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 כללי .1

למתן הצעות מציעים להגיש  "( מזמינה בזאתהחברההחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: " .1.1
היתר פליטה עבור החברה לשירותי איכות הסביבה  וליווי החברה עד לקבלת הגשת בקשה ,הכנה שירותי
וכן לעדכונו מעת לעת בהתאם להוראות החברה, הכל (, בהתאמה "השירותים"" וההיתר")להלן: בע"מ 

 על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז להלן.

 להלן טבלת ריכוז מועדים רלוונטיים במכרז: .1.2

 מועד פעילות

 25/06/2020 מועד פרסום המכרז

 05/07/2020 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים 

 07/07/2020 מועד משוער לפרסום השאלות והתשובות 

 המועד האחרון להגשת הצעות 
15/07/2020 

 09:00-14:00הגשה בין השעות 

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

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל אחד מן המועדים המנויים לעיל בהודעה שתפורסם 
(, ולא תהא למי מהמציעים כל טענה או http://enviro-services.co.il) באתר האינטרנט של החברה

 .דרישה בקשר לכך

 ההתקשרותעיקרי  .2

הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק  .2.1
במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה התייחסות 

 אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת המפורטת. 

ת הבקשה וליווי החברה עד הגש ,יעניק לה שירותי הכנהם גוף אחד אשר החברה מעוניינת להתקשר ע .2.2
היתר פליטה ולתחזוקתו החל ממועד קבלתו, לרבות עדכונו מעת לעת, וכן בחינת עמידת החברה קבלת 

 :)להלן מפעל החברה הממוקם בפארק אקו תעשייתי נאות חובבבהוראות ותנאי ההיתר, וזאת עבור 
 ."(השירותים"

והוא יידרש  3.2יינתנו בפועל על ידי היועץ אשר יוצג על ידי המציע כמי שמקיים את תנאי סף השירותים  .2.3
להעניק את השירותים באמצעותו לכל אורך תקופת ההתקשרות. נציג היועץ יידרש להעניק את 

 השירותים בזמינות מלאה לחברה.

בקשות לקבלת שירותי תחזוקה החברה מבקשת להבהיר כי אינה מתחייבת להעביר לידי המציע הזוכה  .2.4
ו/או עדכון של ההיתר, וכי ככל ויופעל שירות זה, המציע הזוכה יקבל לידיו הזמנת עבודה אשר תפרט 

את השירותים הדרושים, ואת היקפם. התמורה בגין שירותי התחזוקה ישולמו בהתאם לשעות עבודה 
כפלת השכר השעתי שיוצע על ידי המציע במ שיבוצעו בפועל על ידי המציע הזוכה ויאושרו על ידי החברה

 .במכרז זה

תהא רשאית, בכל עת, להתיר גם לנותני שירותים אחרים להפעיל ולקיים שירות דומה ו/או  החברה .2.5
 מקביל, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ולטובתה וכמפורט במסמכי מכרז זה.

היתר קבלת ויסתיים עם המציע הזוכה תחל במועד שייקבע בהודעת החברה, עם תקופת ההתקשרות  .2.6
חודשים, או חלק מהם,  12תחזוקה של ההיתר בת עדכון וקבלת ההיתר תחל תקופת לאחר הפליטה. 

 מכרז מס' 
23-2020 

 מסמך א'

 הזמנה להציע הצעות
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אשר תוארך מעת לעת על ידי החברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולצרכיה, עד לתקופת תחזוקה בת 

 שנים. 6

המציע הזוכה עם גורמים מקצועיים מובהר כי ככל ולצורך ביצוע השירותים נשוא מכרז זה, יתקשר  .2.7
 נוספים, לא יהיה בכך כדי לגרוע מחובתו של המציע ו/או מאחריותו בהתאם לתנאי המכרז ו/או ההסכם.

מובהר כי המידע המוצג לעיל הינו תיאור כללי בלבד, וכי תיאור מפורט של ההליך המכרזי וההתקשרות  .2.8
 '.דכמסמך צורף שמכוחו, מצוי ביתר מסמכי המכרז, לרבות בהסכם המ

יידרש המציע הזוכה ו/או מי מטעמו לפעול בהתאם להוראות הבטיחות מתן השירותים במהלך תקופת  .2.9
 של החברה, וכל הוראה אחרת אשר תחול לגבי מבקרי/משתמשי המפעל.

 תנאי סף .3

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

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

וזאת  , לחמישה גופים שוניםהיתר פליטהקבלת ל בקשות 5של  וליווי הגשה ,העניק שירותי הכנההמציע  .3.1
 האחרונות.שנים ה( 7) שבעהלך מב

חובת המכרזים וזאת  התוספת השנייה לחוקהחברה מבקשת להבהיר כי תנאי הסף שנקבעו חורגים מן 
ידי בעל  נושא מהותי לחברה, אשר הטיפול בו נדרש להיות מקצועי ומקיף ולהתבצע עלכיוון שמדובר ב

 מקצוע מומחה בתחום.

במועד הגשת ההצעות, ביחסי אשר יעניק את השירותים בפועל לחברה מועסק על ידי המציע  המציענציג  .3.2
ו/או תואר .M.Sc ו/או .B.Sc השכלה אקדמית בתחום סביבתיבעל והנו  ,מעביד ו/או כנותן שירותים-עובד
 שנים בהכנת בקשות להיתר פליטה.  5ל ניסיון של לפחות עואשר הנו בבתחום סביבתי, או מוסמך בוגר 

 "מ(.מע כולל)לא  ₪ 500,000-מ פחת לא אשר, במצטבר 2019-ו 2018 בשנים כספימחזור  למציע .3.3

 .1976-התשל"ו ,המציע הנו בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים .3.4

 מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו .4

 כל המסמכים הבאים:על המציע לצרף להצעתו את 

קורות חיים ותעודות השכלה של היועץ כן והמועסק על ידו  היועץושל פרטיו של המציע  ,תיאור כללי .4.1
 המוצע מטעמו למתן השירותים.

( למסמכי 1על פי הטופס המצורף כנספח א) –לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף פירוט ניסיון קודם  .4.2
 המכרז. 

העתק העתק מאומת ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של תעודת עוסק מורשה, ובמקרה שהמציע הינו תאגיד,  .4.3
 מאומת ע"י עו"ד כ"נאמן למקור".של המציע תעודת התאגדות 

, חתום על ידי מורשה 1976–תצהיר בדבר קיום תנאים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .4.4

, וכן אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס (3א)סח מסמך חתימה מטעם המציע ומאושר כדין, בנו
, המעיד כי המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות 1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

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

 מע"מ.

לפיו המציע מקיים את חובותיו בכל הנוגע  (4א)תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים בנוסח מסמך  .4.5
 לשמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה המפורטים שם. 
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טעם המציע, לפיו המציע ו/או מי המחזיק , חתום על ידי מורשי החתימה מ(5א)תצהיר, בנוסח מסמך  .4.6

מן הבעלות בו ו/או ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו לא הורשעו בעבירה פלילית  25%בלמעלה מ 
שיש עמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות מירמה או בעבירות שעניינן הפרת 

( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות 7שבע )רישיון עסק ו/או פגיעה באיכות הסביבה שבוצעו ב
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 

לית כאמור, וכי הם לא הורשעו או נקנסו מנהלית בגין עבירות או הליכים משפטיים בגין עבירה פלי
 ( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.  7כאמור בשבע )

מציע שאינו עומד בתנאי זה יפרט בתצהיר את פרטי העבירות וכל נסיבה רלוונטית, וועדת המכרזים 
ש לקבל את הצעתו אם לאו, והיא תהא רשאית תחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי אם בנסיבות העניין י

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 

 יים לפני המועד לקבלת הצעות.אינו חייב, לפנות לוועדת המכרזים לפחות שבוע

 על המציע להגיש מסמך מתודולוגיה המציג את שלבי הכנת הבקשה, ליווי החברה והגשתה. .4.7

 חתומה כנדרש על ידי המציע.( 5א)הצהרת המציע בנוסח מסמך  .4.8

 חתומה על ידי המציע.( 6א)הצהרה על אי תיאום מכרז בנוסח מסמך  .4.9

 חתומה על ידי המציע.( 7א)בנוסח מסמך  בדבר מניעת שוחד התחייבות .4.10

 (.8א)בנוסח מסמך  3.3אישור רואה חשבון לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי סף  .4.11

טופס )להלן: " המצורף למסמכי המכרז המופיע במסמך ג'לפי הנוסח צעת המחיר של המציע טופס ה .4.12
 כנדרש. וחתום "( כשהוא ממולא הצעת המחיר

הודעות והבהרות שהועלו לאתר האינטרנט של החברה, כשהם  מכלמסמכי המכרז, וכן העתק  כל .4.13
 חתומים בחותמת החברה וחתימת מורשה החתימה, בתחתית כל עמוד. 

המסמכים והאישורים הנדרשים  כי ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד כאשר כל מובהר
 , יהיו על שם המציע במכרז בלבד. במכרז

 קבלת מסמכי המכרז  .5

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

 שם המציע; .5.1.1

 ח.פ/ע.מ; .5.1.2

 שמו של איש הקשר מטעם המציע; .5.1.3

 כתובת דוא"ל איש קשר; .5.1.4

 ליצירת קשר;מספר טלפון  .5.1.5

 מספר פקס. .5.1.6

-www.enviroתועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת:  לעיוןמובהר כי חוברת המכרז  .5.2

services.co.il המציעים יהיו רשאים לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט אולם הצעה תוגש אך ורק .
 בדוא"ל או עותק מודפס ממשרדי החברה בת"א ו/או במפעל החברה. על גבי מסמכים שיקבלו

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת כל  .5.3
ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות, תחולנה על המציע. בשום מקרה לא יהיה זכאי המציע 

 ותיו לשם השתתפותו במכרז. לשיפוי או החזר בגין הוצא

mailto:michrazim@escil.co.il
http://www.enviro-services.co.il/
http://www.enviro-services.co.il/
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מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל הוצאה שהוציא מציע או לנזק שייגרם למציע במידה והחברה  .5.4

תחליט על ביטולו של המכרז מכל סיבה שהיא, וזאת הן בשלב הגשת ההצעות והן לאחר מכן, ולרבות 
בצרכי החברה או במצבה  במקרה של קבלת הצעות אשר מרעות עם החברה ו/או במקרה של שינוי

 הכלכלי.  

 הבהרות ושינויים .6

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

להלן. מציע שלא יפנה לקבלת הבהרות  6.2 ד הנקוב בסעיףבכתב, וזאת עד למועלפנות לחברה ולפרטם 
כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע ומושתק מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירויות, סתירות 

 או אי התאמות כאמור.

עם הגשת הצעתו מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים הרלבנטיים מכל  .6.2
והגיש הצעתו על בסיסם. מציע שהגיש הצעה במכרז, יהיה מנוע מלטעון כנגד הוראות המכרז סוג שהוא, 

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.

בפורמט וורד, עד ליום  michrazim@escil.co.ilבדוא"ל   מיאסקיבקראנה לשאלות הבהרה תוגשנה  .6.3
 יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה .10:00 לא יאוחר מהשעה 05/07/2020
 . לא ייענו בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרה, יתקבלו רק

תשובות ו/או הבהרות ו/או כל שינוי או תיקון בתנאי המכרז, ככל שיוחלט עליהם, בין אם במענה לפניות  .6.4
המציעים, ובין אם ביוזמת החברה, יפורסמו באתר האינטרנט של החברה ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי 

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

 שיפורסמו באתר האינטרנט כאמור.

להסרת ספק, במצב בו תימצא סתירה או אי בהירות בין מסמכי המכרז השונים ו/או בין הוראות שונות  .6.5
ת. למציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה הנובעת מאי בהירות שבהם, תקבע החברה את הפרשנות המחייב

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.

קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים  החברה תהא רשאית, בכל עת, .6.6
 במסמכי המכרז, בכל אופן שהוא, ביוזמתה או במענה לשאלות המשתתפים. 

לי מסמכי השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז והם יובאו לידיעתם של מקב
נט. היה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, שינוי או תיקון כאמור רטהמכרז באמצעות אתר האינ

 מחייבים מתן זמן היערכות נוסף למציעים, יידחה המועד להגשת ההצעות בהתאם לקביעת החברה.  

תועלה לאתר החברה רשאית, להאריך את כל או חלק מהמועדים הקבועים במכרז זה. הודעה כאמור  .6.7
 .האינטרנט של החברה

 הגשת ההצעהאופן  .7

 "23/2020 הצעת המציע תוגש במעטפה חלקה ללא סימני זיהוי על גביה ייכתב: "מכרז פומבי מספר .7.1
 .בהתאם למפורט להלן

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

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

טופס הצעת  למעטלעיל, אך  4בצירוף כל המסמכים וכל האישורים כמפורט בסעיף 

mailto:michrazim@escil.co.il
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 המחיר.

 2(. במעטפה "2מעטפה הצעת המחיר" )להלן: " – 2עליה יירשם "מעטפה  – 2מעטפה  7.2.2
 במסמך ג'יגיש המציע את אחוז ההנחה המוצע על ידו למחירון המוצג על ידי החברה 

 .))טופס הצעת המחיר

בחותמת, וזאת באמצעות מורשי החתימה מטעמו,  –המציע יחתום בראשי תיבות, ובמקרה של תאגיד  .7.3
ועל כל מסמך הכלול במסמכי המכרז, לרבות על מסמכי הבהרות ו/או על המענה  על כל עמוד ועמוד

 לשאלות שיועלה לאתרי האינטרנט של החברה בשולי כל דף.

הצעת המציע, לרבות כל מסמכי המכרז וכל יתר המסמכים הנדרשים מאת המציע, תופקדנה במסירה  .7.4
"(, בתיבת המכרזים ת ההצעהמעטפ)להלן: " 17. אישית בתוך המעטפה החלקה המצוינת בס"ק

 ולא יאוחר מהשעה 9:00החל מהשעה  15/07/2020, בתאריך ושם בלבד, במפעל בנאות חובבהממוקמת 
באחריות המציע לוודא כי נציג החברה יטביע על המעטפה  (.מועד הגשת ההצעות")להלן: " 14:00

 חותמת "התקבל" וירשום את תאריך ושעת ההגשה.

 מועד זה תיפסלנה. מציע שיגיש את הצעתו לפני המועד האמור יוזמן לקחתההצעות שיוגשו לאחר 
 .חזרה

משלוח ההצעה בדואר או הגשתה בכל דרך אחרת שאינה שלשול המעטפה בתיבת המכרזים, אינם עונים  .7.5

הצעה שלא תמצא, מכל סיבה  הצעות שיוגשו טרם המועד האמור יושבו לבעליהן. על דרישות המכרז.
כרזים עד המועד האחרון להגשת ההצעות כאמור לעיל, לא תמנה בין ההצעות שהיא, בתיבת המ

 המשתתפות במכרז.

לפונים לקבלת , והודעה מתאימה תועבר החברה רשאית בכל עת להאריך את המועד להגשת הצעות .7.6
 .המכרז וכן תועלה לאתר האינטרנט של החברהמסמכי 

כל האמור במסמכי המכרז, ובכלל זאת לכל בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו לכל תנאי המכרז ול .7.7
 תנאי הסכם ההתקשרות. 

 מובהר כי:  .7.8

מילויו של טופס הצעת המחיר הינו חובה. שיעור התמורה אשר ינקב בטופס זה יחייב את המציע  .7.8.1
 לכל דבר ועניין אם ייבחר כזוכה. 

 יה רשאית לפסול על הסף הצעה חסרה ו/או בלתי סבירה ו/או תכסיסנית.החברה תה .7.8.2

הצעת המחיר של המציע תכלול את כל הוצאות מציע, בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין וסוג  .7.8.3
 בלי לגרוע מכלליות האמור לעילשהוא, הכרוכות במתן השירותים על פי הסכם ההתקשרות. מ

וכיו"ב וכן שינויים בשיעורי מדד המחירים לצרכן ו/או התשומות ו/או כל שכר עובדים, הדפסות, 
 חרת שהיא הקשורה במתן השירותים ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה.עלות א

(, לאחר הועברה למציע בכפוף לרישומוההצעה תוגש בעותק מקורי של מסמכי ההזמנה )אשר  .7.8.4
שהושלמו בו כל הנתונים הנדרשים להשלמה וללא כל הסתייגות או תיקון שהוא. במקרה של אי 

או הסתייגות מנוסח תנאי המכרז, או סטיה אחרת  צירוף מסמך או השמטה, או שינוי או תוספת

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 

רב המשתתף לחתום ית, וסמובהר כי אם הודיעה החברה למשתתף כי היא מתעלמת מהסתייגו
והחברה תפעל בהתאם לכל זכות על הסכם ההתקשרות, ייחשב הדבר כהפרת התחייבויותיו 

המוקנית לה בנסיבות אלה. כל עוד החברה לא התייחסה להסתייגויות או לפגם כאמור וכל עוד 
ע"י ידה במפורש אחרת, יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי ההזמנה, כפי שהוכן -לא נקבע על

 החברה ו/או עודכן על ידה.

 תוקף ההצעה .8
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 ההצעההחברה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף  .15/11/2020 הצעת המציע תעמוד בתוקפה עד ליום .8.1

 חודשים נוספים.  3למשך 

 דירוג ההצעות ובחירת זוכה  .9

 , יתבצע לפי הקריטריונים הבאים:המשוקלל מהניקוד %70 – ניקוד איכות .9.1

ניקוד  קריטריון  
 מקסימלי

 שיטת הניקוד

 המציעקודם של  ניסיון א
לגופים  שירותים במתן

מעבר נוספים, 
מינימום הנדרש ל

 3.1 הסף בתנאי 

שירותים לו העניק המציע גוף נוסף  כל על 10
 10עד ו –נקודות  2יוענקו  3.1כמפורט בתנאי סף 

 נקודות 

המציע כספי של  מחזור ב
  2018-2019בשנים 

 ודותנק 3 - ₪ 800,000 - ₪ 500,000 מעל 10

 ודותנק 6 - ₪ 1,200,000 - ₪ 800,001בין 

 ודותנק 10 -ומעלה   ₪ 1,200,001בין 

 

 

תקופת הניסיון של  ג
במתן השירותים  המציע

 מושא המכרז

 נקודות. 2 –עד שנתיים ניסיון  5

 נקודות. 3 –משנתיים ועד שלוש שנים 

 נקודות. 4 –משלוש שנים ועד ארבע שנים 

 נקודות. 5 –שנות ניסיון ומעלה  5

מובהר כי קריטריון זה ייבחן על פי פירוט 
העבודות שיציג המציע לצורך תקופת ביצוע 

 עמידה בתנאי הסף.

שצורף המתודולוגיה החברה תבחן את מסמך  5 זמינות המציע ד
ותעניק  לעיל 4.6על ידי המציע בהתאם לסעיף 

 לו ניקוד בהתאם למידע שיימסר במסגרתו.

לבחון את זמינות החברה רשאית בנוסף תהא 
באמצעות שיחות יזומות למשרדיו גם המציע 

על פי  –ו/או שיחות עם ממליצים או לקוחות 
 .שיקול דעתה

 –וממליצים  המלצות ה
 את תבחן החברה

 שצירף ההמלצות
וכן תהא רשאית  המציע

לפנות לממליצים או 

החברה תבחן את ההמלצות שהציג המציע וכן  5
 צוינו אשר ממליצים עם שוחחתהא רשאית ל

של המציע או שפרטיהם יגיעו לידיעתה  בהצעתו
 ניקוד בהתאם לו ותעניק, מכל גורם שלישי

 .לגביו שיתקבלו הדעת לחוות
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לקוחות להם העניק 

 המציע שירותים 

התרשמות ועדת  ו
האיכות מראיון 

 שיתקיים עם המציע

מצוות המציע, ובין ועדת האיכות תתרשם  35
היתר, מניסיונו הקודם, מניסיונו בתחומי 

מורכבות היתרי הפליטה בהן פעילות החברה, 
  .'מענה לשאלות וכיוצבטיפל המציע וכן 

 
 

 70 סה"כ

 

 

מילוי כי המידע הנדרש לשם קביעת ניקוד האיכות יומצא ע"י המציע בין היתר באמצעות  יובהר .9.1.1

 . (1מסמך א)

 ביחסועדת המכרזים ו/או החברה יהיו רשאים לערוך בירורים ולקבל המלצות ו/או התייחסויות הן  .9.1.2
ובה, לממליצים אליהם הפנה המציע, והן ביחס לכל אדם או גוף אחר, ולא תהא מוטלת עליהם כל ח

בכל שלב שהוא, לגלות את תוכן הבירורים או ההתייחסויות או ההמלצות, ו/או את זהות מוסרי 
המידע, למציע הרלוונטי, או לכל מציע אחר, וזאת, בין היתר, לאור הצורך לשמור על אמינות המידע 

 המתקבל, ושמירת זכויות מוסרי המידע, והמציע מקבל על עצמו תנאים אלו.

לפי אמות המידה לעיל, לרבות הערכת טיב ההמלצות הרלוונטיות ואיכות הניסיון הניקוד  קביעת .9.1.3
 תהא לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה והיא תהא רשאית להתחשב בחוות דעת של ממליצים.

מבלי לפגוע באמור, ומבלי להטיל עליה את החובה לעשות כן, החברה  רשאית, אך לא חייבת, על פי  .9.1.4
 בדברכל הוכחה שתראה לנכון,  –לאחר הגשת הצעה  –לדרוש מכל מציע שיקול דעתה הבלעדי, 

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, 
 ת מלוא המידע להנחת דעתה.והמציע יהיה חייב לספק לחברה א

רשאית להתחשב בניסיון קודם עם המציע ו/או עם גורמים אחרים ככל שידוע לחברה על  החברה .9.1.5
ניסיון זה, לטוב ולרע. ככל שלחברה ניסיון קודם עם המציע, חוות הדעת של החברה תקבל משקל 

 מכריע בעת מתן הניקוד ביחס ליתר ההמלצות.

נקודות  50פסול כל הצעה אשר לא קיבלה ציון איכות מינימלי של ליובהר כי החברה תהא רשאית  .9.1.6
נקודות. על אף האמור, במקרים מיוחדים, תהא החברה רשאית, לפי שיקול דעתה  70מתוך 

, לקבל הצעה שלא עמדה בסף האיכות האמור, וזאת בהתחשב בנתונים הבאים: גובה המקצועי
הניקוד המינימאלי הנדרש, פער הציונים הכולל, הציון של אותה הצעה, מספר המציעים שקיבלו את 

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

 מהניקוד המשוקלל %30 – ניקוד ציון המחיר .9.2

החברה תפתח את הצעותיהן הכספיות של מציעים אשר נמצאו כמקיימים את תנאי הסף ואשר  .9.2.1
 לי המפורט לעיל.יעמדו ברף האיכות המינימא

הפאושלי המוצע על ידו למתן את המחיר  'במסמך ג המציע יידרש לציין –אופן הגשת הצעת המחיר  .9.2.2
ההיתר, וכן את המחיר השעתי המוצע על ידו למתן שירותי תחזוקה ועדכון לקבלת כל השירותים עד 

 של ההיתר לאחר קבלתו.
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לאחר מכפלת משקל כל רכיב  בשקלים חדשיםציון המחיר יחושב באופן שבו ההצעה הזולה ביותר  .9.2.3

ושאר הצעות המחיר ינוקדו אחריה באופן יחסי בהתאם לנוסחה  20, תנוקד בציון כמפרט בטבלה
 הבאה:

 = ניקוד המחיר של ההצעה 30)ההצעה הנמוכה ביותר בש"ח/ ההצעה הנבחנת בש"ח( * 

 גבוהותהחברה תהא רשאית שלא לקבל הצעות אשר לפי שיקול דעתה יהיו בלתי סבירות, או שיהיו  .9.2.4
 .או מהתקציב העומד לרשותה על ידי החברה השירותיםמשמעותית מהערכת 

מובהר בזאת כי החברה רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, לרבות סיבות תקציביות ו/או  .9.2.5
 לפי שיקול דעתה.תפעוליות ו/או ארגוניות וכו' 

החברה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה גם לאחר פתיחת  .9.2.6
 ההצעות ו/או לזמנם לשימוע לקבלת הבהרות בדבר הצעתם.

  סיכום הציונים ובחירת זוכה .9.3

תיקבע , , ציון איכות וציון רכיב ההצעה הכספיתההצעה בעלת הניקוד המצטבר הגבוה ביותר .9.3.1
 . עה הזוכהכהצ

על אף האמור לעיל, במקרה בו תוגש הצעה אחת בלבד, תהא רשאית החברה שלא לבצע בדיקות  .9.3.2
 מן הניקוד. 100%איכות, ובמקרה זה תיבחן הצעה זו לפי אמת מידה יחידה של מחיר שתהווה 

החברה תהא רשאית שלא לקבל הצעות אשר לפי שיקול דעתה יהיו בלתי סבירות, שלא יעמדו  .9.3.3
 המפרט או שיחרגו מהתקציב העומד לרשות החברה. בדרישות

מובהר בזאת כי החברה רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, לרבות סיבות תקציביות, לפי  .9.3.4
 שיקול דעתה.

החברה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה גם לאחר פתיחת  .9.3.5
 דבר הצעתם.ההצעות ו/או לזמנם לשימוע לקבלת הבהרות ב

 הודעה על זכייה והתקשרות:  .10

הודעת הזכייה תהיה בכתב, חתומה בידי המוסמך לכך מטעם החברה, ותחייב את החברה והמציע,  .10.1
כאשר עם משלוח ההודעה יחשב הסכם ההתקשרות על כל תנאיו ונספחיו כנכרת בין הצדדים במועד 

כל טענת השתק או מניעות כלפי  המשלוח. שום הודעה אחרת, בין בכתב ובין בעל פה, לא תיצור
החברה או הענקת זכות כלשהי למציע. סייגה החברה את הודעת הזכייה, תהיה הזכייה על תנאי 

 תנאים הקבועים במכתב הזכייה. לובכפוף לסייגים ו/או 

 לידי החברה תוך הזמן הנקוב במכתב הזכייה:המציע ימציא  .10.2

 ידי המציע.-וא חתום עלכאשר ה , על נספחיו,את ההסכם המצורף כמסמך ד' .10.2.1

בנקאית מקורית, אוטונומית, ובלתי מותנית שהוצאה על ידי בנק בישראל, תקפה ערבות  .10.2.2
חודשים מיום הוצאתה לפקודת החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ, בהתאם לקבוע  12למשך 
פי מסמכי המכרז  להסכם, להבטחת כל התחייבויותיו על שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.בסעיף 

לביצוע כל וההסכם, כשהיא חתומה בידי מורשי החתימה של הבנק, אשר תשמש כערבות 
 "(. הביצוע ערבות)להלן: " התחייבויות המציע הזוכה

 להסכם ההתקשרות;ד' כאמור בנספח נספח ביטוח  .10.2.3

לעיל תוך התקופה האמורה במכתב . 10.2 לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף .10.3
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 

נוכח הפרה זו של התחייבויות  במכרז וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה
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ממציע אשר  השירותיםהזוכה. כן תהא רשאית החברה במקרה זה )אך לא חייבת( להזמין את 

השתתף במכרז ואשר דורג שני לאחר הזוכה, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם 
 פי כל דין. -פי המכרז ו/או על-זכאית החברה על

חודשים  12ה יסודית וכתוצאה מכך החברה ביטלה את ההסכם תוך אם הזוכה הפר את ההסכם הפר .10.4
ממועד מכתב הזכייה, תהיה החברה רשאית להזמין כל מציע אחר במכרז, לפי סדר דירוג המציעים 

 הסופי, לספק את השירותים מושא מכרז זה. 

קי בלבד זכה מציע, ולאחר מכן התברר לחברה כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע חל .10.5
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.

על מידע, הבטחה, התחייבות, מצג, הצעה, הבנה, פרסום,  הזוכה מנוע מלטעון טענות בהתבסס .10.6
 –פה, בין לפני המכרז -פרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ למסמכי המכרז, בין בכתב ובין בעל

 ובין לאחריו. –לרבות במסגרת הליכי מכרז זה 

ורך מתן לו לצ לא חידש הזוכה במכרז איזה מהרישיונות ו/או ההיתרים ו/או התעודות הנדרשים .10.7
, תהא החברה רשאית, אף מטעם זה בלבד, לבטל את ההסכם, לחלט את ערבות הביצוע השירות

 ולהיפרע ממנו בגין כל הנזקים שייגרמו לה, לרבות בגין החלפתו בזוכה אחר. 

 שמירת זכויות .11

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש  .11.1
 כי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.במסמ

 תנאים כלליים .12

יים אמצעים שיידרשו ואת התנאים הבלתי צפועל המציע להביא בחשבון, על פי הערכתו, את ה .12.1
על פי מסמך ב'. לשם כך ירכז המציע על עריכת' הכנת והגשת ההיתר העלולים לעלות בהקשר של 

כל המידע העשוי להיות לו למועיל או חיוני או שיוכל להשפיע בצורה כלשהי על  אחריותו הבלעדית את

 הכנת הצעתו והתקשרות בהסכם.

כל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהגשת ההצעה למכרז, יחולו על המציע ולא יוחזרו לו בשום  .12.2
 מקרה.

ל את כל ההוצאות, שתוצע על ידי המציע תכלו העלות החודשיתלמען הסר ספק, מובהר בזאת, כי  .12.3
וכל תשלום מכל מין וסוג שהוא,  ,העבודה של עובדי המציע הזוכה, שעות המיסים, האגרות, ההיטלים

 ועל המציע לשקלל זאת בהצעת המחיר מטעמו.

החברה )או מי מטעמה( רשאית, על פי שיקול דעתה, לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או  .12.4
בכל שלב משלבי המכרז על מנת לבחון את המציע והצעתו הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא 

במסגרת שיקוליה כאמור, לרבות להביא לעיונה מאזנים, דו"חות מע"מ ודו"חות ניכויים אשר יומצאו 
 על ידי המציע לחברה על פי דרישתה.

 נוסף על האמור, לוועדת המכרזים שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר למציע להוכיח .12.5

את עמידתו בתנאי הסף באמצעות נתונים ו/או פרויקטים אשר לא הוצגו על ידו בהצעה ו/או הוצגו לצורך 
אחר ו/או שהינם בידיעת החברה, ובלבד שאלו אכן בוצעו על ידו עובר להגשת ההצעה, ובמקרה זה תהא 

 רשאית הוועדה לפנות אל המציע בבקשה לקבלת מידע נוסף ו/או מסמכים נוספים.

ה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה החבר .12.6
ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת החברה מונע הערכת ההצעה 

 כדבעי.
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החברה רשאית שלא לקבל הצעה של מציע אשר לפי שיקול דעתה ההרשעות ו/או ההליכים המתנהלים  .12.7

מן הבעלות בו ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו  25%-לגבי מי מחזיק בלמעלה מ לגביו או
 ( או נסיבותיהן מצדיקות זאת.7המפורטים במסמך א)

החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל הצעה של מציע שהיה לה ניסיון שלילי עימו או עם גורם  .12.8
וכן הצעתו של מציע אשר יתקבלו לגביו חוות דעת ו/או  הקשור עימו, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי,

 המלצות שליליות במיוחד.

בין שני מציעים,  השירותיםהחברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפצל את ביצוע  .12.9
בלבד, וזאת מקום שבו מחירם של חלק או  מהשירותיםאו יותר, או להתקשר עם מציע לביצוע חלק 

 תומחר לפי שיקול דעתה באופן בלתי סביר. מהשירותיםחלקים 

 עקרון ה"עפרון הכחול" .13

הובא ענין הנוגע ו/או קשור ו/או נובע ממכרז זה בפני ערכאה שיפוטית ופסקה אותה ערכאה כי הוראה  .13.1
או הוראות מהוראות מסמכי המכרז אינן עומדות בדרישות כל דין ולפיכך פסולות ו/או פסולה הוראה 

מכרז, לא יפגע הביטול או הצמצום האמור ביתר הוראות המכרז שיוותרו בתוקף ויפורשו מהוראות ה
באופן הרחב ביותר האפשרי העולה בקנה אחד עם ההוראה הפסולה, ויוסיפו לחול בין הצדדים תנאי 

לבטל את  –לפי שיקול דעתה הבלעדי  –ההסכם נשוא מכרז זה, אלא אם תבחר החברה )והיא בלבד( 
 את ההסכם בעקבות ביטול או צמצום כאמור.המכרז או 

 אחריות .14

החברה אינה נושאת בכל אחריות להוצאות או נזקים שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו במסגרת ו/או  .14.1
 בקשר למכרז זה, ובפרט בשל אי קבלת הצעתו.

מובהר במפורש, כי בכל מקרה לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהן בקשר  .14.2
 עם השתתפותו במכרז זה, לרבות במקרה של ביטול המכרז על ידי החברה.

 סודיות .15

בקבלת מסמכי המכרז המציע מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על ידי החברה בקשר  .15.1
 או לצורך מתן השירותים, למעט מידע שהוא נחלת הכלל או המחויב בגילוי לפי חוק.

סעיף זה, מתחייב המציע לדאוג לשמירת סודיות כאמור גם מצד לשם מילוי התחייבויותיו על פי  .15.2
 עובדיו, קבלני המשנה שלו או כל מי מטעמו.

 המציע מתחייב לציית לכל הוראות החברה בכל הנוגע לשמירת סודיות. .15.3

כל מסמכי המכרז הינם רכוש החברה והמסמכים מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה. אין  .15.4
סמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. לא הגיש המציע הצעה, המציע רשאי להעתיק מ

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

 הודעות ונציגות .16

ן עם הנציג שיצויימסור פרטי אישר קשר להתקשרות בעת קבלת מסמכי המכרז להגשה,  כל מציע .16.1

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

הודעות למציעים יכול שתשלחנה בדואר, בדואר אלקטרוני או בפקסימיליה לפי הכתובות ומספרי  .16.2
חוברת המכרז. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב  הפקסימיליה שסיפקו המציעים במעמד רכישת

שעות ממועד המשלוח. הודעה שנשלחה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני  72כאילו הגיעה ליעדה תוך 
שעות ממועד המשלוח ובלבד שהתקבל אישור אלקטרוני על שליחת  24תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך 

הדואר האלקטרוני לא נשלח. לא תתקבל כל טענה  או לא התקבלה הודעה אלקטרונית כי הפקסימיליה
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קבלת הודעה אשר נשלחה על ידי החברה לכתובת ו/או למספר הפקס ו/או לתיבת הדואר -בנוגע לאי

 האלקטרוני של מי מהמציעים אם זו נשלחה בהתאם לפרטים שסופקו על ידו.

 סמכות שיפוט ייחודית .17

ו/או עתירה ו/או תביעה הנוגעים למכרז זה תהא של הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל תובענה  .17.1
 בתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב.

 

 בכבוד רב,

 יו"ר ועדת מכרזים - בועז הירש

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ      
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 לצורך הוכחת עמידה בתנאי סףפרטי המציע ופירוט ניסיונו הקודם 

 פרטים על המציע .1

      שם המציע: .1.1
          מס' הזיהוי: .1.2
        מען המציע )כולל מיקוד(: .1.3
        שם איש הקשר אצל המציע:  .1.4
         תפקיד איש הקשר:  .1.5
          טלפון קווי: .1.6
          טלפון נייד: .1.7
          פקסימיליה: .1.8
         דואר אלקטרוני:  .1.9

 
 3.1 עמידה בתנאי הסף שבסעיף .2

פירוט ניסיון המציע במתן שירותי הכנה, הגשה וליווי של חמש בקשות לקבלת היתר פליטה, וזאת 
 השנים האחרונות.שבע עבור חמישה גופים שונים, במהלך 

הגוף מקבל פרטי 

 השירותים 

התקופה בה סופקו 

השירותים )חודש 

 ושנה עד חודש ושנה(

ההיתר תיאור 

 שהוגש

שם איש הקשר ומספר 

 טלפון

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 * אסמכתאות, מכתבי המלצה והבהרות נוספות או כל מידע נוסף ניתן לצרף בנפרד.

 

 

 

 מכרז מס'

 23-2020 

 (1מסמך א)

ופירוט ניסיונו  פרטי מציע
 הקודם
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 3.2עמידה בתנאי הסף שבסעיף  .3

 : להלן פרטי היועץ מטעם המציע

 שם פרטי ומשפחה : _________________________

 ____________________________ פרטי השכלה :

 מספר שנות הניסיון בהכנת בקשות להיתר פליטה: ___ שנים.

 פירוט ניסיון קודם בהתאם לדרישות תנאי הסף :

הגוף מקבל פרטי 

 השירותים

התקופה בה סופקו 

השירותים )חודש 

 ושנה עד חודש ושנה(

ההיתר תיאור 

 שהוגש

שם איש הקשר ומספר 

 טלפון

    

    

    

    

 יש לצרף קורות חיים ותעודות השכלה.* 

 

את מסמך המתודולוגיה המוצע על ידי, המציג את שלבי הכנת הבקשה, ליווי החברה  להצעתיהריני לצרף 
 והגשתה.

הריני מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מידי על כל 
 מהפרטים שמסרתי.שינוי באחר או יותר 

 על החתום:

 שם המציע: _____________________  חתימת וחותמת המציע: ___________________ 

 ____________________  תאריך: 

 אישור עו"ד

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

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

_______________________    ___________________________ 

עוה"ד חתימת + חותמת       תאריך
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 תצהיר בדבר קיום התנאים 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 המציע" –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן  .1
י הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה להתקשר עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. אני מצהיר/ה כ

 בשם המציע.
 
 "(.החוק" -)להלן 1976 –הריני נותן תצהיר זה בהתאם לדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  .2
 
הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע ו/או בעל זיקה אליו )כהגדרתו בחוק(  .3

עבירה עפ"י חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא  -לעניין זה לא הורשע ביותר משתי עבירות )עבירה 
(, או לחלופין, 1987 -, או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

המציע ו/או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות )כהגדרתן לעיל(, אולם במועד האחרון 
 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה

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

 

       ____________________ 

 חתימת המצהיר                           

 

 

 אישור עו"ד

 

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

 

 

_______________________     ___________________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד      תאריך  

 

 

 

 מכרז מס'

23-2020 

 (2מסמך א)

תצהיר בדבר קיום התנאים 
לפי חוק עסקאות עם גופים 

 ציבוריים
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 מכרז מס'

 23-2020 

 (3מסמך א)

זכויות  תצהיר שמירת
 עובדים

 תצהיר בדבר קיום דיני עבודה

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

 תצהיר זה בשם המציע.

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

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

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

 עבודת חוק ;1953-תשי"ג הנוער, עבודת חוק ;1953-תשי"ג החניכות, חוק ;1951-תשי"א שנתית,

 ;1958-תשי"ח השכר, הגנת חוק ;1954-תשי"ד העבודה, על הפיקוח ארגון חוק ;1954-תשי"ד נשים,
 הביטוח חוק ; 1967-תשכ"ז חירום, בשעת עבודה שירות חוק ; 1959-תשי"ט התעסוקה, שירות חוק

 מינימום, שכר חוק;1957-תשי"ז קיבוציים, הסכמים חוק ;1995-תשנ"ה משולב[, ]נוסח הלאומי

 שלא )העסקה זרים עובדים חוק ;1988-תשמ"ח בעבודה, ההזדמנויות שוויון חוק ;1987-תשמ"ז

 שוויון לחוק ד' פרק;1996-תשנ"ו אדם, כוח קבלני ידי על עובדים העסקת חוק ;1991-תשנ"א כדין(,

 חוק ;1998-תשנ"ח מינית, הטרדה למניעת לחוק 8 סעיף ;1998-תשנ"ח מוגבלות, עם לאנשים זכויות

 סעיף ;2001-תשס"א ולהתפטרות, לפיטורים מוקדמת הודעה חוק ; 1957-תשי"ז קיבוציים, הסכמים

 על הגנה חוק ; 2002-תשס"ב עבודה(, )תנאי לעובד הודעה חוק ; 2000-תשס"א גנטי, מידע לחוק 29

 בטוהר ופגיעה עבירות )חשיפת עובדים על הגנה לחוק א5 סעיף ;2006-תשס"ו חירום, בשעת עובדים

 ;1997-תשנ"ז התקין(, במינהל או המידות

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

שנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בהפרת דיני  3-הנני מצהיר כי לא הורשעתי ב .4
 העבודה.

ההצעות ( שקדמה למועד האחרון להגשת 1הנני מצהיר כי לא נקנסתי על ידי מפקח עבודה בשנה ) .5
 במכרז, ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה.

__________                                                                                    __________________ 

 שם המצהיר+ חתימה                                                                                              תאריך

 אישור עו"ד

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

שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי _________________, והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המועמד, ולאחר 
 יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

_______________________     ___________________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד      תאריך  

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/EF5DCC9A-852D-4F5E-8C22-8DA0CF8F4C25.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=291586
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A7A9F028-3364-4657-B55B-519576164BBD.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255262
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255262
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
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 תצהיר בדבר היעדר הרשעה פלילית 

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

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

 לתת תצהיר זה בשם המציע.

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

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

 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  
 דין וגזר הדין, והעתק כתב האישום.ביצוע העבירה, מועד פסק הדין, תוך צירוף פסק ה

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 

        ____________________ 

 חתימת המצהיר                 

 

 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 בשם המועמד, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את 

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

 

_______________________     ___________________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד      תאריך  

  

 מכרז מס'

 23-2020 

 (4א) מסמך

 תצהיר העדר הרשעה
 פלילית
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 לכבוד

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

  הצהרת משתתף

 

,  לאחר שקראתי בעיון ובחנתי __________________ח.פ/ע.מ.  ____________________אני הח"מ 
בחינה זהירה את מסמכי המכרז, ולרבות את מפרט השירותים ואת הסכם ההתקשרות, ועיינתי במסמכים 
האחרים אשר צורפו למכרז, מגיש את הצעתי כמפורט להלן וזאת מבלי לגרוע מאיזו מהתחייבויותיי כמפורט 

 בשאר מסמכי המכרז:

לעניין תאגיד, באמצעות מורשי חתימה מטעמי( כי הבנתי את כל האמור במסמכי המכרז הריני מאשר ) .1
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. 

האישורים הנדרשים על פי כל דין לביצוע כל התחייבויותיי על פי הסכם  הנני מצהיר כי בידי כל .2
 ההתקשרות, והריני מכיר את כל הדינים המתייחסים למתן השירותים ומתחייב לפעול על פיהם.

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

שהצעתי,  יםהמחירמפורטים במסמכי המכרז לפי מתחייב לתת את השירותים בהתאם לתנאים ה אני .4
 והנני מקבל על עצמי לבצע את השירותים האמורים לשביעות רצונה המלא של החברה.

בהגשת הצעתי זו, הנני מתחייב כי היה ותתקשרו עמי בהסכם, אנהג על פי ההסכם שצורף למסמכי  .5
ם שצורף למכרז, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על פי כל המכרז ולמפרט השירותי

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

המכרזי בחתימתי על מסמכי המכרז, אני מצהיר כי כל העובדות והמצגים שנתתי לחברה במהלך ההליך  .6
 הינם נכונים ומדויקים, וכך יישארו במהלך תקופת ההסכם.

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

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

 זה.

בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, הנני מציע לתת את השירותים המפורטים   .8
 יחד עם הצעתי זו.  המחיר שבמסמך ג' המוגשהצעת במסמכי המכרז בתמורה ל

ידוע לי כי הסכומים בהם נקבתי הינם סופיים וכוללים את מלוא התמורה המבוקשת על ידי בגין קיום  .9
מלוא התחייבויותיי עפ״י כל מסמכי המכרז ולא ישתנו מכל סיבה שהיא, לרבות לא עקב שינוי בשכר 

 ויים במחירי התשומות. עובדים ו/או שינויים במיסוי ו/או שינ

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

במכרז, ולא תהא לי  החברה זכאית לפסול את הצעתי ו/או לבטל את ההסכם שיחתם עמי, אם אזכה
 כל טענה בקשר לעניין זה.

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

 הנני מצהיר כי הצעתי זו איננה הצעה גרעונית.  .12

 כרז מס'מ

23-2020 

 (5א)מסמך 

 הצהרת המשתתף
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וותר על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידי החברה בקשר עם אי מילוי או אני מ .13
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.

 

 

 _______________________מס' הזיהוי:   שם המציע: __________________________ 

 חתימה וחותמת המציע: ______________ ___________________________ כתובת רשומה:

    תאריך: ___________

 

 הצהרת מורשי חתימה )ימולא במידה והמציע הינו תאגיד(

מוגשת הרינו מצהירים כי הצעה זו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו 
 ההצעה, וכי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו.

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

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

 

 ____________טל' נייד: __________ שם איש קשר מטעם המציע : ___________________ 

 פקס' : _____________    מייל : ___________________________
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 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז  

 

להצהיר ולהתחייב מטעם  רשאיאני הח"מ______________ מס' ת"ז _____________ אשר 

 _____________ )שם המציע( מצהיר בזאת כי:

  

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהלי.  . 1

 אני האחראי בחברה להצעה המוגשת מטעם החברה במכרז זה.  . 2

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

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

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

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

 וטנציאלי אחר במכרז זה. עם מתחרה או מתחרה פ     

.      אני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על התצהיר ועד מועד 7

 הגשת ההצעות .

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

 

 החברה __________תאריך_________ שם החברה______________ חותמת 

  

 שם המצהיר___________ חתימת המצהיר ____________

 

 

 

 אישור עו"ד

 

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

מאשר בזאת כי ביום________ הופיע/ה/ו לפני מר/גב' ____________________, שזיהה/תה/ו 

ֹֹהמוכר/ת/ים לי אישית, וחתם/מה/ו על תצהיר זה לאחר  תעודת זהות מס' ____ֹֹֹֹֹֹֹֹ______/עצמו/ה/ם לפי 

 שהבינו את משמעותה המשפטית של חתימתם. 

 

_______________  ___________                            ___________ 

 חתימה                               שם עורך הדין                               מס' רישיון            

 

 כרז מס'מ

 23-2020 

 (6מסמך א)

תצהיר על אי תיאום 
 מכרז
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 התחייבות בדבר מניעת שוחד 

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

 

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

 מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת להתחייב בשם המציע.
  

מי ממורשי החתימה ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו הנני מתחייב/ת בזאת כי המציע ו/או מי ממנהליו ו/או  .2
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.
 

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

 

        ____________________ 

 חתימת המצהיר                 

 

 

 אישור עו"ד

 

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

_________________, והמוסמך לתת להצהיר 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       

  

 מכרז מס'

23-2020 

 (7מסמך א)

 התחייבות בדבר מניעת שוחד
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 יודפס על נייר הלוגו של פירמת רואי החשבון 

 אישור רו"ח על מחזור כספי

 תאריך:_______________

 לכבוד ______________

 2019.31.12 -ו 2018.31.12הכנסות לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום אישור על מחזור הנדון : 

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן: 

 הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________.  .א
בוקרו/נסקרו )הקף/ציין  31.12.2019 -ו 31.12.2018הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם לימים  .ב

 בהתאמה( על ידי משרדנו.

 לחילופין:

בוקרו על ידי רואי חשבון  31.12.2019 -ו 31.12.2018הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם לימים 

 אחרים. 

 31.12.2018חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנו לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )הקף/ציין בהתאמה( לימים  .ג
 1.אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד 2019.31.12 -ו

 לחילופין:

 -ו 31.12.2018חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( לימים 

 המפורט בסעיף ד' להלן. כוללת חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע 31.12.2019

 לחילופין:

 -ו 31.12.2018חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( לימים 

 כוללת חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף ד' להלן. 31.12.2019

של  הכספימחזור  31.12.2019 -ו 31.12.2018המבוקרים/סקורים לימים הכספיים האמורים בהתאם לדוחות  .ד
 :הינוחברתכם 

 
 לפני מע"מ.: ________ ₪ 2018
 לפני מע"מ.: ________ ₪ 2019

 

 בכבוד רב,

 

 

 

 

 

                                                      

יראו אותן כחוות דעת ללא  ,99לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  1

 סטייה מהנוסח האחיד.

 

 מכרז מס' 

23-2020 

 (8מסמך א)

ן לצורך אישור רואה חשבו
הוכחת עמידה בתנאי סף 

3.3 
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 השירותיםמפרט  - מסמך ב'

 SLA -לוחות הזמנים הנדרשים לשירות  .1

החברה תעביר לזוכה את היתר הפליטה הקיים של החברה כולל השינויים שבוצעו או נדרשים  .1.1

 לביצוע מאז כניסתו לתוקף.

בתיאום מול הגורמים  2008-הזוכה יכין בקשת היתר פליטה עדכנית לפי חוק אוויר נקי, תשס"ח .1.2

 בחברה ובהתאם לדרישות החוק. 

 15/06/2021. לכן לא יאוחר מתאריך 15/07/2021המועד האחרון להגשת טיוטה לעדכון ההיתר הינו  .1.3

 ציג החברה. יגיש הזוכה גרסה סופית ועדכנית לאחר הטמעת הערות החברה לידי נ

 :לאחר קבלת ההיתר – בעת ביצוע עדכון להיתר פליטה .1.4

 ימי עסקים.  7 –עבור שינוי לא מהותי המוערך במספר שעות מצומצם  .1.4.1

ימי עסקים או סך השעות המחושבות לפי  14 –עבור שינוי מהותי המוער במספר שעות רחב  .1.4.2

 סל השעות + תוספת שיקולי זמינות באישור נציג החברה. 

  העבודה:שיטת  .2

 הגשת בקשה להיתר/לעדכון היתר   .2.1

הזוכה יתאם מול נציג  החברה את כלל הנושאים הנדרשים להסדרה במסגרת עדכון היתר   .2.1.1

 הפליטה

לצורך הכנת הבקשה ויגיש אותה  מסמך אחר הנדרש , וכלהזוכה יבצע סקר תהליכים ופליטות .2.1.2

 לידי נציג החברה. 

ויגיש דוח סופי לרשויות. הדוח יוגש על ידי  הזוכה ישלים את הסקר לאחר עדכוני החברה .2.1.3

הזוכה ובאחריותו לדאוג לתנאים הנדרשים להגשתו לרבות מספר העתקים הנדרש כולל העתק 

 אחד שיימסר לחברה.

עם קבלת המענה לבקשה החברה תעדכן את הזוכה בסיום התהליך או בהשלמות במידה  .2.1.4

ויידרשו על ידי הרשויות. נתבקש הזוכה בביצוע עדכון/השלמות במסגרת תהליך אישור 

 הבקשה, ישלים זאת על חשבונות וללא תוספת תמורה. 

 

  :תחזוקת ההיתר – ביצוע עדכון להיתר פליטה .2.2

 ן את הזוכה לביצוע עדכונים להיתר הפליטה.החברה תהא רשאית להזמי .2.2.1

 טרם ביצוע העדכון יעביר הזוכה לחברה הערכת שעות אשר תשמש כסל לביצוע הפעילות.  .2.2.2

עם אישור החברה לסל השעות יהיו כמות השעות המופיעות בסל כתעריף פאושלי לטיפול  .2.2.3

 . 2.1בהגשה לפי סעיפי המשנה בס' 

 בטיחות :  .3

 תי איכות הסביבה מצריכה קיום הדרכת בטיחות )תקופתית(. עבודה בחצר החברה לשירו  .3.1

 חל איסור להסתובב רגלית בשטח המפעל או להיכנס לשטחים תפעוליים ללא ליווי. .3.2

 

 מכרז מס'

 23-2020 

 מסמך ב

 מפרט השירותים 
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  ירמח הצעת  טופס –מסמך ג' 

להעניק את השירותים המפורטים בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, הנני מציע 
 במסמכי המכרז, במחיר הנקוב על ידי להלן:

 יחידה תיאור הרכיב
הצעת המחיר בשקלים חדשים 

 (לפני מע"מ)

משקל 
 ההצעה 

היתר  ה וליווי עד לקבלתהגש, הכנה

 פליטה 
  ומפלט פאושליק

24% 

לעדכון ושינוי בהיתר  –שעת עבודה 
 פליטה )תחזוקה(

   עבודהשעת  1-למחיר 
6% 

 

 הערות כלליות לעניין מילוי הצעות המחיר

 על המציע למלא את המחיר בספרות בלבד.

במקרה של טעות חשבונאית/אריתמטית תהא רשאית ועדת המכרזים לתקן כל טעות אריתמטית  .1

 כאמור.

. מע"מ בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד ולא יכלול מע"מהמחיר ימולא בשקלים חדשים בלבד  .2

 ביצוע התשלום יתווסף לתשלום שישולם לזוכה בכפוף להמצאת חשבונית מס כדין. 

מובהר כי החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, שלא לקבל הצעה שתימצא על ידה, לפי שיקול דעתה,  .3

 כהצעה  בלתי  סבירה.

 .במכרזמילוי של מחיר עבור כל סעיף הינו חובה ומהווה תנאי סף להגשת הצעה  .4

מובהר ומודגש כי הצעת המציע כוללת את כל ההוצאות של המציע, בין המיוחדות ובין הרגילות,  .5

ת לחברה על פי הסכם ההתקשרות, וכן שינויים והמערכ באספקתמכל מין וסוג שהוא, הכרוכות 

במתן השירותים צרכן ו/או התשומות ו/או כל עלות אחרת שהיא הקשורה בשיעורי מדד המחירים ל

 ככלולים במחירי ההצעה. ייחשבו

 המחירים אשר ינקבו בטופס זה יחייבו את המציע לכל דבר ועניין במידה וייבחר כזוכה. .6

 

 מס' הזיהוי: _______________________  שם המציע: _______________________

 חתימת המציע: ____________________ ________________ כתובת רשומה:

  תאריך: ___________ __________ חותמת המציע )במקרה של תאגיד(:

 
 
 

 מכרז מס' 

23-2020 

 גמסמך 

 טופס הצעת מחיר
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 למתן שירותי הכנה והגשה של היתר פליטה, עדכונו ותחזוקתוהסכם 

 2020שנערך ונחתם בתל אביב ביום ________לחודש ________שנת 

 

 בין

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

 אביב-, תל40מרחוב יצחק שדה, 

 )להלן: "החברה"(

 ;מצד אחד

 לבין

______________________ 

 תאגיד/עוסק מספר _____________

 מרחוב _________________

 ("הספק" היועץ" או)להלן: "

 ;מצד שני

למתן שירותי הכנה והגשה של היתר פליטה למפעל  23-2020פרסמה מכרז פומבי מספר והחברה   הואיל
)להלן: החברה בנאות חובב לרבות קבלת שירותי תחזוקתו ועדכונו מעת לעת בהתאם לצרכיה 

 ;"(תיםוהשיר"-" וההיתר"

נדרשים על ה מצהיר, לאחר שקרא את כל מסמכי המכרז, כי יש בידו את כל האישורים והיועץ והואיל
פי 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 

 הנקובים בו;ההסכם ובתמורה לסכומים 

וועדת המכרזים של החברה החליטה במסגרת ישיבתה מיום __________ על בחירה בהצעת  והואיל
 ;כהצעה הזוכה היועץ

 ;וברצון הצדדים להסדיר את התחייבויותיהם ההדדיות הכל כמפורט בהסכם זה והואיל

 :אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן

 מבוא, נספחים וכותרות .18

 .הימנוחלק בלתי נפרד  יםמהוו ונספחיו המבוא להסכם זה .18.1

כל משקל בפרשנות  ןכותרות הסעיפים בהסכם זה ניתנו למען הנוחות בלבד ואין ליתן לה .18.2
 ההסכם. 

כל מסמכי ההליך וכן כל המסמכים שצרף היועץ להצעתו, לרבות הצעת המחיר, ייחשבו  .18.3
 זה. פרד מהסכם זה ויצורפו כנספח א' להסכםכחלק בלתי נ

 מכרז מס'

23-2020 

 מסמך ד'

 הסכם ההתקשרות
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, יחול על החוזה, כאשר לצורך פרשנות רואים את החוזה 1981-חוק הפרשנות, התשמ"א .18.4

 כחיקוק כמשמעותו בחוק הנ"ל.

לצורך פרשנות חוזה זה, לא יובא בחשבון הכלל של "פרשנות כנגד המנסח", ולפיכך אין  .18.5
חוזה הוכנו על ידי החברה ככלי עזר כלשהו או ה/הליך ולראות בעובדה כי מסמכי ה

בפרשנותם. כמו כן, כותרות הסעיפים ו/או סעיפי המשנה בחוזה זה נועדו אך ורק לנוחיות 
 בלבד ואין להן נפקות כלשהי בפרשנות החוזה.

 נספחי ההסכם: .18.6

 מסמכי הצעת הזוכה במכרז; – נספח א'
 

 ;תנאי תשלום – נספח ב'
 

 נוסח ערבות הביצוע; – נספח ג'
   

 נספח ביטוח; – נספח ד'
 

 .התחייבות על שמירת סודיות ועל הימנעות מניגוד עניינים – - ה' נספח
 

   

 מהות ההסכם .19

במסגרת הסכם זה יעניק היועץ שירותי הכנה והגשה של היתר פליטה עבור מפעל החברה  .19.1
"(. תיאור מפורט של השירותים הנו בהתאם למסמך השירותיםבנאות חובב )להלן: "

 מהצעת היועץ שבנספח א' להסכם זה.השירותים המצורף כחלק בלתי נפרד 

עם קבלת ההיתר תהא רשאית החברה לפנות מעת לעת ליועץ, בהתאם לצרכיה, ולשיקול  .19.2
דעתה הבלעדי בבקשה לקבלת שירותי תחזוקה של ההיתר או עדכון שלו. התמורה בגין 
שירותי תחזוקה אלה תהא בהתאם למחיר השעתי שהוצע על ידי היועץ בהצעתו למכרז, 

ת שעות העבודה שיאושרו על ידי החברה לביצוע העדכון. מובהר כי החברה אינה במכפל
 מתחייבת להעביר ליועץ שירותי תחזוקה או עדכון להיתר, בהיקף כלשהו או בכלל.

על  במענה למכרז ואשר אושרידו היועץ שהוצג על השירותים יינתנו על ידי היועץ באמצעות  .19.3
 נציגלהלן: "ות רציפה לכל אורך מתן השירותים )להיות בזמינ ידי החברה, והוא יידרש

  "(.היועץ

אלא מטעמים מיוחדים ולאחר שיקבל אישור מראש  את נציגוהיועץ לא יהיה רשאי להחליף  .19.4
 ובכתב מאת החברה לגבי עצם ההחלפה וזהות המחליף.

מטעם החברה ו/או כל מי שעליו תורה החברה __________ השירותים יינתנו בתיאום עם  .19.5
 "(.הממונה)להלן: " ליועץואשר זהותו תימסר 

 יועץהצהרות והתחייבויות ה .20

 :מבלי לגרוע מיתר ההצהרות בהסכם זה, מצהיר היועץ, כדלקמן

כי הוא בחן את אופי השירותים הנדרשים לביצוע על פי הסכם זה וכי הוא מכיר את התנאים  .20.1
וכרוכים בו ולא תהיינה לו טענות בקשר עם היקפם או ביצועם או  והנסיבות הקשורים

 בקשר עם התמורה שתשולם לו על פי הסכם זה. 

מצהיר כי בדק את כל הבדיקות הנחוצות לצורך הגשת הצעתו ויכולתו לעמוד בכל  היועץ .20.2
התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל 

 סוג שהוא כלפי המזמין בקשר עם כך.
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כשיר על פי כל דין ליתן את השירותים, ובכלל זה כי הינו מחזיק בכל האישורים כי הינו  .20.3

 הדרושים לשם ביצועם על פי כל דין.

מתן השירותים הדרושים ל , כוח האדם והמשאביםהמיומנות ,את הידע, הניסיון ויש לכי  .20.4
 ועומדים לרשותכי  לדרישות החוק והוראות הסכם זה;ובהתאם  ,ברמה מקצועית גבוהה

מומחים ועובדים מקצועיים בעלי כישורים, ידע, ניסיון, מיומנות והסמכה כדין, במספר 
 ועומדים לרשות וכי ;זה ברמה מקצועית כאמור שבהסכם ומספיק, לקיום כל התחייבויותי

  .ירותיםמתן השהטכניים והארגוניים הנדרשים להלוגיסטיים, האמצעים 

 על נספחיו. המכרזהיועץ יספק לחברה את השירותים בהתאם להוראות  .20.5

את השירות על ידי קבלן משנה ו/או מי מטעמו אלא באישור  לספקהיועץ מתחייב שלא  .20.6
תיעתר לבקשה כאמור מטעמים מיוחדים החברה . מובהר כי החברהמראש ובכתב מאת 

 בלבד.

 ולצורך מילוי התחייבויותיש ככלמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם ומוצהר, כי  .20.7

לשמור על יחסי יקפיד היועץ , החברה מטעםלבוא במגע עם גורמים שונים יידרש היועץ 
ולהימנע מלהציג מצגים ו/או להבטיח הבטחות ו/או ליטול התחייבויות  החברהאמון עם 

 .מראש ובכתבשור לכך אלא לאחר קבלת אי ,החברהבשם 

היועץ מתחייב, כי ידועים ומוכרים לו היטב החוקים, התקנות והוראות כל רשות מוסמכת,  .20.8
החלים בקשר עם מתן השירותים, וכי הוא מתחייב לפעול על פי הוראותיהם ותוך עמידה 
בלוחות הזמנים הקבועים בהם. מובהר, כי עמידה בהוראות כל דין כלל, ובלוחות הזמנים 

 ועים בהם, בפרט, מהווה תנאי יסודי ומהותי בהסכם זה. הקב

היועץ מתחייב ליתן את השירותים ולבצע את כלל התחייבויותיו על פי המפורט בהסכם זה,  .20.9
ובהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר של התחומים  לפי מיטב הנוהג המקצועיוזאת 

בהתאם  ,ומנות מרביתבמקצועיות ובמיהשונים הכרוכים בביצוע השירותים, וכן לבצעם 
מגע הדוק ושיתוף פעולה קיום תוך , החברהלהוראות כל דין ולשביעות רצונה המלאה של 

ה, אחר כל הוראותיימלא היועץ . לשם כך הרלוונטיים, ועם כל אנשי המקצוע הממונהעם 

 ,בין שהן מפורטות בהסכם זה ובין שאינן מפורטות בו ,החברהבקשותיה ודרישותיה של 
 מלפעול ללא קבלת אישור מראש.וימנע 

כי אין לו והוא לא ייקח על עצמו כל התחייבויות אחרות העלולות למנוע ו/או לעכב ו/או  .20.10
לשבש ו/או להעמידו בניגוד עניינים ביחס לביצוע התחייבויותיו במהלך תקופת הסכם זה, 

 וזאת באיכות ובמועדים כמפורט בהסכם זה ובנספחיו.

ימתו על הסכם זה ובביצועו משום הפרה כלשהי בדרך של מעשה מצהיר כי אין בחת היועץ .20.11
מחויב ו/או היועץ מהווה צד לו ו/או של כל דין אשר היועץ ו/או מחדל, של כל הסכם אשר 

 כפוף לו. 

כי במועד חתימת הסכם זה יש בידיו את האישורים כדלקמן, כי במהלך כל היועץ מצהיר  .20.12
פי העניין, ידאג כי יהיו בידיו אישורים אלו תקופת הסכם זה ו/או התקופה המוארכת, ל

 תקפים, וכי הוא יציגם מפעם לפעם בפני התאגיד לפי דרישתו:

אישור בדבר ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  .א
 .1976 –חשבונות ותשלום חובות מס(, תשל"ו 

 אישור עוסק מורשה מטעם שלטונות מע"מ. .ב

מפריש ניכויים ותשלומים  היועץלביטוח לאומי או מרואה חשבון, כי  אישור מהמוסד .ג
 כדין עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות, בהתאם להוראות הדין. 
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 מעביד-קבלן עצמאי והעדר יחסי עובד –יחסי מזמין  .21

מוסכם בין הצדדים כי היועץ ייתן את השירותים נשוא הסכם זה כנותן שירות עצמאי, ואין  .21.1
ו/או מי מטעמה לבין היועץ  החברההתקשרות בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין ב

 ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו.

על בסיס התקשרות למתן שירות  היועץהסכימה להתקשר עם  החברהמובהר בזאת, כי  .21.2
לעניין עצמאי, על כל המתחייב והמשתמע מכך, הן לעניין תעריפי התשלומים והן -קבלני

בגין השירות הינה בבחינת  ההזכויות והחובות ההדדיות, וכי התמורה המשולמת על ידי
 עלות כוללת והיא לא תידרש לתשלום נוסף.

, ומנוע מלדרוש החברהמעביד בינו לבין -היועץ יהיה מנוע מלטעון לקיומם של יחסי עובד .21.3
מעביד בינו לבין  -עובד זכויות כלשהן שיסודן בטענה לכאורית לקיומם של יחסי החברה מ

 .החברה

היועץ מצהיר, כי הוא משלם מס הכנסה כקרן; כי הינו מורשה לעניין מס ערך מוסף; כי  .21.4

הוא מבטח את עובדיו שיועסקו במתן השירות במוסד לביטוח לאומי כדין, ומתחייב לפעול 
ייבים לגבי עובדיו בהתאם לדין, לנכות ולהעביר לרשויות המס את כל תשלומי המס המתח

בדין וכן תשלומי ביטוח לאומי וכן לבטחם בביטוח פנסיוני ולשלם להם תנאים סוציאליים 
תשלום כדין. היועץ מצהיר ומתחייב כי הוא בלבד יהיה אחראי לכל התוצאות הנובעות מאי 

 ו/או איחור בניכוי או בתשלום תשלומי חובה ומסים. 

להלן סכומים כלשהם  ה המפורטתלא תנכה מהתמורשהחברה היועץ מצהיר כי ידוע לו  .21.5
(, ולא תעביר מכספיה , וסכומים העוסקים בקיזוז)למעט מס הכנסה במקור, אם נדרש

סכומים כלשהם למען הבטחת זכויות סוציאליות ליועץ ו/או לעובדיו, לרבות תשלומים 
למוסד לביטוח לאומי או לביטוח סוציאלי או לביטוח פנסיוני או לכל ביטוח אחר וכי 

עוד מאשר היועץ כי בתמורה המשולמת לו שהינה בבחינת  יות והחבות חלה עליו.האחר
 שולמה גם תמורה מלאה עבור עובדיו.  לחברהעלות כוללת 

, מנהליו או מי , עובדיוהיועץאם למרות כל האמור לעיל ייקבע עקב דרישה או טענה של  .21.6

וונת הצדדים שהיחסים מטעמו, על ידי גורם כלשהו, כי חרף האמור בהסכם זה, ולמרות כ
יהיו יחסים שבין מזמין עבודה לבין קבלן, היחסים הינם  היועץביניהם ו/או לבין עובדי 

 30-, ולא יאוחר ממיד עם דרישה ,לחברהלהשיב  היועץמעביד, אזי מתחייב  -יחסי עובד 
בהתאם להוראות חוזה זה או את  מהחברהמהתמורה החודשית שקיבל בפועל  40% ימים,

לבין עלות השכר שהיה משולם  ליועץ החברהבין התמורה החודשית ששולמה על ידי  ההפרש
יתה מתקשרת עם עובד שכיר באותו תוכן והיקף התקשרות לפי ילעובד אם ההחברה על ידי 

הגבוה. חישוב ההחזר כאמור יתבצע למפרע, מיום תחילת תוקפו של חוזה זה ויצורפו לו 
 כל תשלום.  הפרשי ריבית והצמדה ממועד ביצוע

ו/או לשפותה, מיד עם דרישה ראשונה, בכל סכום  החברההיועץ מתחייב לפצות את  .21.7
שתידרש לשלם ו/או שיהא עליה לשלם ובכל ההוצאות שתישא ו/או תידרש לשאת בהן עקב 

או מי מטעמה לבין היועץ ו/או עובדיו ו/או  החברהמעביד בין -טענה לקיומם של יחסי עובד
 אך מבלי לגרוע, הוצאות משפטיות להן תידרש.מי מטעמו, לרבות, 

, מנימוקים סבירים, לדרוש החלפת עובד מעובדיו של היועץ העוסק תהיה רשאית החברה .21.8
. יובהר, כי אין בסעיף זה כדי לגרוע הבמתן השירותים, והיועץ מתחייב להיענות לדרישת

 מעביד כמפורט לעיל.-מהסכמת הצדדים כי לא יהיו כל יחסי עובד

 תיאום ודיווח .22

היועץ מתחייב ליתן את השירותים ולבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה בתיאום ותוך  .22.1
 . הממונהועם  החברהקיום קשר מתמיד ויעיל עם 
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, יגיש היועץ דין וחשבון בכתב על פעולותיו, ובכלל זה החברהבכל מועד שייקבע על ידי  .22.2

עד לאותה עת בקשר עם השירותים.  את כל המסמכים אשר נערכו על ידו לממונהימסור 
ולמי מטעמה, על פי דרישתה מעת לעת, דיווחים שוטפים, בכתב  חברהבנוסף, ימסור היועץ ל

רשאי לדרוש כי הדו"חות וההנחיות האמורים,  הממונהובעל פה, בנוגע למתן השירותים. 
והנחיות הרשאה  החברהמלקבל ידאג היועץ, במידת הצורך, כן  או חלקם, ייערכו בכתב.

  . ולגבי המשך פעולותי

את מתן  הממונהו/או  החברהאישור ב ה אוהסכמאין במוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי  .22.3
 ומאחריות היועץאת  השירותים ו/או שלב כלשהו משלבי מתן השירותים, כדי לשחרר

ו, לרבות אך לא רק, לעניין הפרת זכויות שירותים הניתנים על ידלהמקצועית הבלעדית 
 .רים, הזכות לפרטיות או כל זכות אחרת המוגנת בדיןיוצ

 איסור הסבת החוזה .23

 את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או רשאי להסב לאחר היועץ אין .23.1

 מראש בכתב. המזמיןלמסור לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת 

המזמין רשאי למסור את ביצועה של העבודה כולה או מקצתה, אלא בהסכמת  היועץאין  .23.2
למנהל בכתב על רצונו למסור את ביצועו של חלק כלשהוא  היועץמראש ובכתב. הודיע 

בכתב תוך זמן סביר על  יועץמהעבודה לקבלן משנה, שיצוין בהודעה, יודיע המנהל ל
 הסכמתו או התנגדותו לכך.

במפורש בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה  ואת הסכמת ן המזמיןנת .23.3
ישא באחריות מלאה לכל  היועץמאחריותו ומהתחייבויותיו לפי החוזה, ו היועץפוטרת את 

 מעשה של כל מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם.-מעשה או אי

תהא רשאית להמחות ולהעביר את חובותיה  החברהמוסכם בזה על ידי הצדדים כי  .23.4
, לפי הסכם זה, לכל אדם או גוף אחר, כפי שתמצא לנכון. ניתנה הודעה היועץוזכויותיה כלפי 

, יום לפחות 14, בהתראה של על העברת הזכויות והחובות לאדם או גוף כאמורכתב ליועץ ב
על אותו אדם היועץ כלפי החברה מועד שייקבע בהודעה, כל זכויות וחובות היחולו, החל מ

 יחולו בהתאמה כלפי אותו אדם או גוף כאמור.היועץ וחובות  או גוף וזכויות

 תקופת ההתקשרות .24

ועד שיינקב בהודעת החברה ותהא עד למועד למזמין תחל במהיועץ תקופת ההתקשרות בין  .24.1
. החל ממועד קבלת ההיתר תחל תקופת תחזוקה ועדכון מהמשרד להגנ"ס בו יתקבל ההיתר

להאריכה, על פי שיקול דעתה בתקופות בנות שנה חודשים אשר החברה תהא רשאית 12בת 
 שנים. 6או חלק ממנה, וזאת עד לתקופה נוספת מקסימאלית בת 

לפי שיקול ו מכל סיבה שהיארשאית בכל עת,  החברה, תהא לעיל 24.1בסעיף על אף האמור  .24.2
 יום 14 תימסר ליועץ לפחותש בכתבזה לידי סיום בהודעה  הסכםדעתה הבלעדי, להביא 

בעניין. במקרה זה ובכל מקרה  התביעדרישה ו/או ו/או  הלא תהיה כל טענמראש, וליועץ 
חובה לפצות ו/או לשלם ליועץ החברה , לא תחול על החברה אחר של ביטול ההסכם על ידי

ניתנו, ש ככל, ו בפועלבגין השירותים שניתנו על ידרט לתשלום התמורה תשלום כלשהו, פ

 .פסקת ההתקשרותלמועד ה עד

היה לקוי, חסר, רשלני היועץ על ידי  השירותיםהיה ומתן מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה,  .24.3
יועץ לא קיים אחר האו ש, החברהדעתה הבלעדי של או בלתי מקצועי, לפי שיקול 

רשאית להביא החברה תהא  או במקרה שהיועץ לא עמד בלוחות הזמנים, ,הוראותיה
ימים ובה פורטו טענותיה  7לביטולו המידי של חוזה זה, ובלבד שנתנה על כך התראה בת 

והטעון תיקון לא תוקן באופן מלא לשביעות רצונה  יםודרישותיה באשר לאופן מתן השירות
 הימים האמורים. 7במהלך 
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תהא רשאית לבטל את הסכם זה באופן מידי החברה יות האמור לעיל, מבלי לגרוע מכלל .24.4

 וללא מתן הודעה מוקדמת, במקרים הבאים:

כפושט רגל,  והוגשה בקשה למינוי כונס נכסים )זמני או קבוע(, להכרזתהיועץ נגד  .24.4.1
באיחוד היועץ נמצא או אם  ,יום 60תוך בוטל למינוי מפרק )זמני או קבוע( והמינוי לא 

 או אם הוגשה בקשה לאיחוד תיקים; ,תיקים

 ועיקול זה לא הוסר תוך שבועיים.היועץ של  וצו עיקול על נכס מנכסי הוטל .24.4.2

היועץ העביר ו/או המחה זכויותיו ו/או חובותיו ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה  .24.4.3
 לצד ג'. 

היועץ החליף את אנשי הצוות מטעמו ללא קבלת אישור מאת החברה וללא עדכון של  .24.4.4
 חברה.ה

, לרבות חובות חברההיועץ נמצא במצב שעלול להעמידו בניגוד עניינים עם חובותיו ל .24.4.5

הנאמנות והאמון, ואשר עלולים ליצור ניגוד עניינים כאמור לעיל ו/או קשורים למתן 
 השירותים.

אינה שבעת רצון מתפקוד היועץ ו/או עבודתו ו/או תוצריו או שהיועץ אינו החברה  .24.4.6
 יותיו לפי הסכם זה.מקיים את התחייבו

ימים ממועד קבלת הודעה  3היועץ הפר את ההסכם הפרה יסודית ולא תיקן אותה תוך  .24.4.7
 בכתב על כך מאת החברה.

, החברהשל  הח כל דין או הסכם, זכויותיובכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכ .24.5
בתוקפם המלא, כאילו לא שארו ימטעמו לא יפגעו, כל אלה י תוהביטחונו יועץחובותיו של ה

 בוטל ההסכם.

ליועץ תמורה דלעיל, תשלם החברה  24.4 -24.3הובא ההסכם לידי גמר כאמור בסעיפים  .24.6
השירותים שניתנו לה בפועל בניכוי הוצאותיה ו/או נזקיה הישירים ו/או העקיפים על  בגין

, שכר ו/או פיצוי ו/או תשלום נוסףפי תחשיביה. מלבד תשלום זה, לא יהיה היועץ זכאי לכל 
 תביעה בקשר לכך.  וליועץ לא תהא כל טענה או

תהא החברה מכל סיבה שהיא, דלעיל,  24.4 -24.3סעיפים בהובא ההסכם לידי גמר כאמור  .24.7
לאחר ולהשתמש לצורך כך בכל מסמך שהוכן על ידי  השירותיםביצוע את רשאית למסור 

לא תהיינה כל טענות, דרישות או תביעות מכל סוג שהוא בשל וליועץ ללא תשלום היועץ 
עביר יא וכבון במסמכים, והילא תהא כל זכות עליועץ כותה זו. מוצהר ומוסכם, כי שימוש בז

 , ללא תמורה, לידי החברה.וחברה והמצויים אצללאת כל המסמכים על סוגיהם השייכים 
כלפי היועץ, החברה למען הסר יועץ מודגש, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מטענות וזכויות 

בגין נזקים שנגרמו לה עקב אחד או יותר מהאירועים לרבות דרישה להשבת כספים 
 דלעיל.  24.4 -24.3המפורטים בסעיפים 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לבטל הסכם זה במקרה של הפרתו היסודית  .24.8
 .1970-על ידי מי מהם, בהתאם להוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם( התשל"א

החברה מכל סיבה שהיא, החברה ידי -, יובהר כי אם ההסכם יבוטל עלספקלמען הסר  .24.9
אשר היועץ סיפק לה  אסטרטגיתהתכנית ה אתתשמור בבעלותה ובחזקתה המלאה 

 תהא לה זכות מלאה בהם.  חברהבמסגרת השירותים, ומוסכם על הצדדים כי ל

 היעדר בלעדיות .25

תהיה רשאית, אם תמצא לנכון  החברהליועץ לא תהיה בלעדיות ביחס למתן השירותים.  .25.1
ין על חשבונה או להעסיק מבין עובדיה מומחה או מומחים לשם ייעוץ לעשות זאת, להזמ

 , בכל עניין הקשור ו/או הכרוך במתן השירותים. חברהל
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הוזמן מומחה כאמור, בין אם לפני חתימת ההסכם ובין לאחר אותו מועד, יסייע היועץ בידי  .25.2

מך המצויים המומחה בביצוע תפקידו, ישתף עמו פעולה וימציא לו כל מידע, נתון ומס
 .   החברה ברשותו ואשר יידרשו על ידי המומחה או על ידי

ליועץ לא תהיה איזו זכות קדימה ו/או עדיפות ו/או זכות אחרת כלשהי למתן שירותים ו/או  .25.3
בביצוע שירותים, אשר אינם כלולים בהסכם זה. היועץ נותן בזה את הסכמתו הבלתי 

ן בשירותים שניתנו על פי הסכם זה, לרבות תמצא לנכוהחברה מסויגת לעשות כל שימוש ש
 לצורך קבלת שירותים נוספים כאמור. 

 תמורה .26

לתמורה זכאי  היועץיהא  על כל נספחיו, וכל מחויבויותיו לפי ההסכם השירותיםבגין ביצוע  .26.1
  "(.התמורה)להלן: " ₪בגובה ______________  פאושלית

 התמורה תשולם לפי אבני הדרך הבאות : .26.2

 כלל הנושאים פגישת התנעה במסגרת יוצגו ליועץ החברה   הזוכה יתאם מול נציג

מול תיאומים הצגת לוח . לאחר להסדרה במסגרת עדכון היתר הפליטההנדרשים 

 תשלום כמקדמה  20% –וקבלת אישורולנציג החברה הגורמים הנדרשים 

 לצורך הכנת  כל מסמך אחר הנדרשיערוך , והזוכה יבצע סקר תהליכים ופליטות

 לאישור החברה.עם הגשת טיוטה  35% –לידי נציג החברה  םהבקשה ויגיש אות

  את הבקשה ויגיש  ,עדכוני החברההטמעת לאחר  ,מסמכיםההזוכה ישלים את

וגש על ידי הזוכה ובאחריותו לדאוג ת הבקשהלרשויות.  להיתר פליטה תסופיה

כולל העתק אחד שיימסר  לתנאים הנדרשים להגשתו לרבות מספר העתקים הנדרש

 לרשויות.הגשת התכניות עם  35% –לחברה 

  עם קבלת המענה לבקשה החברה תעדכן את הזוכה בסיום התהליך או בהשלמות

במידה ויידרשו על ידי הרשויות. נתבקש הזוכה בביצוע עדכון/השלמות במסגרת 

, (תקים הנדרשומספר הע)כולל הגשת הבקשה המעדכנת ב תהליך אישור הבקשה

 לאחר השלמת תהליך האישור  10% –ישלים זאת על חשבונות וללא תוספת תמורה. 

  .וקבלת ההיתר

 ווסף מע"מ כשיעורו על פי הדין.תתמורה יל .26.3

 .עד למועד קבלת היתר הפליטה המעודכןמובהר כי התמורה הנה עבור מתן שירותים  .26.4

מכפלת שעות העבודה והעדכון יהא זכאי היועץ לתמורה בגובה בגין תקופת התחזוקה  .26.5
שיבוצעו על ידו ויאושרו על ידי החברה במחיר השעתי שהוצע על ידו במכרז. תנאי התשלום 

ימים מתום החודש בו הומצאה חשבונית המס על ידי היועץ  30של תמורה זו יהיו שוטף + 
 לחברה. במקרה של מחלוקת תוארך תקופת התשלום עד לבירור מלא של המחלוקת.

 השירותיםכוללת בגין כל מרכיבי קבועה והינה תמורה  י התמורה לעילמובהר בזאת כ .26.6
, לרבות כל הוצאה הנדרשת לצורך ולרבות כל פעולה ומטלה נלוות המתבצעות במסגרתה

הוצאות הציוד, כח האדם והחומרים הנדרשים למתן  מתן השירותים בשלמותן, נשיאה בכל
  .השירותיםמפרט השירותים, הסדרי תנועה וכיו"ב, והכול כמפורט ב

שא בהוצאה כלשהי, תחול ת החברהמוצהר בזה כי פרט למקרים בהם נאמר במפורש כי  .26.7
 בין אם הדבר נקבע בחוזה במפורש ובין אם לאו. היועץההוצאה האמורה על 
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ללא כל שינוי ו/או עדכון  םבתוקפ ושאריי אותם נקב בהצעתו, היועץתעריפי הזכייה של  .26.8

 .כל תקופת ההסכםבמהלך 

מובהר ומוסכם כי, תנודות במדדים מכל סוג שהוא, בריבית, בשכר עבודה, במסים,  .26.9
תעריפי לספק ע"פ ההסכם לא ישנו את  יועץארנונות, תשלומים ומחירי חומרים אשר על ה

  הזכייה הנ"ל והם יישארו בתוקפם ללא כל שינוי ו/או עדכון במהלך כל תקופת ההסכם.

ישלם  היועץכי  מוסכםכל סעד העומד לזכות החברה, מבלי לגרוע מפיצויים מוסכמים :  .26.10
 לחברה פיצויים מוסכמים מראש ללא הוכחת נזק בשל ההפרות המפורטות להלן: 

גובה הפיצוי המוסכם )לכל אירוע( בשקלים  תיאור ההפרה
 חדשים

תגובה לבקשות החברה תוך היעדר מענה / 
 ימים מרגע הפניה  14

החל מהיום בגין כל יום איחור,  ₪ 200עד 
 הראשון

 

החברה תהא זכאית לחלט את סכום הפיצויים המוסכמים מהערבות הבנקאית או לנכותם  .26.11
או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.  ליועץמכל תשלום שיגיע 

 ליועץחילוט הפיצויים המוסכמים מהערבות הבנקאית או ניכויים מהתשלומים המגיעים 
 מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.  היועץבדרך אחרת, לא ישחררו את או גבייתם 

הצדדים מצהירים כי סכומי הפיצוי הנקובים לעיל הינם סבירים בנסיבות העניין ומשקפים  .26.12
 נכונה את הערכת הנזק שייגרם לחברה עקב הפרת ההסכם כאמור לעיל. 

ים בשל אי ביצוע משביע פיצוי מהיועץכל האמור לעיל לא יפגע בזכותה של החברה לתבוע  .26.13
רצון של השירותים או בעד הפרה אחרת כלשהי של תנאי הסכם זה בהתאם לאמור בו, או 
על פי כל דין. למען הסר כל ספק, הטלת פיצויים מוסכמים כאמור לא יגרעו מכל זכות ו/או 

 טענה ו/או סעד ו/או תרופה להן זכאית החברה. 

 והודעות ויתור על הודעה נוטריונית .27

שני הצדדים מוותרים בזאת על הצורך בשליחת התראות או הודעות נוטריוניות ועצם הפרת  .27.1
 החוזה או אי קיומו או אי קיום כל תנאי הימנו ישמשו במקום התראה או הודעה כזאת. 

של  כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד שני לפי חוזה זה, תינתן במכתב רשום לפי הכתובת .27.2
בדואר  או תימסר במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה השני המפורטת בחוזה, הצד

 שעות מזמן מסירתה בדואר. 48רשום, דינה כדין הודעה שנמסרה ביד, כעבור 

 זכויות יוצרים .28

התכניות המסמכים, וכל מסמך אחר מכל סוג, ובכלל זה כל כל מוסכם על הצדדים, כי  .28.1
על ידי  יערךחומר אחר שיכל כן וההגשות הקשורות במתן השירותים על פי הסכם זה, ו

רשאי לעשות היועץ אינו ו ,החברה ה הבלעדית שליהיו בבעלות היועץ במסגרת השירותים,

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

לעיל, היועץ מתחייב לשמור את המסמכים המצוינים,  28.1אמור בסעיף מבלי לגרוע מה .28.2
בצורה מסודרת, מעודכנת וממוינת, ולא להשמידם אלא באישור מראש ובכתב על ידי 

 .החברה
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א זכאית לקבל את כל המסמכים או חלק מהם בכל עת שהיא, תה החברהמוסכם בזה, כי  .28.3

מיד עם  לחברהבין במשך ביצוע הסכם זה ובין לאחר סיומו, והיועץ מתחייב למוסרם 
 .   החברהדרישתה, בצירוף כל הביאורים שיידרשו, לשביעות רצונה המלאה של 

ו/או חלקם, והוא ליועץ לא תהא, מכל סיבה שהיא, זכות עיכבון או שיעבוד על המסמכים  .28.4
ושימוש של  החברהו/או לנציג  חברהלא יהיה זכאי, מכל סיבה שהיא, למנוע מסירתם ל

 , בין בעצמה ובין באמצעות אחרים.בהם כפי שתמצא לנכון החברה

 סודיות .29

, למסור, לגלות, לפרסם לחשוף או ולא להעבירעל סודיות מוחלטת מתחייב לשמור היועץ  .29.1
 ופרסום, תכנית, חומר, מסמך עיוני או מעשי כל מידעלרמוז לכל אדם ו/או גוף כלשהו 

לא שמתחייב  ואוה ,החברהמתן השירותים ו/או בקשר עם במסגרת  שנאסף או נתקבל
לכל מטרה אחרת שהיא, למעט מתן השירותים עם ולצורך  ולהשתמש בכל מידע שהגיע אלי

 החברהאלא אם קיבל הסכמה מראש ובכתב מאת  ,על פי הסכם זה וורך מילוי תפקידלצ

הינה הבעלים של כל מידע, מסמך  החברהלמען הסר יועץ, מובהר, כי  תקבע. זוובתנאים ש
 ותוכנית כאמור.

 ג'בנספח על הצהרת סודיות בנוסח המפורט  אנשי הצוות מטעמוהיועץ יחתום ויחתים את  .29.2
 ימה על ההסכם.כתנאי לחת להסכם

 תחרות-ניגוד עניינים ואי .30

, חברההיועץ מתחייב שלא להימצא במצב שעלול להעמידו בניגוד עניינים עם חובותיו ל .30.1
, מיד וללא דיחוי, חברהלרבות חובות הנאמנות והאמון, ובכל מקרה מתחייב היועץ לדווח ל

ליצור ניגוד עניינים על כל עניין או נושא או התפתות אשר יש לגביהם עניין ואשר עלולים 
 יש עניין בהם.    חברהכאמור לעיל ו/או קשורים למתן השירותים ו/או של

 מתן השירותיםסוק, בין במישרין ובין בעקיפין, בכל דבר הקשור עם לעלא היועץ מתחייב ש .30.2
 לכך. החברה, אלא במידה שקיבל את הסכמת החברהאלא באמצעות 

תעמוד בתוקפה גם  לעיל 30.2יף כאמור בסע היועץשל  יותיומובהר ומוסכם כי התחייבו .30.3
לאחר תום תקופת הסכם זה ו/או לאחר ביטולו על ידי מי מהצדדים, תהא עילת הביטול 

 אשר תהא.

 אחריות  .31

הצדדים כי האחריות הבלעדית עבור השירותים תחול על היועץ בלבד ולפיכך מוסכם בין  .31.1
למסמכים הקשורים בייעוץ ו/או אשר הוכנו על ידי היועץ על פי חוזה  החברהאישוריה של 

 החברהזה לא ישחררו את היועץ מאחריות המקצועית המלאה הנ"ל ואין בכך כדי להטיל על 
ב ו/או לכשרות השירותים ו/או התוכניות ו/או ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי לטי

 מסמכים, כאמור.

ו/או לצד שלישי בגין מתן  לחברההיועץ יהיה אחראי לנזק, הפסד או הוצאה שיגרמו  .31.2
 השירותים.

לכל נזק ו/או אבדן אשר יגרמו לגוף, לרכוש ו/או  החברההיועץ יהיה לבדו אחראי כלפי  .31.3
ו/או בקשר עם הפרת ג' כלשהו אשר נגרם עקב ו/או לעובדיה ו/או לצד  החברהלציוד של 

טעות ו/או השמטה של ו/או מחדל  התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או בקשר למעשה ו/או
 היועץ ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו, תוך כדי ביצוע השירותים או בקשר אליהם.

העובדים המועסקים  , כלפיהחברהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היועץ אחראי כלפי  .31.4
על ידו ו/או כלפי כל אדם הפועל מטעמו ו/או כלפי צד שלישי כלשהו, לכל נזק לגוף או לרכוש 

 מחדלו/או  או אובדן או נזק אחר מכל סוג שהוא שיגרם להם או לרכושם, עקב מעשה
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, טעות ו/או השמטה של היועץ או מי מטעמו תוך כדי ביצוע השירותים או בקשר רשלניים

 ם.אליה

ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל אובדן  החברההיועץ פוטר את  .31.5
על כל סכום שתחויב  החברהו/או נזק לגוף ו/או לרכוש, כאמור בהסכם זה. היועץ ישפה את 

לשלם או ששילמה בגין נזק או אובדן להם אחראי היועץ, כאמור לעיל ו/או עפ"י כל דין, 
תודיע  החברהאות המשפטיות השונות שתישא בהן בקשר לחיוב כאמור. לרבות בגין ההוצ

 ליועץ על תביעה ו/או דרישה כאמור ותינתן לו האפשרות להתגונן מפניה. 

בגין כל נזק שיגרם לה עקב שגיאה מקצועית של  החברהבנוסף, היועץ ישפה ו/או יפצה את  .31.6
היועץ ו/או התרשלות במילוי חובתו המקצועית לרבות עקב שימוש בציוד ו/או חומרים ו/או 
אבזרים לקויים. למען הסר יועץ מובהר, כי אחריותו של היועץ תחול גם לאחר תום תקופת 

 הסכם זה. 

ו/או הליכים אחרים ים משפטיים ויתקיימו הליכבמידה  לחברהלסייע היועץ מתחייב  .31.7

זאת הן בתקופת ההתקשרות על פי הסכם זה והן לאחר גמר  -מתן השירותים הקשורים ל
ובכלל זה ימציא לה כל  החברההסכם זה מכל סיבה שהיא. היועץ מתחייב לשתף פעולה עם 

מידע, נתון ומסמך המצויים ברשותו ו/או בתחום ידיעתו ואשר יידרשו על ידה, גם אם 
 במסגרת ההליכים כאמור.

היועץ יהיה אחראי, הוא לבדו, כלפי כל הרשויות המוסמכות בגין כל הוראת דין המתייחסת  .31.8
לבטיחות בביצוע השירותים, אופן ביצוען ותשלום כל התשלומים שיש לשלם על פי דין בגין 

 ביצועו של הסכם זה.

בהסכם זה וניזוק, עקב כך, מבלי לגרוע מכלליות האמור, הפר היועץ איזו מהתחייבויותיו  .31.9
 רכוש ו/או ציוד, בכל דרך שהיא, יהיה היועץ אחראי בלעדית לכל נזק כאמור.

היועץ מתחייב לתקן ו/או להשלים ו/או להשיב לקדמות כל נזק ו/או אובדן, שנגרמו כאמור  .31.10
לעיל, מיד לאחר התרחשותם. היה והיועץ לא יתקן ו/או ישלים ו/או ישיב לקדמות כל נזק 

רשאית לתקן את הנזק ולחייב את היועץ בעלות  החברהו/או אובדן בהקדם האפשרי, תהא 

  .10%שנגרמה לה בתוספת 

היועץ מתחייב לעשות שימוש בחומרים מכל סוג ובלבד שאינם מוגנים בזכויות יוצרים ו/או  .31.11
זכות קנינית אחרת, ומתחייב לפעול על פי כל הוראות הדין בקשר עם שימוש בחומרים 

 האמורים, לרבות אך לא רק, חוק הגנת הפרטיות.

 ביטוח .32

דין, על היועץ לערוך ולקיים, על  מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי הסכם זה או על פי כל .32.1
' דנספח את הביטוחים ויתר ההוראות כמפורט בנספח הביטוח המסומן כ חשבון היועץ,

 המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 ערבות ביצוע .33

בערבות בנקאית מקורית אוטונומית  היועץעם קבלת ההודעה על הזכייה במכרז ימציא  .33.1

 מהתמורה 10%ר וידוע בישראל, לפקודת החברה, בסכום של שניתנה על ידי בנק מוכ
 ___ "( לתקופה של ערבות  הביצוע" –)להלן בתוספת מע"מ על ידו  השהוצע תהפאושלי
 חתומה בידי מורשי החתימה של הבנק, וזאת ע"פ הנוסח המופיע בנספח ג' להסכם.חודשים, 

מן וזאת לתקופה  ש"ח _____בידי החברה ערבות בגובה  היועץ, יפקיד עם קבלת ההיתר .33.2
 חודשים ועל פי הנוסח המצורף כנספח ג' להסכם. 13של 

החברה מבקשת להבהיר כי בכל מקרה של מתן שירותי תחזוקה או עדכון שעלותם הכוללת  .33.3
תהא החברה רשאית לדרוש מאת היועץ ערבות נוספת  ₪ ______________תעלה על 
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מועד סיום ביצוע השינויים ו/או העדכונים מגובה התמורה ליועץ וזאת עד ל 10%בגובה 

 להיתר.

אם לא תוחלף הערבות כאמור או לא יוארך תוקפה במועד, תהא זכאית החברה לחלט את  .33.4
הערבות וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו תהא זכאית החברה על פי הסכם זה ו/או על פי 

 כל דין. 

יום לאחר  30ותוחזר לקבלן  ועץהיערבות הביצוע תשמש כערבות למתן השירותים על ידי  .33.5
, ובכפוף קבלת היתר הפליטהפקיעתו של החוזה או ביטולו כדין לפי המוקדם, או לאחר 

 את התחייבויותיו. היועץלזכותה של החברה לחלט כל סכום ממנה במקרה של הפרה שיפר 

ית סוגיות פתוחות, לרבות אך לא רק, הליך המתקיים בב וליועץבמקרה בו קיימים לחברה  .33.6
המשפט, תישאר הערבות הבנקאית בידיה של החברה, ואף תוארך במידת הצורך, עד לתום 

 ימים לאחר הסדרת הסוגיה.  30

החברה תהא רשאית לממש את הערבות, כולה או חלקה, ללא התראה מוקדמת בכל עת בה  .33.7

תה, תנאי מתנאי ההסכם, וכן תהיה רשאית לעכב בידיה, או לזקוף, לפי שיקול דע היועץיפר 
כלפיה, אף אם לא הגיע מועד פירעונו. מובהר  היועץכל סכום מדמי הערבות, כנגד כל חוב של 

 כי הערבות תהווה כפיצוי מוסכם עבור נזקים שייגרמו לחברה ללא צורך בהוכחת גובהם.

להמציא לחברה, מיידית,  היועץמימשה החברה את הערבות, כולה או מקצתה, מתחייב  .33.8
מעודכנת לגובה סכום הערבות האחרון. דינה של הערבות הבנקאית ערבות בנקאית חדשה ו

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

לא נותר חייב לחברה כל סכום  והיועץבוטל ההסכם, או הסתיים תוקפו מכל סיבה שהיא,  .33.9
 את הערבות.  ליועץשהוא, תחזיר החברה 

במקרה של  היועץהערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של אין בגובה  .33.10
 מימושה או בכל מקרה שהוא. 

 שימוש או אי שימוש בזכויות .34

על פי החוזה במקרה מסוים  שימוש בזכות כלשהי המוקנית לההימנעות החברה מלעשות  .34.1
 אין בה ולא תתפרש בשום אופן כוויתור על אותה הזכות באותו מקרה או בכלל. -או בכלל 

הסכמה מצד החברה לסטייה בתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו  .34.2
 ממנה גזרה שווה למקרה אחר.

, לא ע"י החברה או מטעמהשניתנו על פיו כל ויתור או ארכה לתנאי החוזה או להוראות  .34.3
 היועץיפגעו בזכויות החברה, ולא ישמשו כצידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום מצד 

 של התחייבויותיו על פי החוזה.

 קיזוז .35

על פי החוזה, כל חוב, בין שקצוב ובין  יועץהחברה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ל .35.1
ו/או על פי כל דין. מובהר בזאת, כי הוראות על פי החוזה  יועץשאינו קצוב, המגיע לו מה

 סעיף זה אינן גורעות מזכותו של החברה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת.

 סמכות השיפוט .36

בתל אביב בלבד,  מוסכם על הצדדים כי על הסכם זה יחול הדין הישראלי, וכי לבתי המשפט .36.1
שתתגלע בין הצדדים בקשר  תהיה סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל תביעה ו/או מחלוקת

 לחוזה זה.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל מחלוקת ו/או תביעה שתועבר לבית המשפט המוסמך  .36.2
 על פי החוזה. היועץלא תהווה עילה לשינוי ו/או לעיכוב ביצוע התחייבויות 
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 פרשנות .37

 במקרה של סתירה, בין הוראה מהוראות הסכם זה לבין הוראה ברורה ומפורשת במסמך .37.1
בשאלה איזו הוראה מבין ההוראות  המזמיןאחר מהמסמכים המהווים את ההסכם יכריע 

תהא סופית ובלתי  המזמיןהכרעת  .תהא עדיפה על רעותה, )אשר על כן יש לנהוג על פיה(
 ניתנת לערעור.

מסופק בפירושו הנכון של מסמך  היועץסתירה בין הוראות ההסכם או שהיה  היועץגילה  .37.2
 לשם קבלת הנחיות כיצד לנהוג. לחברהו מסמך אחר הנוגע לו יפנה מיד ממסמכי ההסכם א

בכתב תוך שבעה ימים מיום קבלת הפניה. מובהר בזאת כי  יועץיינתנו ל החברההנחיות  .37.3
 היועץוכי  המזמין יההכרעה בעניינים המפורטים לעיל תהא נתונה באופן מוחלט ובלעדי ביד

 יהא מחויב לנהוג על פי הנחיותיו והוראותיו של זה.

 ו י ת ו ר .38

 חמכוויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על ביצוע חובה שחייב היה הצד השני לבצע  .38.1
דין או הסכם לא ייחשב הדבר לויתור גורף במקרה עתידי דומה ולא יהא בויתור כאמור 

  משום תקדים לכל מקרה עתידי כאמור.

ר, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו מראש ובכתב כל ויתו .38.2
 ונחתמו על ידי הצדדים לחוזה זה.

 כתובות והודעות .39

  כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם. .39.1

סמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום לפי כתובות הצדדים, וכל מסמך כל  .39.2
שעות מתאריך  72ראו אותו כאילו נתקבל ע"י הנמען עם תום שנשלח בדואר רשום כאמור, י

 המשלוח.

 שינוי החוזה .40

 אין לשנות איזו מהוראות חוזה זה, אלא במסמך בכתב ובחתימת שני הצדדים.  .40.1

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 החברה

 

_______________ 

 

 

 

 היועץ

 

_________________ 
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 נספח א'

 

 מסמכי הצעת הזוכה במכרז 

 לרבות טופס הצעת המחיר של הזוכה
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 תנאי תשלום –נספח ב' 

 * כמפורט בהסכם *
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 נוסח ערבות ביצוע – 'גנספח 

 

 לכבוד

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

         40רחוב יצחק שדה 

 67212אביב, -תל

 

"( אנו מתחייבים בזאת כלפיכם בקשר עם חוזה של מכרז פומבי מס' המציעלבקשת ___________ )להלן: "
ולהבטחת ביצוע  לשירותי איכות הסביבה בע"מלהכנה והגשה של היתר פליטה עבור מפעל החברה  23-2020

לשלם לכם כל סכום או לרבות בתקופת תחזוקת ההיתר ועדכונו כל התחייבויות המציע על פי החוזה, 
ימי עסקים מיום קבלת דרישתכם,  3וזאת בתוך חדשים שקלים  _____________סכומים עד לסך של 

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.

 צורה שהיא. ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל

 

 בנק: ___________       תאריך: ________
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 ביטוח  - ד' נספח

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

 .(היועץ)שם _________________    -" המבוטח"

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

לשירותי לרבות עדכונו שירותי הכנה והגשת בקשה להיתר פליטה עבור החברה    -" השירותים"
 איכות הסביבה 

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

הביטוחים המפורטים את  ,שנים לאחר תום תקופת מתן השירותים 7מקצועית למשך תקופה נוספת של 
 "(.ביטוחי המבוטחלהלן )להלן: " 9 בסעיף

ימים לפני מועד תחילת  7מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  ללא כל דרישה .2
השירותים/ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים, אישור 
קיום ביטוח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח 

 "(. אישור ביטוחי המבוטח)להלן: " 2019-1-6וחיסכון 
לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור 
ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או 

 לעיל. 1למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף 

מבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד בכל פעם ש
 30לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, 

 יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.

ביטוח זה, לא  נספחמובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות 
תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי 

פורט הסכם זה גם אם ימנע מהמבוטח מתן השירותים בשל אי הצגת אישור על עריכת ביטוחי המבוטח כמ
לעיל. מוסכם כי המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים 
מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר למבוטח להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי 

 המבוטח כנדרש.

בהוראות נספח ביטוח זה, מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור  
אף אם יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית בהתאם 
להוראות המפקח על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי 

ב ולא מהווים פגיעה הביטוח המצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחיי
בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות בנספח ביטוח זה. כן 
מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על הביטוח כאמור, מבקש האישור יהא רשאי 

וזאת בכפוף להחליף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח חלופיים, 
 .להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור

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

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

 ידי מבקש האישור להגישה למבטחים. -יוחלט על

ור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל שינוי מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמ .4
או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בנספח ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש 
כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או 

ר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדב
להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות 

 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על-המבוטח על

ביטוח זה, על המבוטח  נספחבכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור ב .5
 ביטוח זה. נספחלשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות  לגרום
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ביטוח זה,  נספחמוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור ב
פי -מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות עלהינה בבחינת דרישה 

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

 ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.

לערוך ביטוחים נוספים ו/או ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או  .6
משלימים לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבון 

ידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על -המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על
מבקש האישור, למעט כלפי אדם שגרם  זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם

ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את -לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על
 , בכפוף לסעיף אחריות צולבת.בגין מעשי או מחדלי המבוטח מבקש האישור

מטעם מבקש , את מבקש האישור ואת הבאים מטעם המבוטחהמבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים  .7
ידי -ידי המבוטח ו/או על-האישור, מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על

מי מטעם ו/או עבור המבוטח למקום ביצוע השירותים ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש את המבוטח 
לגרוע מכלליות  )ומבלי כאמור לרכוש נזק עקב תוצאתי אבדן לרבות במפורש, לצורך ביצוע השירותים

האמור, לרבות משאיות, כלי רכב, נגררים וכלי שינוע כלשהם(, וכן מאחריות לאבדן או נזק אשר המבוטח 
)או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא  שיערוךזכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש והאבדן התוצאתי 

, יובהר כי הפטור פרת תנאי הפוליסות(ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או ה
 אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.יחול בין אם נערך ביטוח ובין אם לאו, 

בהתקשרות המבוטח עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על המבוטח לכלול בהסכמי  .8
זה ו/או לכלול את קבלני  נספחח על פי ההתקשרות עמם הוראות ביטוח "גב אל גב" לדרישות הביטו

 המשנה בביטוחי המבוטח בהתאמה כאמור.

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

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

 המבוטח ובין אם לאו. 

או קבלני משנה ו/או מי מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/
מטעמם, באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל תשלום ו/או 

 הוצאה שיישאו בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות.

 ביטוחי המבוטח: .9

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .9.1

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

הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה ועובדיהם וכן 
תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. סייג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף. למען 

ש האישור ורכוש מבקש האישור ייחשבו במפורש לצד הסר ספק, מבקש האישור, עובדי מבק
 שלישי.

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

 .₪ 1,000,000צד שלישי )רכוש( עד לסך  -מנועי 

 על מבקש האישורהביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת 
עקב מעשה ו/או מחדל של המבוטח ו/או הבאים מטעם המבוטח, בכפוף לסעיף אחריות צולבת על 

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

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. ₪ 000,0004, -שלא יפחת מ גבול אחריות

  ביטוח אחריות מעבידים .9.2
פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים -המבטח את חבות המבוטח על

, בשל פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולה להיגרם למי מעובדי המבוטח תוך כדי ו/או 1980 -התש"ם 
 עקב השירותים. 
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  א יכלול מגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה ומנוחה וכן בדבר העסקת נוער.הביטוח ל

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

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

 ביטוח אחריות מקצועית  .9.3
פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במהלך תקופת -המבטח את חבות המבוטח על

הביטוח, בגין טעות עקב מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד המבוטח ו/או מי מהפועלים מטעם 
 המבוטח. 

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

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

מבקש האישור  פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח, אך לא תביעת
 כנגד המבוטח.

הביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר אי יושר או מעילה באמון מצד עובדי המבוטח, אבדן מסמכים, 
 הוצאת דיבה ו/או לשון הרע, השמצה וחריגה מסמכות ונזק כספי או פיננסי.

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

 בתנאי הביטוח לא נבע מאי תשלום או מרמה של המבוטח.

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. ₪ 000,0002,  -לא יפחת מ גבול אחריות

 ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם: .10
ידי מבקש האישור וכי מבטח המבוטח מוותר על כל -הנערך עלהנם קודמים לכל ביטוח  .10.1

 טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור.
יום לאחר משלוח  30או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  השינוי לרע .10.2

 או הביטול.לרעה הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי 
טח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי הפרת תנאי ביטוחי המבו .10.3

המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור לקבלת פיצוי או שיפוי על 
 פי הביטוחים כאמור.

. חריג 2013היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  .10.4
וטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח רשלנות רבתי )אם קיים( יב

 . 1981 -וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור,  .10.5
 אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

וטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות על המב .10.6
 החלות על פיהן. 

 הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .11
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 חברות אחיות ו/או בעלי מניות ו/או הבעלים חברת אם ו/או חברות בנות ו/או 2

 (DD/MM/YYYY) הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו וחריגיה. יחד עם זאת, 

 ישור.תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש הא

 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* מבוטחה מבקש האישור*

שם: החברה לשירותי איכות 
סביבה ו/או חברת אם ו/או 
חברות בנות ו/או חברות 

 קשורות ו/או בעלי המניות 

 נדל"ן☐ _________שם: 

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 משנה קבלני☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 _________: ת.ז./ח.פ. 520036450ח.פ. : ת.ז./ח.פ.

 _________: מען , תל אביב40יצחק שדה : מען

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

אחריות  גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

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

 בהתאם כיסוי קוד לציין יש
 'ד לנספח

 מטבע סכום

 (302אחריות צולבת )  ₪ 4,000,000     צד ג'
 (304הרחב שיפוי )

 (305כלי יריה )
 (307קבלנים וקבלני משנה )

ויתור על תחלוף לטובת גורם 
 2(308אחר )

ויתור על תחלוף לטובת מבקש 
 (309האישור )

 (315כיסוי לתביעות המל"ל )
מבוטח נוסף בגין מעשי או 

גורם אחר  -מחדלי המבוטח 
(320) 

מבוטח נוסף בגין מעשי או 
מבקש  -מחדלי המבוטח 

 (321) האישור
מבקש האישור מוגדר כצד ג' 

(322) 
 (328ראשוניות )

רכוש מבקש האישור ייחשב 
 (329)כצד ג' 

 (304הרחב שיפוי )  ₪ 20,000,000     אחריות מעבידים
ויתור על תחלוף לטובת גורם 

 (308אחר )
ויתור על תחלוף לטובת מבקש 

 (309האישור )
 וייחשב היה - נוסף מבוטח

 מעובדי מי של כמעבידם
 (319) המבוטח

 (328ראשוניות )

 (301אבדן מסמכים )  ₪ 2,000,000     אחריות מקצועית
 (302אחריות צולבת )

דיבה, השמצה והוצאת לשון 
 (303הרע )

 (304הרחב שיפוי )
 (305כלי יריה )

ויתור על תחלוף לטובת גורם 
 (308אחר )

ויתור על תחלוף לטובת מבקש 
 (309האישור )

מבוטח נוסף בגין מעשי או 
גורם אחר  -מחדלי המבוטח 

(320) 
מבוטח נוסף בגין מעשי או 

מבקש  -מחדלי המבוטח 
 (321) האישור

 (325מרמה ואי יושר עובדים )
 (326פגיעה בפרטיות )
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 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. באישור ביטוח כללי * 

 

עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח 
(327) 

 (328ראשוניות )
 (332חודשים ) 12 -תקופת גילוי 

        אחר

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

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *

בדבר השינוי או  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 הביטול.

 חתימת האישור

 המבטח:
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 התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים –' הנספח 

 לכבוד
 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 
 התחייבות לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד ענייניםהנדון: 

 

( לביצוע "החברה" –והתחייבתי כלפי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן  : הואיל
 (; "העבודה" –)להלן  23-2020השירותים כמפורט במכרז מס' 

, או יובא לידיעתי, והוסבר לי כי במהלך מתן השירותים, או בקשר אליהם, אקבל לחזקתי : והואיל
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 

 (;"מידע סודי" –לחברה בקשר עם, פעולות החברה או עם העבודה )להלן 

י גילוי המידע הסודי בכל צורה שהיא, לכל אדם או גוף, עלול לגרום נזקים והוסבר לי, כ : והואיל
 כבדים לחברה ו/או לצדדים שלישיים:

 
 אי לכך, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן: 

הנני מתחייב לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע הסודי וכל הקשור או הנובע ממנו, לא  .1
 לשום אדם או גוף והכל לתקופה בלתי מוגבלת.לפרסמו ולא לגלותו בדרך כלשהי 

הנני מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת, לא לפרסם, לא לגלות ולא להביא לידיעת אדם או גוף  .2
(, והכל "פירוט העבודה" –כלשהם בדרך כלשהי, כל פרט הקשור לעבודה, במישרין או בעקיפין )להלן 

 לתקופה בלתי מוגבלת.
לא יחול על מידע הידוע לכלל הציבור, מידע שגילויו מחוייב על פי דין )במגבלות  2-ו 1האמור בסעיפים  .3

 חיוב הגילוי כאמור( או מידע שניתנה הסכמת החברה לגילויו, מראש ובכתב, ובמידה שניתנה.
 אני מתחייב לא לעשות שימוש במידע הסודי או בפרטי העבודה, אלא לטובת החברה ולצורך העבודה. .4
נקוט אמצעי זהירות קפדניים לאבטחת המידע הסודי ופרטי העבודה ולעשות את כל הנני מתחייב ל .5

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 

 עבודה.הנוגע ל
הנני מתחייב להחזיר לידיכם ולחזקתכם כל חומר כתוב או אחר, וכל חפץ או דבר, שקיבלתי מכם, או  .6

השייך לכם, ושהגיע לחזקתי, או לידי, עקב, בקשר עם, או בזמן מתן השירותים, בין מכם ובין מצדדים 
תק כלשהו של כל חומר שלישיים, וכל חומר שהכנתי עבורכם או עבורי. הנני מתחייב לא לשמור אצלי עו

כאמור, או של מידע סודי. למעט כל דו"ח או חומר אשר שימש כבסיס לדו"חות שהכנתי עבורכם 
 והדו"חות הנ"ל עצמם.

 .1977 -לחוק העונשין תשל"ז 118-119ידוע לי כי הפרת ההתחייבויות לסודיות מהווה עבירה לפי סעיפים  .7
חקירה ובדיקה שערכתי, אין מצב של ניגוד עניינים בין הנני מאשר כי למיטב ידיעתי ובדיקתי, לאחר  .8

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

אני אהיה אחראי כלפיכם בנזיקין ועל פי כל דין, לכל נזק, הפסד או הוצאה, מכל סוג, אשר יגרמו לכם,  .9
 שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת התחייבויות על פי כתב זה.  או לצד

הנני מתחייב להחתים כל עובד ו/או מועסק ו/או מבצע שירות על ידי בקשר למתן השירותים, על  .10
התחייבות כלפיכם הזהה להתחייבותי זו, להעביר עותק מההתחייבות החתומה לחברה וכן הנני ערב 

 לכל הפרה של התחייבות כאמור.
רה בו תופר התחייבות כלשהי על פי כתב זה, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין בכל מק .11

 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 

 ם המוטלת עלי על פי כל דין.ענייני
 : __________________ולראיה באתי על החתום        

 


