בהצבת המערכת 204ביצוע מיפוי למטמנה מערבית )להלן: "מטמנה"( ולמטמנה  3.1.1

 לראשונה.

 "( 0" ממנו יגזרו כלל החישובים העתידיים )להלן: "מצב 00חישוב גובה " 3.1.2

 .ביצוע מדידה לשטח המטמנה בתדירות של פעם בחודש או לפי דרישה יזומה אחרת 3.1.3

 תוצרי מדידה ומיפוי מטמנות )בדו"ח מרוכז(:

 ועד למדידה נוכחית בפועל. 0חישוב כמויות מילוי המטמנות, ממדידת מצב  3.1.4

 חישוב כמויות מילוי המטמנות, ממדידה נוכחית למדידה קודמת. 3.1.5

חישוב כמות יתרה למילוי חומר במטמנות עד כמות מקסימום שתיקבע בהתאם  3.1.6

 לרגולציה.

 נתוני מטמנות:

 ~ מ'.950 -היקף מטמנה ;~ דונם 59.5 -ח מטמנה מערביתשט 3.1.7

מרחק משטח המפעל  ;~ ק"מ 1.55 -204היקף מטמנה   ;~ דונם 133.5 -204שטח מטמנה  3.1.8

 .4.1מהקצה הצפון מערבי לפי סעיף 

 

 -מעקב התקדמות פעילות פינוי מאגרים.  .6

 ביצוע מיפוי לאזור המאגרים בהצבת המערכת לראשונה. 3.1.9

להתקדמות בפעולות פינוי פסולת משטח המאגרים בתדירות של פעם ביצוע מעקב  3.1.10

 בשבוע.

 

 תוצרי מעקב פעילות פינוי מאגרים:

 חישוב כמות פסולת נתונה במאגרים, בזמן מוגדר. 3.1.11

 חישוב כמות פסולת שיצאה מהמאגרים בין מדידות. 3.1.12

 חישוב זמני לפעילות פינוי הפסולות בהתפלגויות שונות.  3.1.13

 נתוני מאגרים:

 ~ מ'.836 -היקף המאגרים ;~ דונם 39 -שטח המאגרים 3.1.14

  -מיפוי וזיהוי תקלות צנרת במתקנים.  .7

 זיהוי תקלות ופגמים בצנרת לצורך ביצוע פעילות אחזקה מונעת. 3.1.15

 תדירות סריקה לצנרות תהה פעם בשלושה חודשים. 3.1.16

 תוצרי מיפוי וזיהוי תקלות צנרת:



 
 

 חתימה וחותמת: ____________________________

 פגם. מתן מיקום מדויק של הצנרת המזוהה עם תקלה או 3.1.17

 תמונה המראה את המיקום המדויק של הפגם בצנרת שהוצגה. 3.1.18

 

 תיאור פעולות, שירותים ותנאים נוספים: .8

 :24/07שירותי מוקד  .9

 ימים בשנה, למערכת האוטונומית. 365,  24/07שירות מוקד, צופה סורק,  4.1.1

 הקפצת כוחות חירום בהתאם לפרוטוקול מוגדר מראש לכל סוג האירוע )ביטחון בטיחות(. 4.1.2

 הקפצה יזומה של המערכת בעת אירוע חירום למתן זווית נוספת וסיוע לחפ"ק ולחמ"ל. 4.1.3

 (. Avigilonמצלמות קריטיות ממערכת המצלמות של החברה )תוכנת  20חיבור נוסף של עד  4.1.4

 סריקה יזומה באמצעות המערכת והמצלמות המחוברות פעמיים בלילה. 4.1.5

 אחת לשעה.מעקב ערנות אחר מערך השמירה במפעל בתדירות של  4.1.6

 .UTMביצוע תיאומי בקרה אווירית  .10

11. SLA :תקלות 

 

 שעות. 24עד  -זמן הגעה לטיפול בתקלה העוצרת את תפקוד המערכת 4.1.1

 שעות. 72עד  -זמן הגעה לטיפול תקלות שלא עוצרות את תפקוד המערכת 4.1.2

 ימים בשנה.  365שעות ביממה /  24למערכת תהה זמינות לפעילות אווירית של  11.1

 .95%ריגים והתראת אמת ברמה של מינימום יכולת לזיהוי ח 11.2

 דק'. 50יכולת תעופה של מינימום  11.3

 יכולת מתן פתרונות צפייה וזיהוי חריגים בסככות אורגניות ואנאורגניות )הנמכת טיסה לגובה רצוי(. 11.4

 יכולת זיהוי התרחשות של מזגי אויר קיצוניים ותזמון הפעלת המערכת בין זמנים אלו. 11.5

 מ"מ. 6 -וכמות גשם; קשר  15  -יכולת תעופה במינימום עוצמת רוח 11.6

 אפשרות עתידית להתקנת מערכת  לגילוי גזים ע"ג המערכת. 11.7

 אפשרות להתקנת מערכת תאורה "צ'קלקה" לצורכי הפגנת נוכחות.  11.8

אחריות מלאה על כלל רכיבי המערכת, כולל שירות אחזקת המערכת לכל אורך ההתקשרות ועל כל   11.9

 יה.רכיב

המציע מודע לכך שבמתחם החברה חומרים מסוכנים שונים. בכל עת שהספק יגיע לאתר הוא  11.10

נהלי החברה, להישמע להוראות הבטיחות של ממונה הבטיחות ל בהתאםלעבור הדרכת בטיחות  מתחייב

ו/או מנהל המתקן ו/או מי מטעמו, וכן לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים, ובכלל זאת 

ן את עובדיו ו/או הפועלים מטעמו על מנת למנוע פגיעה כלשהי בגוף ו/או ברכוש של מאן דהוא למג

 בלבד. מציעכתוצאה ממתן השירותים או בקשר אליהם ומלוא האחריות בעניין זה תוטל על ה

 

  



 
 

 חתימה וחותמת: ____________________________

 

 

 

 טופס מחירים  –מסמך ג' 

 נפרדת ** []** טופס זה יוגש במעטפה 

 

אנו הח"מ, _______________לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את המכרז, ההסכם ונספחיו, ואת כל 

"( ושניתנה לנו האפשרות להשיג את כל הידיעות לגבי הסיכויים, מסמכי המכרזנספחיהם וצרופותיהם )להלן: "

אחר שביררנו את כל הפרטים הטכניים והאחרים הסיכונים והאפשרויות האחרות העלולים להשפיע על הצעתנו, ול

 הרלוונטיים לביצוע העבודות נשוא המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

 

 קראנו היטב והבנו את כל הוראות המכרז בקשר להגשת ההצעה הכספית ואין לנו כל טענה בעניינן.  .1

המציע, והיא כוללת את כל העבודות, הצעת המחיר שלהלן מהווה את הצעת המחיר הסופית והמוחלטת של  .2

השירותים, הציוד, האמצעים, כוח האדם וכל הדרוש לצורך מתן השירותים לחברתכם, ובכפוף למפורט 

 במסמכי המכרז.

מסמכי הננו מתחייבים, כי אם ניבחר כמציע הזוכה במכרז, לבצע ולהשלים את ביצוע העבודות בהתאם לכל  .3

 להלן: המכרז וההסכם תמורת המחיר הנקוב

 

 ללא מע"מ₪  על סך ___________  במסגרת חוזה זה תעמוד, םשירותיההצעת המחיר מטעמנו לאספקת 

 .לחודש

 

 :1מורשה חתימה 

     

 חתימה  שם פרטי ומשפחה  תאריך

 :2מורשה חתימה 

     

 חתימה  שם פרטי ומשפחה  תאריך

 

  

 מכרז מס' 

37-2021 

 ג' מסמך

 טופס מחירים



 
 

 חתימה וחותמת: ____________________________

 

 

 

 

 הסכם

 2021שנערך ונחתם בתל אביב ביום ________לחודש ________שנת 

 בין

 520036450החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ ח.פ. 

 אביב-, תל40מרחוב יצחק שדה, 

 )להלן: "החברה"(

 ;מצד אחד

 לבין

______________________ 

 תאגיד/עוסק מספר _____________

 מרחוב _________________

 "(ספקה)להלן: "

 ;מצד שני

איסוף, עיבוד וניתוח מידע למתן שירותי  37-2021החברה פירסמה מכרז פומבי שמספרו ו הואיל
 "המכרז)להלן: "במפעל החברה ( נים)רחפ יםבאמצעות כלי טיס בלתי מאויש

 (;"השירותיםו"

הגיש את הצעתו, וועדת המכרזים של החברה בישיבתה מס' _____ מיום  ספקוה והואיל
במכרז, וזאת בהתאם להצהרותיו, התחיבויותיו,  ספק________ החליטה על זכייתו של ה

מצורפת להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד  ספקמצגיו והצעת המחיר שהציע )הצעת ה
 ממנו(;

בהתאם למפורט  םשירותיאת ה ספקהלרכוש ממבקש לספק והחברה מבקשת  ספקוה  והואיל
 ;"(השירותיםבמסמכי המכרז )להלן: "

הידע, הניסיון,  ובמתן השירותים וכי ברשות וניסיון מומחיות בעל הוא כי מצהיר ספקהו והואיל
, ההיתרים והרישיונות הדרושים על פי כל דין וכל האמצעים האישוריםכוח האדם, 

 ;להלן זה בהסכם כמפורט השירותים מתן לשם םהדרושי

 ובכפוף בתמורה, בהתאם השירותים ספקתאל בהסכם להתקשרוהצדדים מבקשים  והואיל:
 ;זה בהסכם המפורטים ולהוראות לתנאים

 

 :כדלקמן הצדדים בין והוסכם הוצהר לפיכך

 מבוא .1

המבוא להסכם זה, יחד עם המסמכים המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם,  1.1
 ותנאי מתנאיו. 

 כותרות סעיפי ההסכם הנן לשם הנוחות בלבד והן לא תשמשנה לצורכי פרשנותו. 1.2

אי התאמה בין הוראות הסכם זה לבין איזה מנספחיו, יגברו הוראות  או/ו סתירה שקיימת ככל 1.3
 הסכם זה. 

 מכרז מס'

37-2021 

 מסמך ד'

 הסכם ההתקשרות



 
 

 חתימה וחותמת: ____________________________

 :שבצדם ההגדרות הבאים למונחים יהיו זה בהסכם 1.4

 "האתר" ;שטח מפעל החברה הממוקם ברמות חובב

 "השירותים" ;במסמך ג' למסמכי המכרזכמתואר  השירותים

ו/או כל המועסקים על ידו ו/או  ספקההשכירים של  עובדיו
 ;מטעמו במתן השירותים או בקיום התחייבויותיו לפי הסכם זה

 או" השירות נותן" 
 "השירות"נותני 

 על הממונה להיות מטעמה הוסמך אשר, החברהמטעם  נציג
 ;השירותים נותני

 "הממונה"

 המסמכים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה: 1.5

  
 כלל מסמכי הצעת הזוכה במכרז; –נספח א'  

 מסמך תנאי תשלום; –נספח ב'    
 נוסח ערבות ביצוע; –נספח ג'  
 נספח ביטוח; –נספח ד'  

 התחייבות על שמירת סודיות ועל הימנעות מניגוד עניינים; –נספח ה'  
 בטיחות;הוראות וכללי  –נספח ו'  
 .ן הבנק-בקשה להעברת כספים לח –נספח ז'  

 בהתאם, המפורטים במסמך ג' של המכרז השירותים את לחברה לספק מתחייב ספקה 2.1
 ובהתאם ולהנחיותיה לצרכיה בהתאם, החברה של דעתה שיקול לפי, החברה של לדרישותיה

 .זה הסכם להוראות

, ספקמיומנות, הניסיון והידע הדרוש, ברשותו כוח אדם מיומן ומקצועי בהיקף מהוא בעל  2.2
וכן ברשותו כל האמצעים והציוד הדרושים לבצע את כל התחייבויותיו על פי הסכם זה 

באופן מיידי על כל חברה מתחייב להודיע ל ספקהבמלואן ובמועדיהן, במיומנות ובמומחיות. 
 שינוי במצב דברים זה.

השירותים בנאמנות, במומחיות, במקצועיות וביעילות מקובלים, לפי מיטב  את הוא יבצע 2.3
 ., ועל פי כל הוראות הסכם זההחברההנוהג המקצועי, לשביעות רצונה של 

, וימלא לצורך חברההמוחלט של ה הלחוזה, לשביעות רצונכל העבודות בהתאם יבצע את הוא  2.4
ין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן , בהממונה מטעם החברה זה אחרי כל הוראותיו של

 מפורטות בחוזה.

מתחם העבודה ק, לפני הגשת הצעתו, את ובדל מצהיר בזאת כי ניתנה לו ההזדמנות ספקה 2.5
השיג את כל הידיעות לגבי הסיכויים ניתנה לה ההזדמנות לאת דרכי הגישה וכן וסביבתו, 

 .והאפשרויות האחרות העלולות להשפיע על הצעתו

שהוגשה  ספקהצעת ה, וזאת בהתאם לעצמאי ספקכלחברה את השירותים  יספק ספקה 2.6
 .במסגרת המכרז והתקבלה על ידי החברה

אשר יהיה רשאי  ,אחראי מטעם החברההממונה, השירותים יעשה תוך תיאום עם  ביצוע 2.7
לבדוק את טיב ו/או איכות ו/או תכיפות מתן השירותים על פי תנאי הסכם זה. למען הסר 

כי אין באמור בסעיף זה כדי להטיל על החברה ו/או מי מטעמה אחריות ו/או  ספק מובהר,
ו/או מי מטעמו  ספקהו/או לגרוע מהתחייבויות  ספקהחובה בקשר למתן השירותים על ידי 

 על פי הוראות הסכם זה.

 2שעות ביממה, הנותן מענה לאירועים חריגים, ובו  24המציע מפעיל מוקד שירותי, הפעיל  2.8
 מוקדנים לפחות.

ועובדיו העוסקים במתן השירותים הינם בעלי כל האישורים הנדרשים עפ״י כל דין,  ספקה 2.9
 םשירותיהאת יספק  ספקובפרט אישורים להפעלת עסקו ומתן השירותים נשוא מכרז זה. ה

המפורטים בהסכם זה על נספחיו, הכול בהתאם לכל הדינים, ההיתרים, הרישיונות, 
ם הנוגעים לעניין, לרבות בנושאי בטיחות ובנושאי ביטוח. מוסכם בזאת, כי ההוראות והנהלי



 
 

 חתימה וחותמת: ____________________________

ועל  ספקהשגת כל הכיסויים הביטוחיים, ההיתרים, הרישיונות, וכיוצ״ב יהיו באחריות ה
 חשבונו בלבד.

הרי אלה ימצאו  -ככל שיידרשו היתרים או רישיונות נוספים, לפי דין, לשם ביצוע השירותים  2.10
פים למשך כל תקופת ההתקשרות עפ״י ההסכם, והוא מתחייב להציגם בפני בידיו ויהיו תק

 החברה לפי דרישה.

בידיו כל האישורים הנדרשים מרשויות מע"מ ומס הכנסה לרבות אישור ניהול פנקסי  2.11
 חשבונות ורשומות במע"מ וכן אישור לפטור מניכוי מס במקור.

רישיון בתוקף להפעלה אווירית של ר: בידו על האישורים לפי דין למתן השירותים, ובין הית 2.12
 לארבעהתעודת רישום כלי טיס בתוקף , כלי טיס בלתי מאויש מאת רשות התעופה האזרחית

בעלי המוחזקים על ידו הנם הרחפנים ת ורחפנים לפחות מאת רשות התעופה האזרחי (4)
 .תעודת כושר הטיסה בתוקף או פטור מתעודה מאת רשות התעופה האזרחית

האמור בהסכם זה לא יפורש כמונע מהחברה לבצע או לרכוש בעצמה או באמצעות  שום דבר 2.13
 אחרים שירותים כלשהם מסוג השירותים על פי הסכם זה. 

השירות כל הכללים, הנהלים וההנחיות שיקבעו על ידי  נותניבמשך תקופת ההסכם יחולו על  2.14
 ויבצעועל פיהם  והשירות ינהג שנותנימקבל על עצמו לדאוג לכך  ספקהומפעם לפעם  החברה

 .החברהידי -ידרש עליאותם באופן שיקבע ו

 יש באפשרותו להתחיל את מתן השירותים מיד עם חתימת הסכם זה. 2.15

ידוע לו שהתמורה שתשולם לו כוללת את התמורה המלאה והסופית עבור מתן השירותים  2.16
מתן השירותים, לרבות  לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מעבר לתמורה בגין ספקלחברה, וה

במקרה של התייקרות תשומות, שינויי חקיקה או הטלת מסים ו/או היטלים לאחר מועד 
 תחילת ההתקשרות, וכל אלה יהיו על חשבונו וישולמו על ידו. 

הוא יפעל להסרת כל תביעה ו/או דרישה שתופנה לחברה מצד ג' במקרה בו הוא יפר את  2.17
בהסכם זה או במקרה בו הוא יפר הוראה חוקית כלשהי  התחייבויותיו ו/או מצגיו כמופיע

 וכתוצאה מכך תופנה תביעה ו/או דרישה כלשהי לחברה. 

מתחייב שלא להסב או להעביר בדרך אחרת את זכייתו, כולה או חלקה, ו/או הסכם  ספקה 2.18
זה, כולו או חלקו, ו/או להעביר ו/או למסור לאחר כל זכות ו/או חובה הנובעת ממסמכי 

 ב.מראש ובכת החברהומהסכם זה, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת  המכרז

אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, בין על פי דין, בין מכוח חוזה ובין מכוח התחייבות  2.19
אחרת כלשהי שלו, לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, ואין בחתימתו על ההסכם או 

 חוזה או התחייבות אחרת שלו.בביצוע התחייבויותיה על פיו משום הפרה של 

התקבלו אצלו כל ההחלטות התאגידיות הנדרשות לצורך התקשרותו בהסכם זה, וכי  2.20
 . ספקהחתומים מטעמו על ההסכם רשאים לחייב בחתימתם את ה

מתקשרים בזאת בחוזה למתן השירותים למשך תקופת ההסכם, כמפורט  ספקהחברה וה 3.1
 במסמכי המכרז ובמפרט השירותים המצורף כמסמך ב' למסמכי המכרז.

 את ולספק התחייבויותיו את לבצע ביכולתו כי, החברהמפעל   את מכיר הוא כי מצהיר ספקה 3.2
ולהוראות , זה הסכם להוראות ובכפוף בהתאם, השירותים הספקת בשעות, השירותים

 רצונה ולשביעות ביותר גבוהה ברמה יהיו השירותים כי ומתחייב מצהיר ספקה; המכרז
 .החברה של המלא

 של עובד הוא כיו/או לא יציג כל מצג  ה( לא יעש1חברה )ל השירותים אספקתכי במסגרת  3.3
 הסכםפי -על לספק מפורש אישור קיבל לא או הוסמך לא אשר שירות יספק לא( 2) החברה

תחייב בשם החברה בכל צורה שהיא ובכל עניין שהוא, אלא אם יב או וערי, יצהיר לא( 3)ו זה
 ידי החברה מראש ובכתב.-עללכך  הוהורש ךהוסמ

 במקרה, לרבותבלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה,  וכי עלי 3.4
 .מטעמו אחרים לעובדים או השירות לנותן, ול םאו שיגר הפגיעה, פציעה, נזק או הפסד, שיקר



 
 

 חתימה וחותמת: ____________________________

את  מוהשירות יקיי שנותניהסכם זה וכי ידאג לכך  פרטי, את השירות נותניכי יביא לידיעת  3.5
 .הסודיות נספח לרבותהוראות ההסכם, 

 כי לו ידוע וכי, בפעם פעם מדי לו שימסרו כפי, החברה הממונה מטעם הוראות אחר ימלא 3.6
 .סופי באופן אותו יחייבו השירותים למתן ביחס והוראותיו החברה הממונה מטעם קביעות

כי השירותים, כולם או  והחברה יקבע מטעםהממונה לגרוע מכלליות האמור ככל ש מבלי 3.7
ויבצע את השירותים בשנית לשביעות  ספקהחלקם, לא בוצעו לשביעות רצון החברה, יתקן 

רה רשאית לבצע את ביצוע השירותים כאמור, תהא החב ספקהרצונה של החברה. לא תיקן 
את השירותים בעצמה ו/או באמצעות צד שלישי, ולקזז את הוצאותיה בקשר עם תיקון ביצוע 

 השירותים מתוך התמורה. 

 כל יעשה ספקה. במבנה כלשהם מטרדיםאו /ו למפגעים לגרום מבלי השירותים את יספק 3.8
 כתוצאה ממתן השירותים. אסתטיים ומפגעים הריח מפגעי את תצמצם אשר פעולה

באופן בלעדי, וכי החברה תוכל  ו, אינה נתונה לחברהל השירותיםהזכות לאספקת ש, לו ידוע 3.9
)כולם או חלקם( באמצעות כל גורם  םלקבל שירותי האם ברצונב, הלבחור, לפי שיקול דעת

 או נוסף, כפי שתמצא לנכון. /ואחר 

 מי או, זה הסכםפי -על התחייבויותיו יוםק לצורך משנה קבלני להעסיק שלא מתחייב ספקה 3.10
 .שהם ואופן צורה בכל, השירותים מתן לצורך לרבות, מהן

באופן מידתי, שיצמצם למינימום  ניםרחפהספק מתחייב לבצע את השירותים ולהפעיל את ה 3.11
או את המשך העיבוד שלו אם נאסף, בדגש על מידע  ההכרחי את היקף המידע האישי הנאסף

 .פוטנציאל גבוה להשפיע על פרטיות המצולמיםרגיש בעל 

הספק מתחייב לפעול בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, וככל שנוצר על ידו "מאגר מידע"  3.12
 לחוק הגנת הפרטיות הוא מתחייב לרושמו על פי דין. 7הגדרתו בסעיף 

הנו אחראי לכל חבות חוקית החלה על מעביד כלפי עובדו, ובכלל זה לתשלום שכרם של נותני  4.1
השירות, לרבות כל הניכויים, ההוצאות וההפרשות הנלוות, וכן לתשלום פיצויי פיטורין, דמי 

לפי כל דין במלואם  הכלהבראה, תשלומים למס הכנסה, למוסד לביטוח לאומי וכיו"ב, 
 ובמועדם. 

 נותני מוהשירות במסגרת הסכם זה ו/או לכל נזק שיגר לנותניאי לכל נזק שייגרם אחר הנו 4.2
מתחייב  ספקהלא תהא כל חבות בקשר לאמור לעיל.  לחברה, לרבות לצד ג' כלשהו. השירות

 לרכוש ביטוח מתאים לכיסוי אחריותו שבסעיף זה.

 מתן על המכבידות תקלות של במקרים שגם להבטיח מנת על האמצעים בכל ינקוט 4.3
 .זה בהסכם שנקבע כפי כנדרש השירותים יסופקו, השירותים

 מאומנים, לתפקידם מוכשרים אנשים ההסכם תקופת כל במשך ויהיו הינם השירות נותני 4.4
והמיומנות הדרושים לביצוע השירותים בהתאם לתנאי הסכם זה  הניסיון, הידע בעלי, כראוי

)על נספחיו(, וכן כי ידאג שנותני השירות יעמדו בכל דרישות הדין לגבי עובדים בתחום 
מצהיר וכי בכל מקרה לא יעסיק קבלני משנה ו/או קטינים ו/או עובדים  ספקההשירותים. 

 שאין להם היתר לעבוד בישראל במתן השירותים. 

בכמות אשר תבטיח את מתן השירותים לחברה במקצועיות  ספקיעסיק בכל עת עובדי  יכ 4.5
באחרים, אלא אם כן יתקבל לכך אישור,  ספקהוביעילות.  נותני השירות לא יוחלפו ביוזמת 

מראש ובכתב, מאת החברה. ככל שנבצר ממי מנותני השירות מלספק את השירותים לחברה, 
לופי, העומד בתנאים הקבועים בהסכם זה, לתקופת נבצרות ח ספקיספק לחברה עובד  ספקה

חלופי, יודיע על כך באופן  ספקלא יצליח לספק לחברה עובד  ספקה. ככל שספקהשל עובד 
 החברה.   לממונה מטעם מידי 

 מלהעסיק לחדול, בכתב ובין פה בעל בין, לו להורות רשאית תהא החברה כי מסכים ספקה 4.6
 אותו עבודת את להפסיק מתחייב ספקהו השירות מנותני אחד כל השירותים במתן לאלתר

 עובדי מידי באופן יספק כי מתחייב ספקה .החברה של דרישתה עם מיד, כאמור ספק עובד
 ואישורה החברה בפני ולאישורם להצגתם ובכפוף לדרישתה בהתאם, לחברה חלופיים ספק

 .החברה לצרכי מתאימים הם כי
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האחראי המוחלט והבלעדי למהימנות נותני השירות וליושרם האישי. מבלי לגרוע  הוא 4.7
  במבנה.יהיה האחראי הישיר כלפי החברה להתנהגות נותני השירות  ספקהמכלליות האמור 

, או יעדר מכל סיבה שהיא, ספקה אצלכלשהי מי מנותני השירותים יחדל לעבוד  ומסיבה היה 4.8
החברה נותן שירותים חלופי מתוך הצוות הקבוע בלבד בעל כישורים  לרשות ספקהיעמיד 

דומים אשר יאושר על ידי החברה מראש. ככל שיוסכם בין הצדדים כי נותן שירותים מסוים 
יספק שירותים באופן בלעדי לחברה, יספק אותו נותן שירותים לחברה על בסיס בלעדי ולא 

לא, לכל אדם אחר במשך תקופת אספקת יועסק או יספק שירותים, בין בתמורה או ש
 השירותים לחברה. 

 הזכויות כל את להם ולהעניק שכרם את להם לשלם, עובדיו את כדין להעסיק מתחייב ספקה 4.9
 .כדין להם המגיעות

המבנים, הציוד והאמצעים שיעמדו ל על שלמותם ותקינותם ש ושמרי השירות ונותני ספקה 4.10
ידאג כי נותני השירות  ספקהגרוע מכלליות האמור, . מבלי ללרשותו לצורך מתן השירותים

שלא במסגרת מתן השירותים ולשם  במבנהלא יעשו שימוש במתקנים ו/או בציוד המצויים 
 הספקת השירותים.

 ובאיכות בטיב זה הסכם לפי השירותים אספקת לשם הדרוש הציוד כל את ברשותו יש 4.11
 לרכוש ידאג, ברשותו אין אשר ציוד באמצעות השירותים את לספק שיידרש ככל וכי, מעולים

 תביעהאו /ו דרישהאו /ו טענה כל לו שתהא ומבלי, חשבונו ועל אחריותו על, הדרוש הציוד את
 .החברה כלפי

, על אחריותו ועל חשבונו, את כל החומרים הדרושים לשם אספקת השירותים לפי יספק 4.12
כל  במבנהיהיה אחראי למלאי החומרים, ויוודא כי בכל עת מצויים  ספקההסכם זה, 

  לניקיון ותחזוקת המבנה.החומרים הדרושים 

, לרבות למבנהשימוש בציוד ובחומרים שלא יגרמו נזק  ספקההספקת השירותים יעשה  לשם 4.13
 שימוש ספקה. החומרים בהם יעשה במבנהלקירות, רצפות, ויטרינות, לריהוט ולציוד המצוי 

 ישראלי תקן תו בעלי מוצרים בהעדרידי מכון התקנים הישראלי, -ליהיו חומרים מאושרים ע
 ובהעדר, אירופאי תקן בתו או אמריקאי תקן בתו המאושרים במוצרים שימוש ספקה יעשה

 . מעולה מאיכות בחומרים שימוש יעשה תקן תו בעלי מוצרים

עצמאי נקבע על ידי הצדדים בהתאם לבקשתו הבלעדית והבנתו את מלוא  ספקמעמדו כ 5.1
המשמעויות הנובעות מכך וכי אין בהסכם זה או בהסכם אחר כדי ליצור יחסי עובד מעביד 

 , לבין החברה.השירות נותני לרבות, מטעמו מיאו /ו ספקהבין 

או המעסיק הבלעדי מצהיר, כי הינו וכי יהיה במשך כל תקופת הסכם זה המעביד ו/ ספקה 5.2
 מעביד. -או נותני השירות יחסי עובד/ו ספקהשל נותני השירות, וכי לא ייוצרו בין החברה לבין 

נותני השירות כל חבות או דרישה על פי כל דין, הנוגעת  כלמצהיר ומתחייב לקיים לגבי  ספקה 5.3
וכל  לחברה השירותים במתן ידו על ועסק, שיולהעסקת עובד או מקנה זכות כלשהי לעובד של

 בלבד. וחבות או דרישה כאמור תחול עלי

 נותני של משכרם דין פי על לעשותם שיש הניכויים כל לביצוע האחראי יהא בלבד ספקה 5.4
 ותשלומים הלאומי הביטוח דמי, המיסים כל לתשלום האחריות חלה בלבד ועליו, השירות

, האמור. מבלי לגרוע מכלליות ונוהג דין כל לפי לשלמם חייב מעביד אשר אחרים סוציאליים
לשלם  ישבמועד כל תשלום אשר  מושלי, העניין לפי, מטעמו מיאו /ו הוא כי ספקהמתחייב 

ו/או לרשויות המדינה ו/או לכל גורם אחר, מכוח הדין או הסכם או הסדר  השירות נותניל
עבודה, ביטוח -שכרקיבוצי או אחר, כללי או מיוחד, או צו הרחבה או נוהג או מנהג, לרבות 

לאומי, חופשה שנתית, הבראה, גמול בגין שעות נוספות, הוצאות נסיעה, פיצויי פיטורים 
ימציא לחברה, מיד עם דרישתה הראשונה, אישורים על ביצוע כל  ספקהוכיוצא באלה. 

 הניכויים, ההפרשות והתשלומים האמורים בסעיף זה.

כי ועבודה,  הסכםעצמאי ואינו מהווה  ספקן כי, הסכם זה הינו הסכם בין חברה לבי מובהר 5.5
מנותני השירות  מילבין  חברהו/או בין ה ספקה ןלבי חברהעצמאי וכי בין ה ספקהנו  ספקה

מעביד, יחסי הרשאה, יחסי סוכנות או יחסי שותפות, לצורך כל -לא מתקיימים יחסי עובד
 דבר ועניין.



 
 

 חתימה וחותמת: ____________________________

 התקופה)להלן: " חודשים 24 בת תקופה ולמשך, חתימתו ממועד החל בתוקף יהיה זה סכםה 6.1
. החברה תהא רשאית להאריך את התקופה המקורית בשתי תקופות נוספות בנות "(המקורית

ות /התקופה)להלן: " בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי , או חלק ממנה,שנה כל אחת
: ולהלן לעיל תיקראנהות /הנוספתות /התקופה עם ביחד המקורית התקופה"(. ות/הנוספת

  ."(ההסכם תקופת"

יום לפני  30לפחות  לספקמימוש זכות הברירה כאמור יהיה בהודעה שתימסר ע"י החברה 
 תום תקופת ההתקשרות ו/או התקופה המוארכת, לפי העניין. 

א את תקופת יבהלולבטל הסכם זה  תרשאיהחברה תהא לעיל,  6.1 אף האמור בסעיף על 6.2
 ללאלכך ו נימוקכל  לציין ומבלי, סיבה ללא ואף שהיא סיבה מכלההסכם לסיומה בכל עת, 

, שארמ םלושים( ימי)ש 30דמת בכתב של קה מוודעו על ידי מתן הלשהכ צוייפ םושלורך בתצ
  .לרבות בשל סיבות של אי שביעות רצון מאיכות מתן השירותים

יוגדו בנוסף לאמור, מסכימים הצדדים כי שלושת החודשים הראשונים להתקשרות 
אינו ספק כ"תקופת ניסיון", ובמקרה בו תיקבע החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי ה

להביא את ההתקשרות לסיומה, בהודעה עומד בדרישות השירותים, תהא רשאית החברה 
 .ימים 30בכתב ובהתראה של 

מבלי לגרוע מן האמור, ומבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות העומדים לחברה מכוח כל דין,  6.3
 צוייפ םושלורך בתצ ללאלבטל הסכם זה לאלתר, ללא הודעה מוקדמת ו תתהא רשאי החברה

 , בקרות אחד מן המקרים הבאים:ספקו ללשהכ

 צד ידי על( השליטה בו שנרכשה)או  נרכש או כלשהו שלישי צד עם התמזג ספקה 6.3.1
 ;שלישי

( קבוע או)זמני  מפרק או נאמן, נכסים כונס מונה או, מרצון פירוקו על החליט ספקה 6.3.2
 30 תוך בוטלה שלא כאמור למינוי בקשה הוגשה או חלקם או כולם, ספקה לנכסי

 ;הליכים הקפאת וצו נושים להסדר בקשה של במצב וכן יום)שלושים( 

 בהליכי פתח כלשהו שלישי צדאו /ו, חלקם או כולם, ספקה נכסי על עיקול הוטל 6.3.3
 ;ספקה נגד לפועל הוצאה

 ;במועדם זה הסכם פי על התחייבויותיו את לקיים יכול אינו ספקה כי סבורה החברה 6.3.4

 הפר ספקה או זה הסכם פי על מהתחייבויותיו התחייבות יסודית הפרה הפר ספקה 6.3.5
 יום( 14עשר )-ארבעה תוך ההפרה את תיקן ולא, יסודית שאינה הפרה ההסכם את
 .זה בעניין החברה דרישת לראשונה בידיו נתקבלה בו המועד מן

 את לחברה מלספק מנוע יהא ספקה, מוסמכת רשות של החלטה ובעקבות במידה 6.3.6
 .בחלקם אם ובין במלואם אם בין, השירותים

 תנאי פי עלאו /ו דין כל פי על נדרש אשר, כלשהו רשיוןאו /ו היתראו /ו ואישור במידה 6.3.7
 .חודש וטרם תוקפו פגאו /ו בתוקף אינו, השונים נספחיו על זה הסכם

 הפרה יסודית של ההסכם תהיה כל אחת מאלה:  6.4

ביצוע את השירותים לשביעות רצונה -איחור באופן עקבי במתן השירותים ו/או אי 6.4.1
 של החברה או מי מטעמה; 

אספקת שירותים בטיב באיכות שאינה תואמת את דרישות החברה, כפי שהועלו  6.4.2
 במכרז זה וכפי שיוגדר על ידי נציג החברה;

 ספקשננקב על ידי ה סכוםאת ה ספקל החברה תשלם, ספקה התחייבויות מלוא ביצוע תמורת 7.1
והכל בתוספת "(. התמורה)להלן: "לחודש. בהצעת המחיר שהגיש במסגרת המענה למכרז, 

 .מע"מ כדין ובכפוף לתנאי התשלום המפורטים בנספח ב' להסכם זה

ועל חשבונו בכל ההוצאות הכרוכות במתן השירותים, לרבות, אך לא רק,  לבדושא, יי ספקה 7.2
גין היותו עוסק ומעסיק, כמתחייב מהפעלת סוג כזה של עסק למתן שירותים, סים שונים בימ

 .חוק פי על סוציאליות הטבות לרבות השירות לנותני ושכר זה בהסכם כנדרשביטוחים 



 
 

 חתימה וחותמת: ____________________________

מצהיר, כי הביא בחשבון את העלות הכוללת של ביצוע השירותים ואין לו ולא תהיינה  ספקה 7.3
לו טענות כלשהן בקשר עם התמורה והוא לא יהיה זכאי לתשלום אחר נוסף לתמורה בגין 

 ביצוע השירותים.

, בקשר למתן שירותים לפי הסכם זה או מהחברהלכל תשלום  יםזכא והשירות לא יהי נותני 7.4
ספק מובהר בזאת, כי אין בהסכם  ראו מכל סיבה אחרת. למען הס החברהעם  סיום ההסכם

זה ו/או בכל הסכם שיערך בין הצדדים, ככל שיערך הסכם כזה, כדי ליצור יחסי עובד ומעביד 
 .החברהלבין  השירות נותניאו /ו ספקהבין 

 השירותים מתן לגבי לו נדרשים שהיו והנתונים המידע כל את מהחברה קיבל כי מצהיר ספקה 7.5
 כל סמך ועל, ביצועם או השירותים מתן על להשפיע העשוי גורם כל לגביאו /ו זה הסכם פי על

 לפי התחייבויותיו יתר את ולקיים השירותים את לספק ביכולתו כי ומאשר מצהיר הוא זאת
 .זה הסכם

נאותה והוגנה, מהווה את העלות הכוללת ומלוא התשלום לו הוא  התמורהמצהיר, כי  ספקה 7.6
לשלם לנותן השירות,  ספקהזכאי וכן כי היא כוללת בתוכה את הסכומים אותם יהיה על 

ולא תהיינה לו  ספקל. אין ספקלרבות בגין תנאיו הסוציאליים, וכן את העלויות והרווח ל
י לתשלום אחר בגין ביצוע השירותים טענות כלשהן בקשר עם התמורה והוא לא יהיה זכא

 נוסף לתמורה.

 השירותים מתן על בעתיד יחולו אשר או החלים, סוג מכל חובה תשלום או היטל או מס כל 7.7
 שתשלם תשלום מכל במקור תנכה החברה. ידו על וישולמו ספקה על יחולו, זה הסכםפי -על
 אם אלא, דין לכל בהתאם במקור לנכות שעליה החובה תשלומי ושאר המסים כל את ספקל

 מסים לנכות שלא לחברה שיאשרו המס משלטונות מתאימים אישורים לחברה ספקה ימציא
 .כאמור ותשלומים

לא יעמדו טענות עיכבון ו/או שיעבוד ו/או קיזוז מכל סוג שהוא, על כל רכוש, נכס או  ספקל 7.8
השירותים, והללו תשלום מכל סוג אשר עלול להימסר לרשותו על ידי החברה במסגרת מתן 

יוחזרו ללא תנאי לחברה מיד עם דרישתה הראשונה. החברה תהיה רשאית )אך לא חייבת( 
כל סכום שיגיע לה לפי הסכם זה, וכן ותהיה  ספקלקזז או לנכות מהסכומים המגיעים ל

לנכות לפי כל דין, כגון  ספקסכומים שעל ה ספקרשאית לקזז או לנכות מהתשלומים שלה ל
, יהוו ספקמסים היטלים ותשלומי חובה אחרים. שילמה החברה תשלומים כאמור בשם ה

 .ספקאלו תשלומים כדין ל

הספק ערבות בנקאית מקורית אוטונומית  יפקידעם קבלת ההודעה על הזכייה במכרז  8.1
 –)להלן ₪  20,000של שניתנה על ידי בנק מוכר וידוע בישראל, לפקודת החברה, בסכום 

חודשים, חתומה בידי מורשי החתימה של הבנק, וזאת ע"פ  12"( לתקופה של ערבות  הביצוע"
 הנוסח המופיע בנספח ג' להסכם.

המקורית, יפקיד הספק ההתקשרות הוארכה מומשה חודשים, וכן במקרה בו   11עם חלוף  8.2
ערבות ביצוע מוארכת  רה,בידי החברה, כחודש לפני תום תוקפה של הערבות שבידי החב

 כל תקופת האופציה.חודשים לפחות, ולחלופין ל 12שתהא בתוקף ל

לחלט את תהא זכאית החברה אם לא תוחלף הערבות כאמור או לא יוארך תוקפה במועד,  8.3
הערבות וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו תהא זכאית החברה על פי הסכם זה ו/או על פי 

 כל דין. 

יום לאחר  30 ספקותוחזר ל ספקשמש כערבות למתן השירותים על ידי הערבות הביצוע ת 8.4
לחברה  ספקפקיעתו של החוזה או ביטולו כדין לפי המוקדם, או לאחר השלמת התחייבויות ה

 ספקלפי המאוחר, ובכפוף לזכותה של החברה לחלט כל סכום ממנה במקרה של הפרה שיפר ה
 את התחייבויותיו.

סוגיות פתוחות, לרבות אך לא  ספק, במקרה בו קיימים לחברה ול8.3על אף האמור בסעיף  8.5
רק, הליך המתקיים בבית המשפט, תישאר הערבות הבנקאית בידיה של החברה, ואף תוארך 

 ימים לאחר הסדרת הסוגיה.  30לתום במידת הצורך, עד 

החברה תהא רשאית לממש את הערבות, כולה או חלקה, ללא התראה מוקדמת בכל עת בה  8.6
תנאי מתנאי ההסכם, וכן תהיה רשאית לעכב בידיה, או לזקוף, לפי שיקול דעתה,  ספקיפר ה



 
 

 חתימה וחותמת: ____________________________

עונו. מובהר כלפיה, אף אם לא הגיע מועד פיר ספקכל סכום מדמי הערבות, כנגד כל חוב של ה
 כי הערבות תהווה כפיצוי מוסכם עבור נזקים שייגרמו לחברה ללא צורך בהוכחת גובהם.

להמציא לחברה, מיידית,  ספקמימשה החברה את הערבות, כולה או מקצתה, מתחייב ה 8.7
ערבות בנקאית חדשה ומעודכנת לגובה סכום הערבות האחרון. דינה של הערבות הבנקאית 

 זה כדין הערבות האמורה ברישא של סעיף זה, לכל דבר ועניין. המחודשת על פי סעיף 

לא נותר חייב לחברה כל סכום  ספקבוטל ההסכם, או הסתיים תוקפו מכל סיבה שהיא, וה 8.8
 את הערבות.  ספקשהוא, תחזיר החברה ל

במקרה של מימושה  ספקאין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של ה 8.9
 ה שהוא. או בכל מקר

 תהווה הפרה יסודית של ההסכם. ספקהפרת סעיף זה על ידי ה 8.10

הפלטים המסמכים, וכל מסמך אחר מכל סוג, ובכלל זה כל כל מוסכם על הצדדים, כי  9.1
 הספקעל ידי  יערךכל חומר אחר שיכן ובמתן השירותים על פי הסכם זה,  והדו"חות הקשורים
רשאי לעשות בהם אינו  והספק החברה, ה הבלעדית שליהיו בבעלות במסגרת השירותים,

על פי הסכם  ובויותיישימוש כלשהו או להעתיקם או למוסרם לאחר, אלא לצרכי קיום התחי
 ובכתב, ואך ורק בהתאם לאישור. מראש  החברה אישורולאחר קבלת  זה

מתחייב לשמור את המסמכים המצוינים,  הספקלעיל,  9.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  9.2
בצורה מסודרת, מעודכנת וממוינת, ולא להשמידם אלא באישור מראש ובכתב על ידי 

 החברה.

מוסכם בזה, כי החברה תהא זכאית לקבל את כל המסמכים או חלק מהם בכל עת שהיא, בין  9.3
מתחייב למוסרם לחברה מיד עם דרישתה,  והספקבמשך ביצוע הסכם זה ובין לאחר סיומו, 

 בצירוף כל הביאורים שיידרשו, לשביעות רצונה המלאה של החברה.   

ו שיעבוד על המסמכים ו/או חלקם, והוא לא לא תהא, מכל סיבה שהיא, זכות עיכבון א לספק 9.4
יהיה זכאי, מכל סיבה שהיא, למנוע מסירתם לחברה ו/או לנציג החברה ושימוש של החברה 

 בהם כפי שתמצא לנכון, בין בעצמה ובין באמצעות אחרים.

ת מתחייב כי ישמור בסודיות מוחלטת, ויגרום לכך כי כל נותני השירות, ישמרו בסודיו ספקה 10.1
מוחלטת, כל מידע הנוגע במישרין או בעקיפין לעסקיה של החברה, לרבות כל סוד שיווקי, 

עקב או  השירות מנותני למי או וכלכלי, מדעי, טכנולוגי או אחר של החברה, ואשר נודע ל
, ואשר אינו בגדר החברההעסקיים עם  ובמהלך ההתקשרות בהסכם זה או במסגרת יחסי

מידע ציבורי, ולא יעשה כל שימוש במידע זה ללא הסכמתה בכתב של החברה. התחייבות 
על פי הסכם זה תעמוד בתוקפה גם לאחר סיום תקופת הסכם זה, כל עוד לא הפך  ספקה

ו/או נותני השירות על פי  ספקההמידע לנחלת הכלל שלא כתוצאה מהפרת ההתחייבות של 
 סעיף זה.

 קיומו דבר אתאו /ו זה הסכם שהיא דרך בכל יפרסם לא ספקה, לעיל מהאמור לגרוע מבלי 10.2
 שימוש כל יעשה לא ספקה, כן כמו. לחברה השירותים את מספק שהוא העובדה אתאו /ו

 .ומראש בכתב החברה אישור ללא החברה בשם שהוא

, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים והזכויות ספקהספק מצהיר כי הוא בעל זכויות ה 11.1
 –להלן )האחרות הגלומות באספקת השירותים והשימוש בהם על ידי החברה והמשתמשים 

, ולגבי הזכויות הקנייניות שאינן בבעלות הספק, שיש בידו כל ("הזכויות הקנייניות"
ת השירותים ק אהאישורים הדרושים מטעם בעלי הזכויות האמורות כדי לאפשר לו לספ

ולא יפר את זכויותיהם של הקיימות לו הוא יפעל בכפוף לזכויות וכי  ולהתקשר בהסכם זה
 ;צדדי ג' האמורים

כן מצהיר הספק כי אין ולא יהיה בשימוש בשירותים משום פגיעה בזכויות הקנייניות או בכל  11.2
הגשת תביעה כלשהי זכות אחרת של צד שלישי כלשהו, וכי לא הוגשה ולא ידוע לו על איום על 

 .בגין הפרת זכויות כאמור

 נהלמזמי ספקכל סיבה שהיא, ימסור העם סיום תקופת ההתקשרות או עם סיום הסכם זה מ 11.3
את מלוא המסמכים והנתונים שברשותו הנוגעים להתקשרות זו ו/או לשירותים, לרבות 



 
 

 חתימה וחותמת: ____________________________

נמסרו לו על ידי ם אחרים, בין אעותקים דיגיטליים ו/או קשיחים ו/או מסמכים ו/או נתונים 
 .במהלך ההתקשרות ו/או בקשר אליההספק יוצרו על ידי ובין אם  נההמזמי

יהא אחראי כלפי החברה וכלפי כל צד שלישי לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, שייגרם  ספקה 12.1
, לרבות, אך מבלי וו/או מחוצה ל במבנהבקשר עם מתן השירותים לכל אדם ולכל רכוש שהוא 

ו/או לנותני השירות ו/או לחברה ו/או לעובדיה ו/או  ספקלגרוע מכלליות האמור לעיל, ל
ללקוחותיה ו/או לאורחיה ו/או למבקריה ו/או לצד שלישי כלשהו עקב כל מעשה או מחדל 

והבאים מטעמו על פי הסכם  ספקהו/או הבאים מטעמו בכל הקשור בפעילותו של  ספקהשל 
 השירות נותניאחראי לכל נזק שייגרם למי מ ולבד ספקהאמור, זה. מבלי לגרוע מכלליות ה

 עובדיאו /ו לחברה מטעמו מיאו /ו השירות נותניבמסגרת הסכם זה ו/או לכל נזק שיגרום מי מ
 , לרבות לצד ג' כלשהו.חיצוניים עובדיםאו /ו מטעמה מיאו /ו החברה

נזק ו/או הוצאה שנגרמו  שפה את החברה בגין כליפצה וי ספקהמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  12.2
כולל שכר טרחת עורכי הדין( כתוצאה ממעשה או מחדל  -)לרבות החזרת הוצאותיה  לחברה

בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לחברה בשל מעשי מרמה  לרבותאו מי מטעמו /ו ספקהשל 
בגין כל תביעה  כןו/או גניבה שיבצעו נותני השירותים מטעמו ושיוכחו על ידי החברה, ו

תחויב  החברהוכן בגין כל סכום ש ספקהודרישה או פס"ד כתוצאה ממעשה או מחדל של 
 ספקלאו /ו, השירות נותניכולל שכר טרחת עורכי הדין( ל -לשלמו )לרבות החזרת הוצאותיה 

כתוצאה מכל תביעה שהיא ולמעט שיפוי בגין תביעה או חיוב תשלום  שלישיים לצדדיםאו /ו
 וק. בקשר לח

 חבותאו /ו תואחרי להטיל כדי זה הסכם בהוראות אין כי, בזאת רהמוב קפס הסר ןעמל 12.3
פוטר אותם מראש מכל חבות או אחריות כאמור(,  ספקהי על החברה ו/או מי מטעמה )וכלשה

ף ו/או תוצאתי ו/או פגיעה בציוד, רכוש ומלאי, מכל סוג יו/או נזק עק הפסד וו/א ןדבבגין או
ובין אם נמצא תחת פיקוחו ו/או השגחתו ו/או השייך לצד שלישי  ספקשייך לשהוא בין אם 

או /ו חיצוניים עובדיםאו /ו השירות נותניאו /ו ספקה של לרכושם או לגופם םכל שהוא, שייגר
זה, אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם  כםסהם ע רשבק, כלשהם שלישיים צדדים

 שגרם לנזק בזדון. 

 מהוראות הנובעת ספקה מאחריות לגרוע כדי ההתקשרות בסיום יהא לא כי בזאת מובהר 12.4
 .זה הסכם

 צורה בכל לגרוע דיל כיעל 12.1 - 12.3 בסעיפים רובאמ ןיא כי בזאת מובהר, ספק הסר למען 12.5
 .יןל דכ יעל פ ספקה תוירמאח שהם ואופן

 סעיף זה מהוות הוראה יסודית בהסכם.  הוראות 12.6

על פי הסכם זה ו/או על פי דין, הוראות הביטוח אשר  ספקואחריות ה מהתחייבותמבלי לגרוע  13.1
 ',ד כנספחיחולו על הצדדים הינן בהתאם להוראות נספח הביטוח המצורף להסכם זה 

 ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

והפרתם ו/או הפרת תנאי מתנאיהם יהוו הפרה יסודית  הסכםמעיקרי ה ןסעיף זה הינ הוראות 13.2
 .הסכםשל ה

מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא  ספקה 14.1
 .עבודותכתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ביצוע ה ספקבשרותו של ה

הינם  14-ו 2,3,5,9,10,12, מובהר כי סעיפים הקבוע במקום אחר בהסכם זהבכל מבלי לגרוע  15.1
 סעיפים מהותיים שהפרתם תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

בחרה החברה לבצע את השירותים בעצמה במהלך תקופת ההסכם, תערוך החברה מקרה בו  15.2
שלומים שהוציאה וחשבון, במסגרתו יובאו בחשבון, בין היתר, ההוצאות והת-בין הצדדים דין

החברה לשם מתן השירותים על ידה, וכן ההפסדים והנזקים שנגרמו לה בשל הצורך לבצע 
את השירותים בעצמה. מבלי לגרוע מכל סעד העומד לזכותה, תהא החברה רשאית לקזז 

 .ספקסכומים אלה או חלקם ישירות מחשבון ה



 
 

 חתימה וחותמת: ____________________________

השירותים בעצמה, או בכל  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין חובה על החברה לבצע את 15.3
, והיא תהיה זכאית לדרוש עצמאית בה נקטה החברה דרך אחרת, בכל מקרה של פעולה

 לקיים את החוזה ו/או לתקן את ההפרה.  ספקמה

אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מכל זכות וסעד אחרים העומדים לרשות החברה על פי דין  15.4
 . ספקהי של הו/או הסכם זה במקרה של הפרת התחייבות כלש

ישלם לחברה פיצויים מוסכמים  ספקמבלי לגרוע מכל סעד העומד לזכות החברה, מוסכם כי ה 15.5
 מראש ללא הוכחת נזק בשל ההפרות המפורטות להלן: 

 גובה הפיצויים תיאור ההפרה

אי עמידה ביכולות ובפעולות השוטפות לביצוע לפי מפרט השירותים, הפיצוי 

 כל סעיף בנפרדיום ולל

500 ₪ 

הפיצוי חל אי עמידה בלוחות הזמנים לטיפול בתקלות שבמפרט השירותים, 

 על כל שעה מעבר לזמן המענה המציין במפרט

 ש"ח 200

החברה תהא זכאית לחלט את סכום הפיצויים המוסכמים מהערבות הבנקאית או לנכותם  15.6
או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.  ספקמכל תשלום שיגיע ל

או  ספקחילוט הפיצויים המוסכמים מהערבות הבנקאית או ניכויים מהתשלומים המגיעים ל
 מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.  ספקגבייתם בדרך אחרת, לא ישחררו את ה

בנסיבות העניין ומשקפים  הצדדים מצהירים כי סכומי הפיצוי הנקובים לעיל הינם סבירים 15.7
 נכונה את הערכת הנזק שייגרם לחברה עקב הפרת ההסכם כאמור לעיל. 

פיצויים בשל אי ביצוע משביע  ספקכל האמור לעיל לא יפגע בזכותה של החברה לתבוע מה 15.8
רצון של השירותים או בעד הפרה אחרת כלשהי של תנאי הסכם זה בהתאם לאמור בו, או על 

הסר כל ספק, הטלת פיצויים מוסכמים כאמור לא יגרעו מכל זכות ו/או טענה פי כל דין. למען 
 ו/או סעד ו/או תרופה להן זכאית החברה. 

 ספקתשלום הפיצויים המוסכמים כאמור לעיל, או ניכויים או קיזוזים מסכומים המגיעים ל 15.9
מהתחייבותו להשלים את השירותים ומכל התחייבות אחרת לפי  ספקאינו פוטר את ה

 הסכם ו/או לפי כל דין. ה

ו/או  וו/או להעביר ו/או להסב לצד שלישי כלשהו את זכויותי להמחאותלא יהא רשאי  ספקה 16.1
לכך מראש ובכתב. למען  חברהמכוח הסכם זה, כולן או חלקן, אלא בהסכמת ה והתחייבויותי

אינו רשאי לספק את שירותים ו/או למלא אחר אילו  ספקההסר ספק, מובהר בזאת כי 
 משנה כלשהו. ספקמהתחייבויותיו תחת הסכם זה ו/או נספחיו, באמצעות 

הסכם זה, על כל נספחיו ממצה את מכלול היחסים בין הצדדים ולא תהא כל נפקות לכל משא  16.2
במרומז, בין היו, בין במפורש ובין ש ככלומתן, הבנה, הסכמה, התחייבות ומצג אשר היו, 

 פה, בין הצדדים עובר לחתימה על הסכם זה.-בכתב ובין בעל

לא יהא כל תוקף לכל שינוי, תיקון ו/או ויתור על הוראות הסכם זה, אלא אם כן נעשה במסמך  16.3
ידי שני הצדדים. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה להעביר, -אשר נחתם על בכתב

 . ספקמעת לעת, הנחיות בכתב לגבי ביצוע השירותים ל

פי הסכם זה, -ידי מי מן הצדדים לא תחשב כויתור על איזו מזכויותיו על-שום התנהגות על 16.4
קיום של תנאי מתנאי -י, ו/או כויתור או הסכמה מצדו לאיזו הפרה או אנספחיו לרבות

, או כשינוי, ביטול או תוספת על תנאי שהוא אלא אם כן נעשו במפורש נספחיו לרבות, סכםהה
 ובכתב.



 
 

 חתימה וחותמת: ____________________________

 זכויות להעניק כדי בהוראותיו ואין, בלבד עליו החתומים הצדדים בין הסכם הנו זה הסכם 16.5
 .1973-תשל"גוק החוזים )חלק כללי(, לח' ד פרק לפי לרבות, שלישיים צדדים לטובת

עליו לרבות תשלומים  החליםכל צד ישא במסים החלים עליו מכוח הדין ובכל יתר התשלומים  16.6
 לרבותמכוח הסכם זה,  ולשלטונות המס )לרבות כל תשלום סוציאלי( בקשר עם עיסוק

 .מהצדדים אחד כלשל  ו, ובכלל זה כל תשלום הנוגע לעובדינספחיו

ת ישראל, וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לעניין הדין החל על הסכם זה הנו דין מדינ 16.7
)והצדדים שוללים  יפו-תל אביב עירורק לבתי המשפט המוסמכים לכך ב אךהסכם זה נתונה 

 במפורש את סמכותם המקומית של בתי משפט אחרים ברחבי הארץ(.

ית לפגוע בכל סעד העומד לזכות החברה מכוח כל דין ו/או הסכם, החברה תהיה רשא מבלי 16.8
 סכום כל כנגד שהוא מקור מכל ממנה ספקל יגיע אשר סכוםאו לעכב תחת ידיה כל /ולקזז 

לא תהיה כל זכות עיכבון  ספקפי כל דין. ל-פי הסכם זה ו/או על-יהיה חייב לה על ספקהש
 כנגד החברה.

, ישמשו עדות והוכחה לכאורה לנכונות האמור בהם ולעובדת החברהספריה ופנקסיה של  16.9
 .ההסכם ביצוע במסגרת ספקל החברהידי -שולמו עלילרבות לעניין כל הסכומים שעשייתו, 

ו/או על פי כל  1974 -לחוק חוזה קבלנות תשל"ד 5מוותר על זכותו לעיכבון על פי סעיף  ספקה 16.10
 דין וכן מוותר על זכות הקיזוז. 

נה בכתב ותשלחנה לכתובות הצדדים המפורטות יהודעות הצדדים מכוח הסכם זה תעש 16.11
ידי הצד השני, לפחות -במבוא להסכם או לכל כתובת אחרת אשר נמסרה לצד השולח בכתב על

שעות טרם משלוח ההודעה. כל הודעה שישלח צד למשנהו בדואר רשום תיחשב כאילו  24
במועד מסירתה  -, אם נמסרה ביד ההודעה משלוחשעות ממועד  72התקבלה אצל הצד השני 

 בו נשלחה.ביום  -ואם נשלחה בפקסימיליה 

 

 

 :החתום על הצדדים באו לראיה

 

 

 

 בע"מ לשירותי איכות הסביבההחברה             ספקה                                    

   

   

 

  



 
 

 חתימה וחותמת: ____________________________

 מסמכי הצעת הזוכה במכרז - נספח א'

 לרבות טופס הצעת המחיר של הזוכה

 

 

 

  



 
 

 חתימה וחותמת: ____________________________

 מסמך תנאי התשלום של החברה – 'נספח ב

 יתבצעו רק כנגד המצאת חשבונית מס.התשלומים  .1

 מהחשבון ינוכה מס במקור בהתאם להוראות החוק ולאישור שיומצא על ידי הספק.   .2

 לתמורה יתווסף מע"מ בשיעורו על פי חוק. .3

 בגין חשבון לא מאושר יעוכב תשלום התמורה ללא חבות שהיא עד לבירורו הסופי ואישורו על ידי החברה. .4

התשלומים יכול ויבוצעו בהעברה בנקאית ישירה לחשבון הבנק של הספק או באמצעות המחאה שתימסר  .5

 לספק הכל לפי החלטת החברה מעת לעת.

 ימים מיום המצאת החשבונית לידי החברה  45התשלום בגין חשבון מאושר  יבוצע בתנאי תשלום של שוטף+ .6



 
 

 חתימה וחותמת: ____________________________

 ערבות ביצוע –נספח ג' 

 לכבוד

 ות הסביבה בע"מהחברה לשירותי איכ

                                                                                              40רחוב יצחק שדה 

 67212אביב, -תל

 מס'______________  ערבות בנקאית  הנדון :

 

להציע  37-2021"( אנו מתחייבים בזאת כלפיכם בקשר עם חוזה של מכרז המציעלבקשת ___________ )להלן: "

הצעות לאספקת שירותי איסוף, עיבוד וניתוח מידע באמצעות כלי טיס בלתי מאויש )רחפן( עבור מפעל החברה 

לשירותי איכות הסביבה בע"מ ולהבטחת ביצוע כל התחייבויות המציע, לרבות בתקופת האחריות, לשלם לכם כל 

ימי עסקים מיום קבלת דרישתכם, וזאת בלא  3שקלים חדשים וזאת בתוך  20,000ם או סכומים עד לסך של סכו

כל תנאי שהוא, ומבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, ומבלי שנהיה 

 הו כלפיכם או בכלל.רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלש

 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן 

 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, ובלבד שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד יום ___________ ועד בכלל.

 ת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.ערבות זו אינה ניתנ

 בכבוד רב, 

 

 חתימות ____________________

                                                         

 ___________________  שם הבנק

 סניף _______________________

 



 
 

 חתימה וחותמת: ____________________________

 ביטוח – 'ספח דנ

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

 _________________   -"המבוטח" 

, תל אביב ו/או חברת 40מרחוב יצחק שדה  520036450החברה לשירותי איכות הסביבה ח.פ.   -"מבקש האישור" 
 אם ו/או חברות בנות ו/או קשורות ו/או בעלי המניות

ה שירותי איסוף, עיבוד וניתוח מידע באמצעות כלי טיס בלתי מאויש )רחפן( עבור מפעל החבר  -"השירותים" 
 לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 אצל, ולקיים לערוך המבוטח על, דין כל פי-על או/ו זה הסכם פי-על המבוטח ומהתחייבויות מאחריות לגרוע מבלי .1
 למשך מקצועית אחריות ביטוח ולעניין, השירותים מתן תקופת כל במשך בישראל כדין מורשית ביטוח חברת

 8 בסעיף המפורטים הביטוחים את זה הסכם נשוא השירותים מתן תקופת תום לאחר שנים 3 של נוספת תקופה
 "(.המבוטח ביטוחי: "להלן) להלן

ימים לפני מועד תחילת  7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  .2
השירותים/ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים, אישור קיום 

-2019וחיסכון  ביטוח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח
 )להלן: "אישור ביטוחי המבוטח"(.  1-6

לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור ביטוחי 
המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או למשך תקופה 

 לעיל. 1נוספת כמפורט בסעיף 

בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו 
יום לפני מועד  30המציא אישור עריכת ביטוח חדש, שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ול

 ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.

מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות נספח ביטוח זה, לא תגרע 
סכם זה גם אם מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי ה

ימנע מהמבוטח מתן השירותים בשל אי הצגת אישור על עריכת ביטוחי המבוטח כמפורט לעיל. מוסכם כי 
המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור 

  חי המבוטח כנדרש.עקב כך שלא יתאפשר למבוטח להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטו

מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה, אף אם 
יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית בהתאם להוראות המפקח 

יטוח המצ"ב לנספח ביטוח על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי הב
זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לעריכת 
ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות בנספח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על 

ף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח הביטוח כאמור, מבקש האישור יהא רשאי להחלי
 חלופיים, וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור

על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא  .3
תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם ולשאת בהשתתפויות העצמיות שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל 

הנקובות בביטוחי המבוטח. כן מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה 
ידי מבקש -לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על

 טחים. האישור להגישה למב

מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל שינוי או  .4
תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בנספח ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין 

ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם  בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה
ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על 

פי -פי הסכם זה ו/או על-מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על
 דין.

וחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בנספח ביטוח זה, הינה מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביט .5
פי הסכם זה ו/או -מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות עלבבחינת דרישה 

פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש -על
הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח האישור בכל 

 שהוצא על ידי המבוטח.

ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים 
שלים כאמור, על חשבון המבוטח. בכל ביטוח לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המ

ידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי -רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על



 
 

 חתימה וחותמת: ____________________________

מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף 
 מבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.ידי ה-ו/או משלים שייערך על

ו/או  המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור .6
ניות ו/או שלובות ו/או מסונפות ו/או בעלי מו/או אחיות ו/או קשורות שותפויות ו/או חברות בנות  חברת אם ו/או

ואת כל מי שמבקש ו/או מדינת ישראל משרד הביטחון ו/או מנהל הפרויקט ו/או עובדים ו/או הבנק המלווה 
ידי המבוטח -האישור התחייב כלפיו בכתב, מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על

לסביבתם ו/או אשר משמש את המבוטח  ידי מי מטעם ו/או עבור המבוטח למקום ביצוע השירותים ו/או-ו/או על
לצורך ביצוע השירותים )ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות משאיות, כלי רכב, נגררים וכלי שינוע כלשהם(, 
וכן מאחריות לאבדן או נזק אשר המבוטח זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש והאבדן התוצאתי, בין אם נערך 

 אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. ביטוח כאמור ובין אם לאו,

בהתקשרות המבוטח עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על המבוטח לכלול בהסכמי  .7
ההתקשרות עמם הוראות ביטוח "גב אל גב" לדרישות הביטוח על פי נספח זה ו/או לכלול את קבלני המשנה 

 בביטוחי המבוטח בהתאמה כאמור.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לשירותים, בין אם בוצעו 
באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח ישא באחריות לשפות ו/או 

ידי קבלן המשנה, בין אם -על לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו
 אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו. 

 ביטוחי המבוטח: .8

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .8.1

פי דין בשל פגיעה ו/או נזק העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם ו/או -המבטח את חבות המבוטח על
 גוף כלשהו בקשר עם השירותים.

הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות 
סייג אחריות בביטוח לא יחול חריג בקשר עם פעילות תעופתית / רחפן. תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. 

בקש האישור, עובדי מבקש האישור ורכוש מבקש מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף. למען הסר ספק, מ
 האישור ייחשבו במפורש לצד שלישי.

פי -הביטוח לא יכלול סייג בדבר חבות בגין נזק גוף עקב השימוש בכלי רכב שלא קיימת חובה לבטחה על
ישי צד של -דין. כמו כן, הביטוח יכלול כיסוי עודף החל מעבר לגבול האחריות התקני של ביטוח רכב מנועי 

 ₪. 1,000,000)רכוש( עד לסך 

עקב יו הביטוח יורחב לכלול את מבקש האישור כמבוטח נוסף בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על
מעשה ו/או מחדל של המבוטח ו/או הבאים מטעם המבוטח, בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב 

 הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  4,000,000אחריות:  גבול

 ביטוח אחריות מעבידים  .8.2

פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים -המבטח את חבות המבוטח על
, בשל פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולה להיגרם למי מעובדי המבוטח תוך כדי ו/או עקב 1980 -התש"ם 

 השירותים. 

 הביטוח לא יכלול מגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה ומנוחה וכן בדבר העסקת נוער. 

הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור ו/או את המפקח/מנהל הפרויקט היה ויקבע לעניין קרות תאונת 
 עבודה ו/או מחלה כלשהי כי מי מהם נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי המבוטח.

 לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  20,000,000גבול אחריות: 

 ביטוח אחריות מקצועית  .8.3

פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במהלך תקופת הביטוח, -טח את חבות המבוטח עלהמב
 בגין טעות עקב מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד המבוטח ו/או מי מהפועלים מטעם המבוטח. 

 הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.

ר כמבוטח נוסף בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מבקש הביטוח יורחב לכלול את מבקש האישו
האישור עקב מעשה ו/או מחדל של המבוטח ו/או הבאים מטעם המבוטח, בכפוף לסעיף אחריות צולבת 

 על פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.



 
 

 חתימה וחותמת: ____________________________

עובדי המבוטח, אבדן מסמכים, הוצאת הביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר אי יושר או מעילה באמון מצד 
דיבה ו/או לשון הרע, השמצה וחריגה מסמכות, השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, נזק כספי או 

 פיננסי וכן כולל הרחבה בדבר הוצאות הגנה בהליכים פליליים.

ידי המבוטח חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על  12הביטוח יכלול תקופת גילוי של 
ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והביטול או השינוי בתנאי הביטוח לא 

 נבע מאי תשלום או מרמה של המבוטח.

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. 4,000,000גבול אחריות: 

 ביטוח כלי רכב .8.4

בכלי רכב המשמשים את המבוטח ו/או מי ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב שימוש 
מטעם המבוטח באתרים בהם ניתנים השירותים, וכן בגין נזק לרכוש צד שלישי )לרבות נזק תוצאתי( עקב 

לאירוע, וכן כל ביטוח ₪  1,000,000-בעלות או שימוש בכלי רכב כאמור, בגבול אחריות אשר לא יפחת מ
 אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין.

 יטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם:ב .9

 לא יכללו חריג בקשר עם פעילות תעופתית / רחפן. .9.1

ידי מבקש האישור ו/או המפקח/מנהל הפרויקט וכי מבטח המבוטח -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .9.2
 מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור ו/או המפקח/מנהל הפרויקט.

יום לאחר משלוח הודעה של  30ה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא שינוי לרע .9.3
 המבטח למבקש האישור בדבר השינוי לרעה או הביטול.

הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח  .9.4
שור ו/או מפקח/מנהל הפרויקט לקבלת פיצוי או ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האי

 שיפוי על פי הביטוחים כאמור.

היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר ו/או  .9.5
בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע 

או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעם מבקש חיתומי שגוי ו/
 האישור וכן כלפי המפקח/מנהל הפרויקט.

. חריג רשלנות רבתי 2013היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  .9.6
מבטח וחובות המבוטח על פי )אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות ה

 . 1981 -חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור וכן כלפי כל  .9.7
גורם שמבקש האישור התחייב כלפיו לוויתור על תחלוף, אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא 

  יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות  .9.8
 על פיהן. 

 .הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית .10



 
 

 חתימה וחותמת: ____________________________

 

תאריך הנפקת האישור  אישור קיום ביטוחים
(DD/MM/YYYY) 

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

אי באישור זה קרה שבו תניחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במ

 מיטיב עם מבקש האישור.

 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* מבוטחה מבקש האישור*

החברה לשירותי איכות 

 520036450ח.פ.  סביבהה

, תל 40מרחוב יצחק שדה 

אביב ו/או חברת אם ו/או 

חברות בנות ו/או קשורות 

 ו/או בעלי המניות

 ______שם: 

 

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 מוצריםאספקת ☐

שירותי איסוף, אחר: ☒

עיבוד וניתוח מידע 

באמצעות כלי טיס בלתי 

מאויש )רחפן( עבור מפעל 

החברה לשירותי איכות 

 הסביבה בע"מ

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 _________ת.ז./ח.פ.:  _________ת.ז./ח.פ.: 

 _________מען:  _________מען: 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח

 

חלוקה לפי גבולות אחריות 

 או סכומי ביטוח

מספר 

 הפוליסה

נוסח 

ומהדורת 

 הפוליסה

כיסויים נוספים בתוקף וביטול  גבול האחריות/ סכום ביטוח ת. סיום ת. תחילה

 חריגים 

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

 מטבע סכום

 רכוש 

 

 לא בתוקף      

ביט   צד ג'
2013 

 (302אחריות צולבת ) ₪   4,000,000  

 (304הרחב שיפוי )

 (307קבלנים וקבלני משנה )

 (309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )

 (315כיסוי לתביעות המל"ל )

 -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 (321מבקש האישור )

 (328ראשוניות )

 (329רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' )



 
 

 חתימה וחותמת: ____________________________

 כיסויים

ביט   אחריות מעבידים
2013 

 

 (304הרחב שיפוי ) ₪ 20,000,000  

 (309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )

היה וייחשב כמעבידם של מי  -מבוטח נוסף 

 (319מעובדי המבוטח )

 (328ראשוניות )

 (301אבדן מסמכים ) ₪ 4,000,000     אחריות מקצועית

 (302אחריות צולבת )

 (301דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע )

 (304הרחב שיפוי )

 (309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )

 -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 (321מבקש האישור )

 (325מרמה ואי יושר עובדים )

 (326פגיעה בפרטיות )

 (327ח )עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטו

 (328ראשוניות )

 (332חודשים ) 12 -תקופת גילוי 

        אחר

 

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 

040 ,038 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 הביטול.

 

 חתימת האישור

 המבטח:

 

ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף* באישור ביטוח כללי 
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 נספח ה' – התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים

 לכבוד
 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 
 להימנעות מניגוד ענייניםזכויות יוצרים ו ,התחייבות לשמירת סודיותהנדון: 

 

-" והספק" –החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן והספק ________ וכן  : הואיל
המפורטים ביצוע השירותים ל 37-2021מס'  התקשרו בהסכם מכוח מכרז( "החברה"

 (; "השירותים" –)להלן במסמכי המכרז וההסכם, על נספחיהם 

, מידע מקצועי, עסקי או ו, או יובא לידיעתוקבל לחזקתהספק יבמהלך מתן השירותים, ו : והואיל
ייווצר על ידי הספק במהלך של הקשורים עמה וכן  ואאחר, מכל סוג שהוא, של החברה 

בקשר עם  ,לחברה הספק על ידיאו הוגש הוכן נאסף, נערך, חומר אשר קשרות ההת
 (;"מידע סודי" –)להלן השירותים 

 אשר על כן, כל אחד מהצדדים מתחייב, באופן מוחלט ובלתי חוזר, כדלקמן:

 מבוא
 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו. .1
ההגבלות הכלולות בכתב זה לא תחולנה על אותם חלקים של על אף האמור לעיל, מוסכם בזאת כי  .2

 המידע הסודי אשר לגביהם מתקיים אחד או יותר מהתנאים כדלקמן:
מידע שניתן להוכיח בראיות בכתב כי היה בידי מקבל המידע לפני חתימת הסכם זה ולא הושג תוך  .2.1

 הפרה של הסכם זה על ידי מקבל המידע או מי מטעמו; או
שהפך להיות בבחינת נחלת הכלל ובלבד שלא עקב הפרת הסכם זה על ידי מקבל  מידע שהיה או .2.2

 המידע או על ידי מי מטעמו; או
מידע שהגיע לידי מקבל המידע מידי צד שלישי, שלא על ידי הפרת התחייבות לשמירת סודיות על  .2.3

 ידי אותו צד שלישי.
 

 היעדר ניגוד עניינים
לאחר חקירה ובדיקה שערך, אין מצב של ניגוד עניינים בין מתן הספק מאשר כי למיטב ידיעתו ובדיקתו,  .3

השירותים לבין כל ענין אחר שיש לו ולקרובי ו/או למנהלי ו/או לעובדיי ו/או לגופים קשורים בי, ענין 
 אישי בו.

הספק  וכל נציג של הספק מצהירים כי במילוי התחייבויותיהם על פי כתב התחייבות זה אינו מפר כל זכות  .4
צד שלישי או התחייבות דומה. הספק וכל נציג של הספק מכיר בכך שהחברה מסתמכת על הצהרה זו  של

 בהחלטתה לתקשר עימו.
 
 

 מידע סודי
מתחייב לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע הסודי וכל הקשור או הנובע ממנו, לא הספק   .5

 ופה בלתי מוגבלת.לפרסמו ולא לגלותו בדרך כלשהי לשום אדם או גוף והכל לתק
מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת, לא לפרסם, לא לגלות ולא להביא לידיעת אדם או גוף הספק  .6

 כלשהם בדרך כלשהי, כל פרט הקשור לעבודה, במישרין או בעקיפין, והכל לתקופה בלתי מוגבלת.
מחוייב על פי דין )במגבלות  לא יחול על מידע הידוע לכלל הציבור, מידע שגילויו 7-ו 6האמור בסעיפים  .7

 חיוב הגילוי כאמור( או מידע שניתנה הסכמת החברה לגילויו, מראש ובכתב, ובמידה שניתנה.
 מתחייב לא לעשות שימוש במידע הסודי או בפרטי העבודה, אלא לטובת החברה ולצורך העבודה.הספק  .8
רטי העבודה ולעשות את כל מתחייב לנקוט אמצעי זהירות קפדניים לאבטחת המידע הסודי ופהספק  .9

מתחייב הספק הדרוש מבחינה בטיחותית, נוהלית או אחרת, כדי לקיים את התחייבותי על פי כתב זה. כן 
לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים, על מנת לשמור בסודיות גמורה כל מסמך הקשור, או 

 הנוגע לעבודה.
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המידע הסודי, להימנע מלהפיצו, לחשוף אותו לאחרים  הספק מתחייב להימנע מלהעתיק ו/או לשכפל את .10
ולגלותו בכל דרך, וכן לא להרשות או לאפשר את גילויו, שכפולו או העתקתו. הספק לא יגלה לכל צד 
שלישי כלשהוא מידע סודי שיקבל מן מוסר המידע, אלא לעובדיו, מנהליו ו/או יועציו אשר נדרשים לדעת 

מטרת המסירה ובמקרה כאמור יהיה הספק אחראי לכך שעובדים,  אותו לצורך תפקידיהם בקשר עם
מנהלים ו/או יועצים כאמור ישמרו על המידע הסודי בסודיות, במסגרת הסכמי סודיות או בכל דרך 
אחרת, בדרגה אשר די בה כדי לאפשר  לספק לעמוד בהתחייבויותיו לפי הסכם זה, ובכל מקרה, הספק 

 חדל של מי מעובדיו, מנהליו ויועציו בקשר עם המידע הסודי.יהיה אחראי בגין כל מעשה או מ
, החברהקבל מימתחייב להחזיר לידיכם ולחזקתכם כל חומר כתוב או אחר, וכל חפץ או דבר, שהספק  .11

שהכין , עקב, בקשר עם, או בזמן מתן השירותים, וכל חומר ו, או לידילחברה, ושהגיע לחזקתו או השייך
למעט כל  ,לא לשמור עותק כלשהו של כל חומר כאמור, או של מידע סודי מתחייבהספק . החברה עבור

 והדו"חות הנ"ל עצמם. החברה עבורשיכין דו"ח או חומר אשר שימש כבסיס לדו"חות 
ספק כדי להעניק להחברה מוצהר ומוסכם על ידי הצדדים כי, אין בעצם גילוי והעברת מידע סודי על ידי  .12

 , רכושו הבלעדי שלהספק המידע הסודי יישאר, גם לאחר מסירתו לידי זכות כלשהי במידע הסודי, וכי
רישיון כלשהו או כל זכות שימוש במידע הסודי למעט זכות שימוש לספק . הסכם זה אינו מעניק החברה

 מוגבלת בהתאם למטרת המסירה ובהתאם למגבלות המפורטות בהסכם זה.
 -לחוק העונשין תשל"ז 118-119בירה לפי סעיפים כי הפרת ההתחייבויות לסודיות מהווה ע ידוע לספק .13

1977. 
 

 בעלות על קניין רוחני

, את כל הקניין הרוחני העסקי, כהגדרתו להלן, וזאת מיד לחברהימסור בכתב  ספק, וכל נציג של הספקה .14
 עם גילויו, קבלתו, היווצרותו או המצאתו, לפי העניין. 

צילומים, סרטונים, רוחני,  קניין" כולל כל סוג של קניין רוחנילצורך כתב התחייבות זה המונח " .15
פיתוחים, שכלולים, ידע מקצועי, טכנולוגיה, סודות מסחריים, )והכל בין אם הם תעתיקים, דו"חות 

" קניין רוחני עסקיניתנים לרישום כפטנט, כזכויות יוצרים או תחת חוק דומה ובין אם לאו(, והמונח "
ר, הומצא, נעשה, פותח או הועלה כרעיון או אשר יושם או אשר נלמד על כולל כל קניין רוחני אשר, נוצ

( קשור, 1, בין בעצמו או ביחד עם אחרים, ואשר בכל אחד מהמקרים, הוא אחד מהבאים: )ספקידי ה
במישרין או בעקיפין לכל תחום עסקי, פעילות, טכנולוגיה או פעולה בהם עוסקת או מתכוונת לעסוק 

( נוצר, 2לכל מוצר או שירות שהחברה מספקת או מתכוונת לספק, מעת לעת; )החברה מעת לעת, או 
מבוסס על או משתמש,  (3הומצא או פותח במסגרת השירותים הניתנים לחברה במסגרת ההסכם; או )

מיישם או מנצל, בדרך כלשהי, קניין רוחני או מידע סודי של החברה או אשר הועמד לרשות החברה על 
 ידי צד ג'. 

, מסכימים, כי כל הקניין הרוחני העסקי, החל ממועד המצאתו, פיתוחו, יישומו ספקוכל נציג של ה ספקה .16
או היווצרותו, הוא רכושה הבלעדי של החברה ונעבריה, ללא כל תנאי נוסף, והחברה ונעבריה יהיו 

ים וכל הבעלים הבלעדיים של כל קניין, זכות, ואינטרס בפטנטים, זכויות היוצרים, הסודות המסחרי
וכל נציג  ספקהזכויות האחרות מכל סוג שהוא, לרבות זכויות מוסריות, בקשר לקניין הרוחני העסקי. ה

ממחים בזאת לחברה באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה, וכן מתחייב לגרום למי מטעמו להמחות  ספקשל ה
ל הקניין הרוחני לחברה באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה את כל הזכויות המפורטות להלן בהקשר לכ

( כל קניין, זכות ואינטרס בפטנטים, בקשות פטנט וזכויות פטנט, הארכות או הרחבות שלהם, 1העסקי: )
( זכויות הקשורות ליצירה, לרבות זכויות יוצרים או בקשות לזכויות יוצרים, זכויות מוסריות וזכויות 2)

( מדגמים וזכויות 4ריים ומידע סודי, )( זכויות הקשורות להגנה על סודות מסח3קנייניות בעיצוב, )
( זכויות תביעה בגין הפרת מי מהזכויות שפורטו 6)-( קניין, זכות ואינטרס כלשהוא, ו5הקשורות להם, )

וכל נציג של  ספקלעיל והזכות להכנסות, תמלוגים ותשלומים אחרים בגין הזכויות המפורטות לעיל. ה
מוותרים בזאת, ומתחייב לדאוג כי מי מטעמו יוותר, על כל הזכויות המוסריות, שיכולות להיות  ספקה

לו בקשר לקניין הרוחני העסקי, אף לאחר סיום ההסכם, ומסכים שלא לתבוע לעולם בגין זכויות אלו. 
זכות להתנגד  " משמען כל זכות של יוצר לטעון, כי שמו ייקרא על יצירתו, כלזכויות מוסריותבסעיף זה "

 לכל שינוי של יצירה וכל זכות דומה הקיימת תחת כל דין בכל מדינה בעולם או תחת כל אמנה. 
מתחייבים, כי הוא ומי מטעמו במהלך תקופת ההסכם ולאחריה ללא הגבלת  ספקוכל נציג של ה ספקה .17

כל דרך שיתבקש, זמן הוא יבצעו כל פעולה שהחברה תבקש או תדרוש באופן סביר, וכן יסייעו לחברה ב
על חשבונם וללא תמורה נוספת, על מנת לרשום, לשמר, להגן ולאכוף את הזכויות בקניין הרוחני העסקי 

 בכל העולם. 
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או מי מטעמו זכות בקניין הרוחני העסקי אשר אינה ניתנת להעברה לחברה,  ספקככל שעשויה להיות ל .18
ב לדאוג כי מי מטעמו יוותר  על כל זכות מוותרים בזאת מפורשות, ומתחיי ספקוכל נציג של ה ספקה

שכזו, לרבות זכויות מוסריות, ומתחייב כי לא יינקט כל פעולה משפטית לאכיפתה של כל זכות שכזו, 
כי הוא ומי מטעמו לא יהיו זכאים לכל תמורה כספית או אחרת מעבר למפורט  ספקככל שתהיה. ידוע ל

מאשרים בזאת באופן  ספקוכל נציג של ה ספקיל, הבמפורש בהסכם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לע
או מי מטעמו עשויים  ספקבלתי חוזר כי התמורה אשר משולמת לו על פי הסכם, היא חלף כל זכות לה ה

מוותרים  ספקוכל נציג של ה ספקלהיות זכאים תחת הדין לתשלום בגין זכויות בקניין הרוחני העסקי. ה
לקבלת תמלוגים או כל תשלום אחר בגין זכויות בקניין הרוחני  בזאת באופן בלתי מותנה על כל זכות

מוותרים מפורשות על כל זכות שעשויה להיות לו או מי מטעמו  ספקוכל נציג של ה ספקהעסקי. כמו כן ה
לחוק הפטנטים. בכל הנוגע לאמור לעיל, לא יהיה  134לתמלוגים בגין אמצאות שירות, לרבות לפי סעיף 

ידי -פה או בכתב, מבלי שנכתבו ונחתמו כדין על-קשרות, או הסכמה שנעשו בעלתוקף לכל הסדר, הת
זה תשארנה בתוקפן גם לאחר סיום ההתקשרות בינו לבין החברה,  18על פי סעיף  ספקהחברה. חובות ה

 מכל סיבה שהיא, וללא כל הגבלת זמן.
 
 כללי

בנזיקין ועל פי כל דין, לכל נזק, הפסד או הוצאה, מכל סוג, אשר יגרמו  הספק יהיה אחראי כלפי החברה .19
 לכם, או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת התחייבויות על פי כתב זה. 

מתחייב להחתים כל עובד ו/או מועסק ו/או מבצע שירות בקשר למתן השירותים, על התחייבות פק הס .20
ערב לכל הפרה של להיות זו, להעביר עותק מההתחייבות החתומה לחברה וכן  הזהה להתחייבותו
 התחייבות כאמור.

ועצמאית כלפי זכות תביעה נפרדת לחברה בכל מקרה בו תופר התחייבות כלשהי על פי כתב זה, תהיה  .21
 .החברה בגין הפרה זו, לרבות הזכות לקבלת סעדים זמניים כגון צווי מניעה לצורך הקטנת נזקי

אין באמור במכתב זה כדי לגרוע מכל חבות אחרת או נוספת לנאמנות, שמירת סודיות למען הסר ספק,  .22
 על פי כל דין. ימנעות מניגוד עניינים המוטלת על הספקוה

יפו. לא תהיה  -אביב -זה תוגשנה אך ורק לערכאות המשפטיות המוסמכות בעיר תלתביעות בגין הסכם  .23
 סמכות שיפוט לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

 
 

: __________________ולראיה באתי על החתום        
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 הוראות וכללי בטיחות –' ונספח 

 הקבלן מתחייב כי הוא מקבל על עצמו את ההתחייבויות הבאות:

תוך ציות  "( החברה"  :לבצע את העבודה שהוזמנה ממנו על ידי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן  .1
ובכלל זה, חוקים, תקנות, הוראות, צווים וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת.  לכל דין,

 1954 -על העבודה, תשי"ג הקבלן וכל מי שיבצע את העבודה מטעמו,  יפעל בהתאם לחוק ארגון הפיקוח 
והתקנות והצווים שפורסמו על פיהם, ובהתאם  1970 -ופקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל 

להוראות הבטיחות של החברה. הקבלן ייטול על עצמו את כל האחריות כלפי החברה וכלפי כל הבאים מכוחה 
הוראה כאמור שנעשתה על ידו ו/או על ידי  לשחררם ו/או לשפותם בקשר לכל תביעה שתוגש נגדם בשל הפרת

 מי מעובדיו ו/או קבלן משנה שלו ו/או מי מטעמו. 
הקבלן יספק על חשבונו ציוד מגן אישי מלא לעובדיו, שלוחיו והפועלים מטעמו, לרבות: בגדי עבודה  .2

ונקיים, נעלי בטיחות, משקפי מגן, אוזניות או אטמי אוזניים לעבודה באזורים המוגדרים  תקינים,שלמים
כאזורי רעש מזיק, רתמות בטיחות לעבודה בגובה, כפפות ומסכת גזים/אב"כ. הקבלן אחראי לוודא שעובדיו, 

ראות העבודה שלוחיו והפועלים מטעמו משתמשים בציוד מגן אישי, בהתאם לסוג העבודה ועל פי הנהלים והו
 וזאת אלא אם צוין אחרת במפרט השירותים. המקובלים בחברה.

כל החומרים והמכשירים בהם ישתמש לביצוע העבודה יהיו מאיכות מעולה ויעמדו בכל התקנים ובכל דרישות  .3
הדין והחברה, ובכל הקשור לציוד הנדרש לביקורות תקופתיות ולאישור כל רשות ומוסד, ישתמש אך ורק 

אושר על פי כל דין. תחילת העבודה תאושר לאחר הצגת האישורים, ההיתרים והרישיונות הנדרשים בציוד מ
על פי כל דין, לרבות: אישורים על התאמת החומרים והציוד לדרישות החברה ו/או תעודות בדיקה בקשר לכל 

ישות כל תקן מחייב ציוד שהוא, לרבות ציוד הרמה וציוד חפירה, המעידות כי הציוד האמור נבדק, עומד בדר
והינו תקין מבחינה בטיחותית ומבחינת התאמה לביצוע העבודה. הקבלן יישא באחריות הבלעדית לציוד 

 ולטיב החומרים והמכשירים אשר ישמשו לביצוע העבודה.
הקבלן אחראי לניקיון האתר, כמתחייב על פי כל דין ולשביעות רצון מנהל הבטיחות של החברה ועל פי  .4

לא יאוחר מיום השלמת העבודה, יסלק את כל הציוד, עודפי החומרים, האשפה והפסולת וישאיר הוראותיו. 
את אתר העבודה כשהוא פנוי ונקי בהתאם להוראות מנהל הבטיחות של החברה ולשביעות רצון החברה. ידוע 

 כאמור. לו כי החברה לא תקבל את האתר ללא קבלת אישור בכתב של מנהל הבטיחות של החברה על ניקיון
היה והקבלן ויחרוג מאיזו מהוראות הבטיחות הנזכרות לעיל ומבלי לגרוע מכל הזכויות והסעדים העומדים  .5

 הקבלן מתחייב כדלקמן:  לחברה עקב הפרתו זו את ההסכם )לרבות זכותה לבטל את ההסכם(,
יקון הוא יפעל לת -לאחר שיקבל מהחברה התראה ראשונה על חריגה כל שהיא מהוראת הבטיחות  .5.1

 החריגה לאלתר בהתאם לאמור במכתב ההתראה שקיבל מממונה הבטיחות של החברה.
מתחייב לשלם הוא  -לאחר שיקבל מהחברה התראה שנייה על חריגה כל שהיא מהוראת הבטיחות  .5.2

לחברה פיצוי קבוע ומוסכם מראש בשיעורים כפי שנקבעו בנספח ב' לנוהל טיפול בעבירות בטיחות של 
 ובלי שיהא צורך בהוכחת הנזק. ה, מבלי שיהא צורך לתת לו התראה נוספתגורמי חוץ בחבר

הוא מתחייב לנהוג על פי  -לאחר שיקבל מהחברה כל התראה נוספת מעבר להתראות המפורטות לעיל  .5.3
 החלטות ועדת הבטיחות המפעלית, לרבות יישום החלטות בדבר הפסקת עבודה זמנית או סופית. 

בטיחות חמורה, תאונת עבודה, כמעט תאונת עבודה, נזק סביבתי, גרימת  במקרים חריגים, כגון עברת .5.4
נזק לרכוש וכד' בסמכותו של ממונה הבטיחות להפסיק את עבודתו של גורם חוץ ו/או להטיל עליו קנס, 

 לעיל. 5.1-5.3מבלי לעבור את השלבים המפורטים בסעיפים 
שהוא לגוף, רכוש או אחר, שייגרם לצד שלישי הקבלן האחראי לכל תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק  .6

כלשהו ו/או לחברה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לעובדיו ו/או לקבלני המשנה שלו ולכל מי שהוא 
מטעמו, כתוצאה ממעשה או מחדל, תוך כדי, או עקב, -אחראי לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמו או 

שר אליה, מצדו, עובדיו, שלוחיו, אלה הנתונים למרותו, קבלני המשנה שלו או במהלך ביצוע העבודה או בק
 ועובדיהם, שלוחיהם ומי שנתון למרותם ו/או המצוי באתר ובסביבתו. 

הקבלן משחרר בזאת את החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה, מכל אחריות או חובה שהיא בקשר לכל  .7
, לרבות אחריות כלשהי כלפי קבלני המשנה ו/או מי מטעמם, בין תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק כנ"ל

אם נגרמו באקראי,היו תוצאה של פעולה או מחדל הכרחיים או צפויים מראש לצורך ביצוע העבודה, ובין אם 
נגרמו מחמת תאונה בלתי נמנעת. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל טענת הגנה שהיא שתעמוד לו מכוח הדין 

   לשהו.כלפי ניזוק כ
הקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל, או כל הפסד וכל תשלום  .8

שיהיה עליה לשלם בשל תביעה שתוגש נגד החברה ו/או פסק דין שייפסק כנגדה, בין מעשה או מחדל כאמור, 
חובה מנהלי או  ובכל מקרה שהחברה תחויב בתשלום כל סכום כאמור, למרות התוצאות, קנס או תשלום

שיפוטי אחר שיוטל עליה, הקבלן מתחייב לשלם כל סכום כאמור, במקום החברה או לחברה, וכן, לשאת בכל 
ההוצאות שנגרמו לחברה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורך דין. החברה מצידה מסכימה לאפשר לו להתגונן 

 בכל תביעה כאמור, ביחד איתה או במקומה, כפי שתחליט החברה.

___________________  ___________________ 

 הקבלן             תאריך 
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 ן הבנק-בקשה להעברת כספים לח –' זנספח 

 ן הבנק-בקשה להעברת כספים לחהנדון: 

אנו הח"מ מבקשים בזאת כי הכספים המגיעים לנו מהחברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ )להלן  .1
 לחשבוננו:"( מעת לעת, יועברו ישירות החברה"

 

 "(החשבון____________         _____________      )להלן: " _______________    

 מס' בנק     מס' סניף     מס' חשבון      

 שם הבנק ) במילים( _________________   שם הסניף )במילים( _____________________

 
ן ייחשב כתשלום ששילמה החברה לידינו הרינו מצהירים, שכל סכום כאמור לעיל, שייזקף בחשבו .2

 ביום זיכוי החשבון בבנק, ויראו את התשלום כאילו אושרה קבלתו בחתימת ידינו.
אנו מאשרים, לחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ, לבקש מהבנק, בין בכתב ובין בע"פ, כל הבהרה  .3

ת הבהרות אלה לנציג לגבי פעולת מס"ב על פיה זוכה או לא זוכה חשבוננו, ומאשרים לבנק לת
החברה, וכן מתחייבים בעצמנו למסור לחברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ  כל מידע הדרוש לשם 

 כך.
ידוע לנו כי הסכמת החברה לביצוע תשלומים כאמור מותנית בהמצאת אישור הבנק בו מתנהל  .4

 בוטל."החשבון" בדבר בעלי החשבון ומס' זהותם, או לחליפין המצאת צילום/העתק שיק מ
אנו נותנים בזאת הוראה בלתי חוזרת לבנק בו מתנהל החשבון, לחייב את חשבוננו, ולהחזיר לחברה  .5

לשירותי איכות הסביבה בע"מ, כל כספים אשר לפי שיקול דעתה המוחלט של החברה, שולמו 
 בטעות, וזאת עם דרישתה הראשונה בכתב לבנק.

יום לאחר  30על ידנו. הביטול יכנס לתוקפו  בקשה זו תהיה בתוקף עד לביטולה ע"י הודעה בכתב .6
 ידכם. -קבלת הודעת הביטול כאמור, על 

__________________           ______________________      __________________ 

 מס' עוסק מורשה             שם הספק           תאריך

 

_________________ 

 חתימה וחותמת                

 אישור עו"ד/רו"ח

אני הח"מ __________ עו"ד/רו"ח, מ.ר _______ המשמש כעו"ד/רו"ח של 
מאשר בזאת כי מסמך זה נחתם על ידי מורשי החתימה   ________________________ )להלן: "הספק"(

 אצל הספק וכי הפרטים דלעיל לרבות פרטי חשבון הבנק של הספק הינם נכונים.

                                                                                                 _________________ 

 עו"ד/רו"ח                                                                                                           

 

 אישור הבנק

 חשבון הבנק של הלקוח הנ"ל:הננו מאשרים את הפרטים לעיל כפרטי 

 חתימה וחותמת הבנק  _____________________ תאריך  ___________________

 

 ** לחילופין ניתן לצרף עותק/צילום שיק מבוטל ולצרפו לספח.


