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 חתימה וחותמת: _____________________

 הליך מיון מוקדם – תוכן עניינים

 הליך מיון מוקדם –מסמך א' 

  ומתן ניקוד איכותי פרטי המציע ותצהיר ניסיון לצורך עמידה בתנאי סף - (1מסמך א)

 תצהיר בדבר קיום דיני עבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים - (2מסמך א)

   תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים - (3מסמך א)

 וזכויות חתימהאישור רישום תאגיד  - (4מסמך א)

 תצהיר היעדר ניגוד עניינים וזיקה אישית/עסקית  - (5מסמך א)

 בהליךפניה מוקדמת להשתתפות טופס  - (6מסמך א)

 מפרט ההצעה הראשונית -מסמך ב' 

 הסכם סודיות הדדי -מסמך ג' 

 

 הליך מיון מוקדם – מסמך א'

 הגדרות .1

 :תהיה למונחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם בהליך זה 1.1

 טכנולוגיה שאינה ביולוגית )לא עושה שימוש באורגניזמים חיים(. - "כימית-טכנולוגיה פיזיקו"

 : ותמהבאלפחות  תאח - "טכנולוגיה ייחודית וחדשנית"

  .טכנולוגיה רשומה כפטנט או בתהליך רישום ככזה 1.1.1

-Airטכנולוגיה המאפשרת להפחית ריכוזי אמוניה משפכים, שאינה מבוססת על  1.1.2

Stripping או עלStruvite-precipitation . 

 כללי .2

נדרשת לטפל במגוון רחב ומשתנה של  "(החברההחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: " 2.1

שפכים תעשייתיים המגיעים אליה מלקוחות שונים, בהם שפכים המכילים ריכוזים שונים של 

או מתקנים קים מתקן מעוניינת להאמוניה. כדי לשפר את יכולתה לטפל בשפכים אלו, החברה 

 ים המגיעים אליהשפכהבמגוון  יהאמונהריכוזי את פחית לה לה ויאפשר אשרכימיים, -פיזיקו

 .("מתקנים תעשייתייםאו " "מתקן התעשייתי)להלן: "

 מכרזל "(ההליך"" או הליך המיון המוקדם": )להלן מיון מוקדם החברה מעוניינת לבצע הליך 2.2

ולמתן שירותים  מתקנים תעשייתייםמתקן או להקמת  או ספקים, ספק וייבחר שבמסגרתו

)להלן: ומחקר ופיתוח תכנון, ייעוץ אספקת חלפים,  הדרכה, תחזוקה,אחריות, משלימים, כגון 

 ."(המכרז"
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 חתימה וחותמת: _____________________

בתנאי סף ובניקוד איכות  םהחברה מזמינה בזאת מציעים להגיש מסמכים לשם בחינת עמידת 2.3

לצורך קביעת  ,מפרט ההצעה הראשונית –הצעה ראשונית בהתאם למסמך ב' ובפרט  מזערי,

 ."(קבוצת המציעים)להלן: " אשר יוזמנו להגיש הצעות למכרזקבוצת המציעים 

 :בהליךבלת ריכוז מועדים רלוונטיים ט 2.4

 מועד פעילות

 07/04/2021 ההליךמועד פרסום 

 25-29/04/2021 סיור מציעים ועדמ

 06/05/2021 אחרון להגשת שאלות הבהרההמועד ה

 20/05/2021 מסמכי ההצעההמועד האחרון להגשת 

הודעה המועדים המנויים לעיל באמצעות מהחברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל אחד  2.5

 במועדים המנויים לעילהאחריות לעקוב אחר שינויים שתשלח בהודעת דוא"ל למציעים בהליך. 

 .ידיעה בעניין-בקשר לאי ולא תהיה להם כל טענה כלפי החברה ,המציעיםחלה על 

 להליך המיון המוקדם תנאי סף .3

 על המציע לעמוד בכל אחד מתנאי הסף המפורטים להלן:

 המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל ועוסק מורשה. 3.1

 .1976-ניתן להתקשר עם המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 3.2

 המציע: 3.3

להפחתת אמוניה בשפכים, , אחד לפחותכימי -פיזיקובעל ניסיון בהקמה של מתקן  3.3.1

לרבות נסיון בהקמת מתקן , מ"ק שעה לפחות 5, בהיקף של ידוהמוצעת על בטכנולוגיה 

 .  Struvite-precipitationאו  Air-Strippingהמשתמש בטכנולוגיה של 

 לחלופין:

 .להפחתת אמוניה בשפכים כימית,-, פיזיקובעל טכנולוגיה ייחודית וחדשנית 3.3.2

של תאגיד או בעלותו יסיונו , המציע יכול להסתמך, באופן מלא או חלקי, על נ3.3לעניין תנאי סף  3.4

, אשר תאגיד בעל הניסיוןהמ אישור"(, וזאת בכפוף להצגת תאגיד בעל ניסיוןישראלי או תאגיד זר )"

 כאמורכימי -ן התאגיד בהקמה של מתקן פיזיקולמציע להסתמך על ניסיו מאפשרלדעת החברה 

הגשת הצעה , לצורך 3.3.2כאמור בסעיף  טכנולוגיה ייחודית וחדשניתב, או על בעלותו 3.3.1סעיף ב

לחברה תהיה שמורה הזכות  ."(התאגיד בעל הניסיון אישור)" הספקת המתקן התעשייתיבמכרז ו

אפשר מ האישורעד להנחת דעתה כי  אישור התאגיד בעל הניסיוןבתיקונים להורות למציע לבצע 

מציעים אחרים כלפי המציע ו, וללא כל טענה או תביעה מצד כאמור, והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי

 .החברה
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 חתימה וחותמת: _____________________

 או להתקשרות יובהר, כי בשלב המכרז תהיה רשאית החברה לדרוש כי תנאי להשתתפות במכרז 3.5

, אשר החברהאף ו המציע כלפיהתאגיד בעל הניסיון  של התחייבותיהיה הצגת  ,במקרה של זכייה

אפשר למציע להסתמך על ניסיון התאגיד, או על בעלותו בטכנולוגיה ייחודית ילדעת החברה 

התאגיד בעל  התחייבות)להלן: " יםהתעשייתיאו המתקנים וחדשנית, לצורך הספקת המתקן 

להנחת דעתה עד  בהתחייבותלחברה תהיה שמורה הזכות להורות למציע לבצע תיקונים  ."(הניסיון

המציע , וללא כל טענה או תביעה מצד כול לפי שיקול דעתה הבלעדיהו, אפשר כאמורת התחייבותכי 

 .מציעים אחרים כלפי החברהו

 להגשה" ההליךוקבלת "מסמכי  להליךרישום  .4

לא יהיה רשאי להגיש  להליך. מציע שלא נרשם להליךהוא רישום  בהליךתנאי להגשת הצעה  4.1

 .בהליךהצעה 

 michrazim@escil.co.ilישלח בקשה לרישום לכתובת דוא"ל  להליךמציע המבקש להירשם  4.2

 "(. בבקשה לרישום יש לכלול:בקשה לרישום)להלן: "

 שם המציע. 4.2.1

 ח.פ/ע.מ. 4.2.2

 שמו של איש הקשר מטעם המציע. 4.2.3

 כתובת דוא"ל איש קשר. 4.2.4

 מספר טלפון ליצירת קשר. 4.2.5

 מספר פקס. 4.2.6

 ".מציע רשום", ייחשב ל"מסמכי המכרז להגשהכמענה לבקשה לרישום את "מציע שקיבל  4.3

". אולם, כל הצעה תוגש אך ורק תוך בלבד לעיוןמובהר כי לאתר האינטרנט הועלו מסמכי המכרז " 4.4

 ".לעיון בלבד" ההליךתוך שימוש במסמכי  ולא", להגשה ההליךמסמכי שימוש ב"

 מסמכי ההצעה .5

 המסמכים הבאים:הצעתו של המציע תכלול את 

 העתק תעודת התאגדות של המציע. 5.1

 העתק תעודת עוסק מורשה של המציע.  5.2

, לרבות צירוף אישור תאגיד ומתן ניקוד איכותי פרטי המציע ותצהיר ניסיון לצורך עמידה בתנאי סף 5.3

 .(1מסמך א)בנוסח  -ככל שרלוונטי  ,בעל ניסיון

, המעיד 1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ואישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס לפי חוק  5.4

כי המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס 

, או שהוא פטור מלנהלם, וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו 1976-ערך מוסף, התשל"ז

 מע"מ.ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק 

mailto:michrazim@escil.co.il
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, חתום על ידי 1976-תצהיר בדבר קיום דיני עבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 5.5

 .(2בנוסח מסמך א) –מורשה חתימה מטעם המציע 

מסמך  בנוסח – ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר בדבר  5.6

 .(3א)

 .(4מסמך א)בנוסח  -אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה  5.7

 .(5מסמך א)בנוסח  -תצהיר היעדר ניגוד עניינים וזיקה אישית/עסקית  5.8

 .(6בנוסח מסמך א) - , ככל שרלוונטיבהליךטופס פניה מוקדמת להשתתפות  5.9

 -: הצעה ראשונית להקמת המתקן התעשייתי בהתאם למפרט ההצעה הראשונית הצעה ראשונית 5.10

 ."(ההצעה הראשונית)להלן: " מסמך ב'

 , כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה מטעמו.מסמך ג' -הסכם סודיות הדדי  5.11

כשהוא חתום בתחתית כל דף בחותמת המציע ובראשי תיבות של  ,הליך מיון מוקדם -מסמך א'  5.12

 מורשי החתימה מטעמו.

ידי החברה, כשהוא חתום בתחתית כל -מסמך תשובות לשאלות ההבהרה, כפי שפורסם או הופץ על 5.13

 המציע ובראשי תיבות של מורשי החתימה מטעמו. דף בחותמת

 סיור מציעים )רשות( .6

בכוונת החברה לקיים סיורים פרטניים למציעים באתר החברה בקבוצות שלא יעלו על מספר  6.1

 משתתפים שייקבע על ידי החברה בשים לב לתקנות וההנחיות הנוגעות למגפת הקורונה. 

 נפרדים למציעים שונים ובמועדים שונים.החברה תערוך סיור אחד או יותר או סיורים  6.2

כל מידע שיימסר במסגרתו של סיור לא יהווה מצג מחייב מטעם החברה, ולמציעים לא תהיה כל  6.3

 טענה או תביעה כלפי החברה בקשר למידע שהוצג או נכונותו.

 לבחירת קבוצת המציעיםאמות המידה  .7

( נקודות ומעלה, יבחר 65שים וחמש )מציע שהצעתו תעמוד בתנאי הסף ותקבל ניקוד איכות של שי 7.1

 "(.המזעריניקוד האיכות להיכלל בקבוצת המציעים )להלן: "

ניסיון לצורך התצהיר  -( 1, נספח א)ההצעה הראשונית –ך ב' איכות יינתן בהתאם למסמהניקוד  7.2

 , ובהתאם לראיון שיתקיים עם המציע. בנוסף לכך, החברהומתן ניקוד איכותי עמידה בתנאי סף

 רשאית להתחשב במידע המצוי בידי החברה או הגיע אליה מצד שלישי.   תהיה

 נקודות, יינתן בהתאם לקריטריונים הבאים: 100איכות של עד  ניקוד 7.3

משקל  נושא   מס'

 יחסי

 ניקוד מרבי
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 חתימה וחותמת: _____________________

1 

מבהירות ושלמות התרשמות ועדת המכרזים 

, הן בהיבט הטכנולוגי, והן ההצעה הראשונית

 כלכלי. -בהיבט הטכנו

 נק' 40 

 1.1 

פירוט רכיבי ומאפייני המתקן התעשייתי 

תרשים תהליכי מפורט של רכיבי המוצע, לרבות 

דרך ל, והתייחסות המתקן התעשייתי

ההשתלבות שלהם במתקן הנטרול הפועל כיום 

 בחברה.

  נק' 10

 1.2 

תקן התעשייתי המ שלדרכי ההתמודדות  פירוט

ביחס למאפייני השפכים השונים המוצע 

)כפי שאלו מפורטים במסמך  המטופלים בחברה

 .ב'(

  נק' 10

 1.3 

מפורטת ( CAPEXהערכת עלות הקמה )

בהתייחס למאפייני המתקן / מתקנים המוצעים 

 לטיפול בחברה. 

  נק' 10

 1.4 

( מפורטת, הכוללת OPEXהערכת עלות תפעול )

התייחסות לסוגיות שונות כגון תחזוקה ובלאי, 

 כ"א, חומרי גלם ואנרגיה. 

  נק' 10

2 

מנהל פרויקט מטעם המציע.  יכולת להציע

מנהל פרויקט מטעמו  להעמיד יכולת המציע

; שהוא בעל ניסיון וידע בהקמת מתקנים דומים

זמין בישראל לקידום הקמת המתקן ואשר הוא 

   שירותים משלימים.ומתן 

 נק' 10 

3 

מהתאמת התרשמות ועדת המכרזים 

, בדגש על יכולת הטכנולוגיה לצרכי החברה

, ומזהמים שפכיםסוגי גמישה לטיפול במגוון 

, יעילות בצריכת פשטות התפעול והתחזוקה

 . משאבים לרבות האנרגיה הנדרשת לטיפול

 נק' 20 

4 

בהיקף  ניסיון המציע בהקמת מתקנים דומים

( השנים האחרונות. על כל 5תעשייתי בחמש )

 נק'.  5מתקן יינתן ציון של 

 נק' 15 
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 חתימה וחותמת: _____________________

5 

, התרשמות ועדת המכרזים מחדשנות ההצעה

ופוטנציאל ההצעה להקנות לחברה ידע ייחודי 

 ויתרון תחרותי בשוק. 

 נק' 15 

 נקודות 100  סה"כ 

, תוך במצגתתקיים ראיון עם המציע במסגרתו יציג המציע את הצעתו הראשונית  : החברהראיון 7.4

מניסיונו ובכלל זה , המציעתתרשם בראיון מ החברהכמו כן, הסברים והבהרות. ב ליווי המצגת

  הקודם, מהצוות הניהולי והמקצועי העומד לרשותו, ועוד.

 קיום הראיון באמצעות החברה תהא רשאית להחליט על. ביצע ראיון ייפסלמציע שלא  7.5

 .לראיון שיחה תהיה שקולה להתייצבותב השתתפותבמקרה זה  - Video Conferenceשיחת

 המציעים הנכללים בקבוצת המציעיםרד מספר י, יהמזערימעבר של ניקוד האיכות -אם בשל אי 7.6

שמספר המציעים , כך המזעריניקוד האיכות את (, תהיה ועדת המכרזים רשאית לשנות 4מארבע )

 (.4יעמוד על ארבע )הנכללים בקבוצת המציעים 

ולקבל המלצות או התייחסויות מכל אדם או לגבי המציעים החברה תהיה רשאית לערוך בירורים  7.7

, ולא תהא מוטלת עליה כל חובה, בכל שלב שהוא, לגלות את תוכן הבירורים לגבי המציעים גוף אחר

זהות מוסרי המידע, למציע הרלוונטי, או לכל מציע אחר,  או את או ההתייחסויות או ההמלצות

וזאת, בין היתר, נוכח הצורך לשמור על אמינות המידע המתקבל, ושמירת זכויות מוסרי המידע. 

 המציע מקבל על עצמו תנאים אלו, ולא תהיה כל טענה או תביעה בעניין נגד החברה.

בה לעשות כן, החברה רשאית, אך לא חייבת, בלי לגרוע מהאמור לעיל, ומבלי להטיל עליה את החו 7.8

על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל מציע כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר ניסיונו, מומחיותו, 

, וכן תהא רשאית הקמת המתקן התעשייתימיומנותו, כישוריו והאמצעים העומדים לרשותו ל

לחברה את מלוא  סורחייב למלדרוש ראיות בדבר הרמה המקצועית של המציע, והמציע יהיה 

 המידע להנחת דעתה.

 שאלות הבהרה .8

בלבד, בפורמט  Wordבקובץ  hagay.levin@escil.co.ilשאלות הבהרה יוגשו למר חגי לוין בדוא"ל  8.1

 הנ"ל:

 בהליךכותרת המסמך  מס' שאלה

בו נמצא הסעיף אליו 

 נוגעת השאלה

 בהליךמס' הסעיף במסמך 

 אליו נוגעת השאלה

 פירוט השאלה

    

 יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו אך ורק באופן זה.  8.2

תשובות לשאלות הבהרה, ככל שיינתנו, יפורסמו באתר האינטרנט ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי  8.3

 . ההליך

mailto:hagay.levin@escil.co.il
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שאלות טלפוניות, שאלות בעל פה, או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרת מהמפורטת לעיל, לא ייחשבו  8.4

לשאלות הבהרה, ותשובות להן, ככל שיינתנו, לא ייחשבו כתשובות לשאלות הבהרה, לא יהוו חלק 

 , ולא ישמשו לפירושו.ההליךממסמכי 

יראו בכך כמתן תשובה מסוג:  ,מועד האחרון להגשת הצעותלא השיבה החברה לשאלת הבהרה עד ל 8.5

 אליו מתייחסת שאלה ההבהרה נותר ללא שינוי". בהליך"התנאי 

האחריות לעקוב באתר האינטרנט אחר תשובות לשאלות הבהרה, חלה על המציעים ולא תהיה להם  8.6

 ידיעה בעניין.-כל טענה או תביעה כלפי החברה בקשר לאי

 ההצעהמסמכי אופן הגשת  .9

במעטפה ללא סמלים או לוגו של המציע. על גבי המעטפה יש לרשום אך  גשוהצעת המציע יו מסמכי 9.1

מעטפת ", ואת שם המציע )להלן: "18/2021ורק את המשפט "הליך מיון מוקדם למכרז מס' 

 "(.ההצעה

-במשרדי החברה בתלהממוקמת  ההליךמעטפת ההצעה תופקד במסירה אישית, בלבד, בתיבת  9.2

. הצעה שתוגש שלא בדרך זו, לא תיחשב כהצעה שהוגשה 4, קומה 40אביב בכתובת יצחק שדה 

 .בהליך

. לא ניתן יהיה להגיש הצעות לאחר המועד האחרון ההצעות יוגשו עד למועד האחרון להגשת הצעות 9.3

הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות תיפסל. הצעה שלא תמצא  להגשת הצעות.

 .בהליךעד המועד האחרון להגשת ההצעות, לא תיחשב כהצעה שהוגשה  ההליךבתיבת 

 ההצעה תוגש בעותק מקורי. כל מציע מתחייב לשמור העתק מצולם של עותק המקור. 9.4

החברה רשאית בכל עת, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת  9.5

 לאתר האינטרנט.הצעות. הודעה על כך תועבר למציעים הרשומים, ותועלה 

 בהגשת הצעתו מביע המציע את הסכמתו לכל תנאי ההליך ולכל האמור במסמכי ההליך. 9.6

 המכרז .10

וניקוד איכות מזערי  אמות מידה נוספות, החברה תהיה רשאית לקבוע במכרז תנאי סף נוספים 10.1

 , שלא נבחנו בהליך המיון המוקדם. נוסף

 פר ספקים.החברה תהיה רשאית לפצל את הזכייה במכרז בין מס 10.2

החברה תהיה רשאית לפרסם, בעקבות הליך זה, מכרז אחד להקמת מתקנים תעשייתיים או מספר  10.3

להקמת  המוצעות טכנולוגיותהעל פי חלוקה של  , וזאתמכרזים להקמת מתקנים תעשייתיים

 המתקנים.

 נכלל רק מציע אחד בקבוצת המציעים, תהיה החברה רשאית, בכפוף לדין, לנהל עם המציע משא 10.4

 והשירותים המשלימים. יםהתעשייתי התעשייתי או המתקנים ומתן בנוגע להספקת המתקן

למציעים בקבוצת גם החברה תהיה רשאית לפרסם מכרזים בעתיד, בהם תפנה, בין היתר, כמו כן,  10.5

 המציעים, כולם או חלקם, על מנת לקבל הצעות להקמת מתקנים תעשייתיים.  
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מציעים  לשם בחינת עמידתבעתיד,  הליכי מיון מוקדם נוספיםהחברה תהיה רשאית לפרסם בנוסף,  10.6

מציעים אשר יוזמנו הת וקבוצהוספת מציעים לבתנאי סף ובניקוד איכות מזערי, לצורך  נוספים

 .ים בעתידמכרזללהגיש הצעות 

 משא ומתן עם המציעים במכרז .11

המציעים במכרז, או החברה מודיעה בזאת למציעים כי באפשרותה להחליט לנהל משא ומתן עם  11.1

 שלא לנהל משא ומתן עם המציעים.

החליטה ועדת המכרזים לנהל משא ומתן, תקבע את קבוצת המציעים עמם ינוהל משא ומתן  11.2

"(. קביעת מספר המציעים למו"מקבוצת המציעים בהתאם למדרג הציון של המציעים )להלן: "

 המכרזים.נתון לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת  למו"מבקבוצת המציעים 

, תוך הקפדה על מתן הזדמנות למו"מהחברה תנהל משא ומתן עם כל מציע מקבוצת המציעים  11.3

 הוגנת לכל המציעים שעמם מנוהל המשא ומתן.

המשא ומתן שיתקיים עם המציעים נועד, בין היתר, לאפשר לחברה להעביר למציע את הערותיה  11.4

 .במכרז ביחס להצעתו

המציעים נועד, בין היתר, לאפשר לחברה להעביר למציע את כמו כן, המשא ומתן שיתקיים עם  11.5

 התאמות בהצעתו או שיפורים אשר נדרשים בהצעתו-הערותיה בנוגע לפגמים, ליקויים או אי

 .במכרז

 הערות החברה להצעת המציע יכול שיועברו בעל פה במהלך המשא ומתן או בכתב לאחר סיומו.  11.6

רשאי לתקן את הצעתו ולהגיש, במועד  למו"מבסיום המשא ומתן יהיה כל מציע מקבוצת המציעים  11.7

 , את הצעתו הסופית לחברה. החברהובדרך שתקבע 

 לא הגיש מציע הצעה מתוקנת בעקבות המשא ומתן, תיחשב הצעתו הראשונה כהצעתו הסופית. 11.8

 וסף עם המציעים.יובהר, לאחר הגשת ההצעות הסופיות, לא ינוהל משא ומתן נ 11.9

במסגרת המכרז תהיה רשאית החברה לתקן את התנאים וההבהרות בפרק זה, לפי שיקול דעתה  11.10

 הבלעדי.

 סמכויות ועדת המכרזים .12

פי מסמכי הליך זה, ועדת המכרזים של החברה -מבלי לגרוע מהסמכויות המוקנות לה על פי כל דין ו/או על

 ולהחליט, כדלקמן:"( תהא רשאית לפעול ועדת המכרזים)להלן: "

למנות ו/או להפעיל סמכויותיה על פי דין ו/או בהתאם להוראות הליך זה באמצעות ועדה ו/או ועדות  12.1

משנה שימונו על ידיה ו/או באמצעות צוותים ו/או גורמים מקצועיים שימונו על ידיה, בהתאם 

 .לשיקול דעתה הבלעדי

ר, רישיון או כל מסמך אחר, להשלים או לאפשר למציע אשר לא צירף להצעתו מסמך, היתר, אישו 12.2

 ידי ועדת המכרזים. -לתקן את הצעתו תוך פרק זמן שיקבע על

לאפשר למציע אשר לא פירט בהצעתו פרטים שנדרש לפרט, להשלים או לתקן את הצעתו תוך פרק  12.3

 ידי ועדת המכרזים. -זמן שיקבע על
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בנוגע להצעתו או בבקשה לקבלת  לפנות למציע בכתב או בדרך של שימוע, בבקשה לקבלת הבהרות 12.4

 נתונים ומסמכים נוספים לצורך בדיקת הצעתו, והכל כפי שתמצא לנכון.

לפסול הצעת מציע אשר לא השלים את הפרטים הנדרשים בקשר עם הצעתו או אשר לא התייצב  12.5

 לשימוע בפני ועדת המכרזים, במועדים אותם קבעה החברה.

, אל ממליצים שהמציע ציין בהצעתו ככל שנדרש לכך, לפי לפנות לכל צד שלישי, לרבות, אך לא רק 12.6

ראות עיניה לצורך לבירור ואימות פרטים בקשר למידע שמסר המציע, וכן להשתמש במידע הקיים 

 על המציע בהתאם לניסיון החברה עם המציע, ככל שקיים, לצורך הערכת הצעתו.

הצעתו ובין אם אחרי, לצורך בחינת לעשות שימוש במידע אודות המציע, בין אם נוצר לפני הגשת  12.7

 .ההצעה, לרבות בחינת עמידת המציע בתנאי הסף

, או ציין כל הסתייגות ו/או הליךלפסול הצעת מציע, אשר ערך שינוי, השמטה או תוספת במסמכי  12.8

התניה לגבי התנאים המופיעים בהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל 

לחילופין לראות את השינוי ו/או התוספת ו/או ההסתייגות/הסתייגות ההתניה כאילו דרך אחרת, ו

 .לא נעשו

השנים האחרונות עסק באספקת  4-לפסול ו/או לדחות הצעתו של מציע אשר בזמן כלשהו ב 12.9

שנים הופסקה או נפסלה עקב או  4עבור החברה וההתקשרות עימו באותן  ההליך מושאהשירותים 

השנים האחרונות היה לחברה ניסיון שלילי ו/או  4זה ו/או מציע אשר במהלך כתוצאה מהפרת חו

רע ו/או כושל עימו, לרבות מקרה/ים של תרמית, חוסר אמון, התנהלות בלתי הגונה וראויה מצידו, 

לחברה ו/או מקרה/ים  מושא ההליךאי עמידה בהצעתו במסגרת הליך מכרזי לאספקת השירותים 

 שמעותי מעבודתו וכיוצא בזה. של חוסר שביעות רצון מ

המציע עצמו ו/או בעל מניות המחזיק בלפחות מחצית ממניות  –לעניין סעיף זה "מציע" לרבות 

ו/או שותף  1968-המציע ו/או דירקטור יחיד ו/או בעל שליטה כהגדרתו בחוק נירות ערך, תשכ"ח

 )היה ומדובר בשותפות(. 

פי פניית מי מהמציעים, את המועדים הקבועים -ו/או עלביוזמתה  ,לדחות, לפי שיקול דעתה הבלעדי 12.10

 .זה, כולם או חלקם בהליך

 עד למועד האחרון להגשת הצעות. ההליךלתקן או לשנות את תנאי  12.11

לא לקבל הצעה של מציע אשר לפי שיקול דעתה, ההרשעות ו/או ההליכים המתנהלים לגביו או לגבי  12.12

מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו או מן הבעלות בו ו/או  25%-מי מחזיק בלמעלה מ

 נסיבותיהן, מצדיקות זאת.

לא לקבל את ההצעה הזולה או היקרה ביותר או בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר )לפי העניין(  12.13

 .או הצעה כלשהי

לא לקבל כל הצעה ו/או לפסול הצעות אשר ימצאו על ידיה כבלתי סבירות ו/או לא בהירות ו/או לא  12.14

 ות ו/או כתכסיסניות ו/או כסוטות משמעותית מן האומדן הפנימי של החברה, ככל שנערך.ודאי

 ההליךלנהל מו"מ עם המציעים ו/או מי מהם וזאת כל אימת שהדבר מתאפשר בהתאם להוראות  12.15

 .והדין
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לפצל את ביצוע העבודות בין שני מציעים, או יותר, או להתקשר עם מציע לביצוע חלק מהעבודות  12.16

זאת מקום שבו מחירם של חלק או חלקים מהעבודות תומחר לפי שיקול דעתה באופן בלתי בלבד, ו

 סביר.

 . בהליךלבחור כשיר נוסף או כשירים נוספים  12.17

 לתקן כל טעות חשבונאית או אריתמטית בהצעה. 12.18

 .ההליךאו במסמכי  ההליךמחמת כל טעות שנפלה בהכנת  ההליךלבטל את  12.19

 כלפי החברה בשל הפעלת סמכויות ועדת המכרזים. לא תהיה למציע כל טענה או תביעה 12.20

  עניינים ניגוד .13

החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות, בכל שלב שהוא של המכרז,  13.1

כל הצעה של מציע, אשר הוא, או כל גוף קשור עמו, מצוי בניגוד עניינים עם החברה, או שהוא עוסק 

חברה, והכל בין במישרין ובין בעקיפין, ללא צורך במתן נימוקים, בפעילות מתחרה עם פעילות ה

ובלבד שנתנה למציע התראה על כוונה כזאת, תוך ציון עיקר נימוקיה ותוך מתן הזדמנות למציע 

להביא בפניה, בכתב או בעל פה, לפי החלטתה, כל נימוק ו/או מידע המצדיקים מדוע ראוי שלא 

 ימי עבודה מיום מתן ההודעה.  5-תעשה כן, וזאת תוך לא פחות מ

הביא המציע נימוקים או מידע בעניין זה, והחליטה החברה לפסול את הצעתו לאחר בחינת  13.2

 הנימוקים והמידע כאמור, תמסור החברה את נימוקי החלטה למציע. 

מציע שיש לו ספק בשאלה אם לאור האמור הוא מנוע מהשתתפות, או שהוא סבור שבעניינו ניגוד  13.3

ימים מיום פרסום המכרז ולהביא  10ם לא צריך להביא לפסילתו, רשאי לפנות לחברה בתוך הענייני

בפניה את כל הפרטים הרלוונטיים, וכן את פירוט נימוקיו מדוע אין לפסול את השתתפותו במכרז. 

החברה תבחן את פניית המציע ותהא רשאית להחליט אם לאשר את השתתפותו או למנוע אותה, 

ימי עבודה לפני מועד הגשת  5תה הבלעדי, ותמסור את נימוקי החלטתה למציע לפחות לפי שיקול דע

ההצעות. לא היה סיפק בידי הועדה לקבל החלטה במועד, יהא רשאי המציע להשתתף במכרז, 

 ובמקרה כזה יחול האמור בפסקה הראשונה לעיל.

 .בהליךתפות טופס פניה מוקדמת להשת - (6מסמך א)פניה כאמור תתבצע בהתאם לנוסח  13.4

 החברה רשאית לדרוש מהמציע מידע נוסף ו/או לפנות לגורמים שונים לבירור העובדות.  13.5

לעניין סעיף זה "גוף קשור" משמעותו כל גוף אשר המציע שולט עליו או נשלט על ידו או שהוא  13.6

, או והמציע נשלטים על ידי אותו גוף או שהם שולטים במשותף על אותו גוף, או שותפים באותו גוף

שיש להם עסקים משותפים משמעותיים, והכל בין במישרין ובין בעקיפין. "שליטה" לעניין זה 

משמעותה היכולת לכוון את פעולותיו של הגוף, לרבות הזכות למנות מנכ"ל או דירקטורים או 

במניות או ברכוש או  35%אורגנים מקבילים בגוף שאינו חברה. לעניין סעיף זה בעלות ביותר מ 

 כויות רכושיות או בזכויות הצבעה בדירקטוריון או בכל אורגן דומה, תחשב כשליטה. בז

סמכויות החברה כאמור יחולו גם לאחר בחירת המציע וגם לאחר כריתת ההסכם מושא המכרז בכל  13.7

מקרה שבו התגלו לחברה עובדות מהותיות שלא היו ידועות לה, ולא היו ידועות לה לעת הבחירה 

 ההתקשרות עמו בהסכם.  במציע ו/או לעת
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 חתימה וחותמת: _____________________

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכות ועדת המכרזים לפסול הצעת מציע במכרז, לאחר שניתנה  13.8

 לו הזדמנות להשמיע טענותיו בעניין )בכתב או בע"פ(, באחד או יותר מן המצבים הבאים:

 .התקשרות עם אותו מציע עלולה להיות נוגדת את טובת החברה, מכל סיבה שהיא 13.8.1

 .תקשרות עם אותו מציע עלולה להיות נוגדת את תכליות המכרז או אינטרס הציבורהה 13.8.2

 .החברה גילתה שהמציע מסר מידע שגוי או מטעה או בלתי מדויק 13.8.3

 .כל עילה אחרת המנויה במסמכי המכרז או הקיימת בדין 13.8.4

 שינוי או ביטול תנאי ההזמנה על ידי בית המשפט .14

הובא ענין הנוגע לתנאי בהזמנה זו בפני בית משפט, ונפסק כי יש לשנות או לבטל את התנאי, תהיה  14.1

או להמשיכו, ולא תהיה למציעים כל  ההליךרשאית החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את 

 טענה או תביעה כלפי החברה בעניין. 

 והגבלתה ההליךזכות העיון במסמכי  .15

  , מובהר בזאת, כי:יכללו סודות מסחריים או מקצועיים המציעים תוהואיל והצע

במידע או  בהצעה הראשוניתלהם לעיין במידע  לא יורשהבהגשת הצעתם מסכימים המציעים, כי  15.1

 של מציע אחר, ולא תהיה להם כל טענה או תביעה בעניין כלפי החברה ,סודי כהגדרתו במסמך ג'

 . או כלפי המציע האחר

מסורה לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת , להליךהנוגעים אחרים במסמכים החלטה בענייני עיון  15.2

הנוגעים  אחרים במסמכים המכרזים, והיא רשאית לדחות, לקבל או לקבל חלקית בקשה לעיון

, המתייחס להליךהנוגעים  אחרים למציעים לעיין במידע במסמכים לא יורשה ,בכל מקרה .להליך

 של מציע אחר. ,מידע סודי כהגדרתו במסמך ג'ל או ביחס הראשוניתלהצעה או הכולל מידע ביחס 

כהגדרתו במסמך במידע סודי או  בהצעה הראשוניתחשיפת מידע ככל וערכאה שיפוטית תורה על  15.3

, ייחשף המידעשלא  על מנת בהליך השתתפותויהיה רשאי למשוך את  מציעאותו אזי , של מציעג', 

  .כל טענה או תביעה בעניין כלפי אותו מציע חברה או למציעים אחריםולא תהיה ל

 מציעים אחרים. כלפיכהתחייבות  בהגשת הצעת מציע בהליך זהיש לראות  ,לעניין סעיף זה 15.4

 פטור מאחריות .16

, ההליךהחברה אינה נושאת באחריות להוצאות שיוציאו המציעים או לנזקים שייגרמו להם עקב  16.1

, החלטה בהליךלרבות עקב התעניינותם, בדיקותיהם, פעולותיהם, השתתפותם, הגשת הצעותיהם 

 .ההליך, או כל החלטה אחרת שתקבל החברה לגבי ההליךעל ביטול 

 הודעות .17

הודעות למציעים יכול שתשלחנה בדואר רשום, בדואר אלקטרוני או בפקסימיליה לפי הכתובות  17.1

 ציע בהצעתו במסגרת ההזמנה. ומספרי הפקסימיליה שסיפק כל מ

 שעות ממועד המשלוח.  72הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך  17.2
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 חתימה וחותמת: _____________________

שעות ממועד  24הודעה שנשלחה בפקס או בדואר אלקטרוני תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך  17.3

 המשלוח, ובלבד שהתקבל אישור אלקטרוני על שליחת הפקס או לא התקבלה הודעה אלקטרונית

 כי הדואר האלקטרוני לא נשלח. 

קבלת הודעה אשר נשלחה על ידי החברה לכתובת, למספר הפקס או -לא תתקבל כל טענה בנוגע לאי 17.4

לתיבת הדואר האלקטרוני של מי מהמציעים, אם זו נשלחה בהתאם לפרטים שסופקו על ידי המציע 

 בהצעתו במסגרת הזמנה זו.

 סמכיםזכויות החברה במסמכי ההזמנה ובמידע במ .18

, שייכים לחברה. אין לעשות כל שימוש במסמכי ההליךובמידע במסמכי  ההליךכל הזכויות במסמכי  18.1

 .ההליך, אלא לצורך ההליךובמידע במסמכי  ההליך

 סמכות שיפוט ייחודית .19

זה תהא של בתי המשפט  להליךמשפטי הנוגע  הליךהסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל  19.1

 ו.יפ-המוסמכים בעיר תל אביב

 

 

 

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ       
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 חתימה וחותמת: _____________________

 מסמך א)1( – פרטי המציע וניסיונו הקודם לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ומתן ניקוד איכותי

 

)יש  בתנאי הסף המפורטים להלן עומד"(, המציע)להלן: "___________ אני הח"מ ____________ ת.ז.  .1

  במשבצת הרלוונטית(: Vלסמן 

 .בעצמי 

 ו/או

 באמצעות תאגיד בעל ניסיון.  

מאפשר למציע להסתמך על ניסיון התאגיד בהקמה של ה אישור מהתאגיד בעל הניסיוןיש לצרף  •

, או על בעלותו בטכנולוגיה ייחודית וחדשנית למסמך א' 3.3.1כימי כאמור בסעיף -מתקן פיזיקו

 .ורך הגשת הצעה במכרז והספקת המתקן התעשייתי, לצלמסמך א' 3.3.2כאמור בסעיף 

 פרטים על המציע .2

         :המציע שם 2.1

         :הזיהוי מס' 2.2

         :המציע )כולל מיקוד( מען 2.3

         :הקשר אצל המציע איששם  2.4

         :תפקיד איש הקשר 2.5

         :טלפון קווי 2.6

         :טלפון נייד 2.7

         :פקסימיליה 2.8

         :אלקטרונידואר  2.9
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 חתימה וחותמת: _____________________

 התאגיד בעל הניסיוןפרטים על  .3

         :התאגיד בעל הניסיון שם 3.1

         :הזיהוי מס' 3.2

 התאגיד בעל הניסיון מען 3.3

 :)כולל מיקוד(

        

התאגיד הקשר אצל  איששם  3.4

 :בעל הניסיון

        

         :תפקיד איש הקשר 3.5

         :טלפון קווי 3.6

         :טלפון נייד 3.7

         :פקסימיליה 3.8

         :דואר אלקטרוני 3.9

 

במשבצת  Vיש לסמן ) המציע לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף ומתן ניקוד איכותי שלפירוט ניסיון קודם  .4
 :הרלוונטית(

  כימי אחד לפחות, להפחתת אמוניה בשפכים, בטכנולוגיה -פיזיקולמציע ניסיון בהקמת מתקן
 )יש למלא את הפרטים בטבלה( מ"ק שעה לפחות 5של המוצעת על ידו, בהיקף 

פירוט הטכנולוגיה  שנת הקמת המתקן שם המתקן

 שיושמה

מאפייני השפכים 

 שטופלו

הספק 

הטיפול 
 במתקן 

     

     

     

     

 

  יש לסמן ) כימית, להפחתת אמוניה בשפכים-בעל טכנולוגיה ייחודית וחדשנית, פיזיקוהמציע הוא
V במשבצת הרלוונטית): 
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 חתימה וחותמת: _____________________

 טכנולוגיה רשומה כפטנט או בתהליך רישום ככזה.  

  טכנולוגיה המאפשרת להפחית ריכוזי אמוניה משפכים, שאינה מבוססת עלAir-Stripping  או
 . Struvite-precipitationעל

ופן מידי על הריני מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי לעיל לגבי המציע נכונים. הריני מתחייב להודיע לחברה בא .5
 כל שינוי באחר או יותר מהפרטים שמסרתי.

 

         

חתימה וחותמת   כתובת רשומה  ח.פ  שם המציע  תאריך

 המציע

 אישור עו"ד 

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, שכתובתו 

עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה ______________________ המוכר לי באופן אישי/אשר זיהה 

_________________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק 

 אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

_______________________ _______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך
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 חתימה וחותמת: _____________________

 מסמך א)2( – תצהיר בדבר קיום דיני עבודה לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים

 

___________ 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 להתקשר המציעתצהיר זה בשם ________________________ )להלן: " אני נותן .6

 עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. אני מצהיר/ה כי אני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

 "(.החוק)להלן: " 1976 –הריני נותן תצהיר זה בהתאם לדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  .7

ני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע ו/או בעל זיקה אליו )כהגדרתו בחוק( לא א .8

פי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין -עבירה על –הורשע ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

ו לחלופין, המציע ו/או (, א1987 -, או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז1991-והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות )כהגדרתן לעיל(, אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, 

 חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .9

 

________________ 

 חתימת המצהיר

 

 אישור עו"ד 

ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, שכתובתו הריני לאשר, כי 

______________________ המוכר לי באופן אישי/אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה 

_________________, והמוסמך לתת תצהיר זה ולהתחייב בשם המציע, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר 

 נשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.את האמת וכי יהיה צפוי לעו

_______________________ _______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך
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 חתימה וחותמת: _____________________

   תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים –( 3מסמך א)

___________ 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 להתקשר המציענותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן: " אני .10

מוסמך/ת לתת תצהיר  אני"(. אני מצהיר/ה כי החברהה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: "עם החבר

 זה בשם המציע.

 במשבצת המתאימה: Xסמן  .11

 על המציע. לא חלות 1998-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חל 9הוראות סעיף  11.1

חלות על המציע והוא  1998-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חל 9הוראות סעיף  11.2

  מקיים אותן.

)להלן: ''חוק שוויון  1998-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חל 9במקרה שהוראות סעיף  .12

 במשבצת המתאימה: x, נדרש לסמן חלות על המציעזכויות''( 

 עובדים. 100 -המציע מעסיק פחות מ 12.1

 עובדים או יותר. 100המציע מעסיק  12.2

 המתאימה:במשבצת  Xן נדרש לסמ עובדים או יותר 100מעסיק במקרה שהמציע  .13

המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים  13.1

קבלת  הצורך, לשם זכויות, ובמקרה לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים, לשם

 .ליישומן בקשר הנחיות

חה והשירותים החברתיים לשם המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרוו 13.2

זכויות, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום  לחוק שוויון 9ף סעי לפי חובותיו יישום בחינת

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות,  פעל ליישומןחובותיו, 

 שלגביה נתן התחייבות זו(.

ר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמס .14

 ימים ממועד ההתקשרות. 30והשירותים החברתיים, בתוך 

 

____________________ ____________________ ____________________ 

 חתימה תאריך שם

 

 

 

https://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.PDF
https://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.PDF
https://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.PDF
https://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.PDF
https://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.PDF
https://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.PDF
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 חתימה וחותמת: _____________________

 אישור עו"ד 

________________, שכתובתו הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' 

______________________ המוכר לי באופן אישי/אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה 

_________________, והמוסמך לתת תצהיר זה ולהתחייב בשם המציע, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר 

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

_______________________ _______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך
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 חתימה וחותמת: _____________________

 אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה -( 4מסמך א)
 
 

 תאריך: ________ לכבוד

  החברה לשירותי איכות סביבה בע"מ

      40רחוב יצחק שדה 

  67212אביב, -תל

 א.ג.נ.,

 אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה הנדון:

 

"( מאשר בזה כי המציע המציעעו"ד של _________________)להלן: ", אני הח"מ _________________

התאגד כדין כחברה בע"מ/שותפות רשומה בישראל 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 

ולהגשת  ההליךל המציע ועל פי כל דין לחתימת המציע על מסמכי האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות ש

; וכי מר/גב'  ____________ומר/גב' הם מורשי חתימה של המציע, אשר הוסמכו כדין לחתום בשם להליךהצעתו 

 זה והוצאתו אל הפועל. הליךהמציע על כל המסמכים כאמור וכן על כל מסמך נוסף או אחר שיידרש לצורכי 

 

_______________________ _______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך
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 חתימה וחותמת: _____________________

 נים וזיקה אישית/עסקיתיתצהיר העדר ניגוד עני -( 5מסמך א)

 

______________, מס' ת.ז./מס' תאגיד _________________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר אני הח"מ, 

 צפי/ה לעונשים הקבועים לכך בחוק, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה 

 היעדר ניגוד עניינים .א

נכון למועד זה אני ו/או בעלי התפקידים המוצעים מטעמי לצורך מתן השירותים איננו עומדים בניגוד  .1

עניינים ו/או קשורים בהתקשרות אחרת, בין אם עסקית, מקצועית או אישית, בין בשכר או תמורת טובת 

ה כלשהי, ובין אם לאו אשר יש בה לגרום לניגוד עניינים בין מתן השירותים נשוא ההתקשרות עם הנא

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. 

בע"מ אני ו/או בעלי  מתחייב/ת כי בכל תקופת ההתקשרות עם החברה לשירותי איכות הסביבההנני  .2

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 בכתבבע"מ  הנני מתחייב/ת להודיע לחברה לשירותי איכות הסביבה .3

 ו/או מתן שירותים אשר יש או יהיה בהם כדי לגרום לניגוד עניינים כאמור ולפעול בהתאם להנחיותיה. 

 זיקה אישית/עסקית .ב

 במקום המתאים: Xיש לסמן             

 

 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. 
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 חתימה וחותמת: _____________________

טעמי או לבעל שליטה בי, זיקה לי, לשותף, נושא משרה, לבעלי התפקיד המוצעים מ ישהריני להצהיר כי  

אישית או עסקית למי מעובדי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. הזיקה הינה לעובד 

 )יש לציין שם ותפקיד(. ______________

 :לעניין זה      

-בחוק ניירות ערך, תשכ"ח בעל השליטה בספק, כהגדרת המונח "שליטה" " בעל שליטה"

 מאחזקת מדינת ישראל בספק. , ולמעט שליטה הנובעת1968

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"

לטה בדבר הענקת זכות או טובת הנאה אחרת, שבין החברה התחייבות, הח

 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"

 וחתום על מסמך זה, יהא תוארו וכינויו אשר יהא. 

עובד החברה "

לשירותי איכות 

 " הסביבה

 לרבות דירקטור, חבר הנהלה ועובד. 

 

 _________________ זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.

  : חתימת מורשי חתימה וחותמת תאגיד לתאגיד                                                                            

  _________________ 

 : חתימהלאדם                                                                                                   



23 

 

 חתימה וחותמת: _____________________

 

 

 

 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 ולהתחייב 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.

_______________________ _______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך
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 חתימה וחותמת: _____________________

 בהליךפניה מוקדמת להשתתפות טופס  -( 6מסמך א)

___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה אני הח"מ ____________ ת.ז. 

כי האמור להלן הינו אמת, והעובדות והנתונים ידועים לי הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה  לעונשים

 מידיעה אישית.

, וזאת במטרה "(מציעה" – למען הנוחות להלןשיכונה ____ )בשם ____________________ פונה אליכםהנני 

החברה לשירותי  ___________________ שפרסמה בהליךלבחון את אפשרות המציע להשתתף השתתפותו 

____________ ]תפקיד (. אני מצהיר/ה כי הנני ", בהתאמהההליךו" "החברה" –איכות הסביבה בע"מ )להלן 

 .יתן מידע, ולהתחייב, הכל כמפורט להלןמציע לפנות ולה במציע[ ע"י

מציע או גוף הקשור עמו, שיש לו פעילות כלשהי המתחרה עם פעילות  ההליךידוע למציע כי בהתאם הוראות  .1

 .בהליך, אינו רשאי להשתתף ההליךהחברה, כמפורט במסמכי 

, בהליך, בהתאם לאמור בסעיף ניגוד העניינים בהליךכן ידוע למציע, כי ההחלטה האם להתיר למציע להשתתף  .2

, בהליךהנה בשיקול דעתה הבלעדי של החברה, וכי גם אם החלטת החברה תהא כי המציע מנוע מהשתתפות 

 .החברה לא תהא חייבת לפרט את הנימוקים או המסמכים בכל הנוגע להחלטתה בעניין זה

ת שהחברה תדרוש בקשר עם פניה זו, וידוע לי המציע מתחייב למסור לחברה כל מידע, מסמכים ואסמכתאו .3

 כי סירוב למסור מידע או עיכובים במסירת המידע כאמור תהווה עילה לדחיית הפניה בלא צורך בנימוק.

ישנה חשיבות רבה ומכרעת לחברה והוא  בהליךבהגשת פניה זו המציע מאשר כי ידוע לו שלוחות הזמנים  .4

לעמוד בלוחות הזמנים שתקבע החברה בקשר עם פניה זו. המציע מתחייב לפעול בכל המהירות האפשרית ו

מוותר מראש על כל טענה שתעמוד לו בקשר ללוחות הזמנים, וידוע לו כי עצם הגשת הפניה לא תהווה עילה 

 לבקשת דחיית מועדים.

 ואלו נימוקי הפניה: .5

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

אני מצהיר בשמי ובשם המציע כי המידע והנתונים שלעיל מהווים למיטב הבנתנו את כל המידע הרלונטי, וכן  .6

 כי המידע האמור נכון ומדויק.

 
        ____________________ 
 ת המצהירחתימ                 
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 חתימה וחותמת: _____________________

 

 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              
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 חתימה וחותמת: _____________________

 מפרט ההצעה הראשונית - ב'מסמך 

 כללירקע  .א

במגוון רחב ומשתנה של שפכים נדרשת לטפל  "(החברה" )להלן:חברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ ה .1

מאפיינים כמפורט בהמשך מסמך , להם מלקוחות שוניםוביוביות  החברה במכליות תעשייתיים המגיעים אל

  .שפכיםרחב של סוגי יכולת גמישה ופשוטה לטיפול במגוון בעל מתקן תעשייתי ליתרון תיתן היא , וזה

החברה מעוניינת לבחון גם  הקושי הטכנולוגי במתן מענה למגוון רחב כל כך של סוגי שפכים, נוכח, עם זאת .2

אפשרות להקמת מתקן תעשייתי בעל יכולת לטיפול רק בחלק מהמגוון האפשרי של סוגי השפכים, לרבות 

בהתאם לכך, גם מציעים שלהם ניסיון/טכנולוגיה  .אפשרות לשלב בין מספר מתקנים וטכנולוגיות

, ראשונית נים להגיש הצעההמאפשרת טיפול רק בחלק ממגוון סוגי השפכים המפורט בהמשך, מוזמ

  ולפרט במסגרתה את מגבלות המתקן ואת מאפייני השפכים להם מתאים המתקן אותו הם מציעים. 

 הם: , השפכיםבפרט .משתנים מאד במאפייניהםלטפל החברה נדרשת בהם השפכים  .3

 , אך ישנם שפכים עם200ppm - 500ppm-השכיח הוא כ. שפכים בעלי ריכוזים שונים של אמוניה 3.1

 .1%ריכוזי אמוניה גבוהים יותר של עד 

 .7-ל 1יכולה להשתנות בין  PH, אך רמת ה 1שכיח הוא  PH .שפכים בעלי רמות חומציות משתנה 3.2

, חומרים אורגניים שונים כגון ממסיםמזהמים אחרים בהם שפכים שבהם יכולה להיות גם נוכחות של  3.3

 . 10%של עד  TOC, אולם ייתכנו שפכים עם ppm 2,500שכיח הוא עד  TOC .סבוןאו  חומצות

בריכוז , מגנזיום ,סודיום, כגון קלציום, , אשר יכולים לכלול מלחים נוספים5%של עד  TSSשפכים עם  3.4

 . 5%של עד 

כתהליך מקדים לטיפול . 200ppm-החברה מעוניינת להפחית את ריכוז האמוניה בשפכים אלו לרמה נמוכה מ .4

בהתאם לכך . מ"ק לשעה 10-בהספק של כהקיים כיום בחברה, הפועל כיום בשפכים אלו במתקן הנטרול 

שיקל על שילובו במתקן  -קטן  foot printמ"ק בשעה, ובעל  10החברה מוצאת יתרון במתקן בעל הספק של כ 

 הנטרול הקיים כיום בחברה. 

המשלב מספר  בתהליך טיפולרק לחלק מהשפכים, או יכולה להיעשות ת ריכוז האמוניה הפחתכאמור,  .5

 לדוגמה: ,מתקנים או מספר תהליכים

, מתקן שניבמקביל שימוש במתקן אחד לטיפול בשפכים עם ריכוז אמוניה בערכים גבוהים, ושימוש ב 5.1

 polishingלבצע ובמקרה הצורך גם לטיפול בשפכים עם ריכוז אמוניה נמוך ) ,בטכנולוגיה אחרת

 לתוצרי המתקן הראשון(. 

ובמקרה של שפכים עם ריכוז , טיפול אמוניה במחזור 500ppmשיודע להפחית מתקן אחד שימוש ב 5.2

סחרור של השפכים במתקן זה )כמה מחזורי טיפול( עד הפחתה של האמוניה לרמה  -אמוניה גבוהה 

 הנדרשת )גם אם המשמעות של סחרור זה היא ירידה בהספק המתקן(.

המתקנים המוצעים על או  ייחס ליכולת המתקןהתבהמשך, אנא  ותהמופיע לבקשותתשובות , בכךבהתאם ל .6

 :ידך

 המתוארים לעיל.בעלי המאפיינים , שפכיםלהיות בעל גמישות לטיפול במגוון משתנה של  6.1

)שפכים עם ריכוז אמוניה גבוה, וריכוז אמונה נמוך( להפחית את ריכוז האמוניה בשפכים השונים  6.2
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 .  200ppm-לרמה נמוכה מ

קטן, שיקל על הקמתו ושילובו בתהליכי העבודה  footprintיות פשוט לתפעול ולתחזוקה, ובעל הל 6.3

 בחברה. 

 מ"ק בשעה.  10-לאפשר הספק טיפול של כ 6.4

זה הוא כללי בלבד, ואין בו כדי לחייב את החברה, או להוות מפרט או  בפרקיודגש כי המידע אשר מובא  .7

סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות סעיף זה לבין הוראה פרטנית אפיון מחייב לכל הליך עתידי. במקרה של 

 , תגבר ההוראה הפרטנית. ההליךומפורשת אחרת שצוינה במסמכי 

 

 פרטי ההצעה הראשונית .ב

 :המוצעת מערכתהטכנולוגיה ועל ה פירוט .1

מתקן המוצע על ידך להפחתת ריכוזי אמוניה בשפכים בעלי מאפיינים תיאור בסיסי של הצרף  1.1

 המתוארים לעיל. 

 ת )ניתן לצרף חוברת אינפורמטיבית(.והמוצע המערכות/ספק תרשים בסיסי של רכיבי המערכת 1.2

 והצעתך כוללת טכנולוגיה ייחודית וחדשנית: במקרה 1.3

יתה ריכוזי אמוניה ספק תיאור בסיסי של הטכנולוגיה המוצעת והדרך שבה היא מפח 1.3.1

 .בשפכים

 . בתהליך רישוםאו ציין האם הטכנולוגיה רשומה כפטנט בבעלותך  1.3.2

ציין האם ביכולתך לבצע הדגמה של הטכנולוגיה באמצעות מתקן הדגמה על דוגמאות שפכים  1.3.3

 שתספק החברה. 

 :תקן המוצע על ידךהמגבלות הטכניות של המ ןמהציין  1.4

 .)האם יש כמה אפשרויות?(המוצעת במ"ק לשעה של המערכת הספק  1.4.1

)כגון ריכוז של  השפכים המטופליםלהרכב הכימי ולתכונות של בהתייחס  של המתקן מגבלות 1.4.2

 וחומרים אחרים(. TOC, PHחנקן אמוני, 

כגון טמפרטורה, המתייחסות לתכונות החומרים המטופלים ) של המתקן מגבלות אחרות 1.4.3

Viscosity  ,)צמיגות(TSS )'וכו. 

 :המוצעת על ידך תשומות ותשתית דרושים למערכת איזה סוגציין  1.5

 .)שטח וגובה( גודל כולל של המערכת 1.5.1

 .)ריאגנטים(?( reagents(, ותשומות אחרות וכמותן לשע? )גזים? kw/hrחשמל ) 1.5.2

 .להפעלת המתקןדרושה כוח האדם הדרוש הסוג וכמות  1.5.3

 .ובאיזה תדירותלמתקן מה התחזוקה הנדרשת  1.5.4

 .)מבנה, מערכת הזנה וכו'( למתקןתשתית תומכת הנדרשת  1.5.5
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 :המתקןופליטות תוצרי פרט את  1.6

)בהתייחס פרט למתקן המוצע, ולדעתך בחר דוגמה/דוגמאות של הרכב שפכים מייצג  1.6.1

 .שפכים מטופליםלטון המתקן ופליטות כלל תוצרי את  לדוגמה/דוגמאות שאתה נותן(

פליטות בהתאם לתקני האם המתקן עומד ב )בהתייחס לדוגמה/דוגמאות שאתה נותן(פרט  1.6.2

 .האיחוד האירופי

 וגמיש ביכולתתקן המוצע עד כמה המתאר בהתייחס למגוון השפכים המפורט בחלק א' של מסמך זה,  1.7

סוג לזרם מסוג אחד של מהו התהליך הדרוש כדי לעבור ולטפל במגוון גדול של זרמי פסולת שונים, 

 .אחר

 :CAPEX-ו OPEX -עלויות  פירוט .2

מהם ו(, Capex) םוהתקנתהמתקן/מתקנים המוצעים העלות המשוערת של רכישת טווח  ומהפרט  2.1

 .הגורמים העיקריים בהערכת העלות הסופית

ציין פירוט של המרכיבים העיקריים  .(OPEXהעלות התפעולית המשוערת של המערכת ) ימהפרט  2.2

 .העלות המדויקת מהם הגורמים העיקריים בהערכת, ובעלות זו )אנרגיה, ריאגנטים, תחזוקה ובלאי(

 .תקןומהו "אורך החיים" של הממהי רמת הפחת המשוערת פרט  2.3

-re) והזמן הדרושים להפעלה מחדשהעלות  םומה ,הדרושים לכיבוי המערכת זמןהעלות וה ימהפרט  2.4

start ) המערכתשל. 

האם לתכונות הכימיות של החומר המטופל יש השפעה על כמות האנרגיה והתשומות האחרות פרט  2.5

 .הדרושות

 ניסיון וזמינות המציע:אודות  פירוט .3

סיון הקודם שלך בהקמת מתקנים להפחתת ריכוזי אמוניה בשפכים בטכנולוגיה יפרט אודות הנ 3.1

ו מאפייני היהיתה שנת הקמת המתקן, מה הטכנולוגיה שיושמה, ומה המופיעה בהצעתך. ציין מה 

 הספק הטיפול של כל מתקן. השפכים שטופלו ו

וציין מגבלות ככל שישנן לזמינותו לנהל את מנהל הפרויקט מוצע מטעמך,  יכולתך להעמידפרט על  3.2

 ולתת שירותים משלימים נוספים נדרשים כגון ייעוץ ותכנון.  ,הפרויקט

 :כללי פירוט .4

מדוע אתה סבור שהמתקן המוצע מתאים לצרכי החברה לשירותי איכות הסביבה, בדגש על פרט  4.1

 .עלויותוהמטופלים בחברה, פשטות וגמישות התפעול,  התאמתו למאפייני השפכים

, יתרונות נוספים שאתה סבור שיש למתקן המוצע עבור החברה לשירותי איכות הסביבהפרט  4.2

 והתייחס לפוטנציאל הצעתך להקנות לחברה ידע ייחודי ויתרון תחרותי בשוק.
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 הסכם סודיות הדדי -מסמך ג' 

 

החברה  "(, על ידי וביןהמועד הקובע)להלן: " 2021ביום ___ בחודש _____ "( נחתם ההסכםהסכם סודיות זה )"

"איכות , שכתובתו _______________, ישראל )להלן: 520036450לשירות איכות הסביבה בע"מ, ח.פ. 

"(; ובין __________________, ח.פ. _____________ שכתובתו ב_________________ )להלן: הסביבה

 ".הצדדים" וביחד, "צדהסביבה והספק יקראו להלן לחוד: " "(. איכותהספק"

 

כל צד רשאי לחשוף, מעת לעת, מידע סודי )כמוגדר להלן(, , 18/2021 הליך מיון מוקדם למכרז מס'במסגרת הואיל: ו

 "(.המטרהלצורך בחינת מערכת יחסים עסקית פוטנציאלית בין הצדדים )להלן: " לצד האחר,

והואיל: והצדדים מעוניינים להגן על סודיות המידע הסודי, לשמור על הזכויות שלהם במידע הסודי ולמנוע שימוש 
 בלתי מורשה וגילוי של המידע הסודי. 

 בהתאם לכך, מוסכם והצדדים מתחייבים בזאת כדלקמן:

אם בעל פה, בצורה "( הצד המקבל( לצד האחר )להלן: ""הצד המגלה"כל מידע שנמסר על ידי צד )להלן:  (א
ויזואלית או בכתב, לרבות אך לא רק, מידע של הצד המגלה בקשר עם חברות קשורות שלו, מידע טכנולוגי, 

ידע וכל מידע בקשר לכל המוצרים ו/או השירותים הניתנים על הצד המגלה, כולל מידע הקשור לרשימות 
ניות אסטרטגיות, תחזיות, ערכות, דוחות לקוחות, ספקים, פרויקטים, תוכניות עסקיות, טכנולוגיות, תוכ

כספיים, עמלות, אחוזי הנחה, מידע אחר הקשור לחוזים של הצד המגלה עם גופים אחרים, שותפויות, שיווק, 
 " על פי הסכם זה. מידע סודימכירות ותמיכה ותנאי הסכם זה, ייחשב כ"

לציבור ללא הפרה של כל חובה שהצד ( זמין לציבור או שייעשה זמין 1מידע סודי לא יכלול מידע אשר: ) (ב
דרך של הפרת -( נודע לצד המקבל ממקור שאינו הצד המגלה ושלא על2המקבל חב בה כלפי הצד המגלה; )

ידי הצד המקבל ובידי הצד המקבל -( פותח באופן עצמאי על3חובת סודיות שחבים בה כלפי הצד המגלה; )
צד המקבל יהיה רשאי לגלות מידע סודי על פי צו או אסמכתאות לפיתוחו העצמאי. על אף האמור לעיל, ה

דרישה של בית משפט, רשות מנהלית או גוף ממשלתי אחר; בכפוף לכך שעם קבלת צו או דרישה כאמור 
יודיע הצד המקבל לצד המגלה על קבלת הצו, מנת לאפשר לצד המגלה לעתור לצו הגנה או צו מניעה כדי 

 סודי הנדרש.למנוע או להגביל גילוי של המידע ה

הצד המקבל מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת על המידע הסודי ולנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות  (ג
הדרושים כדי לוודא כי המידע הסודי או כל חלק ממנו לא יגיעו לידי צד ג' כלשהו, לא לגלות את המידע 

, ללא הסכמה מפורשת בכתב ומראש הסודי לכל צד ג' שהוא, בין במישרין ובין בעקיפין ובין בכל דרך אחרת

מהצד המגלה. הצד המגלה יהיה רשאי לגלות את המידע הסודי לעובדיו ו/או ליועציו של הצד המקבל, אשר 
( במידע הסודי לצורך "Need to know"נדרשים לקבל את המידע הסודי וזאת רק על בסיס צורך ממשי )

ך ויעודכן לגבי דרישות הסכם לשמירת סודיות זה המטרה, ובתנאי כי כל עובד ו/או יועץ כאמור יתודר
ויתחייב לקיים את הוראותיו באופן אישי. הצד המקבל יהיה אחראי לכל הפרה של הוראות הסכם זה על ידי 
עובדיו ו/או יועציו. הצד המקבל מתחייב לא לשכפל, לא לצלם, לא להעתיק את המידע הסודי, ו/או ליצור 

 לא הסכמה מפורשת בכתב ומראש מהצד המגלה. ממנו העתקים בכל דרך אחרת ל

הצד המקבל מתחייב לא לגלות ולא לפרסם את המידע הסודי, לשמור באופן קפדני על המידע הסודי ולנקוט  (ד
בכל האמצעים הסבירים הדרושים לשם שמירה על סודיות המידע הסודי ולשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו 

באמצעים שלא יהיו פחותים מאלו שהצד המקבל נוקט לשמירת  לידי צד בלתי מורשה כלשהו, ובכל מקרה
מידע סודי שלו. כמו כן, הצד המקבל מתחייב לא לבצע במידע הסודי או בכל חלק ממנו הנדסה לאחור 

(reverse engineering( פירוק ,)(disassembly קומפילציה. הצד המקבל מתחייב שלא לעשות כל -או דה
 די לרבות בהקשר של סחר במידע פנים.שימוש בלתי חוקי במידע הסו
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, ללא כל אחריות, בין אם מפורשת ובין אם לאו, לגבי נכונות, שלמות, AS-ISהמידע הסודי נמסר לצד המקבל  (ה
 אי הפרה, התאמה לצורך מסוים של המידע הסודי או לכל פגם מכל סוג שהוא במידע הסודי. 

ום הסכם זה, ישיב הצד המקבל לצד המגלה את כל מיד עם דרישתו הראשונה של הצד המגלה או במועד סי (ו
עותקי המידע הסודי המצויים ברשותו )באופן פיזי, אלקטרוני או בכל מדיה אחרת( ובמקרה בו מידע סודי 
כאמור מאוחסן באופן אלקטרוני, ימחק הצד המקבל את המידע כאמור. לבקשת הצד המגלה ימסור הצד 

הצד המקבל המאשר כי המידע הסודי נמסר במלואו לצד המגלה  המקבל אישור בכתב של מנהל מוסמך אצל
 ו/או הושמד במלואו על ידי הצד המקבל באופן בו הצד המקבל אינו מחזיק עוד מידע סודי של הצד המגלה.

אין בהסכם זה ו/או בגילוי מידע סודי על פיו כדי להוות התחייבות של מי מהצדדים לבצע רכישה או מכירה  (ז
היכנס בכל מערכת יחסים עסקיים אחרים עם הצד האחר. מובהר כי הסכם זה אינו מהווה או בדרך אחרת ל

 מיזם משותף או הסדר עסקי אחר בין הצדדים. 

הצד המקבל מאשר כי הפרה של התחייבויותיו לפי הסכם זה עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך ופגיעה  (ח
הצד המקבל מסכים כי לצד המגלה,  משמעותית לצד המגלה שקשה לאמוד בצורה מדויקת. בהתאם לכך,

בנוסף לכל זכות אחרת או סעד העומד לרשותו על פי דין, תהיה הזכות לבקש ולקבל סעד מניעתי מיידי בכל 
סמכות על מנת לאכוף את התחייבויות הצד המקבל על פי הסכם זה ללא הצורך להוכיח נזק ממשי וללא 

 קשר עם כך.צורך בהפקדת ערבות או ביצוע התחייבות כלשהי ב

המידע הסודי ייחשב לכל צורך ועניין ובכל עת רכושו הבלעדי של הצד המגלה ואין בהסכם זה כדי להעניק  (ט
 לצד המקבל כל זכות ו/או רישיון במידע הסודי אשר יימסר לו. 

יפו תהיה סמכות שיפוט –דין ההסכם הינו הדין הישראלי והצדדים מסכימים כי לבתי המשפט בתל אביב  (י
בכל עניין הנובע ו/או הקשור להסכם זה לרבות קיומו, תקפותו, סיומו, פרשנותו וכל עניין וסכסוך  בלעדית

 שיתגלע בין הצדדים שעילתו בהסכם זה או בהפרתו, בין אם ההפרה ארעה בישראל ובין אם מחוצה לה.

על רצונו לסיים הסכם זה יהיה בתוקף לתקופה בת שנה החל מן המועד הקובע, אלא אם יודיע צד לצד האחר  (יא
ימים. על אף האמור, התחייבויות הצדדים על פי הסכם זה ימשיכו לחייב  30את ההסכם בהודעה בכתב בת 

 שנים ממועד סיום ההסכם.   5את הצדדים למשך 

התחייבות זו מחליפה וגוברת על כל הסכם ו/או התחייבות קודמת אחרת בין הצדדים לעניין נשוא הסכם  (יב
 זה.

 צד לא יהיה רשאי להסב את התחייבויותיו וזכויותיו על פי הסכם זה ללא הסכמת הצד האחר.  (יג

    

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 הספק  איכות הסביבה

 חתימה:   חתימה: 

 שם מלא:   שם מלא: 

 תפקיד:   תפקיד: 

 כתובת:   כתובת: 

 תאריך:   תאריך: 

 


