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מכרז מסגרת מס'
36-2020
כרך א'
הזמנה להציע הצעות

.1

כללי
.1.1

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן" :החברה") מזמינה בזאת ספקים להגיש
הצעה להתקשר איתה בהסכם מסגרת לצורך אספקת פחם פעיל (להלן" :השירותים") וזאת
בהתאם למפורט במסמכי מכרז זה.

.1.2

להלן ,לנוחות המציעים ,טבלת ריכוז מועדים רלוונטיים של ההליך המכרזי:
פעילות

מועד

מועד פרסום המכרז

19.10.20

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים

26.10.20

מועד משוער לפרסום השאלות והתשובות

1.11.20

המועד האחרון להגשת הצעות

8.11.20

במקרה של אי התאמה בין התאריכים שצוינו לעיל לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף
המכרז ,קובעים התאריכים בטבלה זו.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל אחד מן המועדים המנויים לעיל בהודעה
שתפורסם באתר האינטרנט של החברה ( ,)www.enviro-services.co.ilולא תהא למי
מהמציעים כל טענה או דרישה בקשר לכך.

.2

עיקרי ההתקשרות
הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק
במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז .הייתה
התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז ,תחייב ההוראה המפורטת האחרת.
.2.1

לצרכי תפעול הפעילות השוטפת של מפעל החברה עושה החברה שימוש בפחם פעיל בעל
תכונות ייחודיות ומפרט פרטני .החברה עושה שימוש ,בין היתר ,בפחם של ספקי חו"ל ,וכעת
מבקשת החברה כאמור לייצר ערוץ הספקה מקומי של פחם פעיל אשר יוכל לתגבר ולהשלים
את כמות הפחם הנדרשת לחברה לצורך התפעול השוטף שלה.

.2.2

החברה מבקשת לקבל הצעות לרכישה ואספקה של פחם פעיל לפי מפרטים שונים (להלן:
"הפחם") ומוצרים נלווים ולהתקשר בהסכם מסגרת עם המציעים שיוכרזו כזוכים על פי
הוראות מכרז זה.

.2.3

מובהר כי ההסכם שייחתם עם הספקים הזוכים יהא הסכם מסגרת כאשר במסגרתו החברה
תפנה ,מעת לעת ,בבקשה לקבלת הצעות מחיר לכל ספקי המסגרת ,והספק אשר יציע את
הצעת המחיר הזולה ביותר ויוכל לספק לחברה את הפחם המבוקש על ידה ,יוכרז כזוכה
בפנייה ויקבל הזמנת עבודה אשר תכלול את טיב הפחם הנדרש ,פירוט הכמויות הנדרשות,
היקפן ,מועד אספקה וכל פרט נוסף אחר.
מובהר כי החברה תהא רשאית להגדיר במסגרת הפנייה הפרטנית לקבלת ההצעות,
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פרמטרים שונים לרבות מדדים במפרט הפחם ,זמן ההספקה או דרישות נוספות (כגון :הצגת
היתרים ,אישורים ,רישיונות ,ביטוחים וכיוצב') אשר יכול ואף יזכו לניקוד איכות אשר
ישתקלל עם הצעת המחיר .במקרה זה תהא ההצעה אשר תקבל את הניקוד המשוקלל
הגבוה ביותר כזוכה ובתנאי שתעמוד בזמני ההספקה הנדרשים.
.2.4

מובהר כי כל ספק מסגרת אשר יקבל בקשה לקבלת הצעות – יחויב להגיש מענה לבקשה.
הספק הזוכה במסגרת הבקשה הפרטנית יידרש לספק את השירותים על פי לוח זמנים
שייקבע על ידי החברה ובהיקפים ובכמויות שיוזמנו על ידה.

.2.5

החברה אינה מתחייבת כי כל הפניות יועברו לכל ספקי המסגרת ,והיא תהא רשאית לפנות
אל מספר ספקי מסגרת ו/או אל כולם ,בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי ,בין היתר
תשקול החברה בהעברת הפניות את איכות הפחם שסופק על ידי ספק המסגרת ,עמידתו
בלוח זמנים ,עמידתו בהתחייבויותיו ,יכולתו לספק את הפחם הדרוש וכיוצב'.

.2.6

השירותים יכללו את אספקת הפחם ו/או המוצרים הנלווים ,הובלתם אל מפעל החברה
בנאות חובב במידה והוגדרה בבקשה הפרטנית ,וכל פעולה נלווית אשר תבטיח את אספקת
השירותים באופן בטיחותי על פי כל דין.

.2.7

תקופת ההתקשרות עם כל אחד מן הספקים הזוכים תהא לתקופה של  24חודשים מן המועד
שייקבע בהודעת הזכייה שתימסר להם .לחברה שמורה הזכות להאריך תקופה זו ,ביחס לכל
אחד מהספקים בנפרד ,בתקופות נוספות בנות שנה או חלק ממנה ,וזאת בהודעה מוקדמת
לספקים ,ועד לתקופת התקשרות מקסימאלית בת ארבע שנים.

.2.8

החברה מבקשת ליידע את המשתתפים במכרז כי בשנת  2020היא ביצעה רכישה של:

.2.8.1

כ 160-טון פחם פעיל בייבוא ישיר מחו"ל;

.2.8.2

כ 15-טון פחם פעיל בהספקה מקומית.

מובהר כי מדובר על נתוני ההיקף שסופק בשנת  2020בלבד ,וכי אין לראות בנתון זה משום
התחייבות או מצג מחייב מטעם החברה.

.3

.2.9

החברה מבקשת להבהיר כי היא אינה מתחייבת כי יועברו לספקי המסגרת בקשות לקבלת
הצעות מחיר פרטניות בהיקף כלשהו ו/או בכלל ,ולא תהא להם כל דרישה ו/או טענה ו/או
תביעה בקשר עם האמור.

.2.10

מובהר כי החברה לא תעניק לזוכה/זוכים הרשאה בלעדית להענקת השירותים ואינה
מתחייבת לספק להם עבודה בהיקף כלשהו ו/או בכלל .בנוסף ,החברה תהא רשאית ,בכל
עת ,להתיר גם לנותני שירותים אחרים להפעיל ולקיים שירות דומה ו/או מקביל ,הכל לפי
שיקול דעתה הבלעדי ולטובתה וכמפורט במסמכי מכרז זה.

תנאי סף
רשאי להגיש הצעות למכרז מציע שהנו גוף רשום כדין במדינת ישראל ,אשר במועד הגשת ההצעות
מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן.
יובהר למען הסר כל ספק ,כי לא תותר הגשת הצעה משותפת/מיזם ( )JVועל כל תנאי הסף
להתקיים במציע עצמו ולא ניתן יהיה להסתמך על התקיימותו של תנאי סף בגורם אחר ,לרבות
בכל אורגן או עובד או מועסק או בעלים של המציע או אדם או תאגיד הקשור עם המציע אלא אם כן
פורש אחרת או נכתב במפורש אחרת במסמכי המכרז .ואלו התנאים:
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.4

.3.1

המציע בעל ניסיון קודם ומוכח ,אשר סיפק במהלך שלוש השנים ( )3שקדמו למועד הגשת
ההצעות במכרז זה פחם פעיל בהיקף של  40טון לפחות במצטבר.

.3.2

המציע הנו בעל מחזור כספי לשנים  2018 ,2017ו 2019-שלא פחת מ( ₪ 500,000 -לא כולל
מע"מ) לכל שנה בנפרד.

.3.3

המציע הנו בעל כל האישורים לפי חוק גופים ציבוריים.

מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו
על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
.4.1

תעודת התאגדות של המציע ותעודת עוסק מורשה.

.4.2

תיאור כללי ופרטיו של המציע – על פי הטופס המצורף מסמך א( )1למסמכי המכרז ,וכן
פרטים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף  3.1לעיל.

.4.3

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

.4.4

אישור מאת רואה החשבון של המציע בנוסח מסמך א( )3לצורך הוכחת עמידת המציע
בתנאי סף  3.2לעיל.

.4.5

תצהיר בדבר קיום תנאים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו– ,1976חתום על ידי
מורשה חתימה מטעם המציע ומאושר כדין ,בנוסח מסמך א( ,)4וכן אישור מפקיד שומה,
מרו"ח או מיועץ מס לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו ,1976-המעיד כי המציע
מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך
מוסף ,התשל"ז  ,1976או שהוא פטור מלנהלם ,וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על
הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.

.4.6

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

.4.7

תצהיר ,בנוסח מסמך א( ,)6חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המציע ,לפיו המציע ו/או מי
המחזיק בלמעלה מ  25%מן הבעלות בו ו/או ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו לא
הורשעו בעבירה פלילית שיש עמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות
מירמה או בעבירות שעניינן הפרת רישיון עסק ו/או פגיעה באיכות הסביבה שבוצעו בשבע
( )7השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה ,וכן ,כי למיטב ידיעתם של
מורשי החתימה ,לא מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל תביעות משפטיות או הליכים
משפטיים הנוגעים לפירוק או פשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים או חקירה פלילית או הליכים
משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור ,וכי הם לא הורשעו או נקנסו מנהלית בגין עבירות
כאמור בשבע ( )7השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.
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 לזמן אותו לשימוע ו/או לערוך שימוע בכתב ו/או לערוך בירורים
שונים בהקשר לכך ,והמציע מסכים 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.

-6-

.5

.4.8

הצהרת המציע בנוסח מסמך א( )7חתומה כנדרש על ידי המציע.

.4.9

תצהיר בדבר אי תיאום מכרז חתום על ידי המציע בנוסח מסמך א(.)8

.4.10

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

.4.11

באם המציע הינו תאגיד – תדפיס נתונים ,שאינו מוקדם מ 14-ימים לפני המועד להגשת
ההצעות למכרז מאת רשם החברות/השותפויות בדבר פרטי רישום התאגיד ,מנהלי התאגיד
והשעבודים הרובצים על נכסיו.

.4.12

מסמכי המכרז חתומים בכל עמוד ועמוד על ידי מורשי חתימה מטעם המציע ,לרבות מסמכי
הבהרות ,ככל שיפורסמו על ידי החברה.

קבלת מסמכי המכרז
.5.1

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

.5.1.1

שם המציע;

.5.1.2

ח.פ/ע.מ;

.5.1.3

שמו של איש הקשר מטעם המציע;

.5.1.4

כתובת דוא"ל איש קשר;

.5.1.5

מספר טלפון ליצירת קשר;

.5.1.6

מספר פקס.

.5.2

מובהר כי חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובתwww.enviro- :
 .services.co.ilהמציעים יהיו רשאים לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט אולם הצעה
תוגש אך ורק על גבי מסמכים שיקבלו בדוא"ל או עותק מודפס ממשרדי החברה בת"א ו/או
במפעל החברה.

.5.3

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

.5.4

מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל הוצאה שהוציא מציע או לנזק שייגרם למציע
במידה והחברה תחליט על ביטולו של המכרז מכל סיבה שהיא ,וזאת הן בשלב הגשת
ההצעות והן לאחר מכן ,ולרבות במקרה של קבלת הצעות אשר מרעות עם החברה ו/או
במקרה של שינוי בצרכי החברה או במצבה הכלכלי.

.5.5

החברה תהא רשאית ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,להכניס שינויים
ותיקונים במסמכי המכרז ,בכל אופן שהוא ,ביוזמתה או במענה לשאלות המשתתפים.
השינויים והתיקונים ,כאמור ,יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז והם יובאו לידיעתם של
מקבלי מסמכי המכרז באמצעות אתר האינטרנט .היה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של
החברה  ,שינוי או תיקון כאמור מחייבים מתן זמן היערכות נוסף למציעים ,יידחה המועד
להגשת ההצעות בהתאם לקביעת החברה.
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.6

הבהרות ושינויים
.6.1

על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות .אם ימצא המציע אי בהירויות,
סתירות או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם ,או כל
אי התאמה אחרת ,עליו לפנות לחברה ולפרטם בכתב ,וזאת עד למועד הנקוב בסעיף
6.3שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא .להלן .מציע שלא יפנה לקבלת הבהרות כאמור ובמועד
הנקוב לעיל ,יהיה מנוע ומושתק מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירויות ,סתירות או
אי התאמות כאמור.

.6.2

עם הגשת הצעתו מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים
הרלבנטיים מכל סוג שהוא ,והגיש הצעתו על בסיסם .מציע שהגיש הצעה במכרז ,יהיה מנוע
מלטעון כנגד הוראות המכרז או כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו .לא
התייחסה החברה לפניה ו/או השגה עד למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעות יראו בכך דחיית
פניית המציע.

.6.3

שאלות הבהרה תוגשנה למר משה סדון בדוא"ל  michrazim@escil.co.ilבפורמט וורד ,עד
ליום  26.10.20לא יאוחר מהשעה  .10:00יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת.
שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו ,ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה
אחרה ,לא ייענו.

.6.4

תשובות ו/או הבהרות ו/או כל שינוי או תיקון בתנאי המכרז ,ככל שיוחלט עליהם ,בין אם
במענה לפניות המציעים ,ובין אם ביוזמת החברה ,יפורסמו באתר האינטרנט של החברה
ויהוו חלק בלתי נפרד 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 שיפורסמו באתר האינטרנט כאמור.
מודגש כי בימים אלה שבהן הותקנו תקנות לשעת חירום ונוכח המצב הבריאותי הייחודי
עקב מגיפת הקורונה ,קיימת חשיבות מוגברת להתעדכנות שוטפת באתר האינטרנט של
החברה לצורך קבלת עדכונים שוטפים בדבר המכרז ותנאיו.
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.6.5

להסרת ספק ,במצב בו תימצא סתירה או אי בהירות בין מסמכי המכרז השונים ו/או בין
הוראות שונות שבהם  ,תקבע החברה את הפרשנות המחייבת .למציע לא תהא כל טענה ו/או
תביעה הנובעת מאי בהירות ו/או סתירה במסמכי המכרז ו/או כל אי התאמה ו/או בגין
הפירוש ו/או הנוסח שבחרה החברה אלא אם כן פנה בטרם מועד הגשת ההצעות ובמועד
שנקבע לשאלות הבהרה והתריע על סתירה או אי בהירות כאמור.

.6.6

החברה רשאית ,להאריך את כל או חלק מהמועדים הקבועים במכרז זה .הודעה כאמור
תועלה לאתר האינטרנט של החברה.

אופן הגשת ההצעה
.7.1

הצעת המציע תוגש במעטפה חלקה ללא סימני זיהוי על גביה ייכתב" :מכרז פומבי מספר
 ."36-2020במעטפה זו יגיש המציע ,את כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידו ,לרבות
הסכם ההתקשרות ובצירוף כל המסמכים וכל האישורים כמפורט בסעיף  4לעיל.

.7.2

הצעת המציע ,תופקד במסירה אישית בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי הנהלת החברה
בפארק אקו תעשייתי נאות חובב ,ושם בלבד ,וזאת ביום  8.11.20בין השעות  9:00ל.14:00-
באחריות המציע לוודא כי נציג החברה יטביע על המעטפה חותמת "התקבל" וירשום את
תאריך ושעת ההגשה.
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.8

.7.3

הצעה שתשלח בדואר או בכל דרך אחרת או שתימסר שלא במועד ובשעות שנקבעו להגשת
ההצעות – לא תתקבל ולא תימנה בין ההצעות המשתתפות במכרז .הצעות שיוגשו טרם
המועד האמור יושבו לבעליהן.

.7.4

המציע יחתום בראשי תיבות ,ובמקרה של תאגיד – בחותמת ,וזאת באמצעות מורשי
החתימה מטעמו ,על כל עמוד ועמוד ועל כל מסמך הכלול במסמכי המכרז ,לרבות על מסמכי
הבהרות ו/או על המענה לשאלות שיועלה לאתרי האינטרנט של החברה בשולי כל דף.

.7.5

המציע לא יצרף שום הסתייגויות או התניות או שינויים לגבי תנאי המכרז ולא יערוך את
המסמכים או הנספחים המיועדים להגשה .עשה כן המציע לא יהא בכך כדי לחייב את
החברה ,והחברה תהא רשאית לפסול את הצעתו בשל כך בלבד ,ו/או להתעלם מן
ההסתייגויות ו/או לדרוש תיקונן ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

.7.6

מובהר בזאת בעניינה של הצעת המציע ,כי החברה תהיה רשאית לפסול על הסף הצעה
חסרה.

.7.7

הצהרות והתחייבויות המציע בשלב המכרז תחייבנה את המציע הזוכה ,ותהווינה חלק בלתי
נפרד מההסכם שייחתם עימו.

.7.8

ההצעה תוגש בעותק של מסמכי ההזמנה ,לאחר שהושלמו בו כל הנתונים הנדרשים
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 והחברה תפעל בהתאם לכל זכות
המוקנית לה בנסיבות אלה .כל עוד החברה לא התייחסה להסתייגויות או לפגם כאמור וכל
עוד לא נקבע על-ידה במפורש אחרת ,יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי ההזמנה ,כפי
שהוכן ע"י החברה ו/או עודכן על ידה.

תוקף ההצעה והחתימה על ההסכם
.8.1

.9

הצעת המציע תעמוד בתוקפה עד ליום  8.5.21החברה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף
ההצעה למשך  3חודשים נוספים.

בחירת זוכה
.9.1

תיבחן עמידת ההצעות בתנאי הסף ותיקבע כשירותן.

.9.2

ההצעות אשר יעמדו בתנאי הסף כאמור ,יקבעו כהצעות הזוכות והחברה תתקשר עם
המציעים הזוכים בהסכם מסגרת.

.9.3

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

.9.4

מבלי לפגוע באמור ,ומבלי להטיל עליה את החובה לעשות כן ,החברה רשאית ,אך לא
חייבת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לדרוש מכל מציע – לאחר הגשת הצעה – כל הוכחה
שתראה לנכון ,בדבר ניסיונו ,מומחיותו ,מיומנותו ,כישוריו והאמצעים העומדים לרשותו
לבצע שירותים מהסוג ובהיקף של השירותים נשוא המכרז ,וכן תהא רשאית לדרוש ראיות
בדבר הרמה המקצועית של המציע ,והמציע יהיה חייב לספק לחברה את מלוא המידע
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להנחת דעתה.
.9.5

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

 .10הודעה על זכייה והתקשרות
.10.1

הודעת הזכייה תהיה בכתב (בדואר רשום או לכתובת מייל שתימסר במסגרת ההצעה למכרז
על גבי נספח א( ,))1חתומה בידי המוסמך לכך מטעם החברה ,ותחייב את המציעים הזוכים,
לחתום על ההסכם ,על כל תנאיו ונספחיו .סייגה החברה את הודעת הזכייה ,תהיה הזכייה
על תנאי ובכפוף לסייגים ו/או התנאים הקבועים במכתב הזכייה.

.10.2

מציע שנקבע כזוכה במכרז ימציא לידי החברה תוך הזמן הנקוב במכתב הזכייה:

 .10.2.1את ההסכם המצורף כמסמך ד' כאשר הוא חתום על-ידי המציע.
 .10.2.2ערבות בנקאית מקורית ,אוטונומית בהתאם לקבוע בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא
נמצא .להסכם ,להבטחת כל התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז וההסכם ,כשהיא
חתומה בידי מורשי החתימה של הבנק ,אשר תשמש כערבות ביצוע (להלן" :ערבות
הביצוע").
; .10.2.3
.10.3

לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  10.2לעיל תוך התקופה האמורה
במכתב הזכייה ,ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים ו/או האישורים ו/או
הרישיונות ,אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו ,תהא רשאית החברה
לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים
לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה.

.10.4

זכה מציע ,ולאחר מכן התברר לחברה כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע חלקי
בלבד או מטעה ,רשאית החברה לשלול את זכייתו מעיקרה ,מבלי שהמציע יהיה זכאי לקבל
כל פיצוי או החזר הוצאות ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת להחברה ו/או
לחברה ,לפי העניין ,כתוצאה מההפרה ,לפי תנאי מסמכי מכרז זה או לפי כל דין.

.10.5

הזוכה מנוע מלטעון טענות בהתבסס על מידע ,הבטחה ,התחייבות ,מצג ,הצעה ,הבנה,
פרסום ,פרוטוקול ,דיון או הצהרה שנעשו מחוץ למסמכי המכרז ,בין בכתב ובין בעל-פה ,בין
לפני המכרז – לרבות במסגרת הליכי מכרז זה – ובין לאחריו.

.10.6

מובהר בזאת כי החברה רשאית לבטל את ההליך מכל סיבה שהיא ,לרבות סיבות
תקציביות ,לפי שיקול דעתה.

 .11שמירת זכויות
.11.1

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

 .12תנאים כלליים
.12.1

על המציע להביא בחשבון ,על פי הערכתו ,את האמצעים שיידרשו ואת התנאים הבלתי
צפויים העלולים לעלות בהקשר של הענקת השירותים .לשם כך ירכז המציע על אחריותו
הבלעדית את כל המידע העשוי להיות לו למועיל או חיוני או שיוכל להשפיע בצורה כלשהי
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על הכנת הצעתו והתקשרות בהסכם עם החברה.
.12.2

כל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהגשת ההצעה למכרז ,יחולו על המציע ולא יוחזרו לו
בשום מקרה.

.12.3

למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי מחירי הפחם ,שיוצעו על ידי המציעים הזוכים ,ויוצגו
במסגרת הפניות הפרטניות יכללו את כל ההוצאות ,המיסים ,האגרות ,ההיטלים,
הרישיונות ,ההיתרים ,הובלה ,וכל תשלום מכל מין וסוג שהוא ,ועל המציע לשקלל זאת
בהצעות המחיר מטעמו.

.12.4

החברה (או מי מטעמה) רשאית ,על פי שיקול דעתה ,לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים
ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלאה בכל שלב משלבי המכרז על מנת לבחון את
המציע והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור ,לרבות להביא לעיונה מאזנים ,דו"חות מע"מ ו-
דו"חות ניכויים אשר יומצאו על ידי המציע לחברה על פי דרישתה.

.12.5

החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת חוסר התייחסות
מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת החברה מונע הערכת ההצעה כדבעי.

.12.6

כל עוד לא חתמה החברה על ההסכם ,שמורה לה הזכות לבטל את המכרז בכל שלב שהוא,
ואפילו לאחר חתימת המציע שהוכרז כזוכה על ההסכם ,וזאת מכל סיבה שהיא ,לרבות
שינוי מדיניות ,וסיבות תקציביות ,בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי .אם תחליט החברה
כאמור ,לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא.

.12.7

היה לחברה ,אחרי עיון בהצעה ,יסוד סביר לחשוד שכוונתו של מציע הייתה להוליך את
החברה שולל ,על-ידי שגיאות שנעשו במכוון ,או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים ,רשאית
החברה ,לאחר שנתנה למציע הזדמנות להביא טענותיו ,להחליט שלא לדון עוד בהצעת אותו
מציע.

.12.8

אם לאחר עיון בהצעה ולאחר שניתנה למציע הזדמנות להביא טענותיו ,תסבור החברה כי
המוצע במסמכי המכרז מבוסס על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי
נכונות ,רשאית היא להחליט לפסול את ההצעה.

 .13עקרון ה"עפרון הכחול"
.13.1

הובא ענין הנוגע ו/או קשור ו/או נובע ממכרז זה בפני ערכאה שיפוטית ופסקה אותה ערכאה
כי הוראה או הוראות מהוראות מסמכי המכרז אינן עומדות בדרישות כל דין ולפיכך פסולות
ו/או פסולה הוראה מהוראות המכרז ,לא יפגע הביטול או הצמצום האמור ביתר הוראות
המכרז שיוותרו בתוקף ויפורשו באופן הרחב ביותר האפשרי העולה בקנה אחד עם ההוראה
הפסולה ,ויוסיפו לחול בין הצדדים תנאי ההסכם נשוא מכרז זה ,אלא אם תבחר החברה
(והיא בלבד) – לפי שיקול דעתה הבלעדי – לבטל את המכרז או את ההסכם בעקבות ביטול
או צמצום כאמור.

 .14אחריות
.14.1

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

.14.2

מובהר במפורש ,כי בכל מקרה לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות
כלשהן בקשר עם השתתפותו במכרז זה ,לרבות במקרה של ביטול המכרז על ידי החברה.
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 .15סודיות
.15.1

זכויות הבעלות ,זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא במסמכי המכרז
שייכות לחברה .המציעים אינם רשאים לעשות בהם שימוש כלשהו אלא לצורך הגשת
ההצעה או לצורך ביצוע ההתקשרות עם החברה.

.15.2

כל מסמכי המכרז הינם רכוש החברה והמסמכים מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו
והגשתה .אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
לא הגיש המציע הצעה ,או קיבל הודעה מהחברה כי לא זכה במכרז ,יחזיר המציע מיד את
מסמכי המכרז ,אם נדרש לעשות כן על ידי החברה.

.15.3

בקבלת מסמכי המכרז המציע מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על ידי
החברה ,למעט מידע שהוא נחלת הכלל או המחויב בגילוי לפי חוק.

.15.4

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

 .16הודעות ונציגות
.16.1

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

.16.2

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

 .17סמכות שיפוט ייחודית
.17.1

הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל תובענה ו/או עתירה ו/או תביעה הנוגעים למכרז זה
על מסמכיו השונים תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב.

בכבוד רב,
בועז הירש
יו"ר ועדת מכרזים
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
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מכרז מסגרת מס'
36/2020
נספח א()1
פרטי המציע

פרטי המציע
 .1פרטים בסיסיים על המציע:
 .1.1שם המציע:
 .1.2מס' הזיהוי:
 .1.3מען המציע (כולל מיקוד):
 .1.4שם איש הקשר אצל המציע:
 .1.5תפקיד איש הקשר:
 .1.6טלפון קווי:
 .1.7טלפון נייד:
 .1.8פקסימיליה:
 .1.9דואר אלקטרוני:
תיאור כללי של המציע:

____________________________________________________________
____________________________________________________________
**ניתן למלא את התיאור הכללי בדף זה או לצרף דף נפרד**

 .2עמידה בתנאי הסף שבסעיף 3.1
פירוט לקוחות להם סיפק המציע ,במהלך שלושה השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות ,פחם פעיל
בהיקף מצטבר של  40טון לפחות:
פרטי הלקוח

שם איש הקשר,
ומספר טלפון

שנת אספקת
הפעילות

כמות (בטון)

על החתום:
שם המציע _____________ :חתימת וחותמת המציע ____________ :תאריך_____________ :
אישור עו"ד
הריני לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפני מר/גב' ________________ ,המוכר לי באופן אישי /
אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז .שמספרה _________________ ,והמוסמך לתת תצהיר זה בשם
המציע ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא
יעשה כן ,אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
_______________________

___________________________
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חותמת  +חתימת עוה"ד

תאריך

מכרז מסגרת מס'
36/2020
נספח א()2
תצהיר בדבר אי-תיאום
מכרז

לכבוד
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
רחוב יצחק שדה 40
תל-אביב67212 ,
א.נ,.

הנדון:

אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה

אני הח"מ ___________________ עו"ד של ___________________ (להלן" :המציע") מאשר בזה כי
המציע התאגד כדין כ :חברה בע"מ  /שותפות רשומה בישראל  /כל תאגיד אחר כגון עמותה או אגודה
שיתופית וכי הינו תאגיד פעיל וקיים; כי המציע הצהיר בפניי כי אינו נמצא בהליכי פירוק ,פשרה או הסדר
וכי לא הוגשה בקשת פירוק כנגדו; כי נתקבלו אצל המציע כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי
מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין לחתימת המציע על מסמכי המכרז ולהגשת הצעתו למכרז; וכי
ביום ___________ חתם/ו בפניי על הצהרה זו ועל כל יתר מסמכי המכרז וההצעה ה"ה
______________________________ ,בעל/י ת.ז .שמספרה _____________________________
שהינו/ם מורשה/י חתימה של המציע אשר הוסמך/ו כדין לחתום בשם המציע על כל המסמכים כאמור וכן
על כל מסמך נוסף או אחר שיידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל באופן שחתימתו מחייבת את
המציע בהצעתו לפי כל דין.

_______________ ,עו"ד
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מכרז מסגרת מס'
36/2020
נספח א()3
אישור מאת רואה
החשבון

אישור רו"ח על מחזור כספי
הנדון  :אישור על מחזור כספי במצטבר של המציע בשנים שנסתיימו ביום  31.12.2018 ,31.12.2017ו-
31.12.2019
לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:
א .הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת _________.
ב .הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום  31.12.2018 ,31.12.2017ו 31.12.2019 -בוקרו
/נסקרו (בהתאמה) על ידי משרדנו.
לחילופין:
הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום  31.12.2018 ,31.12.2017ו31.12.2019 -
בוקרו/נסקרו (בהתאמה) על ידי רואי חשבון אחרים.
ג .חוות הדעת שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים ליום  31.12.2018 ,31.12.2017ו 31.12.2019 -אינה
כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד*.
לחילופין:
חוות הדעת  /דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום ,31.12.2017
 31.12.2018ו 31.12.2019 -כוללת חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט
בסעיף ד' להלן.
לחילופין:
חוות הדעת  /דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום ,31.12.2017
 31.12.2018ו 31.12.2019 -כוללת חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע
המפורט בסעיף ד' להלן.
ד .בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום  31.12.2018 ,31.12.2017ו-
 31.12.2019המחזור הכספי של חברתכם בכל אחת מן השנים  2018 ,2017ו 2019-בנפרד הנו כמפורט להלן:
שנת ( ₪ ___________________________ : 2016לפני מע"מ).
שנת ( ₪ ___________________________ : 2017לפני מע"מ).
שנת ( ₪ ___________________________ : 2018לפני מע"מ).
בכבוד רב,
___________________________
חתימת רואי החשבון
* לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  ,99יראו אותן כחוות דעת ללא
סטייה מהנוסח האחיד.
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מכרז מסגרת מס'
36/2020
נספח א()4
תצהיר בדבר קיום
התנאים לפי חוק
עסקאות עם גופים
ציבוריים

תצהיר בדבר קיום התנאים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים
אני הח"מ ____________ ת.ז ___________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .1הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ (להלן – "המציע") שהוא הגוף המבקש
להתקשר עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר
זה בשם המציע.
 .2הריני נותן תצהיר זה בהתאם לדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – ( 1976להלן-
"החוק").
 .3הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות ,המציע ו/או בעל זיקה אליו (כהגדרתו
בחוק) לא הורשע ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה  -עבירה עפ"י חוק עובדים זרים (איסור
העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,תשנ"א ,1991-או לפי חוק שכר מינימום ,תשמ"ז-
 ,)1987או לחלופין ,המציע ו/או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות (כהגדרתן לעיל) ,אולם
במועד האחרון להגשת הצעות בהליך ,חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 .4זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
____________________
חתימת המצהיר

אישור עו"ד
הריני לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפני מר/גב' ________________ ,שכתובתו
______________________ המוכר לי באופן אישי  /אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז .שמספרה
_________________ ,והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המועמד ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את
האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו
בפני.
_______________________
תאריך

___________________________
חותמת  +חתימת עוה"ד
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מכרז מסגרת מס'
36/2020
נספח א()5
תצהיר שמירת זכויות
עובדים

לכבוד
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

תצהיר בדבר קיום דיני עבודה
 .1הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ (להלן – "המציע") שהוא הגוף
המבקש להתקשר עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת
לתת תצהיר זה בשם המציע.
 .2המציע מק יים את חובותיו בכל הנוגע לשמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה ,צווי ההרחבה
וההסכמים הקיבוציים החלים על המועמד כמעסיק לצורך ביצוע העבודות ובין היתר:
פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה);  1945פקודת הבטיחות בעבודה ;1946 ,חוק החיילים
המשוחררים (החזרה לעבודה) ,תש"ט ; 1949 -חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א ;1951-חוק חופשה
שנתית ,תשי"א ;1951-חוק החניכות ,תשי"ג ;1953-חוק עבודת הנוער ,תשי"ג ;1953-חוק עבודת
נשים ,תשי"ד ;1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד ;1954-חוק הגנת השכר ,תשי"ח;1958-
חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט ; 1959-חוק שירות עבודה בשעת חירום ,תשכ"ז ; 1967-חוק הביטוח
הלאומי [נוסח משולב] ,תשנ"ה ;1995-חוק הסכמים קיבוציים ,תשי"ז;1957-חוק שכר מינימום,
תשמ"ז ;1987-חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה ,תשמ"ח ;1988-חוק עובדים זרים (העסקה שלא
כדין) ,תשנ"א ;1991-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,תשנ"ו;1996-פרק ד' לחוק שוויון
זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח ;1998-סעיף  8לחוק למניעת הטרדה מינית ,תשנ"ח ;1998-חוק
הסכמים קיבוציים ,תשי"ז ; 1957-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות ,תשס"א;2001-
סעיף  29לחוק מידע גנטי ,תשס"א ; 2000-חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ,תשס"ב ; 2002-חוק
הגנה על עובדים בשעת חירום ,תשס"ו ;2006-סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות
ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין) ,תשנ"ז;1997-
 .3הנני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
__________
תאריך

__________________
שם המצהיר +חתימה

אישור עו"ד
הריני לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפני מר/גב' ________________ שכתובתו
______________________ ,המוכר לי באופן אישי  /אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז .שמספרה
_________________ ,והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המועמד ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את
האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו
בפני.
_______________________
תאריך

___________________________
חותמת  +חתימת עוה"ד
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מכרז מסגרת מס'
36/2020
נספח א()6
תצהיר היעדר הרשעה
פלילית

תצהיר בדבר היעדר הרשעה פלילית
אני הח"מ ____________ ת.ז ___________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .1הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ (להלן – "המציע") שהוא הגוף
המבקש להתקשר עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן – "החברה") .אני מצהיר/ה כי
הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
 .2הנני מצהיר בזאת כי המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו לא הורשעו בעבירה
על פי חוק החמרים המסוכנים ,תשנ"ג 1993-או חוק שירותי הובלה ,תשנ"ז ,1997-או בעבירה
פלילית שיש עמה קלון ,או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירת מרמה ,שבוצעה בעשר
( ) 10השנים שקדמו להכנתו של 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:

ככל שיש הרשעות כאמור יש לפרט כל הרשעה ואת כלל נסיבותיה באופן המירבי תוך התייחסות
למועד ביצוע העבירה ,מועד פסק הדין ,תוך צירוף פסק הדין וגזר הדין ,והעתק כתב האישום.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
____________________
חתימת המצהיר
אישור עו"ד
הריני לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפני מר/גב' ________________ שכתובתו
______________________ ,המוכר לי באופן אישי  /אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז .שמספרה
_________________ ,והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המועמד ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את
האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו
בפני.
_______________________
תאריך

___________________________
חותמת  +חתימת עוה"ד
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מכרז מסגרת מס'
36-2020
נספח א()7

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

הצהרת משתתף
אני הח"מ ____________________ ת.ז/.ח.פ/ע.מ ,__________________ .לאחר שקראתי בעיון
ובחנתי בחינה זהירה את מסמכי המכרז ,ולרבות את הסכם ההתקשרות ,ועיינתי במסמכים האחרים אשר
צורפו למכרז ,מגיש את הצעתי כמפורט להלן וזאת מבלי לגרוע מאיזו מהתחייבויותיי כמפורט בשאר
מסמכי המכרז:
 .1הריני מאשר (לעניין תאגיד ,באמצעות מורשי חתימה מטעמי) כי הבנתי את כל האמור במסמכי
המכרז וכן בדקתי את כל הגורמים הקשורים בביצוע השירותים ו/או העלולים להשפיע עליהם ,והנני
מצהיר כי אני בעלי הידע ,המומחיות והניסיון הדרושים למתן השירותים נשוא מכרז זה.
 .2הנני מצהיר כי בידי כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע כל התחייבויותיי על פי
הסכם ההתקשרות ,והריני מכיר את כל הדינים המתייחסים למתן השירותים ומתחייב לפעול על
פיהם.
 .3הנני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז וכי הצעתי זו עונה על כל
הדרישות שבמסמכי המכרז.
 .4אני מתחייב לתת את השירותים בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז ,לרבות במסמך
השירותים ,ולפי הצעות המחיר הפרטניות שאגיש בפניות הפרטניות שתפרסם החברה וכן בהתאם
לדרישות המפרט של החברה ,כפי שיעודכנו מעת לעת ,והנני מקבל על עצמי לבצע את השירותים
האמורים לשביעות רצונה המלא של החברה.
 .5בהגשת הצעתי זו ,הננו מתחייב כי היה ותתקשרו עמי בהסכם ,אנהג על פי ההסכם שצורף למסמכי
המכרז ולמפרט השירותים שצורף למכרז ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,על פי כל
האמור בנספחים להסכם המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ,ואני מקבל על עצמי את מלוא תנאיו ,וכן כל
חובה אחרת הנובעת ממנו.
 .6בחתימתי על מסמכי המכרז ,אני מצהיר כי כל העובדות והמצגים שנתתי לחברה במהלך המכרז הינם
נכונים ומדויקים ,וכך יישארו במהלך תקופת ההסכם.
 .7אני מצהיר כי ידוע לי שההצהרה האמורה בסעיף  6לעיל הינה ביסוד הסכמת החברה להשתתפותי
ו/או לזכייתי במכרז וכי החברה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את כל המצגים האמורים (לרבות
לאחר שלב ההודעה על הזוכה) .ידוע לי כי במקרה של אי התאמה מכל מין וסוג ,תהא החברה זכאית
לפסול את הצעתי ו/או לבטל את ההסכם שיחתם עמי ,אם אזכה במכרז ,ולא תהא לי כל טענה בקשר
לעניין זה.
 .8ידוע לי כי הסכומים שאנקוב בהצעות הפרטניות הינם סופיים וכוללים את מלוא התמורה המבוקשת
על ידי בגין קיום מלוא התחייבויותיי עפ״י כל מסמכי המכרז ולא ישתנו מכל סיבה שהיא ,לרבות לא
עקב שינוי בשכר עובדים ו/או שינויים במיסוי ו/או שינויים במחירי התשומות.
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 .9הנני מודע לכך כי אם לא אמלא אחר התחייבויותיי הכרוכות בזכייה במכרז ,כולן או מקצתן ,תהא
החברה פטורה מכל התחייבות כלפיי ותהא זכאית למסור הזכות למתן השירותים למשתתף אחר,
ובנוסף תהא זכאית לחלט את ערבות הביצוע ,וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ללא הוכחת נזק
שהחברה זכאית לו בגין נזקיה.
 .10הנני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת בתום לב ,ללא הסכם ,תיאום או קשר עם אנשים או גופים אחרים
המגישים הצעות במכרז ,וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתי על הצעה זו.
 .11אני מוותר על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידי החברה בקשר עם אי מילוי
או הפרת הוראה כלשהי הכלולה בהצעה זו ועצם חלוף הזמן או אי מילוי או הפרה של הוראה כלשהי
מההוראות הנ"ל תשמש במקום התראה כנ"ל.
.12

שם המציע__________________________ :

מס' הזיהוי_______________________ :

כתובת רשומה___________________________ :

חתימה וחותמת המציע______________ :

תאריך___________ :

הצהרת מורשי חתימה (ימולא במידה והמציע הינו תאגיד)
הרינו מצהירים כי הצעה זו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת
ההצעה ,וכי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו.
מס' זיהוי_____________ :
שם מורשה החתימה מטעם המציע_____________ :
שם מורשה החתימה מטעם המציע_____________ :

מס' זיהוי_____________ :

שם איש קשר מטעם המציע ___________________ :

טל' נייד______________________ :

מייל ___________________________ :

חתימת המציע_______________________ :
תאריך________________ :

פקס' _____________ :
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מכרז מסגרת מס'
36/2020
נספח א()8
תצהיר בדבר אי תיאום
מכרז

תצהיר בדבר אי תיאום מכרז
אני הח"מ______________ מס' ת"ז _____________ ,נושא משרה בחברת _____________ (שם
המציע) [ימולא רק במקרה בו המציע הינו תאגיד] מצהיר בזאת כי:
.1
.2
.5
.7
.8
.9
.10

אני מוסמך לחתום על תצהיר זה.
אני אחראי להצעה המוגשת מטעם החברה במכרז זה ,ובמקרה של תאגיד ,אני נושא המשרה אשר
אחראי להצעה המוגשת מטעם החברה במכרז זה.
לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.
לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
הצעה זו מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא
עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.
אני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על התצהיר ועד
מועד הגשת ההצעות.
אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

_________________________
שם (במקרה של תאגיד שם
מורשי החתימה)

___________________________
חתימה

אישור עו"ד
הריני לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפני מר/גב' ________________ שכתובתו
______________________ ,המוכר לי באופן אישי  /אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז .שמספרה
_________________ ,והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המועמד ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את
האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו
בפני.
_______________________
תאריך

___________________________
חותמת  +חתימת עוה"ד

מכרז מסגרת מס'
36-2020
נספח א()9
התחייבות בדבר מניעת
שוחד

- 21 -

התחייבות בדבר מניעת שוחד
אני הח"מ ____________ ת.ז ___________ .מתחייב/ת בזה כדלקמן:
 .1הנני נותן התחייבות זאת בשמי ,ובמקרה של תאגיד ,בשם ________________ ח.פ.
____________ (להלן – "המציע") הגוף המבקש להתקשר עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
(להלן – "החברה") .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת בזאת להתחייב בשם המציע.
 .2הנני מתחייב/ת בזאת כי המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה ו/או עובדיו ו/או מי
מטעמו לא יהיה מעורב בהצעה ,הבטחה ,מתן ,קבלה או שידול לקבלת טובת הנאה בעלת ערך כספי או
לאו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,כתמריץ או תגמול לעובד ציבור הפועל בין במעשה ובין שבמחדל בעד
או נגד פעולה הקשורה בתפקידו.
 .3זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
____________________
חתימת המצהיר
אישור עו"ד
הריני לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפני מר/גב' ________________ ,שכתובתו
______________________ המוכר לי באופן אישי  /אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז .שמספרה
_________________ ,והמוסמך לתת להצהיר ולהתחייב בשם המציע ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו
להצהיר את הא מת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות תצהירו דלעיל
וחתם עליו בפני.
_______________________
תאריך

___________________________
חותמת  +חתימת עוה"ד

מכרז מסגרת מס'
36-2020
מסמך ב'
מפרט טכני
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מסמך ב'  -מפרט שירותים
.1

הספקת המוצר
הזוכה בהליך פרטני מתחייב לספק לחברה את הפחם הנדרש ,כפי שיוזמן על ידי החברה ובהתאם
לצרכיה ,באופן הבא:
 .1.1החברה תבצע פניות פרטניות למציעים הזוכים ,להספקת פחם פעיל לפי המפרט הנדרש.
הפניה הפרטנית תכלול את כל המידע הנדרש לצורך הגשת הצעה ,כגון :פרטי הפחם הפעיל
הנדרש ,היקפו ,לוחות זמנים להספקה/איסוף וכל פרט נוסף נדרש אחר  -לרבות שיטת ניקוד
ההצעות שתיקבע בפניה הפרטנית במקרה בו תבקש החברה לכלול מרכיבי איכות הקשורים
בשירות ו/או פרמטרים שונים במרכיבי הפחם.
 .1.2כלל המציעים הזוכים יידרשו ,בהתאם ללוחות הזמנים שייקבעו בפניה הפרטנית ,להגיש
הצעות מחיר למפרט המבוקש ,וכן כל מידע נדרש אחר.
 .1.3בנוסף לאמור ,במועד האחרון להגשת ההצעה לפניה הפרטנית ,יידרשו הספקים לספק לידי
החברה דגימה בנפח של  4ליטר מהפחם אותו הם מתחייבים לספק לחברה במידה ויוכרזו
כזוכים בפניה הפרטנית ,כאשר איכותם חייבת להיות זהה למפרט הנדרש/הרצוי.
למען הסר ספק ,אישור החברה לאיכות הדגימה ועמידתה בדרישות המפרט הנה תנאי
להמשך בחינת הצעת המציע וניקודה (במקרים בהם יוגדרו פרמטרים נוספים לניקוד איכות).
 .1.4החברה תהא רשאית לפנות למציע אשר יתברר כי איכות הדגימה שסיפק ,כולה או חלקה,
אינה עומדת בקנה אחד עם דרישות המפרט ,בבקשה לקבלת דגימה חלופית ו/או תהא רשאית
לפסול את הצעתו – וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי למקרה הנתון.
 .1.5למען הסר ספק הספקים נדרשים להעביר מבעוד מועד דגימה של הפחם אשר תשמש לבחינת
השתתפותם בפניות פרטניות ,אשר עומד בתנאי סעיף  4.5.1מטה .ככל שהחברה תרצה לבצע
פניה עבור פחם עם עם טווח מאפיינים שונה היא תודיע מראש על כך לכלל ספקי המסגרת על
מנת שיוכלו להעביר דוגמאות טרם ההשתתפות.
 .1.6לאחר ביצוע פניה פרטנית ,החברה תעביר לספק המסגרת הזוכה הזמנת רכש הכוללת את סוג
החומר הנדרש ,הכמות ,לוח הזמנים ושיטת ההספקה הנדרשת.
 .1.7ההזמנה תתבצע על ידי החברה באמצעות טלפון ,פקס או דוא"ל עד השעה  19:30בערב.
 .1.8הספק הזוכה יודיע למזמין על שעת האספקה הצפויה/או מוכנות החומר לאיסוף בהתאם
לקבוע בפניה הפרטנית ,ובכל אופן במועד שלא יעלה על  7ימי עסקים ממועד הודעת הזכיה
בפניה הפרטנית ,אלא אם במסגרת הפניה הפרטנית נקבע מועד הספקה אחר.
 .1.9מובהר ביחס למקרים בהם תיקבע ההספקה באמצעות הספק או מוביל מטעמו  -שעות
האספקה למפעל החברה בנאות חובב יהיו בימים א-ה בשעות  .08:00-15:30ימי ו' וערבי חג
בין השעות ( 08:00-12:00בתיאום מראש).
 .1.10שעות האספקה בחצר הספק תהיה בשעות שיקבעו על ידי הספק ובכל אופן לא פחות משעות
ההספקה הנקובות בסעיף . 1.9
 .1.11במקרים חריגים ניתן יהיה לבצע הספקת הפחם במועדים אחרים ,ובלבד שניתן לכך אישור
החברה מראש ובכתב.
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 .1.12ביקשה החברה להזמין את הפחם כולל הובלתו ,באחריות הספק הזוכה לבצע את השינוע
באופן הבטוח ביותר ,וזאת באמצעות רכבים ונהגים מורשים ומוסמכים בעלי כל האישורים
וההיתרים לצורך הובלתו הנדרשים על פי כל דין.
 .1.13החברה מבקשת להבהיר כי לצורך כניסת הנהגים לשטח המפעל יידרשו הנהגים לעבור
הדרכת בטיחות התקפה לשנה ,אלא אם עברו הדרכה ותעודת כניסתם למפעל מטעם מחלקת
הבטיחות המפעלית בתוקף .הנהגים באתר יידרשו להיות מצויידים בבגדי עבודה עם שרוול
ארוך ,כובע מגן ונעלי עבודה.
 .1.14בעת הספקת המפעל יידרש נהג המשאית להישקל במאזני הגשר של החברה מיד עם כניסתו
לאתר ולאחר מכן בסיום הפריקה.
 .1.15בתום השקילה החוזרת תופק תעודת שקילה המכילה את הכמות שסופקה בפועל למזמין
(להלן" :תעודת השקילה")
.2

אנשי קשר
 .2.1הזוכה ימנה עד שני אנשים מטעמו לקבלת פניות מהחברה בקשר למתן השירותים
(להלן" :אנשי הקשר") .אנשי הקשר ייחשבו כנציגיו ושלוחיו לעניין הסכם
ההתקשרות .לפחות אחד מאנשי הקשר נדרש להיות זמין ,בימים א-ה בין השעות
 ,09:30-16:30לפניות החברה.

.3

עמידה בהוראות כל דין
 .3.1ביצוע השירותים יהיה בהתאם להנחיות נציג החברה ובהתאם להנחיות המשרד להגנת
הסביבה ומשרד התחבורה.
 .3.2בכל עת יהיו בידי הזוכה כלל הרישיונות והמסמכים הנדרשים לטובת ביצוע
השירותים.
 .3.3הזוכה יהיה אחראי לכך שכל הרישיונות וההיתרים האמורים יהיו בתוקף במשך כל
תקופת ההתקשרות עם החברה ,ויעביר לעיון החברה את העתקי הרישיונות הנ"ל מיד
עם דרישתה.

.4

מפרט החומר הנדרש
 .4.1הספק הזוכה מתחייב לספק החומר הנדרש באיכות אשר אושרה על ידי החברה (על פי
הדגימה שסופקה לה במסגרת ההליך המקדים לפניה הפרטנית כמפורט בסעיף 1.3
לעיל) ובכל מקרה תהא האיכות זו לא פחותה מן המפרט אליו התחייב בהצעתו.
 .4.2החברה תהא רשאית ,מעת לעת ,ועל פי שיקול דעתה לערוך בדיקות לפחם אשר יסופק
על ידי הספק הזוכה ,על מנת לוודא כי הוא עומד בדרישות המפרט.
 .4.3מצאה החברה כי החומר שסופק אינו באיכות הנדרשת ,תהא רשאית החברה לדרוש
מן הספק הזוכה פיצוי מוסכם על פי הוראות ההסכם ו/או לדרוש את סיום
ההתקשרות עמו – על פי החלטתה הבלעדית.
 .4.4חומר שאיכותו לא תאושר על ידי החברה – יפונה על ידי הספק הזוכה באופן מיידי,
ולא תשולם תמורתו כל תמורה ו/או תשלום.
 .4.5להלן מפרט הפחם הפעיל הרצוי :
 .4.5.1פחם פעיל בפתיתים בקוטר  4מ"מ )Carbon tetrachloride activity( CTC ,גדול
מ , 55%לחות קטנה מ  ,8%אפר ( – )Total ash contentקטן מ .8%

- 24 -

מכרז מסגרת מס'
36/2020
מסמך ג'
הסכם ההתקשרות

הסכם מסגרת לאספקה של פחם פעיל
שנערך ונחתם בתל אביב ביום ________לחודש ________שנת 2020
בין
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ ח.פ520036450 .
מרחוב יצחק שדה ,40 ,תל-אביב
(להלן" :החברה" או "המזמין")
מצד אחד;
לבין
______________________
תאגיד/עוסק מספר _____________
מרחוב _________________
(להלן" :הספק")
מצד שני;

הואיל

והחברה פרסמה מכרז מסגרת פומבי  36/2020לקבלת הצעות לאספקה של פחם פעיל
ומוצרים נלווים עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ ולהתקשרות מסגרת
מכוחו (להלן" :המכרז" "הפחם" ו"-השירותים" בהתאמה);

והואיל

וועדת המכרזים של החברה בחרה בהצעת הספק כאחת ההצעות הזוכות למתן
השירותים;

והואיל

והספק מצהיר ,לאחר שקרא את כל מסמכי המכרז ,כי יש בידו את כל האישורים,
הרשיונות וההיתרים הנדרשים על פיה הסכם זה ועל פי כל דין ,כי הוא בעל ניסיון ובעל
האמצעים הנדרשים על מנת לבצע את השירותים כמפורט במכרז ובהסכם זה להלן,
וכי הוא נכון לבצע את השירותים בהתאם לתנאי ההסכם ובתמורה לסכומים הנקובים
בו;

והואיל

והצדדים מעוניינים לעגן במסגרת הסכם זה את כל ההסכמות הנוגעות למתן
השירותים על ידי הספק ,והכל בהתאם להוראות הסכם זה;
אשר על כן ,הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

.1

מבוא
.1.1

המבוא להסכם זה על נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ,וייקראו כאחד עם יתר סעיפיו.

.1.2

כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לצורכי נוחות בלבד ,ואין לייחס להם משמעות פרשנית
כלשהי.

.1.3

הסכם זה לא יפורש כנגד מנסחו ויראוהו כאילו נוסח על ידי שני הצדדים.

.1.4

כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד אף לשון רבים משמעו ולהיפך ,וכל האמור בו במין זכר אף
במין נקבה משמעו ולהיפך.
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.2

.1.5

אין בהסכם זה בכדי לשנות ו/או לגרוע מהתחייבויות ואחריותו של הספק על פי כל דין וכן
מהתחייבויותיו והצהרותיו שניתנו במסגרת הצעתו במכרז.

.1.6

חוק הפרשנות ,התשמ"א ,1981-יחול על הסכם זה ,כאשר לצורך פרשנות רואים את ההסכם
כחיקוק כמשמעותו בחוק הנ"ל.

.1.7

בהסכם זה תהא למונחים הבאים המשמעות שלהלן:

"מסמכי המכרז"

 מסמך א' של מכרז מס'  ,36-2020על נספחיו (הזמנה להציע הצעות),מסמך ב' (מפרט השירותים) ,מסמך ג' (הסכם ההתקשרות);

"הספק""/ספק
המסגרת"

 _______________________ לרבות נציגיו ,באי כוחו ,עובדיו,שליחיו ,המורשים לפעול בשמו ומטעמו בכל הנוגע לביצוע העבודות
כהגדרתם להלן ולרבות הפועלים בשמו או עבורו למתן כל או חלק
מהעבודות.

"השירותים"

 השירותים המפורטים במסמכי המכרז ,ההסכם ובמפרט המסומןכמסמך ב' למסמכי המכרז;

"המפעל"

 -מפעל החברה בפארק אקו-תעשייתי נאות-חובב;

"פנייה פרטנית
לקבלת הצעת
מחיר"

פנייה לקבלת הצעות מחיר ספציפיות אשר תועבר לספקי המסגרת,
 ואשר כל ספקי המסגרת אליהם תפנה החברה יידרשו להשיב לה עדהמועד שייקבע בה .הפנייה תכלול את כל הפרטים הדרושים לצורך
הגשת הצעה.

"מענה לפנייה
פרטנית לקבלת
הצעות מחיר"

 ההצעה אשר יגישו ספקי המסגרת במענה לפנייה הפרטנית לקבלתהצעות.

הצהרות והתחייבויות הספק
הספק מצהיר ומתחייב כלפי החברה כי:
.2.1

הוא קרא את הוראות הסכם זה ואת כלל מסמכי המכרז ובאפשרותו לעמוד בכל
התחייבויותיו על פיהם במועדים הנדרשים.

.2.2

הוא יספק את השירותים כשיש לגביהם את כל האישורים ותווי התקן ,ככל ואלה נדרשים על
פי דין ,ובהתאם למפורט במסמך ב' המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

.2.3

הוא מתחייב להוביל את הפחם אל מפעל החברה בנאות חובב ולפרוק אותם שם.

.2.4

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

.2.5

כל המידע שמסר הספק לחברה במסגרת המכרז ,כמו גם כל האישורים שהגיש ו/או יגיש,
הינם נכונים ,ברי תוקף ומעודכנים.

.2.6

הוא יפעל להסרת כל תביעה ו/או דרישה שתופנה לחברה מצד ג' במקרה בו הוא יפר את
התחייבויותיו ו/או מצגיו כמופיע בהסכם זה או במקרה בו הוא יפר הוראה חוקית כלשהי
וכתוצאה מכך תופנה תביעה ו/או דרישה כלשהי לחברה.
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.3

.2.7

אין כל איסור ,הגבלה או מניעה כלשהי ,בין על פי דין ,בין מכוח חוזה ובין מכוח התחייבות
אחרת כלשהי שלו ,לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ,ואין בחתימתו על ההסכם או
בביצוע התחייבויותיה על פיו משום הפרה של חוזה או התחייבות אחרת שלו.

.2.8

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

.2.9

ידוע לו שהתמורה שתשולם לו ,עבור כל הצעה פרטנית בה יזכה ,כוללת את התמורה המלאה
והסופית עבור מתן השירותים לחברה ,והספק לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מעבר
לתמורה בגין מתן השירותים ,לרבות במקרה של התייקרות תשומות ,שינויי חקיקה או הטלת
מסים ו/או היטלים לאחר מועד תחילת ההתקשרות ,וכל אלה יהיו על חשבונו וישולמו על ידו.

.2.10

ידוע לו כי הסכם זה איננו על בסיס בלעדי וכי החברה רשאית לשכור את שירותיו של כל ספק
אחר לצורך מתן השירותים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

השירותים
.3.1

החברה והספק מתקשרים בזאת בחוזה מסגרת למתן השירותים למשך תקופת ההסכם,
כמפורט במסמכי המכרז ובמפרט השירותים (מסמך ב').

.3.2

החברה תעביר ,מעת לעת ,לכל ספקי המסגרת ,ובהתאם לצרכיה ,בקשה לקבלת הצעות מחיר
פרטניות.

.3.3

כל ספקי המסגרת יחויבו בהגשת מענה לבקשה הפרטנית עד המועד שייקבע בה ,וזאת
בהתאם לפורמט ולדרישות שיצויינו במסמכי הבקשה הפרטנית.

.3.4

ספק המסגרת אשר יציע את המחיר הזול ביותר בהתאם לרכיבי השירותים שיפורטו בבקשה
הפרטנית ,יוכרז כזוכה ויספק את השירותים מושא הבקשה ,אלא אם הוגדרו תנאים נוספים
או מרכיבי איכות.

.3.5

יצוין כי החברה שומרת על זכותה לקבוע במסמכי הבקשה הפרטנית דרישות נוספות מספקי
המסגרת ובמקרה זה יכול והפנייה תועבר אך ורק לספקי המסגרת אשר יהיו בידיהם
הכישורים ו/או הסיווגים המתאימים בלבד או שהחברה תדרוש כי ביצוע העבודות יתבצע,
בין היתר ,באמצעות ספקי משנה שיאושרו על ידה מראש ואשר יעמדו בדרישות ספציפיות
שהיא תציב להם.

.3.6

ידוע לספק כי החברה תהיה רשאית לקבוע אמות מידה איכותיות במסגרת הבקשה הפרטנית
– ובמקרה זה תועבר העבודה לספק המסגרת אשר יקבל את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר.

.3.7

כן ידוע לספק כי החברה תהא רשאית שלא לנהוג בהתאם לאמור במקרים של אי שביעות
רצון משירותים קודמים שסופקו על ידי ספק המסגרת ו/או משיקולי זמינות ולוח זמנים ו/או
מכל שיקול אחר ,לרבות כל אמת מידה נוספת/אחרת אשר תיקבע בבקשה הפרטנית.

.3.8

החברה תהא רשאית לפנות לספקי המסגרת ,כולם או חלקם ,על מנת לקבל הבהרות ו/או
השלמות למענה לפנייה הפרטנית וזאת על מנת שתתאפשר השוואה בין ההצעות שיוגשו.

.3.9

הספק מתחייב בזאת להעניק את השירותים במועד על פי הזמנת החברה ,במקצועיות
ולשביעות רצונה של החברה ,הכל כאמור בהסכם זה ,בנספחיו ובמפרט השירותים – המהווה
חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

.3.10

בגין ביצוע העבודות תשלם החברה לספק את התמורה שננקבה על ידו בהצעתו הפרטנית
וזאת בתנאים כמפורט להלן .מובהר כי התמורה שתשולם לספק תהיה בהתאם להזמנת רכש
שתוצא על ידי החברה.
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.4

.3.11

מובהר כי החברה אינה מתחייבת להעברת בקשות פרטניות לקבלת הצעות מחיר בהיקף
כלשהו ו/או בכלל ,ואינה מתחייבת להיקף השירותים שיימסר בפועל לביצוע .בנוסף ,החברה
תהא רשאית מעת לעת לפנות לספקי המסגרת בבקשה לביצוע עבודות נוספות מסוגים
מיוחדים ו/או לקבלת כל שירות נלווה אחר ,בהתאם לצרכיה של החברה ,ובמקרה זה לא
תהיה חובת מענה לפניה פרטנית אלא רק לספקים שיש להם יכולת לביצוע עבודה מסוג זה,
ואשר מעוניינים לבצע את העבודות.

.3.12

מובהר כי העבודות ,חלקן או כולן ,יוזמנו מהספק במהלך תקופת ההתקשרות מעת לעת ועל
פי צרכי החברה בפועל .בכלל זאת ,אין בהזמנות החברה במהלך תקופת ההסכם כדי לחייבה
באופן כלשהו ביחס להזמנות נוספות ,והיא תהיה רשאית בכל עת להגדיל או להקטין את
היקף העבודות הנדרשות בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

.3.13

הספק מצהיר בזאת כי אין ולא תהיה לו כל טענה או תביעה כלפי החברה ביחס להיקף
השירותים שיוזמנו בפועל מהחברה במהלך תקופת ההתקשרות.

.3.14

הספק יעמוד בלוחות הזמנים של ביצוע השירותים כפי שתיקבע החברה.

מסים ותשלומים
.4.1

.5

.6

הספק ישא בתשלום כל המיסים הקשורים עם אספקת השירותים ,לרבות ,אך לא רק,
היתרים ,אישורי משרד הבריאות ,הוצאת תווי תקן ,מכס ,מס קניה ,וכל מס או תשלום או
הוצאה אחרת.

תקופת ההסכם
.5.1

תקופת ההתקשרות תחל בכניסת ההסכם לתוקף כפי שייקבע בהודעה מטעם החברה,
ותסתיים  24חודשים לאחר מכן ,אלא אם ההסכם לא בוטל לפני כן כדין (להלן" :תקופת
ההתקשרות").

.5.2

לחברה תהיה זכות להאריך את תקופת ההסכם בשתי ( )2תקופות של שנה כל אחת ,או חלק
ממנה ,בנפרד ביחס לכל אחד מהספקים ,וזאת בהודעה מראש שתשלח לספק לפחות  30יום
לפני תום תקופת ההתקשרות ,או תום תקופת ההתקשרות המוארכת לפי סעיף זה ,לפי
העניין.

.5.3

למרות האמור ,החברה תהיה רשאית לבטל הסכם זה בהודעה של שלושים ( )30יום מראש
מכל סיבה וללא חובת הנמקה או הסבר .ניתנה הודעה כאמור ,יהיה הסכם זה בטל ומבוטל
לכל דבר ועניין בתום תקופת ההודעה  ,ולספק לא תהיה כל טענה כלפי החברה בגין כך ,למעט
התמורה המגיעה לו עבור עבודות שביצע עד למועד סיום החוזה.

התמורה
.6.1

בתמורה לביצוע השירותים וכלל ההתחייבויות הספק בהתאם להסכם זה ולשביעות רצונה
המלא של החברה ,תשלם החברה לספק בהתאם להזמנות עבודה שיוצאו לו את הסכומים
שהוצעו על ידו הכל בהתאם לאספקת השירותים בפועל.

.6.2

חשבוניות בגין אספקת הפחם תופקנה אחת לחודש ,בגין הצריכה באותו חודש ,ולא יאוחר
מה 5-בחודש העוקב ,בגין הצריכה בפועל שנרשמה לחודש שחלף.

.6.3

התמורה כאמור תשולם בתנאי "שוטף "30+ממועד החשבונית ובלבד שהחשבונית כאמור
תימסר לחברה עד ולא יאוחר מה 5-של החודש העוקב .לכל המחירים הנ"ל יתווסף מע"מ
כחוק.
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.7

.6.4

מכל תשלום לספק תנכה החברה מס במקור בשיעור המס בו חב הספק בהתאם לאישור כדין
שיומצא על ידו לחברה ,ובהעדרו של אישור כאמור  -בשיעור המס המקסימלי.

.6.5

אין בתשלום התמורה ,בחלקה או במלואה ,כדי לשחרר את הספק מאחריותו ו/או כדי לגרוע
מזכות החברה להעלות טענות כנגד הספק בגין רשלנות ,ביצוע לקוי ,מרמה וכיוצ"ב.

.6.6

מוסכם ומוצהר במפורש כי סכום התמורה הינו סופי ומוחלט וכולל בתוכו תשלום עבור כל
התשומות ,ההוצאות ,הציוד ,אגרות הרישוי ,ביטוח ,הוצאות דלק ושמנים ,טיפולים ,חלקי
חילוף ,שינויים בשערי מטבע וכן שכר העבודה של (כולל רווח נאות) ושל עובדיו ,וכן כל
הוצאה אחרת הדרושה למתן השירותים ,והספק לא יהיה רשאי לדרוש כל תשלום נוסף בגין
ביצוע השירותים כאמור .כל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג החלים או אשר יחולו
בעתיד על השירותים על פי הסכם זה יחולו על הספק וישולמו על ידו.

.6.7

לספק לא יעמדו טענות עיכבון ו/או שיעבוד ו/או קיזוז מכל סוג שהוא ,על כל רכוש ,נכס או
תשלום מכל סוג אשר עלול להימסר לרשותו על ידי החברה במסגרת ביצוע העבודות ,והללו
יוחזרו ללא תנאי לחברה מיד עם דרישתה הראשונה .החברה תהיה רשאית (אך לא חייבת)
לקזז או לנכות מהסכומים המגיעים לספק כל סכום שיגיע לה לפי הסכם זה ,וכן ותהיה
רשאית לקזז או לנכות מהתשלומים שלה לספק סכומים שעל הספק לנכות לפי כל דין ,כגון
מסים היטלים ותשלומי חובה אחרים .שילמה החברה תשלומים כאמור בשם הספק ,יהוו
אלו תשלומים כדין לספק.

הפרה וסעדים
.7.1

הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,תשל"א 1971-יחולו על הפרת הסכם זה.

.7.2

על אף האמור לעיל ,החברה תהיה רשאית לסיים הסכם זה לאלתר במקרה של הפרה יסודית
של ההסכם על ידי הספק ,ובלבד שניתנה לספק התראה בכתב על ההפרה והוא לא תיקנה
בתוך  3ימים ממועד קבלתה.

.7.3

הפר הספק את ההסכם בהפרה שאינה יסודית ,ולא תיקנה תוך  7יום ממועד קבלת הודעה על
כך מהחברה ,תחשב הפרה כאמור להפרה יסודית.

.7.4

מבלי לגרוע מן האמור ,הפרה יסודית של ההסכם תהיה כל אחת מאלה:
 .7.4.1הספקת פחם שאינו תואם לדוגמה של הספק אשר אפשרה את השתתפותו בפניה
הפרטנית כאמור בסעיף  1.5למפרט השירותים.
 .7.4.2התברר לחברה כי למציע אין את האישורים הנדרשים לעמידתו של הפחם בפרמטרים
שהוגדרו.
 .7.4.3הוגשה נגד הספק עד למועד אספקת המערכת ורישומה על שם החברה בקשה למתן צו
פירוק או צו כינוס נכסים ,או שמונה כונס נכסים זמני או קבוע לרכושו;
 .7.4.4מונה מפרק או מפרק זמני לספק או שהתקבלה החלטה על פירוקו,
 .7.4.5אם הספק הגיש הצעה להגיע להסדר עם נושיו או אם ניתן לגביו צו להקפאת הליכים;

.7.5

במקרה שיתברר שהצהרה כלשהי של הספק בקשר עם חתימת הסכם זה ו/או המכרז אינה
נכונה או שהספק לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע על החלטת החברה
להתקשר עמו מלכתחילה;

.7.6

מבלי לגרוע מן האמור החברה תהא רשאית לנכות מהתמורה המגיעה לספק פיצויים
מוסכמים על פי המפורט להלן:

.7.7

אי עמידה בלוח הזמנים שהוגדר לאספקת ההחומר/ים –  500ש"ח לכל יום איחור.
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.8

.7.8

הספקת שירותים שלא לפי המפרט הנדרש  500-ש"ח לכל יום עד לביצוע ההחלפה.

.7.9

לא ביצע החברה את ההחלפה הנדרשת של חומר כאמור לפי סעיף  7.8תוך יום עסקים אחד,
תהא רשאית החברה לבצע החלפתו באמצעות או באמצעות אחר – והפיצוי המוסכם לסעיף
זה יהיה עלות ביצוע השלמת השירות.

אחריות וביטוח
.8.1

הספק יהא אחראי על פי כל דין לכל נזק או אבדן שייגרם לחברה ו/או למי מטעמה ו/או לצד
שלישי ,לגוף או לרכוש בשל מעשה או מחדל שלה /או עובדיה ו/או שלוחיה ,בקשר ובכל
הנובע ,במישרין או בעקיפין מביצוע התחייבויות הספק על פי הסכם זה.

.8.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הספק אחראי על תקינות אספקת הפחם והמוצרים הנלווים והוא
יהא אחראי לכל נזק ו/או אובדן שייגרם לחברה ו/או למי מטעמה בכל מקרה בו נגרם נזק או
אובדן כתוצאה מתחזוקה לקויה או תחזוקה שלא כדין אשר תגרום לאספקה לא תקינה או
לא בטיחותית של הפחם ו/או השירותים הנלווים.

מבלי לגרוע מאח ריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין ,מתחייב הספק לערוך ולקיים,
.8.3
על חשבונו ,למשך כל תקופת ההסכם ,ובקשר עם ביטוחים שהינם על בסיס מועד הגשת
התביעה ,למשך תקופה נוספת  24חודשים לאחר מכן ,ביטוחים כמפורט להלן (להלן:
"ביטוחי הספק") לדרישת החברה ימציא הספק תוך  10ימים ממועד הדרישה ,אישור ביטוח
חתום על ידי מבטח הספק ,בהתאם להתחייבויותיו בנספח זה ו/או בהסכם:
 8.3.1ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
המבטח את חבות הספק על-פי דין בשל פגיעה ו/או נזק העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של
אדם ו/או גוף כלשהו בקשר עם השירותים.
גבול אחריות ₪ 2,000,000 :לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.
 8.3.2ביטוח אחריות מעבידים
המבטח את חבות הספק על-פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים
פגומים התש"ם  ,1980 -בשל פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולה להיגרם למי מעובדי הספק
תוך כדי ו/או עקב השירותים.
גבול אחריות ₪ 20,000,000 :לתובע ,לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.
 8.3.3ביטוח חבות המוצר
המבטח את חבות הספק על-פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במהלך תקופת
הביטוח ,בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שנגרם עקב מוצרים שיוצרו ו/או סופקו ו/או
טופלו ו/או הותקנו ו/או שווקו ו/או הותאמו על ידי הספק (להלן" :המוצרים").
הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.
הביטוח יכלול תקופת גילוי של  12חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על
ידי הספק ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה ,ובמידה והביטול או
השינוי בתנאי הביטוח לא נבע מאי תשלום או מרמה של הספק.
גבול אחריות ₪ 1,000,000 :לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.
 8.4ביטוחי הספק יכללו הוראות לפיהם:
 .8.4.1הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על-ידי החברה וכי מבטח הספק מוותר על כל טענה ו/או דרישה
בדבר שיתוף ביטוחי החברה (קוד .)328
 .8.4.2שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי הספק ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח
הודעה של המבטח לחברה בדבר השינוי לרעה או הביטול.
 .8.4.3הפרת תנאי ביטוחי הספק והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי
הספק לא תגרע מזכויות החברה לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.
 .8.4.4היקף הכיסוי לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  .2013חריג רשלנות רבתי (אם קיים) יבוטל ,אולם
אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות הספק על פי חוק חוזה ביטוח
התשמ"א .1981 -
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 .8.4.5המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי החברה וכלפי הבאים מטעם החברה ,אולם הויתור על
זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון (קוד .)309
 .8.4.6על הספק מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות
החלות על פיהן.
 .8.4.7בכל ביטוחי החבויות המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות (למעט ביטוח מסוג עבודות
קבלנ יות) תיכלל הרחבת שיפוי כלפי החברה בגין אחריות החברה למעשי ו/או מחדלי הספק
ו/או הפועלים הספק ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת (קוד .)321 ,304 ,302
 8.5ככל שיועסקו על ידי הספק קבלני משנה מטעם הספק ,על הספק לדרוש כי קבלני המשנה כאמור
יערכו ביטוחים כנ"ל או לחילופין לכלול בביטוחי הספק כיסוי לפעילותם של קבלנים וקבלני משנה
כאמור.
 8.6כן מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבון הספק ,למשך כל תקופת ההסכם ,את שאר הביטוחים
וההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע השירותים לרבות ,ומבלי לגרוע מכלליות
האמור ,תשלומים לביטוח לאומי וביטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך ביצוע השירותים
או המובאים על ידי הספק לחצרי החברה .כן מתחייב הספק לערוך ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
(רכוש) לכל כלי רכב כאמור ,בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של  ₪ 500,000לכלי רכב.
 8.7מוסכם בזאת ,כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בנספח ביטוח
זה ,הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק ,שאינה פוטרת את הספק ממלוא החבות על-
פי הסכם זה ו/או על-פי דין .לספק לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או כלפי מי
מהבאים מטעם החברה בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה
ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי הספק.
 8.8הספק פוטר את החברה ו/או את הבאים מטעם החברה ,מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול
להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על-ידי הספק ו/או מי מטעם ו/או עבור הספק לאתר מתן השירותים
ו/או לסביבתו ו/או אשר ישמש את הספ ק לצורך מתן השירותים (ומבלי לגרוע מכלליות האמור,
לרבות משאיות ,כלי רכב ,צמ"ה ,נגררים וכלי שינוע כלשהם) וכן מאחריות לאבדן או נזק אשר
הספק זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש שהתחייב הספק לערוך כאמור בנספח ביטוח זה (או
שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או
הפרת תנאי הפוליסות) אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 8.9מובהר ,כי הספק יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת
לסכום ההשתתפות העצמית .כמו כן ,מוסכם במפורש כי הספק יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי
החברה בגין כל נזק ו/או תשלום שהספק יחויב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית ו/או תשלום
שהיה אמור להיות משולם על-ידי מבטח הספק בכל מקרה שבו המבטח כאמור דחה תביעה כלשהי
בטענה שאין בידי החברה אישור ביטוחי הספק בתוקף ו/או בגין נזקים שבאחריות הספק לפי דין
או לפי הסכם זה וזאת מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.
.

.9

איסור המחאת זכויות וחובות

.9.4

הספק מתחייב שלא להעביר ו/או להמחות לכל צד ג' את זכויותיו ו/או התחייבויותיו לפי הסכם זה
כולן או חלקן ,לרבות לכל אדם או אישיות משפטית כלשהי ,אלא אם נתנה החברה אישור מראש
לכך ובכל מקרה אישור זה לא יגרע ממחוייבותיו של הספק כלפי הסכם זה.

.9.5

החברה תהא רשאית להעביר ו/או להמחות את זכויותיה על פי הסכם זה ובלבד שזכויות הספק לפי
הסכם זה לא תיפגענה.

.10

יחסי הצדדים

 .10.4יחסי הצדדים לפי הסכם זה הם יחסי מזמין שירותים-ספק ,ולא יהיו בין הצדדים ובין מי מטעמם
יחסי שותפות ו/או שליחות ו/או עבודה וכי אין בכוחות של צד להסכם לקבל על עצמו התחייבות
כלשהי בשמו של משנהו.
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 .10.5להסרת ספק מובהר בזה כי אין בהוראות הסכם זה בכדי להטיל על החברה אחריות כלשהי ו/או
חבות כלשהי על פי כל דין בגין מעשיו ו/או מחדליו של הספק ,עובדיו ,נציגיו ,שליחיו ו/או מי
מטעמו.
סודיות

.11

 .11.4הספק מתחייב בזה לשמור בסודיות גמורה ולא לגלות ,להעביר ,למסור ,להביא לידיעת צד ג' כלשהו
ו/או לעשות כל שימוש בין עצמי או ביחד עם או עבור אחרים ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין בארץ
ובין בחו"ל בכל ידע ו/או מידע השייכים לחברה ו/או בנוגע לחברה ובכלל זה ,ומבלי לגרוע מכלליות
האמור ,בנוגע לפעולותיה ,עסקיה ,לקוחותיה ,ספקיה ,מצבה הפיננסי ,שיטות העבודה הנהוגות
אצלה ,וכיוצא באלה וכן כל מידע שהגיע לידיו בקשר עם הסכם זה ,ללא קבלת הרשאה מוקדמת
ומפורשת בכתב מאת החברה.
 .11.5הספק ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו מתחייבים שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים בין
מכירת המערכת לחברה ובין קיום התחייבויותיהם על פי הסכם זה לבין כל ענין אחר שיש להם.
.11.6

הספק יחתום על נספח שמירת הסודיות והימנעות מניגוד עניינים המצורף להסכם זה כנספח
ג' .באחריות הספק להח תים את עובדיו ו/או מי מטעמו על נספח שמירת סודיות והימנעות מניגוד
עניינים בדומה לנספח המצורף להסכם זה כנספח ג'.

 .11.7התחייבות הצדדים לשמירת סודיות כמפורט לעיל ,אינה מוגבלת בזמן ותעמוד בתוקף גם במקרה
של ביטול הסכם זה על ידי מי מהצדדים מסיבה כלשהי.
ערבות ביצוע

.12
.8.4

עם קבלת ההודעה על הזכייה במכרז יפקיד הספק ,תוך מספר הימים הנקוב במכתב הזכייה,
ערבות בנקאית מקורית אוטונומית שניתנה על ידי בנק מוכר וידוע בישראל ,לפקודת החברה,
בסכום של ( ₪ 5,000להלן – "ערבות הביצוע") לתקופה של  26חודשים ,חתומה בידי מורשי
החתימה של הבנק ,וזאת ע"פ הנוסח המופיע בנספח ד' להסכם.

.8.5

בנוסף ,תהא החברה רשאית לדרוש מאת הספק ,הפקדת ערבות נוספת בגובה של 10%
משוויה של פניה פרטנית ,במקרה בו שווי סך ההתקשרות של הספק עם החברה עקב זכייה
בפניות פרטניות עולה על  ,₪ 200,000הערבות הנוספת תהא בנוסח נספח ד' ותיווסף לערבות
הביצוע.

.8.6

מומשה תקופת ההתקשרות המוארכת – ימציא הספק ערבות ביצוע מוארכת שתהא בתוקף
לכל תקופת האופציה.

.8.7

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

.8.8

ערבות הביצוע תשמש כערבות למתן השירותים על ידי הספק ותוחזר לספק  30יום לאחר
פקיעתו של החוזה או ביטולו כדין לפי המוקדם ,או לאחר השלמת התחייבויות הספק לחברה
לפי המאוחר ,ובכפוף לזכותה של החברה לחלט כל סכום ממנה במקרה של הפרה שיפר הספק
את התחייבויותיו.

.8.9

על אף האמור בסעיף  ,8.7במקרה בו קיימים לחברה ולספק סוגיות פתוחות ,לרבות אך לא
רק ,הליך המתקיים בבית המשפט ,תישאר הערבות הבנקאית בידיה של החברה ,ואף תוארך
במידת הצורך ,עד לתום  30ימים לאחר הסדרת הסוגיה.

.8.10

החבר ה תהא רשאית לממש את הערבות ,כולה או חלקה ,ללא התראה מוקדמת בכל עת בה
יפר הספק תנאי מתנאי ההסכם ,וכן תהיה רשאית לעכב בידיה ,או לזקוף ,לפי שיקול דעתה,
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כל סכום מדמי הערבות ,כנגד כל חוב של הספק כלפיה ,אף אם לא הגיע מועד פירעונו .מובהר
כי הערבות תהווה כפיצוי מוסכם עבור נזקים שייגרמו לחברה ללא צורך בהוכחת גובהם.

.13

.8.11

מימשה החברה את הערבות ,כולה או מקצתה ,מתחייב הספק להמציא לחברה ,מיידית,
ערבות בנקאית חדשה ומעודכנת לגובה סכום הערבות האחרון .דינה של הערבות הבנקאית
המחודשת על פי סעיף זה כדין הערבות האמורה ברישא של סעיף זה ,לכל דבר ועניין.

.8.12

בוטל ההסכם ,או הסתיים תוקפו מכל סיבה שהיא ,והספק לא נותר חייב לחברה כל סכום
שהוא ,תחזיר החברה לספק את הערבות.

.8.13

אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הספק במקרה של
מימושה או בכל מקרה שהוא.

.8.14

הפרת סעיף זה על ידי הספק תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

סמכות השיפוט והדין החל

 .13.4ניתנת בזה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו סמכות השיפוט הייחודית בקשר עם ההסכם.
 .13.5הדין החל על ההסכם הינו דין מדינת ישראל ,למעט כללי ברירת הדין שלו.
.14

שונות

 .14.4הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים ומבטל כל הסכם או הסדר קודם.
 .14.5שינוי או תיקון של ההסכם טעונים מסמך בכתב ,חתום על ידי שני הצדדים ,שאחרת לא יהיה לו
תוקף.
 .14.6הספק מצהיר כי אין לו ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו כל זכות או רשות לייצג את החברה או
להתחייב בשמה לכל דבר וענין.
 .14.7חוסר תגובה ,או השהייה מצידה של החברה בקשר לאי קיום כל תנאי או התחייבות הצד השני או
אי הפעלת הזכויות והסעדים הנתונים לה לפי כל דין ,לא ייחשבו כהשלמה או כהסכמה או וויתור
או שינוי בהוראות הסכם זה ולא יפגעו בזכותה להפעיל זכויותיה בכל עת שלאחר מכן.
 .14.8אם יקבע כי סעיף מסעיפי הסכם זה הינו בלתי חוקי ,או בלתי אכיף או בלתי תקף ,לא יפגע הדבר
בתקופתם או בתוקפם של שאר סעיפי הסכם זה.
.15

הודעות

 .15.4כל הודעה שמבקש צד להסכם לשלוח למשנהו ,תישלח בדואר רשום לכתובתו של הצד השני ,או
תימסר ביד לצד השני במסירה אישית ,או תשוגר בפקסימיליה לצד השני והכל בהתאם לאמור
להלן.
 .15.5הודעה שתישלח בדואר רשום כאמור ,תיחשב כהודעה שנתקבלה אצל הנמען תוך ארבעה ( )4ימי
עסקים ממועד רישומה למשלוח בבית דואר בישראל.
 .15.6הודעה בפקסימיליה תשוגר בימים א'-ה' בין השעות  .16:00 – 9:00הודעה ששוגרה בפקסימיליה
כאמור ,תיחשב כהודעה שנתקבלה כעבור שני ( )2ימי עסקים ממועד שיגורה.
 .15.7הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד מסירתה.
 .15.8כל צד להסכם מתחייב להודיע למשנהו ,על כל שינוי בכתובתו ,תוך שלושה ( )3ימים ממועד השינוי,
בדרך בה נמסרות הודעות על פי הסכם זה.
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ולראיה באו הצדדים על החתום:
_______________
הספק

______________
החברה
אישור עו"ד

אני הח"מ _______________ ,עו"ד ,רשיון מס' _______ מאשר בזאת כי ______________ (להלן:
"הספק") הינה חברה קיימת ופעילה ,כי התקבלו החלטות כדין בהתאם למסמכי החברה לצורך
התקשרותה בהסכם זה ,כי ה"ה ________________ הינם מורשי חתימה כדין של החברה וכי הם
מוסמכים ל חייב את החברה באופן שחתימתם על ההסכם מחייבת את החברה לכל דבר ועניין ,וכי הם
חתמו בפני על הסכם זה לאחר שוידאתי כי משמעות חתימתם ברורה להם ,וכי החתימה דלעיל היא
חתימתם.
חתימה_____________ :
תאריך___________ :
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נספח א'
מסמכי הצעת הספק
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נספח ב -התחייבות לשמירה על הוראות החוק ,בטיחות וניהול סביבתי
ספק שירות מתחייב כי הוא מקבל על עצמו את ההתחייבויות הבאות:
 .1לבצע את העבודה שהוזמנה ממנו על ידי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן " :החברה") תוך ציות לכל דין,
ובכלל זה ,חוקים ,תקנות ,הוראות ,צווים וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת .ספק השירות וכל
מי שיבצע את העבודה מטעמו ,יפעל בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ג  1954 -ופקודת הבטיחות
בעבודה [נוסח חדש] ,התש"ל  1970 -והתקנות והצווים שפורסמו על פיהם ,ובהתאם להוראות הבטיחות של החברה.
ספק שירות ייטול על עצמו את כל האחריות כלפי החברה וכלפי כל הבאים מכוחה לשחררם ו/או לשפותם בקשר לכל
תביעה שתוגש נגדם בשל הפרת הוראה כאמור שנעשתה על ידו ו/או על ידי מי מעובדיו ו/או קבלן משנה שלו ו/או מי
מטעמו.
 .2ספק שירות יספק על חשבונו ציוד מגן אישי מלא לעובדיו ,שלוחיו והפועלים מטעמו ,לרבות :בגדי עבודה
תקינים,שלמים ונקיים ,נעלי בטיחות ,משקפי מגן ,אוזניות או אטמי אוזניים לעבודה באזורים המוגדרים כאזורי רעש
מזיק ,רתמות בטיחות לעבודה בגובה ,כפפות ומסכת גזים/אב"כ .ספק שירות אחראי לוודא שעובדיו ,שלוחיו
והפועלים מטעמו משתמשים בציוד מגן אישי ,בהתאם לסוג העבודה ועל פי הנהלים והוראות העבודה המקובלים
בחברה.
 .3ספק שירות או קבלן משנה שיבצע פרויקט ארוך טווח מטעם החברה ,יוודא שעובדיו שיבצעו עבודות באתר החברה או
בשטחים ואתרים המופעלים מטעם החברה או בפיקוחה או באחריותה או בשליטתה ,יהיו בעלי אישור מרופא
תעסוקתי להתאמת העובד לעבודה בתוקף .ספק שירות יעביר העתקי האישורים הנ"ל למחלקת הבטיחות של החברה,
וזאת לפני תחילת ביצוע כל עבודה בשטח החברה ו/או בשטחים ואתרים המופעלים מטעם החברה או בפיקוחה.
 .4ספק שירות או קבלן משנה שיבצע כל פרויקט מטעם החברה ,יוודא שעובדיו יתנהגו בהתאם לנורמות ההתנהגות
המקובלות בחברה לשירותי איכות הסביבה ולא יגרמו כל נזק לזולת ,באם מדובר בפגיעה פיזית או מילולית.
 .5כל החומרים והמכשירים בהם ישתמש לביצוע העבודה יהיו מאיכות מעולה ויעמדו בכל התקנים ובכל דרישות הדין
והחברה ,ובכל הקשור לציוד הנדרש לביקורות תקופתיות ולאישור כל רשות ומוסד ,ישתמש אך ורק בציוד מאושר על
פי כל דין .תחילת העבודה תאושר לאחר הצגת האישורים ,ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין ,לרבות:
אישורים על התאמת החומרים והציוד לדרישות החברה ו/או תעודות בדיקה בקשר לכל ציוד שהוא ,לרבות ציוד
הרמה וציוד חפירה ,המעידות כי הציוד האמור נבדק ,עומד בדרישות כל תקן מחייב והינו תקין מבחינה בטיחותית
ומבחינת התאמה לביצוע העבודה .ספק השירות יישא באחריות הבלעדית לציוד ולטיב החומרים והמכשירים אשר
ישמשו לביצוע העבודה.
 .6ספק שירות אחראי לניקיון האתר ,כמתחייב על פי כל דין ולשביעות רצון המזמין מטעם החברה ועל פי הוראותיו .לא
יאוחר מיום השלמת העבודה ,יסלק את כל הציוד ,עודפי החומרים ,האשפה והפסולת וישאיר את אתר העבודה
כשהוא פנוי ונקי בהתאם להוראות המזמין מטעם החברה ולשביעות רצון החברה .ידוע לו כי החברה לא תקבל את
האתר ללא קבלת אישור בכתב של המזמין מטעם החברה על ניקיון כאמור.
 .7היה וספק השירות ויחרוג מאיזו מהוראות הבטיחות הנזכרות לעיל ומבלי לגרוע מכל הזכויות והסעדים העומדים
לחברה עקב הפרתו זו את ההסכם (לרבות זכותה לבטל את ההסכם) ,ספק שירות מתחייב כדלקמן:
 .7.1לאחר שיקבל מהחברה התראה ראשונה על חריגה כל שהיא מהוראת הבטיחות  -הוא יפעל לתיקון החריגה
לאלתר בהתאם לאמור במכתב ההתראה שקיבל מממונה הבטיחות של החברה.
 .7.2לאחר שיקבל מהחברה התראה שנייה על חריגה כל שהיא מהוראת הבטיחות  -הוא מתחייב לשלם לחברה
פיצוי קבוע ומוסכם מראש בשיעורים כפי שנקבעו בנספח ב' לנוהל טיפול בעבירות בטיחות של גורמי חוץ
בחברה ,מבלי שיהא צורך לתת לו התראה נוספת ובלי שיהא צורך בהוכחת הנזק.
 .7.3לאחר שיקבל מהחברה כל התראה נוספת מעבר להתראות המפורטות לעיל  -הוא מתחייב לנהוג ליישום
החלטות בדבר הפסקת עבודה זמנית או סופית.
 .7.4במקרים חריגים ,כגון עברת בטיחות חמורה ,תאונת עבודה ,כמעט תאונת עבודה ,נזק סביבתי ,גרימת נזק
לרכוש וכד' בסמכותו של ממונה הבטיחות להפסיק את עבודתו של גורם חוץ ו/או להטיל עליו קנס
 .8ספק השירות אחראי לכל תאונה ,חבלה ,אובדן ,קלקול או נזק שהוא לגוף ,רכוש או אחר ,שייגרם לצד שלישי כלשהו
ו/או לחברה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לעובדיו ו/או לקבלני המשנה שלו ולכל מי שהוא אחראי לגופו ו/או
לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמו או מטעמו ,כתוצאה ממעשה או מחדל ,תוך כדי ,או עקב ,או במהלך ביצוע העבודה או
בקשר אליה ,מצדו ,עובדיו ,שלוחיו ,אלה הנתונים למרותו ,קבלני המשנה שלו ועובדיהם ,שלוחיהם ומי שנתון
למרותם ו/או המצוי באתר ובסביבתו.
 .9ספק השירות או קבלן משנה שיבצע פרויקט מטעם החברה ו/או בחצר החברה או באתרים המופעלים מטעם החברה,
יכבד ויישם מדיניות החברה לניהול סביבתי וינקוט בפעילות למניעת זיהום סביבתי בהתאם להנחיות החברה
ולהוראות כל דין.
 .10ספק שירות משחרר בזאת את החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ,מכל אחריות או חובה שהיא בקשר לכל
תאונה ,חבלה ,אובדן ,קלקול או נזק כנ"ל ,לרבות אחריות כלשהי כלפי קבלני המשנה ו/או מי מטעמם ,בין 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 כלפי ניזוק כלשהו.
 .11ספק שירות מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל ,או כל הפסד וכל תשלום שיהיה
עליה לשלם בשל תביעה שתוגש נגד החברה ו/או פסק דין שייפסק כנגדה ,בין מעשה או מחדל כאמור ,ובכל מקרה
שהחברה תחויב בתשלום כל סכום כאמור ,למרות התוצאות ,קנס או תשלום חובה מנהלי או שיפוטי אחר שיוטל
עליה ,ספק שירות מתחייב לשלם כל סכום כאמור ,במקום החברה או לחברה ,וכן ,לשאת בכל ההוצאות שנגרמו
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לחברה ,לרבות הוצאות ושכר טרחת עורך דין .החברה מצידה מסכימה לאפשר לו להתגונן בכל תביעה כאמור ,ביחד
איתה או במקומה ,כפי שתחליט החברה
חתימת הספק ____________
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נספח ג  -שמירה על סודיות
לכבוד
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
הנדון :התחייבות לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד עניינים
הואיל:

והתקשרתי בהסכם עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן – "החברה")
בהסכם מסגרת לאספקת פחם פעיל ומוצרים נלווים (להלן – "השירותים");

והואיל:

והוסבר לי כי במהלך ביצוע השירותים ו/או הפעולות נשוא ההסכם ,או בקשר אליהם,
אקבל לחזקתי ,או יבוא לידיעתי ,מידע המתייחס לכל ענין מקצועי ,עסקי או אחר ,מכל
סוג שהוא ,של החברה ושל כל הקשורים עמה ,בעבר ,בהווה ,או בעתיד וכן כל חומר אשר
הוכן עבור או על ידי ,או הוגש לחברה בקשר עם פעולות החברה (להלן – "מידע סודי");

והואיל:

והוסבר לי ,כי גילוי המידע הסודי בכל צורה שהיא ,לכל אדם או גוף ,עלול לגרום נזקים
כבדים לחברה ו/או לצדדים שלישיים:
אי לכך ,אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:

.1
.2
.3
.4

.5

.6
.7

.8
.9

.10
.11

הנני מתחייב לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע הסודי וכל הקשור או הנובע ממנו ,לא
לפרסמו ולא לגלותו בדרך כלשהי לשום אדם או גוף והכל לתקופה בלתי מוגבלת.
האמור בסעיפים  1לא יחול על מידע הידוע לכלל הציבור ,מידע שגילויו מחוייב על פי דין (במגבלות
חיוב הגילוי כאמור) או מידע שניתנה הסכמת החברה לגילויו ,מראש ובכתב ,ובמידה שניתנה.
כמו כן ,הנני מתחייב שלא לעשות שום שימוש במידע הסודי.
הנני מתחייב לנקוט אמצעי זהירות קפדניים לאבטחת המידע הסודי ולעשות את כל הדרוש מבחינה
בטיחותית ,נוהלית או אחרת ,כדי לקיים את התחייבותי על פי כתב זה .כן הנני מתחייב לנקוט בכל
אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים ,על מנת לשמור בסודיות גמורה כל מסמך הקשור או הנוגע
לחברה.
הנני מתחייב להחזיר לידיכם ולחזקתכם כל חומר כתוב או אחר ,וכל חפץ או דבר ,שקיבלתי מכם ,או
השייך לכם ,ושהגיע לחזקתי ,או לידי עקב ,בקשר עם ההסכם ,בין מכם ובין מצדדים שלישיים ,וכל
חומר שהכנתי עבורכם .הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כלשהו של כל חומר כאמור ,או של מידע
סודי ,למעט כל דו"ח או חומר אשר שימש כבסיס לדו"חות שהכנתי עבורכם והדו"חות הנ"ל עצמם.
י דוע לי כי הפרת ההתחייבויות לסודיות דלעיל מהווה עבירה פלילית לפי סעיפים  118-119לחוק
העונשין תשל"ז.1977 -
ה נני מאשר כי למיטב ידיעתי ובדיקתי ,לאחר חקירה ובדיקה שערכתי ,אין מצב של ניגוד עניינים בין
ביצוע ההסכם לבין כל עניין אחר שיש לי ולקרובי ו/או למנהלי ו/או לעובדיי ו/או לגופים קשורים בי
עניין אישי בו.
אני אהיה אחראי כלפיכם בנזיקין ועל פי כל דין ,לכל נזק ,הפסד או הוצאה ,מכל סוג ,אשר יגרמו לכם,
או לצד שלישי כלשהו ,כתוצאה מהפרת התחייבויות על פי כתב זה.
הנני מתחייב להחתים כל עובד ו/או מועסק ו/או מבצע שירות על ידי בקשר להסכם ,על התחייבות
כלפיכם הזהה להתחייבותי זו ,להעביר עותק מההתחייבות החתומה לחברה וכן הנני ערב לכל הפרה
של התחייבות כאמור.
בכל מקרה בו תופר התחייבות כלשהי על פי כתב זה ,תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי
בגין הפרה זו ,לרבות הזכות לקבלת סעדים זמניים כגון צווי מניעה לצורך הקטנת נזקיכם.
אין באמור במכתב זה כדי לגרוע מכל חבות אחרת או נוספת לנאמנות ,שמירת סודיות והימנעות
מניגוד עניינים המוטלת עלי על פי כל דין.

- 38 -

ולראיה באתי על החתום:
היום _____________ לחודש _____________
_________________
שם

___________________
חתימה

כתובת__________________ :
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לכבוד
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
רחוב יצחק שדה 40
תל-אביב67212 ,

נספח ד – ערבות ביצוע

לבקשת ___________ (להלן" :המציע") אנו מתחייבים בזאת כלפיכם בקשר עם חוזה של מכרז פומבי
מס'  36-2020להתקשרות עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ בהסכם מסגרת לאספקת פחם פעיל
ומוצרים נלווים ולהבטחת ביצוע כל התחייבויות המציע על פי החוזה ,לשלם לכם כל סכום או סכומים עד
לסך של  5,000שקלים חדשים וזאת בתוך  3ימי עסקים מיום קבלת דרישתכם ,וזאת בלא כל תנאי שהוא,
ומבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,ומבלי שנהיה רשאים
לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם או בכלל.
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.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

תאריך________ :

בנק___________ :
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נספח ה' – הוראות וכללי בטיחות
הקבלן מתחייב כי הוא מקבל על עצמו את ההתחייבויות הבאות:
 .1לבצע את העבודה שהוזמנה ממנו על ידי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן " :החברה") תוך
ציות לכל דין ,ובכלל זה ,חוקים ,תקנות ,הוראות ,צווים וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות
מוסמכת .ספק השירות וכל מי שיבצע את העבודה מטעמו ,יפעל בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה,
תשי"ג  1954 -ופקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] ,התש"ל  1970 -והתקנות והצווים שפורסמו על פיהם,
ובהתאם להוראות הבטיחות של החברה .ספק שירות ייטול על עצמו את כל האחריות כלפי החברה וכלפי כל
הבאים מכוחה לשחררם ו/או לשפותם בקשר לכל תביעה שתוגש נגדם בשל הפרת הוראה כאמור שנעשתה על
ידו ו/או על ידי מי מעובדיו ו/או קבלן משנה שלו ו/או מי מטעמו.
 .2ספק שירות יספק על חשבונו ציוד מגן אישי מלא לעובדיו ,שלוחיו והפועלים מטעמו ,לרבות :בגדי עבודה
תקינים,שלמים ונקיים ,נעלי בטיחות ,משקפי מגן ,אוזניות או אטמי אוזניים לעבודה באזורים המוגדרים
כאזורי רעש מזיק ,רתמות בטיחות לעבודה בגובה ,כפפות ומסכת גזים/אב"כ .ספק שירות אחראי לוודא
שעובדיו ,שלוחיו והפועלים מטעמו משתמשים בציוד מגן אישי ,בהתאם לסוג העבודה ועל פי הנהלים
והוראות העבודה המקובלים בחברה.
 .3כל החומרים והמכשירים בהם ישתמש לביצוע העבודה יהיו מאיכות מעולה ויעמדו בכל התקנים ובכל
דרישות הדין והחברה ,ובכל הקשור לציוד הנדרש לביקורות תקופתיות ולאישור כל רשות ומוסד ,ישתמש
אך ורק בציוד מאושר על פי כל דין .תחילת העבודה תאושר לאחר הצגת האישורים ,ההיתרים והרישיונות
הנדרשים על פי כל דין ,לרבות :אישורים על התאמת החומרים והציוד לדרישות החברה ו/או תעודות בדיקה
בקשר לכל ציוד שהוא ,לרבות ציוד הרמה וציוד חפירה ,המעידות כי הציוד האמור נבדק ,עומד בדרישות כל
תקן מחייב והינו תקין מבחינה בטיחותית ומבחינת התאמה לביצוע העבודה .ספק השירות יישא באחריות
הבלעדית לציוד ולטיב החומרים והמכשירים אשר ישמשו לביצוע העבודה.
 .4ספק שירות אחראי לניקיון האתר ,כמתחייב על פי כל דין ולשביעות רצון מנהל הבטיחות של החברה ועל פי
הוראותיו .לא יאוחר מיום השלמת העבודה ,יסלק את כל הציוד ,עודפי החומרים ,האשפה והפסולת וישאיר
את אתר העבודה כשהוא פנוי ונקי בהתאם להוראות מנהל הבטיחות של החברה ולשביעות רצון החברה.
ידוע לו כי החברה לא תקבל את האתר ללא קבלת אישור בכתב של מנהל הבטיחות של החברה על ניקיון
כאמור.
 .5היה וספק השירות ויחרוג מאיזו מהוראות הבטיחות הנזכרות לעיל ומבלי לגרוע מכל הזכויות והסעדים
העומדים לחברה עקב הפרתו זו את ההסכם (לרבות זכותה לבטל את ההסכם) ,ספק שירות מתחייב
כדלקמן:
 .5.1לאחר שיקבל מהחברה התראה ראשונה על חריגה כל שהיא מהוראת הבטיחות  -הוא יפעל לתיקון
החריגה לאלתר בהתאם לאמור במכתב ההתראה שקיבל מממונה הבטיחות של החברה.
 .5.2לאחר שיקבל מהחברה התראה שנייה על חריגה כל שהיא מהוראת הבטיחות  -הוא מתחייב לשלם
לחברה פיצוי קבוע ומוסכם מראש בשיעורים כפי שנקבעו בנספח ב' לנוהל טיפול בעבירות בטיחות של
גורמי חוץ בחברה ,מבלי שיהא צורך לתת לו התראה נוספת ובלי שיהא צורך בהוכחת הנזק.
 .5.3לאחר שיקבל מהחברה כל התראה נוספת מעבר להתראות המפורטות לעיל  -הוא מתחייב לנהוג על פי
החלטות ועדת הבטיחות המפעלית ,לרבות יישום החלטות בדבר הפסקת עבודה זמנית או סופית.
 .5.4במקרים חריגים ,כגון עברת בטיחות חמורה ,תאונת עבודה ,כמעט תאונת עבודה ,נזק סביבתי ,גרימת
נזק לרכוש וכד' בסמכותו של ממונה הבטיחות להפסיק את עבודתו של גורם חוץ ו/או להטיל עליו
קנס ,מבלי לעבור את השלבים המפורטים בסעיפים  5.1-5.3לעיל.
 .6ספק השירות האחראי לכל תאונה ,חבלה ,אובדן ,קלקול או נזק שהוא לגוף ,רכוש או אחר ,שייגרם לצד
שלישי כלשהו ו/או לחברה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לעובדיו ו/או לקבלני המשנה שלו ולכל מי
שהוא אחראי לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמו או -מטעמו ,כתוצאה ממעשה או מחדל ,תוך כדי,
או עקב ,או במהלך ביצוע העבודה או בקשר אליה ,מצדו ,עובדיו ,שלוחיו ,אלה הנתונים למרותו ,קבלני
המשנה שלו ועובדיהם ,שלוחיהם ומי שנתון למרותם ו/או המצוי באתר ובסביבתו.
 .7ספק שירות משחרר בזאת את החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ,מכל אחריות או חובה שהיא בקשר
לכל תאונה ,חבלה ,אובדן ,קלקול או נזק כנ"ל ,לרבות אחריות כלשהי כלפי קבלני המשנה ו/או מי מטעמם,
בין 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 כלפי ניזוק כלשהו.
 .8ספק שירות מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל ,או כל הפסד וכל
תשלום שיהיה עליה לשלם בשל תביעה שתוגש נגד החברה ו/או פסק דין שייפסק כנגדה ,בין מעשה או מחדל
כאמור ,ובכל מקרה שהחברה תחויב בתשלום כל סכום כאמור ,למרות התוצאות ,קנס או תשלום חובה
מנהלי או שיפוטי אחר שיוטל עליה ,ספק שירות 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.
ולראיה באתי על החתום__________________ :

