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 כללי .1

למתן  הצעות  את"( מזמינה בזהחברההחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: " .1.1
אוורור וטיפול בגזים עבור  הקמת מערכות איטום,עבודות ל לעשירותי תכנון ופיקוח 

)להלן: י איכות הסביבה בע"מ ייצוב מיצוק במפעל החברה לשירותמתקן 
 "(, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז להלן.השירותים"

 להלן טבלת ריכוז מועדים רלוונטיים במכרז: .1.2

 מועד פעילות

 13.01.2020 מועד פרסום המכרז

 21.01.2020   מועד כנס מציעים

 26.01.2020 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים 

 02.02.2020 ער לפרסום השאלות והתשובותמועד משו

 09.02.2020 המועד האחרון להגשת הצעות 

 

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

 

ה החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל אחד מן המועדים המנויים לעיל בהודע

(, ולא services.co.il/-http://enviroשתפורסם באתר האינטרנט של של החברה  )
 .תהא למי מהמציעים כל טענה או דרישה בקשר לכך

 עיקרי ההתקשרות .2

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

 . הייתה התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת המפורטת

מתקן לייצוב מיצוק )להלן:  תעשייתי נאות חובב-בפארק אקוהחברה מפעילה במפעלה  .2.1
 "(.המתקן"

 בהם טיפול גזים וליניקת   מערך מערכות ומתחמים, איטום לתכנן   מבקשת החברה  .2.2
 ". מתקן"ב אוורורמערכת ו

)להלן:  לעיל לבצע את הפרויקט 2.2החברה מבקשת על סמך התכנון המוגדר בסעיף  .2.3
כי ילווי תהל, המציע הזוכה יידרש להעניק לחברה שירותי תכנוןולפיכך  "העבודה"(

 המפורטות עבור העבודות  צמוד  ופיקוח ניהול פרויקט המכרז והרכש, פיקוח עליון , 
 "(:השירותים)להלן: "להלן 

 נהול תכנון של הפרויקט .2.3.1

 מכרז מס' 
03-2020 
 מסמך א'

 הזמנה להציע הצעות

http://enviro-services.co.il/


 

 

 .איטום מערכות ומבנים 1תכנון .2.3.2

 .לגזים הנפלטים בתהליךשאיבה  מערך  תכנון .2.3.3

 .תכנון מערכת טיפול בגזים .2.3.4

 .מבניםלאוורור מערכת תכנון  .2.3.5

 המזמין( תכנון מערכת הבקרה למתקנים השונים )על פי הצורך ודרישת .2.3.6

 ליווי הליך ההתקשרות עם הקבלן המבצע. .2.3.7

 ליווי הליכי ההתקשרות עם ספקים שונים לרכישת הציוד. .2.3.8

של  עד למסירתו  על העבודות  צמודו עליון  פיקוח,קט הפרוי ביצוע  ניהול .2.3.9
 .לחברההפרויקט 

 :השירותים יינתנו על ידי המציע הזוכה באמצעות .2.4

לתכנון צוות המקצועיים הנדרשים וכל אנשי המנהל תכנון )מתכנן ראשי(  .2.4.1
כולל מתן שירותי פיקוח עליון לביצוע  פרויקטשל הוהכנה לביצוע   מלא

 הפרויקט. 

ויבצע פיקוח צמוד על אשר ינהל את ביצוע העבודות )מפקח( ביצוע מנהל   .2.4.2
 . תוגדר במסגרת תכנית העבודהאשר  תקופת הביצועכל להעבודות

, של המציע הזוכה נפרדים עובדיםת שני מובהר כי השירותים יינתנו באמצעו
 אחד לביצוע שני התפקידים. עובדולא ניתן להציג בעל 

 תתחלק לשתי תקופות: המציע הזוכהתקופת ההתקשרות עם  .2.5

למן המועד שיינקב בצו התחלת עבודות למציע הזוכה הינה תקופת התכנון,  .2.5.1
 . רהאשר יאושרו על ידי החב  2לביצוע למסירת תוכניות ומפרטיםועד 

למען הסר ספק מובהר כי אין באישור החברה את התוכניות והמפרטים כדי 
לגרוע מאחריות המציע הזוכה, וכי האחריות המקצועית הבלעדית לכל תוצרי 

 התכנון הנה של המציע הזוכה.

תקבע החברה את מועד תחילת ביצוע העבודות והמציע  תקופת התכנון בתום  .2.5.2
צמוד פיקוח ול פרויקט, פיקוח עליון וניההזוכה יידרש להעניק שירותי 

באמצעות צוות מטעמו וזאת לכל אורך תקופת הביצוע שתיקבע על ידי 
 החברה.

מובהר כי ההתקשרות עם המציע הזוכה תסתיים במסירת המתקן על ידי החברה 

                                                 
 פרושו כל שלבי התכנון המפורטים במפרט הטכני המצורף למכרז זה.-ן תכנו 1
 תוכניות מאושרות  שנתנות לקבלן לביצוע העבודה -תוכניות לביצוע 2



 

 

 לשביעות רצונה ובהתאם להוראות ההסכם על נספחיו.

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

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

תים ואינה מובהר כי החברה לא תעניק לזוכה הרשאה בלעדית להענקת השירו .2.7
מתחייבת לספק לו עבודה בהיקף כלשהו ו/או בכלל. בנוסף, החברה תהא רשאית, בכל 

רות דומה ו/או מקביל, הכל יעת, להתיר גם לנותני שירותים אחרים להפעיל ולקיים ש
 לפי שיקול דעתה הבלעדי ולטובתה.

   תנאי סף : .3

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

לחוק חובת  חורגים מן התוספת השנייההחברה מבקשת להבהיר כי תנאי הסף שנקבעו 
 יסיון ומומחיות מיוחדים. זאת כיוון שמדובר בשירותי ייעוץ המצריכים ידע, נהמכרזים ו

( ועל כל תנאי הסף  JVתותר הגשת הצעה משותפת/מיזם )יובהר למען הסר כל ספק, כי לא 
להתקיים במציע עצמו ולא ניתן יהיה להסתמך על התקיימותו של תנאי סף בגורם אחר, 
 לרבות בכל אורגן או עובד או מועסק או בעלים של המציע או אדם או תאגיד הקשור עם המציע

 :ואלו התנאים  אלא אם כן פורש אחרת במסמכי המכרז.

מתקנים ואוורור  ליווי של איטוםובמתן שירותי תכנון  מוכח קודם ניסיון בעלהנו  ציעהמ .3.1
כאשר שונים גופים ו/או ארגונים ( פרויקטים שבוצעו עבור 3במסגרת שלושה )תעשייתיים 

 לגבי כל אחד מהם התקיימו כל התנאים הבאים במצטבר :

 לפני מע"מ. ₪ 3,000,000על  העמדעלות הביצוע של כל אחד מן הפרויקטים  .3.1.1

כל אחד מן הפרויקטים בוצע עבור גופים ו/או ארגונים בתחום התעשיה  .3.1.2
 הכימית.

 .2014הסתיים לאחר שנת כל אחד מן הפרויקטים  .3.1.3

המוצע מטעם המציע למתן השירותים עונה על כל התנאים  )המתכנן הראשי(התכנון מנהל  .3.2
 הבאים במצטבר :

ד או שקיים מסמך הבנות בינו מעבי-וא מועסק על ידי המציע ביחסי עובדה .3.2.1
לבין מנהל הפרויקט לפיו באם יוכרז כזוכה במכרז הוא יועסק על ידו כעובד 

 שכיר.

ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה  ראשוןבעל תואר הוא   .3.2.2
לה גבוהה באחד או בעל תואר מחוץ לישראל אשר הוכר על ידי המועצה להשכ

או ית, הנדסת מכונות, הנדסה אזרחית מהנדסה כימן התחומים הבאים: 
 הנדסת חשמל. 



 

 

מפורט של  מערכות  תכנוןניהול תכנון ושנים לפחות ב 5הוא בעל ניסיון של  .3.2.3
 בתעשיה הכימית, כל זאת בדיסיפלינות הקשורות לפרויקט.  

כל אחד עלות הביצוע של שהנדסיים  שלושה פרויקטים תכנן לפחות הוא  .3.2.4
לפחות היה אחד מהם ו, )לפני מע"מ(פחות ל ₪ 3,000,000עמדה על מהם 

 לעיל. 2.3.2-2.3.5 המפורטים בסעיפים תחומיםבאחד מן ה

כל אשר  (מפקחיםמנהלי ביצוע ) (3) שלושה לפחותביחסי עובד מעביד  –המציע מעסיק  .3.3
 בנפרד בכל הדרישות הבאות במצטבר:אחד מהם עונה 

שכלה גבוהה או בעל ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה לה ראשוןבעל תואר  .3.3.1
תואר מחוץ לישראל אשר הוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה באחד מן  

הנדסת ו מית, הנדסת מכונות, הנדסה אזרחיתהתחומים הבאים: הנדסה כי
   חשמל.

של  חמש שנים לפחות מהמפקחים הינו בעל ניסיון בניהול ביצוע של  כל אחד .3.3.2
 עמדה על חות פרויקט אחד לפעלות הביצוע של הנדסיים כאשר  פרויקטים
מובהר כי אין מניעה להציג את  .לכל מפקח לפחות )לפני מע"מ( ₪ 3,000,000

אותו פרויקט עבור מספר מפקחים ובלבד שכל אחד מהם עסק בניהול ביצוע 
  הפרויקט.

מובהר כי אחד מן המפקחים שיוצגו יוצב כמנהל הביצוע מטעם המציע הזוכה בביצוע 
 וע ופיקוח צמוד.שירותי ניהול הביצ

 1,000,000המציע הנו בעל מחזור הכנסות הנובע ממתן שירותי תכנון ופיקוח בהיקף של  .3.4
 .2018-ו 2017, 2016ח בכל אחת מן השנים "ש

 בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.המציע  .3.5

 מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו .4

הוכחת עמידתו בכל תנאי הסף בלא יוצא ם לכל המסמכים הנחוציעל המציע לצרף להצעתו את 
 :, וגם בלא קשר לתנאי הסף גם את המסמכים הבאיםמן הכלל, ומבלי לגרוע מכלליות הדרישה

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

מאת רשם החברות/השותפויות בדבר  1.12.2019תדפיס נתונים, שאינו מוקדם מתאריך  .4.2
 אגיד, מנהלי התאגיד והשעבודים הרובצים על נכסיו. פרטי רישום הת

כשהוא מלא  הכולל את פרטי המציע ופירוט ניסיונו הקודם כי המכרזלמסמ (1א)מסמך  .4.3
 וחתום כדין.

אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה חתום ומאושר ע"י רואה חשבון או עורך דין בנוסח  .4.4
 (.2א)מסמך 

  (.3א) ר מחזור הכנסות שלו, בנוסח מסמךאישור מאת רואה החשבון של המציע בדב .4.5

, חתום על ידי 1976–תצהיר בדבר קיום תנאים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .4.6



 

 

וכן אישור מפקיד שומה,  (,4א)מורשה חתימה מטעם המציע ומאושר כדין, בנוסח מסמך 
ד כי המציע , המעי1976-מרו"ח או מיועץ מס לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

ה וחוק מס מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנס
, או שהוא פטור מלנהלם, וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על 1976ערך מוסף, התשל"ז 

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

לפיו המציע מקיים את חובותיו  (5א)וסח מסמך תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים בנ .4.7
 בכל הנוגע לשמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה המפורטים שם. 

, חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המציע, לפיו המציע ו/או (6א)תצהיר, בנוסח מסמך  .4.8
ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו מן הבעלות בו ו/או  25%המחזיק בלמעלה מ מי 

א הורשעו בעבירה פלילית שיש עמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או ל
 או בעבירות שעניינן הפרת רישיון עסק ו/או פגיעה באיכות הסביבה בעבירות מירמה

( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, וכן, כי למיטב 7) שבעב ושבוצע
תביעות משפטיות או נגד מי מבין המנויים לעיל  ידיעתם של מורשי החתימה, לא מתנהלים

הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק או פשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים או חקירה פלילית או 
הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור, וכי הם לא הורשעו או נקנסו מנהלית בגין 

  צעות למכרז זה. ( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ה7) בשבעעבירות כאמור 

מציע שאינו עומד בתנאי זה יפרט בתצהיר את פרטי העבירות וכל נסיבה רלוונטית, וועדת 
המכרזים תחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי אם בנסיבות העניין יש לקבל את הצעתו אם 
לאו, והיא תהא רשאית לזמן אותו לשימוע ו/או לערוך שימוע בכתב ו/או לערוך בירורים 

בהקשר לכך, והמציע מסכים מראש לעריכת כל בירור כאמור.   מציע המבקש לקבל שונים 
החלטה של ועדת המכרזים בעניין זה רשאי, אך אינו חייב, לפנות לוועדת המכרזים לפחות 

 שבועיים לפני המועד לקבלת הצעות.

 כנדרש על ידי המציע. מהחתו (8א)הצהרת המציע בנוסח מסמך  .4.9

 בדבר אי לקיחת שוחד. (9א)מסמך התחייבות המציע בנוסח  .4.10

 חתומה על ידי המציע. (10א)הצהרה על אי תיאום מכרז בנוסח מסמך  .4.11

 קורות חיים של מנהל הפרויקט וכן תעודות השכלה והמלצות. .4.12

 קורות חיים של צוות המתכננים אשר יעסקו בפרויקט וכן תעודות השכלה והמלצות. .4.13

 והמלצות. קורות חיים של כל המפקחים וכן תעודות השכלה .4.14

מסמך המפרט את שיטת עבודתו ואת יתרונו היחסי של המציע במתן השירותים  .4.15
"(. אורך המסמך לא יעלה על שלושה מסמך המתודולוגיההמפורטים נשוא ההליך )להלן: "

 עמודים והוא יכלול התייחסות לכל הפרטים שלהלן :

)בין  ורטים במסמכי ההליךשיטת העבודה של המציע לביצוע השירותים המפ .4.15.1
ים, האופן בו המציע להתייחס לכוח האדם המוצע לביצוע השירותהיתר יש 

 הארגון ,שיטות הניתנות ליישום עבורו יבוצע התכנון ועוד(.לומד את צרכי 

 תכנון –מתכוון המציע ליישם את שיטת עבודתו בהתאם המציע האופן בו  .4.15.2
ת עם יועצים , ניהול הפרויקט, היוועצומפורט תכנון, חלופותלמס'  ראשוני



 

 

 נדרשים, פיקוח, ליווי הביצוע, הרצה ומסירה.

 .Ms Projectבפורמט  לוחות הזמנים לביצוע, התוצרים הצפויים ואבני הדרך .4.15.3

כל מסמכי המכרז, פרוטוקול כנס מציעים, מסמכי הודעות והבהרות שנשלחו למשתתפים  .4.16
ה, בתחתית בכתב, ככל שנשלחו, כשהם חתומים בחותמת החברה וחתימת מורשה החתימ

 כל עמוד. 

"( טופס המחיריםג' )להלן: "במסמך טופס המחירים של המציע לפי הנוסח המופיע  .4.17
ג' יש להגיש במעטפה אטומה נפרדת משאר מסמך  יודגש כי את כשהוא ממולא כנדרש. 

 מסמכי המכרז.

ים מובהר כי ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרש
 (. אחרתצוין במפורש  לגביהם )פרט למסמכים במכרז יהיו על שם המציע במכרז בלבד

 ונשיאה בהוצאות מסמכי המכרזקבלת  .5

ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות  להגשהאת חוברת מסמכי החברה  .5.1
 בהודעת הבקשה יש לכלול:  michrazim@escil.co.ilשליחת בקשה 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

 מספר טלפון ליצירת קשר; .5.1.5

 מספר פקס. .5.1.6

תועלה לאתר האינטרנט של החברה  לעיוןמובהר כי חוברת המכרז  .5.2

שאים לעיין במסמכי המציעים יהיו ר. services.co.il/-https://www.enviroבכתובת
המכרז באתר האינטרנט אולם הצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכים שיקבלו בדוא"ל או 

 עותק מודפס ממשרדי החברה בת"א ו/או במפעל החברה.

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות  .5.3
הנדרשות, תחולנה על  במכרז, ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות

המציע. בשום מקרה לא יהיה זכאי המציע לשיפוי או החזר בגין הוצאותיו לשם 
 השתתפותו במכרז. 

מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל הוצאה שהוציא מציע או לנזק שייגרם למציע  .5.4
במידה והחברה תחליט על ביטולו של המכרז מכל סיבה שהיא, וזאת הן בשלב הגשת 

והן לאחר מכן, ולרבות במקרה של קבלת הצעות אשר מרעות עם החברה ו/או  ההצעות
 במקרה של שינוי בצרכי החברה או במצבה הכלכלי.  

החברה תהא רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס  .5.5
שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, בכל אופן שהוא, ביוזמתה או במענה לשאלות 

https://www.enviro-services.co.il/


 

 

 פים. המשתת
השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז והם יובאו לידיעתם 
של רוכשי מסמכי המכרז באמצעות אתר האינרטנט. היה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי 
של החברה, שינוי או תיקון כאמור מחייבים מתן זמן היערכות נוסף למציעים, יידחה 

 ביעת החברה.  המועד להגשת ההצעות בהתאם לק

 הבהרות ושינויים(, חובה) כנס מציעים .6

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

להלן. מציע שלא  6.2עד הנקוב בסעיף אחרת, עליו לפנות לחברה ולפרטם בכתב, וזאת עד למו
יפנה לקבלת הבהרות כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע ומושתק מלהעלות בעתיד כל 

 טענה בדבר אי בהירויות, סתירות או אי התאמות כאמור.

כי המכרז וכל הנתונים עם הגשת הצעתו מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמ .6.1
הרלבנטיים מכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיסם. מציע שהגיש הצעה במכרז, יהיה 
מנוע מלטעון כנגד הוראות המכרז או כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או 
לתנאיו. לא התייחסה החברה לפניה ו/או השגה עד למועד שנקבע לצורך הגשת 

 ת פניית המציע.ההצעות יראו בכך דחיי

בפורמט   michrazim@escil.co.ilבדוא"ל  דימה מטיןשאלות הבהרה תוגשנה למר  .6.2
יש לוודא את קבלת הדוא"ל  10:00לא יאוחר מהשעה  26.01.2020וורד, עד ליום 

ת ו/או שאלות בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפוני
 שיוגשו בכל צורה אחרה, לא ייענו. 

תשובות ו/או הבהרות ו/או כל שינוי או תיקון בתנאי המכרז, ככל שיוחלט עליהם, בין  .6.3
אם במענה לפניות המציעים, ובין אם ביוזמת החברה, יפורסמו באתר האינטרנט של 

כן באתר החברה ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. באחריות המציעים להתעד
האינטרנט באופן שוטף עד למועד הגשת ההצעות, והמציעים יהיו מנועים מהעלאת כל 
טענה לגבי אי ידיעה אודות כל עדכון ו/או הבהרה ו/או תשובה שיפורסמו באתר 

 האינטרנט כאמור.

להסרת ספק, במצב בו תימצא סתירה או אי בהירות בין מסמכי המכרז השונים ו/או  .6.4
שבהם, תקבע החברה את הפרשנות המחייבת. למציע לא תהא כל בין הוראות שונות 

טענה ו/או תביעה הנובעת מאי בהירות ו/או סתירה במסמכי המכרז ו/או כל אי 
התאמה ו/או בגין הפירוש ו/או הנוסח שבחרה החברה אלא אם כן פנה בטרם מועד 

ות הגשת ההצעות ובמועד שנקבע לשאלות הבהרה והתריע על סתירה או אי בהיר
 כאמור.

החברה רשאית, להאריך את כל או חלק מהמועדים הקבועים במכרז זה. הודעה כאמור  .6.5
 תובא, בכתב, לידיעתם של רוכשי מסמכי המכרז או המציעים שנרשמו.

חובה, יתקיים בתאריך אשר השתתפות בו הינה כנס מציעים,  – (חובהכנס מציעים ) .6.6
רים במפעל החברה לשירותי איכות במרכז המבקהתכנסות  , 10:00בשעה  21.01.2020

לא ניתן יהא להגיש הצעה ללא השתתפות  תעשייתי נאות חובב.-הסביבה, פארק אקו
החברה תוכל לערוך סיור אחד או יותר ו/או סיורים נפרדים למציעים שונים, בכנס. 

  לרבות במועדים נוספים/אחרים, הכל לפי שיקול דעתה.

mailto:shikum@ESCIL.CO.IL


 

 

 אופן הגשת ההצעה: .7

במעטפה חלקה ללא סימני זיהוי על גביה ייכתב: "מכרז פומבי  הצעת המציע תוגש .7.1
 ".03-2020מספר 

, אשר יוכנסו חלקות נפרדות ללא סימני זיהויאת הצעתו יחלק המציע, לשתי מעטפות  .7.2
 לעיל. הצעת המציע תוגש כדלקמן: 7.1למעטפה השלישית המוזכרת בסעיף 

מעטפה מסמכים ואישורים" )להלן: " – 1"מעטפה  –רשם ייה יעל – 1 טפהמע .7.2.1
1" .) 

יגיש המציע, את כל מסמכי המכרז כשהם חתומים, לרבות הסכם  1במעטפה 
 4ד'( בצירוף כל המסמכים וכל האישורים כמפורט בסעיף מסמך ההתקשרות )

 . ג' )"טופס הצעת המחיר"( מסמך למעט אךלעיל, 

 "(.2מעטפה הצעת המחיר" )להלן: " – 2רשם "מעטפה ייה יעל – 2מעטפה  .7.2.2

 ג', ללא מע"מ.  מסמךגבי -יגיש המציע את הצעתו הכספית על 2במעטפה 

מעטפות המציעים תופקדנה במסירה אישית בתיבת המכרזים של החברה לשירותי איכות  .7.3
-במפעל החברה לשירותי איכות הסביבה, פארק אקו ת החברההסביבה במשרדי הנהל

ולא יאוחר  09:00החל מהשעה  09.02.2020, בתאריך ושם בלבד, תעשייתי נאות חובב.
הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה.  .מועד הגשת ההצעות"()להלן: " 14:00מהשעה 

 .חזרה מציע שיגיש את הצעתו לפני המועד האמור יוזמן לקחתה

עה בדואר או הגשתה בכל דרך אחרת שאינה שלשול המעטפה בתיבת משלוח ההצ .7.4
המכרזים, אינם עונים על דרישות המכרז. הצעה שלא תמצא, מכל סיבה שהיא, בתיבת 
המכרזים עד המועד האחרון להגשת ההצעות כאמור לעיל, לא תמנה בין ההצעות 

 לבעליה. הצעה שתוגש בטרם יחול מועד הגשת ההצעות תוחזר המשתתפות במכרז.

, והודעה על כך תועלה לאתר החברה רשאית בכל עת להאריך את המועד להגשת הצעות .7.5
 .האינטרנט של החברה

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

 מובהר כי:  .7.7

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

 החברה תהיה רשאית לפסול על הסף הצעה חסרה. .7.7.2

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

האמור לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים מכלליות גרוע ההתקשרות. מבלי ל
ככל שיחולו, לרבות מכס, בלו, מס קניה, וכיו"ב וכן שינויים בשיעורי מדד 
המחירים לצרכן ו/או התשומות ו/או כל עלות אחרת שהיא הקשורה במתן 

 השירותים ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה.



 

 

שים להשלמה וללא כל כל הנתונים הנדר הההצעה תוגש לאחר שהושלמו ב .7.7.4
במקרה של אי צירוף מסמך או השמטה, או שינוי הסתייגות או תיקון שהוא. 

או  מנוסח תנאי המכרז, או סטיה אחרת מתנאיהסתייגות או תוספת או 
ה או לקבלה, עם או בלי הצעהלפסול את  מסמכי המכרז תהא החברה רשאית

והכל לפי שיקול  הפגם האמור, או לאפשר תיקון כל פגם או חסר כאמור,
הודיעה החברה למשתתף כי היא להסרת ספק מובהר כי אם  דעתה המוחלט.

לחתום על הסכם ההתקשרות, ייחשב המשתתף מתעלמת מהסתייגות, וסרב 
החברה לא התייחסה  כל עודהדבר כהפרת התחייבויותיו והחברה 

חייב ידה במפורש אחרת, י-כאמור וכל עוד לא נקבע על או לפגם להסתייגויות
את הצדדים הנוסח של מסמכי ההזמנה, כפי שהוכן ע"י החברה ו/או עודכן על 

 ידה.

 תוקף ההצעה .8

החברה תהא רשאית לדרוש הארכת  .01.05.2020עד ליום הצעת המציע תעמוד בתוקפה  .8.1
 . חודשים נוספים 3למשך תוקף ההצעה 

 דירוג ההצעות ובחירת זוכה  .9

 לל:מהניקוד המשוק %50- ניקוד ציון האיכות .9.1

ציע ובהתאם לראיון בהתאם למסמכים שהוגשו על ידי המ יינתןניקוד איכות  .9.1.1
שיתקיים עם מציע ועם הצוות המוצע על ידו. בנוסף לכך, החברה רשאית 

  מצד ג' אחר. אליההמצוי בידי החברה ו/או הגיע  להתחשב במידע

 :נק'( יחושב על פי אמות המידה כדלהלן 100ניקוד האיכות )סה"כ כולל של  .9.1.2

ניקוד  קריטריון 
 מקסימלי

 שיטת הניקוד

בשנת  DUNSדירוג  א
)הגבוה מבין  2019-2017

משרדי הנדסה להשנים( 
 תכנון וניהול פרויקטים

 נקודות 5 – 1-3דירוג  10

 נקודות 7 – 4-5דירוג 

 נקודות 10 – 6-10דירוג 

ביצוע של עלות ה ב
מעבר  פרויקטיםה

   3.1לנדרש בתנאי סף 

מעל במצטבר ש"ח  4,000,000 של עד היקף 20
ת עמידה חהסכום הכולל הדרוש לצורך הוכ

 נקודות 4 –תנאי הסף ב

הסכום מעל במצטבר ש"ח  6,000,000של  היקף
תנאי ת עמידה בחהכולל הדרוש לצורך הוכ

 נקודות 10 –הסף 

מעל במצטבר ש"ח  10,000,000של מעל  היקף
ת עמידה חהסכום הכולל הדרוש לצורך הוכ

 נקודות 20 –ף תנאי הסב



 

 

 

בייעוץ ניסיון החברה  ג
פרויקטים וליווי של 

העונים על דרישות 
בחמש  3.1תנאי סף 

 השנים האחרונות

נקודות תינתנה בעבור כל פרויקט נוסף מעבר  4 20
לעיל ועד למקסימום  3.1לתנאי הסף בסעיף

 .20ניקוד 

ון נוסף נקודות תינתנה בעבור כל שנת ניסי 3 15 תכנון ניסיון מנהל  ד
לעיל ועד  3.2.3 מעבר לתנאי הסף בסעיף

 .15למקסימום ניקוד 

 ה
בהם  פרויקטיםמס' 

בוצע בנוסף לאיטום 
איטום  חללים גם

ומשטר לחצים בעבור 
 יחידות ציוד

ועד פרויקט נקודות תינתנה בעבור כל  5 15
 .15למקסימום ניקוד 

מס' מהנדסים בחברה  ו
 שנים 5בעלי ניסיון מעל 

ביחסי  המועסקים
 מעביד-עובד

 נקודות 3 –מהנדסים  5 10
 נקודות 5 –מהנדסים  10
 נקודות 10 –מהנדסים  10מעל 

מנהלי שנות ניסיון  ז
 (מפקחיםההביצוע )
צורך הוכחת שהוגשו ל

  3.3.2עמידה בתנאי סף 
המועסקים ביחסי 

 מעביד-עובד

נקודות תינתנה בעבור כל שנת ניסיון נוסף  2 10
   4-, עד ללעיל  3.3.2 סעיףמעבר לתנאי הסף ב

 10ועד למקסימום נקודות עבור עבור כל מפקח 

 בכללותו נקודות לקריטריון

  100 סה"כ 

 

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

 ת של ממליצים.תהא רשאית להתחשב בחוות דע

החברה יהיו רשאים לערוך בירורים ולקבל המלצות ו/או  וועדת המכרזים ו/א .9.1.4
התייחסויות הן ביחס לממליצים אליהם הפנה המציע, והן ביחס לכל אדם או 
גוף אחר, ולא תהא מוטלת עליהם כל חובה, בכל שלב שהוא, לגלות את תוכן 

זהות מוסרי המידע,  הבירורים או ההתייחסויות או ההמלצות, ו/או את
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.



 

 

מבלי לפגוע באמור, ומבלי להטיל עליה את החובה לעשות כן, החברה   .9.1.5
לאחר  –קול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל מציע רשאית, אך לא חייבת, על פי שי

כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר ניסיונו, מומחיותו,  – הצעותהגשת ה
מיומנותו, כישוריו והאמצעים העומדים לרשותו לבצע עבודות מהסוג ובהיקף 
של העבודות נשוא המכרז, וכן תהא רשאית לדרוש ראיות בדבר הרמה 

חייב לספק לחברה את מלוא המידע המקצועית של המציע, והמציע יהיה 
 להנחת דעתה.

החברה רשאית להתחשב בניסיון קודם עם המציע ו/או מי מהנהגים המוצעים  .9.1.6
עם גורמים אחרים ככל שידוע לחברה על ניסיון זה, לטוב ולרע. ככל שלחברה 
ניסיון קודם עם המציע, חוות הדעת של החברה תקבל משקל מכריע בעת מתן 

 ההמלצות. הניקוד ביחס ליתר

ציון איכות יובהר כי החברה תהא רשאית לפסול כל הצעה אשר לא קיבלה  .9.1.7
על אף האמור, במקרים מיוחדים,  נקודות. 100מתוך  נקודות 60של מינימלי 

רשאית, לפי שיקול דעתה המקצועי, לקבל הצעה שלא עמדה  החברהתהא 
של אותה בסף האיכות האמור, וזאת בהתחשב בנתונים הבאים: גובה הציון 

הצעה, מספר המציעים שקיבלו את הניקוד המינימאלי הנדרש, פער הציונים 
מובהר כי אין מדובר על  הכולל, יתרונות מיוחדים ויוצאי דופן של ההצעה.

 רשימה סגורה.

 מהניקוד המשוקלל %50-ניקוד ציון המחיר  .9.2

החברה תפתח את הצעותיהן הכספיות של מציעים אשר יעמדו ברף האיכות  .9.2.1
 נימאלי המפורט לעיל.המי

 המחיר המוצעהמציע יידרש לציין במסמך ג' את  -אופן הגשת הצעת המחיר  .9.2.2
והניקוד  על פי הטבלה המפורטת במסמך על ידו לביצוע השירותים

 מן הציון המשוקלל. 50%המקסימאלי בגינו יהא 

 ביותר הזולה ההצעה שבו באופן יחושבהציון  תהצעת המחיר הכולל עבור .9.2.3
 אחריה ינוקדו המחיר הצעות ושאר המירבי בציון תנוקד, שיםחד בשקלים

 :הבאה לנוסחה בהתאם יחסי באופן

 בשקלים הנבחנת בהצעה לחלק חדשים בשקלים ביותר הזולה)ההצעה 
 .הרלוונטי לרכיב ההצעה של המחיר ניקוד=  הרכיב משקל ( *חדשים

שירותים המחיר יהיה חיבור הנוסחה עבור הצעת המחיר לביצוע כל ה ציון .9.2.4
מושא מסמכי ההליך והצעת המחיר השעתית בהתאם למשקל המפורט בסעיף 

 לעיל. שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.

של המציע לצורך שקלול הציון הסופי לו יזכה יהיה  המחיר הצעת ציון .9.2.5
 .50%-התוצאה בין מכפלת ציון המחיר ב

ת המכרזים ישולשל אומדן יבלתהחברה מתכבדת להודיע כי  –אומדן  .9.2.6
החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, שלא כהגדרתו בתקנות חובת המכרזים. 

מצא על ידה, לפי שיקול דעתה, כהצעה  בלתי  סבירה, בין ילקבל הצעה שת
)נמוכה או  שהופקד בתיבההיתר משום שהיא חורגת במידה ניכרת מהאומדן 

 .גבוהה ממנו(



 

 

  סיכום הציונים ובחירת זוכה .9.3

ההצעה בעלת הניקוד המצטבר הגבוה ביותר, בכפוף לאמור בסעיף זה  .9.3.1
 לעיל, תיקבע כהצעה הזוכה.  10.1-10.2ובסעיפים 

על אף האמור לעיל, במקרה בו הצעה אחת בלבד תעמוד בכל תנאי הסף, תהא  .9.3.2
רשאית החברה שלא לבצע בדיקות איכות, ובמקרה זה תיבחן הצעה זו לפי 

 מן הניקוד. 100%שתהווה  אמת מידה יחידה של מחיר

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

 שיוצעו במסגרתן, והפערים בהם יצביעו על קיומה של תכסיסנות.המחירים 

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

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

 הצעתם.

 הודעה על זכייה והתקשרות:  .10

ה, ותחייב את החברה הודעת הזכייה תהיה בכתב, חתומה בידי המוסמך לכך מטעם החבר .10.1
והמציע, כאשר עם משלוח ההודעה יחשב הסכם ההתקשרות על כל תנאיו ונספחיו כנכרת 
בין הצדדים במועד המשלוח. שום הודעה אחרת, בין בכתב ובין בעל פה, לא תיצור כל 
טענת השתק או מניעות כלפי החברה או הענקת זכות כלשהי למציע. סייגה החברה את 

היה הזכייה על תנאי ובכפוף לסייגים ו/או התנאים הקבועים במכתב הודעת הזכייה, ת
 הזכייה. 

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

 ידי המציע.-ד' כאשר הוא חתום על מסמךאת ההסכם המצורף כ .10.2.1

ערבות בנקאית מקורית, אוטונומית, ובלתי מותנית שהוצאה על ידי בנק  .10.2.2
בישראל, להבטחת מילוי התחייבויותיו של המציע הזוכה על פי הוראות 

חודשים מיום הוצאתה לפקודת החברה לשירותי  12ההסכם, תקפה למשך 
 להסכם 18 בהתאם לקבוע בסעיף ₪ 100,000איכות הסביבה בע"מ, בגובה 

חודשים לאחר תום סיום ההתקשרות )לרבות  3אשר תחודש מעת לעת עד ל 
 .פיקוח(

 להסכם ההתקשרות; 1'נספח גשור על עריכת ביטוחים, כאמור באי .10.3

לעיל תוך התקופה האמורה  11.2לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  .10.4
ה, ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח יבמכתב הזכי

זכייתו של הזוכה במכרז מבלי זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית החברה לבטל את 
לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. 
כן תהא רשאית החברה במקרה זה )אך לא חייבת( להזמין את השירותים ממציע אשר 
השתתף במכרז ואשר דורג שני לאחר הזוכה מבין המציעים, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או 

 פי כל דין. -פי המכרז ו/או על-תרופה אחרים להם זכאית החברה על



 

 

הזוכה הפר את ההסכם הפרה יסודית וכתוצאה מכך החברה ביטלה את ההסכם תוך אם  .10.5
רשאית להזמין כל מציע אחר במכרז, לפי החברה חודשים ממועד מכתב הזכייה, תהיה  12

 רז זה. מכמושא סדר דירוג המציעים הסופי, לספק את השירותים 

זכה מציע, ולאחר מכן התברר לחברה כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע  .10.6
חלקי בלבד או מטעה, רשאית החברה לשלול את זכייתו מעיקרה, מבלי שהמציע יהיה 
זכאי לקבל כל פיצוי או החזר הוצאות, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת 

, כתוצאה מההפרה, לפי תנאי מסמכי מכרז זה או לפי כל להחברה ו/או לחברה, לפי העניין
 דין.

בהתבסס על מידע, הבטחה, התחייבות, מצג, הצעה, הבנה,  טענותהזוכה מנוע מלטעון  .10.7
פה, -פרסום, פרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ למסמכי המכרז, בין בכתב ובין בעל

 ן לאחריו.ובי –לרבות במסגרת הליכי מכרז זה  –בין לפני המכרז 

לא חידש הזוכה במכרז איזה מהרישיונות ו/או ההיתרים ו/או התעודות הנדרשים, תהא  .10.8
החברה רשאית, אף מטעם זה בלבד, לבטל את ההסכם, לחלט את ערבות הביצוע ולהיפרע 

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

 שמירת זכויות .11

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

 עקרון ה"עפרון הכחול" .12

הובא ענין הנוגע ו/או קשור ו/או נובע ממכרז זה בפני ערכאה שיפוטית ופסקה אותה  .12.1
עומדות בדרישות כל דין ערכאה כי הוראה או הוראות מהוראות מסמכי המכרז אינן 

ולפיכך פסולות ו/או פסולה הוראה מהוראות המכרז, לא יפגע הביטול או הצמצום האמור 
ביתר הוראות המכרז שיוותרו בתוקף ויפורשו באופן הרחב ביותר האפשרי העולה בקנה 
אחד עם ההוראה הפסולה, ויוסיפו לחול בין הצדדים תנאי ההסכם נשוא מכרז זה, אלא 

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

 אחריות .13

החברה אינה נושאת בכל אחריות להוצאות או נזקים שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו  .13.1
 במסגרת ו/או בקשר למכרז זה, ובפרט בשל אי קבלת הצעתו.

ה לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות מובהר במפורש, כי בכל מקר .13.2
 כלשהן בקשר עם השתתפותו במכרז זה, לרבות במקרה של ביטול המכרז על ידי החברה.

 סודיות .14

בקבלת מסמכי המכרז המציע מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על ידי  .14.1
הכלל או המחויב בגילוי  החברה בקשר או לצורך מתן השירותים, למעט מידע שהוא נחלת

 לפי חוק.

לשם מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה, מתחייב המציע לדאוג לשמירת סודיות כאמור  .14.2



 

 

 גם מצד עובדיו, קבלני המשנה שלו או כל מי מטעמו.

 המציע מתחייב לציית לכל הוראות החברה בכל הנוגע לשמירת סודיות. .14.3

מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו  כל מסמכי המכרז הינם רכוש החברה והמסמכים .14.4
והגשתה. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. 
לא הגיש המציע הצעה, או קיבל הודעה מהחברה כי לא זכה במכרז, יחזיר המציע מיד את 

 מסמכי המכרז, אם נדרש לעשות כן על ידי החברה.

 סמכות שיפוט ייחודית .15

ית והבלעדית לדון בכל תובענה ו/או עתירה ו/או תביעה הנוגעים למכרז זה על הסמכות הייחוד
 מסמכיו השונים תהא של בתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב.

 תנאים כלליים .16

החברה )או מי מטעמה( רשאית, על פי שיקול דעתה, לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים  .16.1
משלבי המכרז על מנת לבחון את  ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא בכל שלב

המציע והצעתו 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  .16.2
דתו בתנאי הסף באמצעות נתונים ו/או פרויקטים אשר לא הוצגו על למציע להוכיח את עמי

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.

לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות  החברה רשאית .16.3
ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת החברה 

 מונע הערכת ההצעה כדבעי.

החברה רשאית שלא לקבל הצעה של מציע אשר לפי שיקול דעתה ההרשעות ו/או  .16.4
מן הבעלות בו ו/או מי  25%-י מחזיק בלמעלה מההליכים המתנהלים לגביו או לגבי מ

( או נסיבותיהן מצדיקות 7ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו המפורטים במסמך א)
 זאת.

החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל הצעה של מציע שהיה לה ו/או למשרד  .16.5
שיקול דעתו לאיכות הסביבה ניסיון שלילי עימו או עם גורם הקשור עימו, וזאת על פי 

 הבלעדי, וכן הצעתו של מציע אשר יתקבלו לגביו חוות דעת ו/או המלצות שליליות במיוחד.

החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפצל את ביצוע העבודות בין  .16.6
שני מציעים, או יותר, או להתקשר עם מציע לביצוע חלק מהעבודות בלבד, וזאת מקום 

 או חלקים מהעבודות תומחר לפי שיקול דעתה באופן בלתי סביר. שבו מחירם של חלק

 בכבוד רב,                              

 בועז הירש                
  יו"ר ועדת מכרזים                

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ              



 

 

 
 מכרז מס'

 03-2020 
 (1מסמך א)

בדיקת תנאי פרטי מציע, 
 מסמכי הערכה סף ו

 

 פרטים להוכחת עמידה בתנאי סף ולשם קביעת הניקוד האיכותי של ההצעה

 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

 

במתן שירותי תכנון איטום  מוכח קודם ניסיון בעלהנו  המציע - 3.1 עמידה בתנאי הסף שבסעיף .2
( פרויקטים שבוצעו עבור גופים ו/או ארגונים 3ואוורור מתקנים תעשייתיים במסגרת שלושה )

 התנאים הבאים במצטבר :שונים כאשר לגבי כל אחד מהם התקיימו כל 

עלות הביצוע של כל אחד מן הפרויקטים ההיקף הכספי של ביצוע  כל אחד מן  )א(
 .לפני מע"מ. ₪ 3,000,000הפרויקטים עמדה על 

 )ב(כל אחד מן הפרויקטים בוצע עבור גופים ו/או ארגונים בתחום התעשיה הכימית.

 .2014)ג(כל אחד מן הפרויקטים הסתיים לאחר שנת 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 שם
הפרויקט/מקום 

 הביצוע  

תיאור 
 –הפעילות 

השירות המלא 
שניתן במסגרת 

 הפעילות

בוצע איטום  שנת ביצוע  היקף כספי
עבור ציוד 
)יש לסמן 

V) 

האם בוצע 
איטום 
ומשטר 

לחצים גם 
בעבור 

יחידות 
)יש  ציוד

 (Vלסמן 

      

      

      

      

      

      

 פים על בסיס רשימה זו. * ניתן להוסיף פרוייקטים נוס

)המתכנן הראשי( המוצע מטעם המציע למתן  התכנוןמנהל  3.2 עמידה בתנאי הסף שבסעיף .3
הנו בעל תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או בכל  השירותים

 ___________. בתחום:גבוהה לה להשכ מחוץ לישראל אשר הוכר על ידי המועצהתואר 

 תחילת העסקתו אצל המציע : _____________________.מועד 

 .המנהל הפרויקט ותעודות השכלה יש לצרף קו"ח* 

בניהול תכנון ותכנון מפורט של  מערכות הנו בעל ניסיון של ________ לפחות  מנהל המפרויקט
 בתעשיה הכימית, כל זאת בדיסיפלינות הקשורות לפרויקט.  

חות  שלושה פרויקטים הנדסיים שעלות הביצוע של כל אחד מהם תכנן לפבנוסף, המתכנן הראשי 
לפחות )לפני מע"מ(, ואחד מהם לפחות היה באחד מן התחומים  ₪ 3,000,000עמדה על 

 לתנאי המכרז:  2.3.2-2.3.5המפורטים בסעיפים 

 

 

 



 

 

תיאור הפרויקט  איש הקשר מזמין העבודות
והשירותים 

 שניתנו

האם היה באחד  היקף כספי
ומים התחמן 

2.2.3-בסעיפים 
? אם  לעיל 5.2.3

 איזה –כן 

     

     

     

     

     

 

מנהלי ביצוע    3ביחסי עובד מעביד או  לפחות  –המציע מעסיק  - 3.3 עמידה בתנאי הסף שבסעיף .4
בכל אחד מהם בעל תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה  (מפקחים)

מחוץ לישראל אשר הוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה באחד מן  התחומים או בעל תואר 
כל אחד מהם הינו בעל והבאים : הנדסה כימית, הנדסת מכונות, הנדסה אזרחית והנדסת חשמל,

הנדסיים כאשר עלות הביצוע של לפחות  פרויקטיםשל  חמש שנים לפחות ניסיון בניהול ביצוע של 
)לפני מע"מ( לפחות לכל מפקח. מובהר כי אין מניעה להציג  ₪ 3,000,000פרויקט אחד עמדה על  

 את אותו פרויקט עבור מספר מפקחים ובלבד שכל אחד מהם עסק בניהול ביצוע הפרויקט. 

 __________________א. שם המפקח : 

 פרטים אודות השכלה : _________________

 ___מספר שנות ניסיון בפיקוח על פרויקטים : __________

 ניסיון קודם :פירוט 

תיאור הפרויקט  איש הקשר מזמין העבודות
והשירותים 

 שניתנו

 היקף כספי

    

    

    



 

 

    

    

 

 ב. שם המפקח : 

 פרטים אודות השכלה : _________________

 מספר שנות ניסיון בפיקוח על פרויקטים : _____________

 ניסיון קודם :פירוט 

תיאור הפרויקט  ש הקשראי מזמין העבודות
והשירותים 

 שניתנו

 היקף כספי

    

    

    

    

    

 

 ג. שם המפקח : 

 פרטים אודות השכלה : _________________

 מספר שנות ניסיון בפיקוח על פרויקטים : _____________

 ניסיון קודם :פירוט 

תיאור הפרויקט  איש הקשר מזמין העבודות
והשירותים 

 שניתנו

 קף כספיהי

    



 

 

    

    

    

    

 

 לגבי כל מפקח * יש לצרף קו"ח 

 :_________ 2019-2017הגבוה ביותר של המציע בין השנים  DUNSדירוג  .5

 : שנים 5בעלי ניסיון מעל מספר המהנדסים המועסקים על ידי המציע ביחסי עובד מעביד  .6

.___________________ 

 

 

 על החתום:

                  ______________שם המציע: _______ 

תאריך:                       חתימת וחותמת המציע: ____________ 
____________________ 

 
 אישור עו"ד

 
הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, המוכר לי באופן אישי 

________________, והמוסמך לתת תצהיר זה / אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה _
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.
 
 

_______________________    ___________________________ 
 חתימת עוה"דחותמת +        תאריך

 
 
 
 
 



 

 

 

 מכרז מס'
03-2020 
 (2מסמך א)

אישור רישום תאגיד 
 וזכויות חתימה

 
 לכבוד

       לשירותי איכות הסביבה בע"מ החברה
        40רחוב יצחק שדה 

 67212אביב, -תל
 

 א. נ.,
 

 אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה הנדון:
 

 
"( מאשר המציע)להלן: " ___________________עו"ד של  ___________________אני הח"מ 

/ כל תאגיד אחר כגון עמותה או  בזה כי המציע התאגד כדין כ: חברה בע"מ / שותפות רשומה בישראל

וכי הינו תאגיד פעיל וקיים; כי המציע הצהיר בפניי כי אינו נמצא בהליכי פירוק,  אגודה שיתופית

כי נתקבלו אצל המציע כל ההחלטות וכל פשרה או הסדר וכי לא הוגשה בקשת פירוק כנגדו; 

האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין לחתימת המציע על מסמכי 

חתם/ו בפניי על הצהרה זו ועל כל יתר  ___________המכרז ולהגשת הצעתו למכרז; וכי ביום 

על/י ת.ז. שמספרה , ב______________________________מסמכי המכרז וההצעה ה"ה 

שהינו/ם מורשה/י חתימה של המציע אשר הוסמך/ו כדין  _____________________________

לחתום בשם המציע על כל המסמכים כאמור וכן על כל מסמך נוסף או אחר שיידרש לצורכי מכרז זה 

 .באופן שחתימתו מחייבת את המציע בהצעתו לפי כל דין והוצאתו אל הפועל

 

 

_______________  

 ,עו"ד 

    

      



 

 

 

 

 
 אישור רו"ח על מחזור כספי

 
 31.12.2018 -ו 31.12.2017, 31.12.2016אישור על מחזור כספי לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום הנדון : 

  
 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

 
 הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________.  .א

 
 31.12.2018 -ו 31.12.2017, 31.12.2016הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום  .ב

 בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו.
 

 לחילופין:
 

בוקרו על  31.12.2018 -ו 31.12.2017, 31.12.2016הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום 
 ידי רואי חשבון אחרים. 

 
, 31.12.2016חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנו לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום  .ג

אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת  31.12.2018 -ו 31.12.2017
 3מהנוסח האחיד

 
 לחילופין:

 
, 31.12.2016וח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום חוות הדעת / ד

כוללת חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט  31.12.2018 -ו 31.12.2017
 בסעיף ד' להלן.

 
 לחילופין:

 
, 31.12.2016תאמה( ליום חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בה

כוללת חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע  31.12.2018 -ו 31.12.2017
 המפורט בסעיף ד' להלן.

  
 31.12.2018 -ו 31.12.2017, 31.12.2016בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום  .ד

הנו כמפורט  תכנון ופיקוח של פרויקטים הנדסיים שירותי ע המחזור הכספי של חברתכם הנובע מביצו
 להלן :

 
 _________________________ לפני מע"מ - 2016שנת 
 _________________________ לפני מע"מ - 2017שנת 
 _________________________ לפני מע"מ - 2018שנת 

 
                                                                                                            

 בכבוד רב,         
                                                                                                           

                                                                               ___________________________ 
                    

 חתימת רואי החשבון        
 הערות: 

                                                 
יראו אותן כחוות  ,99לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  3

 דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד.
 

 מכרז מס'
03-2020 

 (3מסמך א)
אישור רו"ח על מחזור 

 כספי



 

 

  נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון בישראל– 
 . 2009אוגוסט 

 .יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח 



 

 

 

 מכרז מס'
03-2020 
 (4מסמך א)

היר בדבר קיום התנאים תצ
לפי חוק עסקאות עם גופים 

 ציבוריים

 
 תצהיר בדבר קיום התנאים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים

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

 צהיר/ה בזה כדלקמן: צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מ
 

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

 לתת תצהיר זה בשם המציע.
 
 -)להלן 1976 –ם, תשל"ו הריני נותן תצהיר זה בהתאם לדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריי .2

 "(.החוק"
 
הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע ו/או בעל זיקה אליו )כהגדרתו  .3

עבירה עפ"י חוק עובדים זרים )איסור  -בחוק( לא הורשע ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 
 -י חוק שכר מינימום, תשמ"ז, או לפ1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

(, או לחלופין, המציע ו/או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות )כהגדרתן לעיל(, 1987
 אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 
 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. 

שם המועמד, ולאחר שהזהרתיו כי שמספרה _________________, והמוסמך לתת תצהיר זה ב
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  

 
 



 

 

 
 לכבוד

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
 

 תצהיר בדבר קיום דיני עבודה
"( שהוא הגוף המציע" –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן  .1

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

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:

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

-תשי"א ומנוחה, עבודה שעות חוק ; 1949 -תש"ט לעבודה(, )החזרה המשוחררים החיילים
 הנוער, עבודת חוק ;1953-תשי"ג החניכות, חוק ;1951-תשי"א שנתית, חופשה חוק; 1951

 ;1954-תשי"ד העבודה, על הפיקוח ארגון חוק ;1954-תשי"ד נשים, עבודת חוק ;1953-תשי"ג
 עבודה שירות חוק ; 1959-תשי"ט התעסוקה, שירות חוק ;1958-תשי"ח השכר, הגנת חוק

 הסכמים חוק ;1995-תשנ"ה משולב[, ]נוסח הלאומי הביטוח חוק ; 1967-תשכ"ז חירום, בשעת

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

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

-חתשנ" מוגבלות, עם לאנשים זכויות שוויון לחוק ד' פרק;1996-תשנ"ו אדם, כוח קבלני ידי
-תשי"ז קיבוציים, הסכמים חוק ;1998-תשנ"ח מינית, הטרדה למניעת לחוק 8 סעיף ;1998
 גנטי, מידע לחוק 29 סעיף ;2001-תשס"א ולהתפטרות, לפיטורים מוקדמת הודעה חוק ; 1957

 בשעת עובדים על הגנה חוק ; 2002-תשס"ב עבודה(, )תנאי לעובד הודעה חוק ; 2000-תשס"א

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

 ;1997-תשנ"ז התקין(, במינהל או

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

__________                                                                                    __________________ 

 שם המצהיר+ חתימה                                                                                              תאריך
 

 אישור עו"ד
_______, הופיע בפני מר/גב' ________________ שכתובתו הריני לאשר, כי ביום _

______________________, המוכר לי באופן אישי / אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. 
שמספרה _________________, והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המועמד, ולאחר שהזהרתיו כי 

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

 
_______________________    ___________________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך
 

 מכרז מס'
03-2020 

 (5ך א)מסמ
תצהיר שמירת זכויות 

 עובדים

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.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm
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.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
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.tamas.gov.il/NR/exeres/A7A9F028-3364-4657-B55B-519576164BBD.htm
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.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
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.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.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
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


 

 

 
 

 

 

 תצהיר בדבר היעדר הרשעה פלילית
 

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

 
"( שהוא הגוף המציע" –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן  .1

"(. אני מצהיר/ה כי החברה" –ת הסביבה בע"מ )להלן המבקש להתקשר עם החברה לשירותי איכו
 הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

  
המציע וכל בעלי השליטה בו, מנהליו ומורשי החתימה שלו לא הורשעו בעבירה פלילית שיש עמה  .2

קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות מרמה או בעבירות שעניינן הפרת רישיון 
( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות 7) בשבעו/או פגיעה באיכות הסביבה וזאת  עסק

למכרז זה, ולמיטב ידיעתי לא מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל תביעות משפטיות או הליכים 
משפטיים הנוגעים לפירוק או פשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים או חקירה פלילית או הליכים 

בירה פלילית כאמור, והם לא הורשעו או נקנסו מנהלית בגין עבירות כאמור משפטיים בגין ע
 ( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה. 7) בשבע

 1968 -לעניין סעיף זה, "בעל שליטה" כמשמעו בחוק ניירות ערך תשכ"ח  

 נכון למעט:  2האמור בסעיף  .3

ט בסעיף זה את פרטי העבירות וההליכים שבגינם לעיל יפר 3מציע שאינו עומד בכל תנאי סעיף )
 (.אינו עומד בתנאי האמור, וכן כל נסיבה רלוונטית אחרת לעניין

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

        ____________________ 
 חתימת המצהיר                 

 
 
 

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

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

_______________________     ___________________________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך  

 מכרז מס'
03-2020 
 (6מסמך א)

תצהיר העדר הרשעה 
 פלילית



 

 

 
 

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

 
 

 
 הצהרת משתתף

,  לאחר שקראתי בעיון __________________ח.פ/ע.מ.  ____________________אני הח"מ 
ואת הסכם ההתקשרות,  םשירותיהובחנתי בחינה זהירה את מסמכי המכרז, ולרבות את מפרט 

ועיינתי במסמכים האחרים אשר צורפו למכרז, ולאחר שהשתתפתי/ מי מטעמי השתתף בכנס 
מאיזו מהתחייבויותיי כמפורט בשאר המציעים, מגיש את הצעתי כמפורט להלן וזאת מבלי לגרוע 

 מסמכי המכרז:

)לעניין תאגיד, באמצעות מורשי חתימה מטעמי( כי הבנתי את כל האמור במסמכי  הריני מאשר .1
המכרז וכן בדקתי את כל הגורמים הקשורים בביצוע השירותים ו/או העלולים להשפיע עליהם, 

 דרושים למתן השירותים נשוא מכרז זה. והנני מצהיר כי אני בעלי הידע, המומחיות והניסיון ה

הנני מצהיר כי בידי כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע כל התחייבויותיי על  .2
למסמכי המכרז,  ד'-ומסמך ב' המצורפים כלרבות  ירותםשהפי הסכם ההתקשרות ומפרט 

 פעול על פיהם.והריני מכיר את כל הדינים המתייחסים למתן השירותים ומתחייב ל

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

אני מתחייב לתת את השירותים בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז לפי המחירים  .4
 ונה המלא של החברה.שהצעתי, והנני מקבל על עצמי לבצע את השירותים האמורים לשביעות רצ

בהגשת הצעתי זו, הננו מתחייב כי היה ותתקשרו עמי בהסכם, אנהג על פי ההסכם שצורף  .5
למסמכי המכרז ולמפרט השירותים שצורף למכרז, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 
 על פי כל האמור בנספחים להסכם המהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ואני מקבל על עצמי את

 מלוא תנאיו, וכן כל חובה אחרת הנובעת ממנו.

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

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

האמורים )לרבות לאחר שלב ההודעה על הזוכה(. ידוע לי כי במקרה של אי התאמה מכל מין 
וסוג, תהא החברה זכאית לפסול את הצעתי ו/או לבטל את ההסכם שיחתם עמי, אם אזכה 

 עניין זה.במכרז, ולא תהא לי כל טענה בקשר ל

בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, הנני מציע לתת את השירותים  .8
נקבתי במסמך ג' )טופס המחירים( בהם המפורטים במסמכי המכרז בתמורה למחירים 

 המוגש יחד עם הצעתי זו. 

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

 שינוי בשכר עובדים ו/או שינויים במיסוי ו/או שינויים במחירי התשומות. 

 כרז מס'מ
 03-2020 

 (8א)מסמך 
 הצהרת המשתתף

 



 

 

הריני מתחייב כי תוך המועד שנקבע במסמכי המכרז אחתום ואפקיד בידי החברה את כל  .10
המכרז, וכן אתחיל לספק את השירותים ביום שהחברה המסמכים הנדרשים כאמור במסמכי 

 תורה לי כאמור במכתב הזכייה.

הנני מודע לכך כי אם לא אמלא אחר התחייבויותיי הכרוכות בזכייה במכרז, כולן או מקצתן,  .11
תהא החברה פטורה מכל התחייבות כלפיי ותהא זכאית למסור הזכות למתן השירותים 

לחלט את ערבות הביצוע, וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש  למשתתף אחר, ובנוסף תהא זכאית
 ללא הוכחת נזק שהחברה זכאית לו בגין נזקיה.

הנני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת בתום לב, ללא הסכם, תיאום או קשר עם אנשים או גופים  .12
 .אחרים 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.  .13

אני מוותר על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידי החברה בקשר עם אי  .14
מילוי או הפרת הוראה כלשהי הכלולה בהצעה זו ועצם חלוף הזמן או אי מילוי או הפרה של 

 הוראה כלשהי מההוראות הנ"ל תשמש במקום התראה כנ"ל.
 

 
מס' הזיהוי:   ם המציע: __________________________ ש

_______________________ 

חתימה וחותמת המציע:  ___________________________ כתובת רשומה:

______________ 

    תאריך: ___________

 
 הצהרת מורשי חתימה )ימולא במידה והמציע הינו תאגיד(

ר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת הרינו מצהירים כי הצעה זו הינה בגד
 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: ______________________ יע : ___________________ שם איש קשר מטעם המצ

 פקס' : _____________    מייל : ___________________________



 

 

 

 

 

   

 התחייבות בדבר מניעת שוחד 
 

 _______ מתחייב/ת בזה כדלקמן: ____אני הח"מ ____________ ת.ז. 
 
 –הנני נותן התחייבות זאת בשם ________________________ ח.פ. ____________ )להלן  .1

"(. החברה" –"( הגוף המבקש להתקשר עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן המציע"
 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת להתחייב בשם המציע.

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

מטעמו לא יהיה מעורב בהצעה, הבטחה, מתן, קבלה או שידול לקבלת טובת הנאה בעלת ערך 
כספי או לאו, בין במישרין ובין בעקיפין, כתמריץ או תגמול לעובד ציבור הפועל בין במעשה ובין 

 ה הקשורה בתפקידו.שבמחדל בעד או נגד פעול
 

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

 
 
 

        ____________________ 
 חתימת המצהיר             

 
 

 אישור עו"ד
 

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

שמספרה _________________, 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   

 מס'מכרז 
03-2020 
 (9נספח א')

התחייבות בדבר מניעת 
 שוחד
 



 

 

 

 

 

 

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז
 

אני הח"מ______________ מס' ת"ז _____________נושא משרה בחברת _____________ 

 )שם המציע( מצהיר בזאת כי: 

 וסמך לחתום על תצהיר זה בשם החברה ומנהליה. אני מ . 1

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

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

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

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

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

 עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.       

ם לעיל מעת החתימה על התצהיר יע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטיאני מתחייב להוד.       7

 מועד הגשת ההצעות .ועד 

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

 

 תאריך_________ שם החברה______________ חותמת החברה __________
  

 מצהיר ____________שם המצהיר___________ חתימת ה
 
 

 
 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 

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

 לאחר שהבינו את משמעותה המשפטית של חתימתם. 

 

_______________  ___________                            ___________ 

 שם עורך הדין                               מס' רישיון                                        חתימה

 
 

 מכרז 
03-2020 

 (10נספח א')
תצהיר בדבר אי תיאום 

 מכרז
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 מסמך ב'
 השירותיםמפרט 

 
 כללי של השירותים הנדרשיםהיקף  .1

יניקת ל להקים מערכת יעילה לאטום מערכות ומתחמים,  מבקשת החברה לשירותי איכות הסביבה 

 .מיצוק-מתקן ייצובל , כל זה מבנההאוורור מערכת לטיפול בגזים ולהקים מערכת לגזים, 

, ניהול הפרויקט, פיקוח יע הזוכה שייבחר יבצוע את הפעילות כלל הפעולות הנדרשות לתכנוןהמצ

  ופיקוח אשר יכללו בין היתר: עליון 

 נהול תכנון של הפרויקט 

 איטום מערכות ומבנים 4תכנון. 

 לגזים הנפלטים בתהליך.שאיבה  מערך  תכנון 

 תכנון מערכת טיפול בגזים. 

  םמבנילאוורור מערכת תכנון. 

  תכנון מערכת הבקרה למתקנים השונים )על פי הצורך ודרישת
 המזמין(

 .ליווי הליך ההתקשרות עם הקבלן המבצע 

 .ליווי הליכי ההתקשרות עם ספקים שונים לרכישת הציוד 

 עד  על העבודות  צמודו עליון  קט ופיקוחהפרוי ביצוע  ניהול
 .לחברהשל הפרויקט  למסירתו 

 

 שלבי העבודה .2

 ראשוניה שלב התכנון 2.1

 את תת השלבים המפורטים להלן: כוללתכנון ראשוני שלב ה

 המצב הקיים מיפוי, אפיון, ניתוח והערכה של  2.1.1

 הגדרת יעדים ודרישות למצב העתידי.  2.1.2

                                                 
 פרושו כל שלבי התכנון המפורטים במפרט הטכני המצורף למכרז זה.- תכנון 4

 
 'מכרז מס

  03-2020 
 מסמך ב

 מפרט השירותים 



 

 

 שונים לפתרון . בחינת תהליכים 2.1.3

אשר מבניהן  שונות( ישימות )לפחות שלוש חלופות של מס' חלופותמנהל התכנון יציג   2.1.4

שונות המציע יציג טכנולוגיות  הצגת החלופות ב .המעודפתחלופה החברה תבחר את ה

 לטיפול בגזים.

על התכנון הראשוני להציג את כלל ההיבטים הנדרשים המפורטים לעיל לרבות המלצה  2.1.5

 .כולל אומדן עלויות ראשוני על מערכת טיפול בגזים

יות השונות לרבות התיאום  מובהר בזאת כי מנהל התכנון )מתכנן ראשי( יהיה אמון על ריכוז הפעילו

 .או יועצים )פנימיים או חיצוניים לחב' התכנון(\ו צוות המתכנניםהנדרש מול 

 מפורטהתכנון שלב ה .3

 .תכנון מפורט לחלופה הנבחרת יבוצע  3.1

 לוח זמנים לביצוע פרויקט ול הנדרשים  המשאביםכל  בגמר התכנון המפורט יוצגו  3.2

הציפה בפרויקט. ניהול המשאבים בפרויקט,  הפרויקט, זיהוי הנתיב הקריטי ומרווחי

ניהול באפרים רציפות הייצור בתקופת הפרוייקט, פתרון בעיות עומס על משאבים, 

 והשרשרת הקריטית.

,אנלייזרים  בקרים את כל ה יתכנן את מערכת הבקרה ויאפיין בתכנון המפורט המתכנן  3.3

 נדרשים. ומכשור ה

 מפרטהכולל אמדן עלויות,  כתב כמויותהראשי להכין   באחריות המתכנןהתכנון המפורט בסיום   .4

החברה יוטמעו כפניה על פי שיקול אשר , לוח זמנים לביצוע הנדרשות עבודות הלביצוע  הנדסי 

 פרטנית לקבלנים קיימים או כמכרז בהתאם למורכבות ומשתנים נוספים. 

 

 ליווי מקצועי של החברה בהתקשרויות הנדרשות ליישום התכנון .5

שלבי  לחברה בכל ליווי מקצועי למתן דרש ית , היא חברת התכנוןרת סל השירותים הניתן ע"י במסג

 הצעות מחיראיתור ספקי ציוד,  ,מפרטים הכנתקבלן ביצוע,הפרוייקט, החל מהקמת ההתקשרות מול 

וכל הסדרה רגולטורית לציוד מיובא במידת הצורך רכישת יחידות ציוד, כתבי כמויות,  ,בעת הצורך

 . בודה או/ו פעילות אחרת הנדרשת לביצוע הפרויקט.ע

 

 פרויקט ופיקוח צמוד ביצוע הניהול  .6

ביצוע הפרויקט יתבצע על בסיס התוכניות המפורטות והמפרטים  לביצוע שנתנו ע"י  6.1

 חברת התכנון. 

בכל פיקוח מתן שירותי יהיה אמון על  בעצמו או באמצעות מפקח אחר  הפרויקט מנהל 6.2

 .  שלבי הביצוע

, אשר הוצגו ואושרו במסגרת באמצעות מפקחיםעבודת הפיקוח וניהול הפרויקט תתבצע  6.3

שלא נכלל במסמכי ההגשה תחייב קבלת אישור  /מנהל פרויקט. הוספת מפקחהמכרז

 . מראש מהחברה



 

 

מנהל התכנון יידרש לבצע " פיקוח עליון" בכל שלבי הפרויקט. מנהל התכנון וכן כל אחד  6.4

צים יידרשו לקחת  חלק על פי הצורך בישיבות עדכון על פי צרכי ממתכנני המשנה והיוע

 החברה.

מנהל הפרוייקט יידרש להשתתף בישיבות עדכון ולהציג מעת לעת את התוצרים או  6.5

 סטטוס עדכני של ביצוע שלבי הפרויקט.

 ותפ"מ ת בקרה תוכנ .7

דרש מנהל התכנון אחראי על כתיבה ועדכון תיאור פעולות מערכת )להלן:"תפ"מ"( נ 7.1

 למערכת הבקרה .

מנהל התכנון/פרויקט  אחראי על יצירת מסכים רלוונטיים, לרבות סנכרון עם חברת  7.2

ההנדסה שאמונה על מסכי הבקרה מטעם המזמין. על התפ"מ לכלול את כל פעולות 

 המערכת הרלוונטיות למערך שהוקם לרבות חיגורים והתניות.

 

  פיקוח צמודניהול פרויקט/  .8

 .צמוד על הפרויקטפיקוח ניהול פרויקט ו ע"י "חברת התכנון " השונים יבוצע שלבי הביצועבכל 

לחברה לרבות הרצה, הגשת ספר  ת העבודה למסירועד  תחילת העבודה ע"י קבלן  באתר משלב 

 הפיקוח הצמוד יכלול בין היתר:  מערכת, שרטוטים.

הכרת הפעילות  תוךולאורך כל שעות העבודה,   קיום נוכחות יומיומית באתר העבודה 8.1

. בשלב  המבצע ובכלל זה פעילויות הנערכות במקביל לעבודת הקבלןם באתר לפרטי

יהיה המפקח אחראי למתן אישור בתום כל שיוגדרו בתכנון הקמת אלמנטים קריטיים 

 שלב טרם מעבר לשלב הביצוע הבא.

ככל  ותביצוע שוטף ושיטתי של הבדיקות הנדרשות עפ"י תכנית הפיקוח ופרוגרמת הבדיק 8.2

 . שיידרשו

אשר יכלול בין היתר את פירוט העבודות שבוצעו, מילוי שוטף של יומן העבודה,  8.3

החתמת נציג הקבלן על דף היומן הרלוונטי המשאבים אשר היו בשטח )כ"א, ציוד וכו'(, 

 לשבוע הביצוע וניהול מעקב שוטף לסגירת הטיפול בנושאים שונים שיצוינו ביומן.

קבלת לוחות זמנים מעודכנים . ביצוע על פי התכנון המקוריאחר התקדמות ה מעקב 8.4

בהתאם לצורך. כל פיגור משמעותי ביחס ללוח הזמנים המקורי המוכתב בחוזה ירשם 

 וידווח. 

איכות החומרים והמוצרים המסופקים לאתר על פי המפרטים, תיעוד כל  לוודא כח 8.5

 אחר יישום הנחיותיו. המסמכים לרבות תוצאות הבדיקות הנדרשות בהקשר לכך ומעקב

 המפקח יאשר את הכמויות המצוינות בדפי החישוב שיוגשו על ידי הקבלן. 8.6

שור סופי של סעיפים אלה יהיה ימחירי הסעיפים החריגים בחשבון הקבלן. א בדיקת 8.7

 החברה.באחריות נציג 



 

 

לזמן ביקורי פיקוח עליון של צוות התכנון על בסיס קבוע. המפקח ינהל תיוק ומעקב  8.8

 ע הוראות הנגזרות מתוך דוחות הפיקוח העליון.ביצו

הפועלים באתר, ויוודא כי הם אכן  העבודהרישום של קבלני המשנה, הספקים וצוותי  8.9

 אלה שאושרו על ידו בשלב אישור תוכניות העבודה שהוגשו על ידי הקבלן.

 המפרט את התקדמות הביצוע באתר,( 10:00בכל יום ראשון )עד שעה שבועי דו"ח  הגשת 8.10

 אשר יכלול בין היתר עבודות שבוצעו, כמויות, יחידות ציוד שהותקנו, , בשבוע החולף

סיכום עלויות ביצוע מצטברות, אומדן לעלות העבודה הסופית, התייחסות לעמידה בלוח 

, סיכום בעיות איכות ביצוע ובעיות מיוחדות עדכון ההתקדמות בלו"ז )גאנט(,הזמנים, 

. תקלות וסטיות חריגות ידווחו מידית על פי הצורך. חותאירועים חריגים ונושאי בטי

 החברה.הדוח הנ"ל יוגש בתפוצה שתוגדר מפעם לפעם ע"י נציג 

 המפקח יהיה אחראי על קיום כלל דרישות מכרז הקבלן ליישום. 8.11

 סנכרון מלא עם נציג מטעם מזמין וכפוף להנחיותיו. 8.12

ע, רשאי המזמין, בתדירות במהלך חיי הפרויקט, הן בשלב התכנון והן בשלב הביצו 8.13

הרלוונטית לטעמו, לקיים דיוני מעקב לבחינת התקדמות הפרויקט בנוכחות המתכנן 

 או מנהל הביצוע.\הראשי ו

 ככל ויידרש ע"י המזמין, יוכנו ע"י המתכנן דוחות ביניים לסיכום השלמת אבני בדרך.  8.14

  .תהליכי ההרצה ביצוע 8.15

למסירת  תהיה אחראיחברת התכנון ת –ר מכיוון שבפרוייקט יופעל פיקוח צמוד באת 8.16

 . - FTK (Full Turn Key) Manufacturerהמתקן בתום כל הפעולות והעבודות כ

 

  לוח זמנים ודרישות לביצוע: .9

  של המציע הזוכה מסמך המתדולוגיהבהתאם ללחברה שלב התכנון הראשוני יוצג 

 . ימי עסקים 35 -ובכל מקרה לא יותר מ 

  ימי עסקים מסיום  7מול נציגי החברה בישיבה שתתואם תוך הצגת החלופות תאושר

 של התכנון הראשוני. 

 של המציע הזוכה  מסמך המתודולוגיהבהתאם ל השלב התכנון המפורט יוצג לחבר

 . ימי עסקים 45 –מאישור החלופה הנבחרת ובכל מקרה לא יותר מ 

 

 מרכיבים כלולים במסגרת הפעילות .10

  ההוצאות הנדרשות לביצועו לרבות העסקת מנהל שירותי התכנון כוללים את כל 

נסיעות  מפקחים, העסקת יועצים שונים )פנימיים וחיצוניים(, פרויקט,תכנון ומנהל 

 לצורך פגישות בנאות חובב, הדפסת תכניות הגשה במידת הצורך ועוד. 



 

 

  ככל שחברת ההנדסה תמצא לנכון שעליה לקיים התקשרות עם יועצים חיצוניים

כלולה  עבודתםיצוע מושלם של עבודות התכנון הנדרשת ויישומה, תהיה הנדרשים לב

 .הפעילות במסגרת

  כעותק קשיח וקבצים דיגיטליים מהסוג כלל החומר ותיק הפרוייקט יועברו

WORD, PDF, DWG  למזמין. המזמין רשאי מעת לעת לדרוש את קבלת החומר

להעביר לו את הקבצים שהוכן נכון למועד הדרישה ואילו מנהל הפרוייקט יידרש 

 ימי עסקים לכל היותר.  3העדכניים תוך 

 תהליך ושרטוטים בתום הפרויקט יבוצע עדכון תרשימי AS MADE  לכלל המתקן

 PDF, DWG כעותק קשיח וקבצים דיגיטליים מהסוג אשר יסופקו 

 

 

 זכויות יוצרים   .11

המסחריים  הספק מצהיר כי הוא בעל זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות .א

 החברהוהזכויות האחרות הגלומות באספקת השירותים והשימוש בהם על ידי 

"הזכויות הקנייניות"(, ולגבי הזכויות הקנייניות שאינן בבעלות  –והמשתמשים )להלן 

הספק, שיש בידו כל האישורים הדרושים מטעם בעלי הזכויות האמורות כדי לאפשר לו 

זה; כן מצהיר הספק כי אין ולא יהיה בשימוש  לספק את השירותים ולהתקשר בהסכם

בשירותים משום פגיעה בזכויות הקנייניות או בכל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו, וכי 

 לא הוגשה ולא ידוע לו על איום על הגשת תביעה כלשהי בגין הפרת זכויות כאמור.

קט יהיו זכויות היוצרים על התכנון, האמצעים והפטנטים שייווצרו במהלך הפרוי .ב

 כמפורט בהוראות ההסכם.בבעלות החברה 

 

 אחריות  .12

 ההתקשרויות  משלב התכנון אותו יבצע ויישומו באמצעות לווה את החברה י הספק

שיבוצע באמצעות  לביצוע הפרויקטלפי חוק חובת המכרזים והתהליכים הנדרשים 

 -ר כ יוגדמפעיל פיקוח צמוד באתר כגורם מתכלל של הפעילות אשר . הספק החברה

FTK (Full Turn Key) Manufacturer  אשר בסיום הפרויקט ימסור את

  הפרויקט בשלמותו לחברה.

 :חברת התכנון תעניק אחריות לשירותי התכנון מטעמה שיכללו בין היתר 

o  לתקופה שלא תפחת עמידות הציוד והאלמנטים הנדרשים לסביבת העבודה

 חודשים.  24 –מ 

o  נויים שתוכננו במתקן יביאו לשינויים המערכת והשי –הצלחת התכנון

לאיטום מערכות ומתחמים, יצירת משטר לחצים יעיל ליניקת הנדרשים 

 .מיצוק-גזים, טיפול בגזים ואוורור המבנה של מתקן ייצוב



 

 

 

 

 מידע שיסופק על ידי המזמין .13

  במסגרת הזכיה יועברו למציע הזוכה כלל הדרישות הפרטניות, דרישות הרגולציה

 .תכנון לעמודבהם נדרש ה

 .שרטוטי המתקן 

 .מידע אודות החומרים המטופלים במתקן 

  על אף האמור החברה תספק כל מידע הנדרש להצלחת הפרוייקט למעט מידע שלא

 נמצא ברשותה או שהפקתו היא חלק מהליך פרוייקט זה. 

 

 

 

 וחומר טכני ראשוני אור תהליךית .14
 :לק, באופן לא אטום, לשני מבניםמתקן ייצוב מיצוק מצוי בתוך מבנה סגור אחד המחו

 פסולות עד להזנתן לתהליך קבלה ואחסון מבנה . 

 התהליך מבנה. 

 

, לרבות פסולות המכילות ציאנידים, אמוניה, מתעשיות שונותמגוונות פסולות המתקן מבצע טיפול ב

ות וכן פסולות בעל 30%-25%בריכוז של  TOCו  30%-25%הלוגנים בריכוז של -סולפידים, אורגנו

 , ריח חריף, מדמיע ועוד(.VOCמרכיבים נדיפים )

 

 ,כשלוש טוןשל שני קווי ייצור זהים, כאשר לב התהליך בכל אחד מהם הוא מיקסר בקיבולת במתקן 

 לתוכו מזינים כטון פסולת וכטון וחצי חומרי גלם. 

חו"ג מוזן הפסולת מוזנת למיקסרים מאזור אחסון הפסולת, דרך משפכי הזנה ע"י מסועים ואילו ה

 דרך סילוסים וקווי נוזלים.

נוזל, בוצה, מוצק, אבקה. חומרי  -גלם מגוונים החומרי של פסולות והצבירה של המצבי יש לציין כי 

 גלם הם חומרים אנאורגניים לדוגמה צמנט, מלט, מים. 

 הנפרק ישירות המיקסר דמוי בטוןוממוצק באמצעות ערבוב חומרים במיקסר נוצר חומר מיוצב 

  .למטמנה לחומ"ס מפונהת ולמשאיו

 

, כאשר בסוף התהליך פעיל פחם יאבק ולפילטר יהמיקסרים מחוברים באמצעות מערך יניקה לפילטר

 משתחרר לאטמוספרה.ורובה אדרך יוצא  אוויר

מטר/שנייה  14מק"ת/שעה, מהירות אוויר בארובה כ 2600 ספיקת אוויר בארובה כבכל קו ייצור 

 נפחי. 3%-ור ישנה ארובה(. תכולת מים בארובה כ)הערה: בכל קו ייצ



 

 

 

 מחיצות אחסון ממשאיות.  4חלזוניים, ו  הזנה משפכי 4מכיל  , מבנה מקורה,מבנה קבלת פסולות

 חזית הפריקה סגורה עם וילונות, אשר מורמים מעלה חשמלית בעת שפיכת החומר ממשאית.

 

 התהליך:אוורור מבנה 

  :מ"ק.  15,000נפח החלל 

 8 15,000פוחים ציריים כ"א מ m3/h. 

  ג. בגמיקום התקנה: בחלק הגבוה ביותר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מבנה תהליך )אחד מקווי הייצור( – 1תמונה 

 

 :פסולותואחסון אוורור מבנה קבלת 

 ק"מ 6,000: החלל נפח . 

  000,מפוח אחד לספיקה של  מותקןלאוורור כללי m3/h12  כולל מערך תעלות אוויר

 למניעת פיזור ריחות במבנה.מעל משפכי הזנה ותאי אחסון ולטת אוויר הק



 

 

  יניקה מצוידות במגוף פרפרי מפוקד שיאפשר לרכז את עוצמת היניקה מבור הנקודות

 הקבלה הפעיל באותו רגע.

 .לצורך פינוי עשן , ישנם ארבעה מפוחים ציריים בחלק העליון של קיר חזית הצפונית 

 ק.מחוץ למבנה מצוידת במסנן פחם פעיל ומסנן הפרדת אב תעלת הפינוי האוויר אל 

 

 מבנה קבלת הפסולות )סקיצת אוורור קיימת( – 2תמונה 

 



 

 

 
 תחשיב נפחי מבנים במתקן  – 3תמונה 

 

 

 

 מטאורולוגיים נתונים

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 סקיצה מבנה מיקסרים



 

 

 מתקן מבט על
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 טופס הצעת מחיר –מסמך ג' 
 ]יוכנס למעטפה סגורה נפרדת מיתר מסמכי המכרז[

המפורטים  םשירותיהבהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, הנני מציע להעניק את  .א
 להלן במחירים הנקובים על ידי בצידם:

תיאור השירות 
 הנדרש 

 כמות  יח' מידה 

הצעת מחיר בשקלים 
חדשים )לפני מע"מ( 

 ליח' 

סה"כ 
הצע 
מחיר 

)תחושב 
ע"י 

 החברה( 
ביצוע וניהול  תכנון

לרבות  הפרוייקט
לפי פיקוח עליון 

מפרט השירותים 
הנדרשים ותכנית 

 עבודה מאושרת 

 1 קומפ' 

 

XXXX 

 שעות פיקוח צמוד
במהלך תקופת 
 ביצוע הפרויקט

השעות * מובהר כי 
המפורטות תחת 

אמדן  ןהינרכיב זה 
וכי התמורה בלבד 

תשולם לפי שעות 
 ביצוע בפועל

 500 ש"ע 

 

XXX 

 XXX סה"כ הצעת המציע  

 
 :הערות כלליות לעניין מילוי הצעת המחיר

הזולה ביותר תהא ההצעה סה"כ הצעת המציעציון המחיר תחת כל אחד מן הרכיבים יחושב באופן שבו  .א
 עדת המכרזים תהא רשאית לתקן כל טעות אריתמטית כאמור.אשר תקבל את הניקוד המקסימאלי. וו

מע"מ. מע"מ בשיעור החוקי שיהיה אינם כוללים בשקלים חדשים בלבד ו הנםשלעיל  ההמחירים בטבל .ב
 בתוקף במועד ביצוע התשלום יתווסף לתשלום שישולם לזוכה בכפוף להמצאת חשבונית מס כדין. 

ל ההוצאות של המציע, בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין מובהר ומודגש כי הצעת המציע כוללת את כ .ג
וסוג שהוא, הכרוכות במתן השירותים על פי הסכם ההתקשרות, לרבות הוצאות ציוד, תשלומים לעובדים, 
ביטוחים, ערבויות וכל יתר ההוצאות הנלוות למתן השירותים. מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, כל 

שיחולו, וכן שינויים בשיעורי מדד המחירים לצרכן ו/או התשומות ו/או כל ההיטלים הממשלתיים ככל 
 עלות אחרת שהיא הקשורה במתן השירותים ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה.

 . בהליךהינו חובה ומהווה תנאי סף להגשת הצעה מחיר עבור כל סעיף של  מילוי .ד

אין בכמות הכרח של החברה להתחייב יובהר כי שעות העבודה המופיעות בטבלה הינן הערכה בלבד ו .ה
 לכמות הנדרשת בפועל. אישור שעות העבודה הנדרשות ייעשו בתיאום מראש מול המציע הזוכה. 

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

_________________ חתימה מס' הזיהוי: ______ ע: __________________________ שם המצי
 תאריך: _________ ____________ וחותמת המציע: __

 מכרז מס' 
03-2020 
 מסמך ג

 חיריםטופס מ
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 הסכם

 2020שנערך ונחתם בתל אביב ביום ________לחודש ________שנת 
 
 בין

 520036450החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ ח.פ. 
 אביב-, תל40מרחוב יצחק שדה, 

 (או "המזמין" )להלן: "החברה"
 ;מצד אחד

 לבין
______________________ 

 תאגיד/עוסק מספר _____________
 מרחוב _________________

 (או "חברת התכנון" "המתכנן)להלן: "
 ;מצד שני

תכנון ופיקוח להקמת מערכות  שירותילהציע הצעות למתן  03/2020פרסמה מכרז פומבי והחברה   הואיל
 איטום, אוורור וטיפול בגזים עבור מתקן  ייצוב מיצוק במפעל החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 (;" בהתאמההשירותיםו" "המכרז"להלן: )

הוא עוסק במתן שירותי תכנון ופיקוח עליון  , כיהמכרזמצהיר, לאחר שקרא את כל מסמכי  והמתכנן והואיל
הסכם זה ועל פי כל דין, כי הוא בעל ניסיון ובעל  הנדרשים על פיש בידו את כל האישורים יכאמור וכי 

ובהסכם זה להלן, וכי הוא נכון  במכרזהאמצעים הנדרשים על מנת לבצע את השירותים כמפורט 
 לבצע את השירותים בהתאם לתנאי ההסכם ובתמורה לסכומים הנקובים בו;

 החליטה על בחירה במתכנן למתן השירותים; וועדת המכרזים של החברה והואיל

 וברצון הצדדים להעלות על הכתב את ההסכמות אליהם הגיעו; והואיל

 :אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן

 מבוא, נספחים וכותרות .1

 .הימנוחלק בלתי נפרד  יםמהוו ונספחיו המבוא להסכם זה .1.1

 כל משקל בפרשנות ההסכם.  ןות בלבד ואין ליתן להכותרות הסעיפים בהסכם זה ניתנו למען הנוח .1.2

להצעתו, לרבות הצעת המחיר, ייחשבו כחלק  המתכנןוכן כל המסמכים שצרף  המכרזכל מסמכי  .1.3

 פרד מהסכם זה ויצורפו כנספח א' להסכם זה.בלתי נ

, יחול על החוזה, כאשר לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק 1981-חוק הפרשנות, התשמ"א .1.4
 מעותו בחוק הנ"ל.כמש

לצורך פרשנות חוזה זה, לא יובא בחשבון הכלל של "פרשנות כנגד המנסח", ולפיכך אין לראות  .1.5
חוזה הוכנו על ידי החברה ככלי עזר כלשהו בפרשנותם. כמו כן, או ה/הליך ובעובדה כי מסמכי ה

 
 'סמך גמ

הסכם 
 ההתקשרות
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להן נפקות  כותרות הסעיפים ו/או סעיפי המשנה בחוזה זה נועדו אך ורק לנוחיות בלבד ואין
 כלשהי בפרשנות החוזה.

 נספחי ההסכם: .1.6

 מסמכי הצעת הזוכה  - נספח א'
 תנאי תשלום - נספח ב'
 ביטוחיםעריכת אישור   נספח ג'
 נספח ד'
 נספח ה'
 נספח ו'
 נספח ז'

- 
- 
- 
- 

 התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים
 נוסח ערבות ביצוע

 מסמך המתדולוגיה שהוגש במענה למכרז  –ורט תוכנית עבודה ולוח זמנים מפ
 נספח בטיחות

 -   

 מהות ההסכם .2

תעשייתי נאות חובב מתקן לייצוב מיצוק )להלן: -החברה מפעילה במפעלה בפארק אקו .2.1
ליניקת גזים וטיפול בהם  נן איטום מערכות ומתחמים, מערךמבקשת לתכ"המתקן"(, והיא 

 ומערכת אוורור במתקן.

יידרש  והמתכנןלעיל לבצע את הפרויקט,  2.1מך התכנון המוגדר בסעיף החברה מבקשת על ס .2.2
  ניהול פרויקט  ופיקוח צמוד לווי תהליכי מכרז ורכש, פיקוח עליון , להעניק לחברה שירותי תכנון,

 "(:השירותיםעבור העבודות המפורטות  להלן )להלן: "

 ויקט.הול תכנון של הפרינא. 

 .יםאיטום מערכות ומבנ 5תכנוןב. 

 לגזים הנפלטים בתהליך.שאיבה  מערך  תכנוןג. 

 .תכנון מערכת טיפול בגזיםד. 

 .מבניםלאוורור מערכת תכנון ה. 

 .תכנון מערכת הבקרה למתקנים השונים )על פי הצורך ודרישת המזמין(ו. 

 ז. ליווי הליך ההתקשרות עם הקבלן המבצע.

 ציוד.ח. ליווי הליכי ההתקשרות עם ספקים שונים לרכישת ה

של הפרויקט  עד למסירתו  על העבודות  צמודו עליון  קט ופיקוחהפרוי ביצוע  ניהולט. 
 .לחברה

 :באמצעות המתכנןהשירותים יינתנו על ידי  .2.3

באמצעות אנשי צוות  ןוכ ,בהצעתו למכרז שהוצעו על ידי המתכנן מנהל התכנון  2.3.1

, פיקוח עליון הפרויקט של של מסמכי הביצוע מקצועיים נדרשים לשם תכנון מלא והכנה 
 כנדרש וכן לווי תהלכי המכרז ורכש ציוד מול גורמים שונים.

יתבצע באמצעות מנהל הביצוע )מפקח( שהוצע על ידי המתכנן ניהול ביצוע הפרויקט  2.3.2
מפקח צמוד מטעמו לתקופת ביצוע מנהל פרויקט ובהצעתו למכרז, ואשר ישמש כ

 העבודות.

                                                 
 פרושו כל שלבי התכנון המפורטים במפרט הטכני המצורף למכרז זה.-תכנון  5
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 אחר נתון וכל השירותים למתן הנוגעים ההיבטים כל את בדק הוא כי, ומאשר מצהירהמתכנן  .2.4
, ופרטיהם השירותים אספקת תנאי כל את בחשבון הביא בהצעתו וכי, זה הסכם בביצוע הקשור

 והסכם נוהג, דין כל פי על, הדרושים האדם וכוח האמצעים, המומחיות, הידע, הניסיון בידיו וכי
 ההבהרות לרבות, המכרז במסמכי החברה דרישות פי ועל במועדם, במלואם השירותים למתן, זה

 . אלה כל עם בקשר תביעות לתבוע או טענות מלטעון מנוע היהי אווה, ידה על שניתנו

מתחייב לפעול בשיתוף פעולה מלא עם נציג החברה, כפי שימונה על ידי החברה מעת לעת, המתכנן  .2.5
דרוש בקשר עם מתן השירותים. לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולעדכן אותו ולתאם עימו את כל ה

 במועד חתימת הסכם זה נציג החברה יהיה ______.

במתן שירותי התכנון בלעדיות כלשהי  למתכנןאין בהסכם זה ובנספחיו כדי להקנות מובהר כי  .2.6
וכי המנהל יהא רשאי לבצע כל שלב של  ,ביחס לשלב או מספר שלבים בביצוע העבודות בפרויקט

אחר או בעצמו או באמצעות צד ג' כלשהו בכל עת, במהלך ו/או לאחר  העבודות באמצעות מתכנן
 ביצוע העבודות, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

, הוצאת ההיתר תעשה על ידי המתכנן ככל ותידרש לצורך ביצוע העבודות הוצאה של היתר בנייה .2.7
 המיסוי וההתאמות הנדרשות לשם כך.  ואילו החברה תישא בהוצאת האגרות,

יידרש המתכנן דרש לצורך ביצוע העבודות הוצאה של היתר פליטה חדש או עדכונו ככל ותי .2.8

 ליווי מקצועי בכל השלבים. להעניק לחברה 

 

 המתכנןהצהרות והתחייבויות  .3

 מבלי לגרוע מיתר התחייבויותיו בהסכם זה, המתכנן מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן : 

הינו בעל הכישורים, הידע,  כית השירות וליתן א דיןכל על פי ו/או מוסמך כי הוא מורשה  .3.1
להוראות כל  לשביעות רצונה המלאה של החברה ובהתאם את השירותיםתן יהאמצעים והיכולת ל

 . בעת לעת החברההסכם זה והוראות דין, 

הדרושים למתן השירותים הכלים, הידע, כח האדם, האמצעים והכישורים כי יש בידיו את כל  .3.2
התאם לסטנדרטיים הגבוהים ביותר בתחום זה ובהתאם ללוחות ברמה מקצועית גבוהה, ב

מתן ימשיכו להיות ברשותו עד לסיום הזמנים שיקבעו על ידי החברה, וכי אמצעים אלה 
ח האדם ומצהיר כי כמתכנן פי הסכם זה. ה-וסיום ביצוע מלוא התחייבויותיו על השירותים

 .  מתן השירותיםלעל פי כל דין  הדרושים , בסיווגים ובהסמכותשיונותיהמועסק על ידו מחזיק בר

כי ידועות ומוכרות לו כל הוראות הדין החלות בקשר עם מתן השירותים, וכי הוא מתחייב לפעול  .3.3
 על פיהן.

המתכנן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לתוכנית העבודה וללוח הזמנים המפורט המצורפים  .3.4
כמו כן  באישור מראש ובכתב מאת החברה. כנספח ו', ולפעול על פיהם מבלי לסטות מהם אלא

יהיו זמינים לטובת מתן  -מנהל התכנון ומנהל הביצוע  –מתחייב המתכנן כי הנציגים מטעמו 
 . במשך כל תקופת ההתקשרות השירותים על פי צרכי החברה

בביצוע כי להתקשרותו בהסכם זה, ו על פי כל דין או הסכם שהמתכנן צד לו כי אין כל מניעה .3.5
 לא יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם.  ההסכם, על פי המתכנן יבויותהתחי

וכי כל  ,למסמכי המכרז, ובפרט את נספח פירוט השירותים המצ"ב כי קרא את ההסכם ונספחיו .3.6
את כל ההסברים החברה כי הוא קיבל מנציגי ונהירים וברורים לו והוא מסכים להם  םתנאיה

 החברהעל פי הסכם זה, ולא תהיה לו כל טענה כלפי  למתן השירותים ול וההנחיות הנחוצים
במתן בקשר עם אי גילוי או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורות 

 .   השירותים
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כי במידה שיידרשו לו נתונים או מידע נוספים לצורך מתן השירותים בהתאם להוראות הסכם זה,  .3.7
על כל קושי ו/או עיכוב  חשבונו. מבלי לגרוע מהאמור, יודיע המתכנן לחברהם על שיגידאג לה

מתן השירותים. כן לעכב את לדעתו להקשות או בהשגת הנתונים כאמור לעיל, אשר עלולים 
 .  מתן השירותיםהנהלים, התקנים והחיקוקים החלים על  ידועים לו כלמצהיר המתכנן, כי 

 הנדרש לעובדיו לצורך מתן השירותים. את כל הציוד  יספק על חשבונו כי .3.8

, אלא הוראות בדבר שינוי במסמכים מאושרים או בתוכניות המאושרות ולא תינתנה על ידכי  .3.9
אשר בהם כדי לשנות או לפגוע במהות המתקן או שיש באישור מוקדם של נציג החברה. שינויים 

הוא ו ,בלבדהחברה תב של באישור מוקדם בכ ייעשובהם כדי להשית עלויות נוספות על החברה, 
לגבי החלטות והוראות אחרות העשויות להטיל על החברה התחייבויות משפטיות או גם הדין 

 .או להוות מצגים כלשהן מצדה כספיות כלשהן

במתן השירותים, והחברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  בלעדיותכי לא תהיה לו כל  .3.10
עם גורמים אחרים או נוספים לצורך קבלת השירותים  לבצע בעצמה את השירותים או להתקשר

ולמתכנן לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בשל כך. פעלה החברה כאמור, 
בין אם לפני החתימה על ההסכם ובין אם לאחריו, יסייע המתכנן בידי כל מי שימונה מטעם 

ומסמך המצוי בידי המתכנן ואשר יידרשו על  החברה, ישתף עימו פעולה וימציא לו כל מידע, נתון

  .ידו

מצהיר כי בדק את כל הבדיקות הנחוצות לצורך הגשת הצעתו ויכולתו לעמוד בכל המתכנן  .3.11
התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג 

 בקשר עם כך. החברהשהוא כלפי 

את השירות על ידי קבלן משנה ו/או מי מטעמו אלא באישור מראש  קלספמתחייב שלא המתכנן  .3.12
 תיעתר לבקשה כאמור מטעמים מיוחדים בלבד.החברה . מובהר כי החברהובכתב מאת 

יידרש  ולצורך מילוי התחייבויותיש ככלמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם ומוצהר, כי  .3.13
לשמור על יחסי אמון עם המתכנן יקפיד , החברה מטעםלבוא במגע עם גורמים שונים המתכנן 

אלא  ,החברהולהימנע מלהציג מצגים ו/או להבטיח הבטחות ו/או ליטול התחייבויות בשם  החברה
 .מראש ובכתבלאחר קבלת אישור לכך 

מתחייב, כי ידועים ומוכרים לו היטב החוקים, התקנות והוראות כל רשות מוסמכת, המתכנן  .3.14
ים, וכי הוא מתחייב לפעול על פי הוראותיהם ותוך עמידה בלוחות החלים בקשר עם מתן השירות

הזמנים הקבועים בהם. מובהר, כי עמידה בהוראות כל דין כלל, ובלוחות הזמנים הקבועים בהם, 
 בפרט, מהווה תנאי יסודי ומהותי בהסכם זה. 

סכם זה, מתחייב ליתן את השירותים ולבצע את כלל התחייבויותיו על פי המפורט בההמתכנן  .3.15
ובהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר של התחומים השונים  לפי מיטב הנוהג המקצועיוזאת 

בהתאם להוראות כל דין  ,במקצועיות ובמיומנות מרביתהכרוכים בביצוע השירותים, וכן לבצעם 
, ועם כל נציג החברהמגע הדוק ושיתוף פעולה עם קיום תוך , החברהולשביעות רצונה המלאה של 

ה, בקשותיה ודרישותיה של אחר כל הוראותי המתכנןימלא . לשם כך הרלוונטייםהמקצוע  אנשי
מלפעול ללא קבלת אישור וימנע  ,בין שהן מפורטות בהסכם זה ובין שאינן מפורטות בו ,החברה

 מראש.

כי אין לו והוא לא ייקח על עצמו כל התחייבויות אחרות העלולות למנוע ו/או לעכב ו/או לשבש  .3.16
להעמידו בניגוד עניינים ביחס לביצוע התחייבויותיו במהלך תקופת הסכם זה, וזאת באיכות ו/או 

 ובמועדים כמפורט בהסכם זה ובנספחיו.

מצהיר כי אין בחתימתו על הסכם זה ובביצועו משום הפרה כלשהי בדרך של מעשה ו/או  המתכנן .3.17
 מחויב ו/או כפוף לו.  המתכנן מהווה צד לו ו/או של כל דין אשר המתכנןמחדל, של כל הסכם אשר 
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כי במועד חתימת הסכם זה יש בידיו את האישורים כדלקמן, כי במהלך כל מצהיר  המתכנן .3.18
תקופת הסכם זה ו/או התקופה המוארכת, לפי העניין, ידאג כי יהיו בידיו אישורים אלו תקפים, 

 וכי הוא יציגם מפעם לפעם בפני התאגיד לפי דרישתו:

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

 אישור עוסק מורשה מטעם שלטונות מע"מ. .ב

 כוח אדם .4

אשר ישמש כמנהל על ידי ___________  נשוא הסכם זה יינתנוהשירותים המתכנן מתחייב כי  .4.1
בנאמנות, בחריצות  מש כמנהל הביצוע )מפקח( וזאתהתכנון, וכן על ידי ____________ אשר יש

נציג : "מנהל התכנון ומנהל הביצוע ייקראו להלן) וברמה הגבוהה ביותר כמקובל במקצוע
 "(.המתכנן

המתכנן מצהיר, כי הוא מודע לכך שמתן השירותים על ידי נציג המתכנן או תחת פיקוחו האישי,  .4.2
למלא את  -אחד או שניהם  –וייבצר מנציג המתכנן  מהווה תנאי עיקרי ויסודי של הסכם זה. היה

תפקידו כאמור, מכל סיבה שהיא, תהא החברה רשאית להודיע למתכנן על ביטול הסכם זה, וזאת 

 מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לה על פי הסכם זה ועל פי כל דין.

עובדים אחרים  מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר, כי המתכנן יוכל להפעיל בעלי מקצוע ו/או .4.3
ביחס לכל  מאת החברהמטעמו בקשר עם השירותים, ובלבד שקיבל על כך אישור מראש ובכתב 

 עובד שיועסק במתן השירותים כאמור.   

 תיאום ודיווח .5

המתכנן מתחייב להעניק את השירותים ולמלא את התחייבויותיו על פי הסכם זה בהתאם  .5.1
רה עליו החברה, לקיים עימו קשר מתמיד ויעיל להנחיות והוראות מנהל הפרויקט ו/או מי שתו

 ולאפשר למנהל הפרויקט פיקוח מלא על ביצוע השירותים. 

המתכנן מתחייב להעניק את השירותים תוך שיתוף פעולה עם המתכננים האחרים הפועלים ו/או  .5.2
שייפעלו במסגרת הפרויקט וכן עם הקבלנים המבצעים של הפרויקט. עם זאת, רק מנהל הפרויקט 

 מטעם החברה יהיה מוסמך ליתן למתכנן הוראות הקשורות במתן השירותים ו/או בפרויקט.

בכל מועד שייקבע על ידי החברה, יגיש המתכנן לחברה דין וחשבון בכתב על התקדמות  .5.3
השירותים, ובכלל זה ימסור לחברה, על פי דרישתה, את כל המסמכים אשר נערכו על ידו עד 

ם. בנוסף, ימסור המתכנן לחברה, ולפי דרישת החברה גם לכל גוף לאותה עת בקשר עם השירותי
אחר הפועל מטעם החברה, דיווחים שוטפים, בכתב ובעל פה, בנוגע להתקדמות השירותים. 

המתכנן, במידת דאג יכן  האמורים, או חלקם, ייערכו בכתב.דיווחים לדרוש כי ה תרשאיהחברה 
  . והמשך פעולותיהרשאה והנחיות לגבי מהחברה לקבל הצורך, 

ת , רשאיבשירותי התכנוןלדווח על כל התקדמות, פעולה ובעיה המתכנן מבלי לגרוע מחובת  .5.4
או המצוי ו/או לדרוש לעיין בכל מסמך בקשר עם המתכנן  ילבקר במשרד האו מי מטעמהחברה 

 עת. לבצע את הבדיקות בכל חברהמתחייב לאפשר ולסייע לוהמתכנן , בידי המתכנן

סור לחברה כל חלק של השירותים שהושלם על ידו לאישורה. העבירה החברה את המתכנן ימ .5.5
הערותיה למתכנן, יבצע המתכנן, על חשבונו, את התיקונים המתחייבים ו/או הנדרשים כתוצאה 
מההערות האמורות, וזאת תוך פרק זמן סביר, אשר יבטיח את עמידת המתכנן בלוחות הזמנים 

 שים על ידי החברה. הקבועים בהסכם זה ו/או הנדר
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את התכנון ו/או  מי מטעמהו/או  החברהאישור ב ה אוהסכמאין במוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי  .5.6
המקצועית הבלעדית  ומאחריותהמתכנן את  שלב כלשהו משלבי השירותים, כדי לשחרר

 .ושירותים הניתנים על ידל

  שינויים בתוכניות .6

מצא תי, להגדיל, להקטין או לשנות בכל אופן שהבלעד ה, לפי שיקול דעתתרשאי היההחברה ת .6.1
היקף שירותי התכנון, והמתכנן מתחייב היקף הפרויקט )להגדיל ו/או להקטין( ואת לנכון את 

מוסכם ומובהר כי למתכנן לא תהיה כל תביעה ו/או החברה בקשר לכך. החלטות לפעול על פי 
בכל הקשור לשינוי בהיקף  מההחברה ו/או מי מטעטענה ו/או דרישה כספית או אחרת כלפי 

 הפרוייקט ו/או שירותי התכנון כאמור.

הבלעדי, ביצוע שינויים  הלדרוש מהמתכנן, בכל עת ולפי שיקול דעת תרשאי החברה תהיה .6.2
תוכניות, ובלבד שהשינויים אשר יידרשו ניתנים לביצוע על פי הדין. המתכנן מתחייב ליישם בכל ב

מת הפרוייקט, שינויים בתכנון כפי שיידרש בכתב ע"י החברה שלב של שירותי התכנון ו/או של הק

שביקשה החברה שינוי שיש בו כדי להשפיע על ככל  וזאת, במועד שייקבע בדרישת החברה.
התייחסות הכוללת את הסיכון הכרוך בשינוי, המתכנן עביר , יהאחריות התכנונית של המתכנן

     .דרש על ידי החברההנהסבירות להתממשותו וכן חלופה מקבילה לשינוי 

המתכנן מתחייב בזאת שלא לשנות ולא להוסיף במסגרת שירותי התכנון פרטים לתכניות  .6.3
, מבלי שקיבל מתכנניםקבלן ו/או לל החברהולמסמכים העלולים להגדיל את היקף החוזים שבין 

. כמו כן, מתחייב בזה המתכנן לא לתת שום החברהקודם לכן אישור בכתב לעשות כן מאת 
לבין החברה הוראות לשינויים כלשהם המחייבים קביעת מחירים שאינם מופיעים בחוזים בין 

 לכך בכתב. החברהקיבל תחילה אישור  אלא אםכאמור,  המתכנניםו/או הקבלן 

, או כל עבודה אחרת םאו חלק ם, כולשירותי התכנוןאם המתכנן יבצע עבודות שלא נכללות ב .6.4
לא ישולם למתכנן כל תשלום שהוא עבור  - החברהל ידי לכך במפורש בכתב ע ידרשמבלי שי

 עבודתו בקשר עם עבודות אלה.

כל גוף שיידרשו בכתב על ידי לעיל ו/או  6.2כאמור בסעיף שינויים ותוספות  בצעמתחייב ל המתכנן .6.5
עד  בכל שלב במתן השירותים,ידרש יכל שינוי אשר  .מוסמך ו/או מוסד התכנון הרלוונטי מעת לעת

מדרישת כתוצאה בין היתר , סיום התכנון המפורט וביצוע ההתקשרויות הנדרשות לביצועולמועד 
/או משרדי הממשלה וובכלל זה רשויות התכנון השונות  ,ו/או מדרישת כל רשות מוסמכתהחברה 
לא יהיה זכאי לכל המתכנן , והחברהבאופן מיידי, תוך תיאום עם  מתכנןידי ה-יבוצע על ,השונים

במקרה של שינוי לאחר המועד האמור וטרם מסירת הפרויקט, הנדרש בעקבות בגינו. תשלום נוסף 
ו/או מגבלות אשר נוצרו עקב  /או משרדי הממשלה השוניםורשויות השונות התאמות לדרישות ה

התכנון ייעשו אף הם על חשבון המתכנן. במקרים שלא צוינו לעיל ידונו הצדדים בתמורה הנוספת 
 השירותים הנוספים שיידרשו.שתגיע למתכנן בגין 

 לא תשולם כל תוספת לשכר המתכנן בגין שינויים שיידרשו מחמת פגם בעבודה המתכנן. .6.6

 , תקופת ההתקשרות וסיום מוקדם של ההסכםלוח זמנים .7

 תתחלק לשתי תקופות : המתכנןתקופת ההתקשרות עם  .7.1

וכה ועד למסירת למן המועד שיינקב בצו התחלת עבודות למציע הזהינה תקופת התכנון א. 
 אשר יאושרו על ידי החברה  6תוכניות ומפרטים לביצוע

למען הסר ספק מובהר כי אין באישור החברה את התוכניות והמפרטים כדי לגרוע 
מאחריות המציע הזוכה, וכי האחריות המקצועית הבלעדית לכל תוצרי התכנון הנה של 

 המציע הזוכה.

                                                 
 תוכניות מאושרות  שנתנות לקבלן לביצוע העבודה -תוכניות לביצוע 6
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מועד תחילת ביצוע העבודות והמתכנן יידרש ב. בתום תקופת התכנון תקבע החברה את 
להעניק שירותי ניהול פרויקט, פיקוח עליון ופיקוח צמוד באמצעות צוות מטעמו וזאת לכל 

 אורך תקופת הביצוע שתיקבע על ידי החברה.

על אף האמור לעיל, רשאית החברה בכל עת ומכל סיבה שהיא לבטל את ההסכם ולהביא את  .7.2
. ניתנה הודעה כאמור יסתיים למתכנןמר על ידי הודעה בכתב על כך פיו לידי ג-ההתקשרות על

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

המתכנן יבצע כל שלב בשירותים שלא נקבע לו מועד, כל אימת שייקבע על ידי החברה כי הינו  .7.3
, אשר יבטיח את השלמת שירותי התכנון בהתאם ללוח דרוש מבחינה מקצועית, תוך זמן סביר

 הזמנים הנ"ל. 

 לא הייתההמתכנןנציג ח עליון או תנאים אחרים שלדעת ועקב כ נגרם עיכוב בביצוע השירותים .7.4
, רשאית החברה לדחות בכתב את מועדי הביצוע ו/או יכולת למנוע אותם שליטה עליהם מתכנןל

. החלטת החברה בענין זה תהיה סופית ותחייב את ידה שנקבעו בהסכם זה, לתקופה שתיקבע על

  .מתכנןה

המתכנן יודיע לחברה מייד עם התרחשות או אי התרחשות של אירוע, שלדעתו יש בו כדי נציג  .7.5
  לגרום לעיכוב בלוחות הזמנים. 

המתכנן מצהיר, כי הוא מודע לכך שהעמידה בלוחות הזמנים מהווה תנאי עיקרי ויסודי בהסכם  .7.6
 .וא מתחייב לפעול בהתאם ללוח הזמנים הנקוב בהסכם ובנספח ו', והזה

היה לקוי, חסר, רשלני או המתכנן על ידי  השירותיםהיה ומתן מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה,  .7.7
או  ,לא קיים אחר הוראותיההמתכנן שאו , החברהדעתה הבלעדי של בלתי מקצועי, לפי שיקול 

רשאית להביא לביטולו המידי של חוזה החברה תהא  ,לא עמד בלוחות הזמנים שהמתכנןבמקרה 
ימים ובה פורטו טענותיה ודרישותיה באשר לאופן מתן  7זה, ובלבד שנתנה על כך התראה בת 

 הימים האמורים. 7והטעון תיקון לא תוקן באופן מלא לשביעות רצונה במהלך  יםהשירות

את הסכם זה באופן מידי וללא מתן תהא רשאית לבטל החברה מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .7.8

 הודעה מוקדמת, במקרים הבאים:

כפושט רגל, למינוי  והוגשה בקשה למינוי כונס נכסים )זמני או קבוע(, להכרזתהמתכנן נגד  .7.8.1
או  ,באיחוד תיקיםנמצא המתכנן או אם  ,יום 60תוך בוטל מפרק )זמני או קבוע( והמינוי לא 
 אם הוגשה בקשה לאיחוד תיקים;

 ועיקול זה לא הוסר תוך שבועיים.המתכנן של  וצו עיקול על נכס מנכסי הוטל .7.8.2

באופן מהותי בכל דרך, ללא הסכמת החברה המתכנן אצל שונתה הבעלות ו/או השליטה  .7.8.3
 מראש ובכתב.

באופן אשר על פי שיקול דעתה הסביר של החברה המתכנן העסקי או הכספי של  ושונה מצב .7.8.4
על פי  ולבצע כיאות את התחייבויותיהמתכנן של  וולתעלול להשפיע מהותית לרעה על יכ

 החוזה.

העביר ו/או המחה זכויותיו ו/או חובותיו ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה לצד המתכנן  .7.8.5
 ג'. 

, לרבות חובות חברהנמצא במצב שעלול להעמידו בניגוד עניינים עם חובותיו להמתכנן  .7.8.6
עניינים כאמור לעיל ו/או קשורים למתן  הנאמנות והאמון, ואשר עלולים ליצור ניגוד

 השירותים.

 אינו מעניק את השירותים בזמינות המצופה בהתאם לסוג האירוע ומועדי התגובה.המתכנן  .7.8.7
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אינו המתכנן שו/או עבודתו ו/או תוצריו או המתכנן אינה שבעת רצון מתפקוד החברה  .7.8.8
 מקיים את התחייבויותיו לפי הסכם זה.

ימים ממועד קבלת הודעה  3פרה יסודית ולא תיקן אותה תוך הפר את ההסכם ההמתכנן  .7.8.9
 בכתב על כך מאת החברה.

, החברהשל  הח כל דין או הסכם, זכויותיובכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכ .7.9
 שארו בתוקפם המלא, כאילו לא בוטל ההסכם.ייהמתכנן חובותיו של 

 תמורה בגין למתכנןדלעיל, תשלם החברה  7.4-7.5הובא ההסכם לידי גמר כאמור בסעיפים  .7.10
השירותים שניתנו לה בפועל בניכוי הוצאותיה ו/או נזקיה הישירים ו/או העקיפים על פי 

, שכר ו/או פיצוי ו/או תשלום נוסףזכאי לכל  המתכנןתחשיביה. מלבד תשלום זה, לא יהיה 
 לא תהא כל טענה או תביעה בקשר לכך.  ולמתכנן

תהא החברה רשאית מכל סיבה שהיא, דלעיל,  7.4-7.5סעיפים בר כאמור הובא ההסכם לידי גמ .7.11

ללא  המתכנןלאחר ולהשתמש לצורך כך בכל מסמך שהוכן על ידי  השירותיםביצוע את למסור 
לא תהיינה כל טענות, דרישות או תביעות מכל סוג שהוא בשל שימוש בזכותה זו.  ולמתכנןתשלום 

עביר את כל המסמכים על יא וכבון במסמכים, והיכל זכות ע לא תהא למתכנןמוצהר ומוסכם, כי 
מודגש, כי  ספקלמען הסר  , ללא תמורה, לידי החברה.וחברה והמצויים אצללסוגיהם השייכים 

, לרבות דרישה להשבת כספים המתכנןכלפי החברה אין באמור לעיל כדי לגרוע מטענות וזכויות 
 דלעיל.  7.4-7.5האירועים המפורטים בסעיפים בגין נזקים שנגרמו לה עקב אחד או יותר מ

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לבטל הסכם זה במקרה של הפרתו היסודית על ידי  .7.12
 .1970-מי מהם, בהתאם להוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם( התשל"א

תשמור החברה יא, מכל סיבה שההחברה ידי -, יובהר כי אם ההסכם יבוטל עלספקלמען הסר  .7.13
סיפק לה במסגרת השירותים,  המתכנןאשר מסמכי הביטוח  אתבבעלותה ובחזקתה המלאה 

 תהא לה זכות מלאה בהם.  חברהומוסכם על הצדדים כי ל

 איסור הסבת החוזה .8

למסור  את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או רשאי להסב לאחר המתכנן אין .8.1
 מראש בכתב. החברההחוזה, אלא בהסכמת לאחר כל זכות לפי 

מראש  החברהרשאי למסור את ביצועה של העבודה כולה או מקצתה, אלא בהסכמת  המתכנןאין  .8.2
בכתב על רצונו למסור את ביצועו של חלק כלשהוא מהעבודה  לחברה המתכנןובכתב. הודיע 

ן סביר על הסכמתו או בכתב תוך זממנהל הפרויקט למתכנן לקבלן משנה, שיצוין בהודעה, יודיע 
 התנגדותו לכך.

במפורש בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה  ואת הסכמת נציג החברהן נת .8.3
ישא באחריות מלאה לכל  והמתכנןמאחריותו ומהתחייבויותיו לפי החוזה,  המתכנןפוטרת את 
 מעשה של כל מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם.-מעשה או אי

תהא רשאית להמחות ולהעביר את חובותיה וזכויותיה  החברהעל ידי הצדדים כי מוסכם בזה  .8.4
כתב , לפי הסכם זה, לכל אדם או גוף אחר, כפי שתמצא לנכון. ניתנה הודעה בהמתכנןכלפי 

, יחולו, יום לפחות 14, בהתראה של על העברת הזכויות והחובות לאדם או גוף כאמור למתכנן
על אותו אדם או גוף  המתכנןכלפי החברה כל זכויות וחובות  מועד שייקבע בהודעה,ההחל מ

 יחולו בהתאמה כלפי אותו אדם או גוף כאמור. המתכנןוזכויות וחובות 

 

 

 



- 52 - 

   

 

 

 

 היעדר בלעדיות .9

תהיה רשאית, אם תמצא לנכון לעשות  החברהלא תהיה בלעדיות ביחס למתן השירותים.  למתכנן .9.1
, בכל חברהבדיה מומחה או מומחים לשם ייעוץ לזאת, להזמין על חשבונה או להעסיק מבין עו

 עניין הקשור ו/או הכרוך במתן השירותים. 

בידי  המתכנןהוזמן מומחה כאמור, בין אם לפני חתימת ההסכם ובין לאחר אותו מועד, יסייע  .9.2
המומחה בביצוע תפקידו, ישתף עמו פעולה וימציא לו כל מידע, נתון ומסמך המצויים ברשותו 

 .   החברה על ידי המומחה או על ידי ואשר יידרשו

לא תהיה איזו זכות קדימה ו/או עדיפות ו/או זכות אחרת כלשהי למתן שירותים ו/או  למתכנן .9.3
נותן בזה את הסכמתו הבלתי מסויגת  המתכנןבביצוע שירותים, אשר אינם כלולים בהסכם זה. 

ם זה, לרבות לצורך קבלת תמצא לנכון בשירותים שניתנו על פי הסכהחברה לעשות כל שימוש ש

 שירותים נוספים כאמור. 

 תמורה .10

לתמורה זכאי  המתכנןיהא  על כל נספחיו, וכל מחויבויותיו לפי ההסכם השירותיםבגין ביצוע  .10.1

)להלן:  שנקבעה על ידי החברה, כפי הוצעה על ידו בהצעתו אשר נבחרה כהצעה הזוכהאשר 
 "(.התמורה"

 הדין. ווסף מע"מ כשיעורו על פיתתמורה יל .10.2

ולרבות כל פעולה  השירותיםהינה תמורה כוללת בגין כל מרכיבי  מובהר בזאת כי התמורה לעיל .10.3
, לרבות כל הוצאה הנדרשת לצורך מתן השירותים בשלמותן, ומטלה נלוות המתבצעות במסגרתה

, והכול כמפורט והחומרים הנדרשים למתן השירותיםנשיאה בכל הוצאות הציוד, כח האדם 
  ני.במפרט הטכ

שא בהוצאה כלשהי, תחול ההוצאה ת החברהמוצהר בזה כי פרט למקרים בהם נאמר במפורש כי  .10.4

 בין אם הדבר נקבע בחוזה במפורש ובין אם לאו. המתכנןהאמורה על 

ללא כל שינוי ו/או עדכון במהלך  םבתוקפ ושאריי אותם נקב בהצעתו, המתכנןתעריפי הזכייה של  .10.5
 .כל תקופת ההסכם

ם כי, תנודות במדדים מכל סוג שהוא, בריבית, בשכר עבודה, במסים, ארנונות, מובהר ומוסכ .10.6
תעריפי הזכייה הנ"ל לספק ע"פ ההסכם לא ישנו את  המתכנןתשלומים ומחירי חומרים אשר על 

  והם יישארו בתוקפם ללא כל שינוי ו/או עדכון במהלך כל תקופת ההסכם.

 ט בנספח ב'. יהיו כמפורואבני הדרך לתשלום תנאי התשלום  .10.7

 למען הסר ספק מובהר המחיר השעתי שהוצע על ידי מתכנן בהצעתו למכרז לא ישתנה גם אם .10.8
)החל מיום , בשבתות (06:00ועד השעה  22:00)החל מהשעה  לילהה בשעות מתן השירותים יידרש 

 באחריות וכיוצב'.(, חגי ישראל כהגדרתם בחוק 06:00ועד יום ראשון בשעה  13:00שישי בשעה 
המתכנן להשיג את כל האישורים הנדרשים לשם ביצוע העבודות בימים או בשעות שאינן שעות 

( 13:00ועד השעה  08:00וביום ו החל מהשעה  22:00ועד השעה  06:00ה בין השעות -חול )ימי א
 מול כל הגורמים הרלוונטיים לרבות מאת נציג החברה.

צוע מכל סיבה שהיא, בין היתר, בשל עיכוב הופסקה העבודה באתר בתקופת הבי – הפסקת עבודה .10.9
לא יהא זכאי המתכנן לתמורה  –בקבלת ציוד או חלקים או המתנה לשחרור ציד מן המכס וכיוצב' 

יקט ו/או תקורות ו/או הוצאות בגין תקופה זו, לרבות לא כל תשלום עבור ניהול מתמשך של הפרו
יהא זכאי המתכנן לתשלום החזר  – יפותברצימים  120צב'. עלתה תקופת הפסקת העבודות על ויו

הוצאות שייקבע על ידי החברה בהתאם לאסמכתאות שיסופקו על ידו. קביעת החברה בעניין גובה 
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האמור לא יחול במקרה בו הפסקת העבודה נובעת עקב אירוע של כוח  החזר ההצאות תהא סופית.
 עליון.

ישלם לחברה  המתכנןחברה, מוסכם כי מבלי לגרוע מכל סעד העומד לזכות ה–פיצויים מוסכמים  .10.10
 פיצויים מוסכמים מראש ללא הוכחת נזק בשל ההפרות המפורטות להלן: 

 

הפיצוי בשקלים חדשם )לפני  האירוע מס"ד 
 מע"מ( לכל אירוע

כפי שהוגדר איחור בלוח הזמנים לפרויקט  1
 בתכנית הכללית של הזוכה

 ליום ₪ 500עד 

ות נדרשות לפי איחור בלוח הזמנים  של פעול 2

 הקשורות בגוף המתכנן –התכנון המפורט 

 ליום ₪ 500עד 

 ליום ₪ 100עד  ימי עסקים 3אי העברת חומר/קבצים מעל ל  3

איחור במתן שירותי פיקוח צמוד )ללא קבלת  4
 אישור החברה מראש(

 על פי המנגנון המפורט להלן :

פיצוי מוסכם  –עד שעת איחור 
 ח. שעות פיקו 2שווה ערך ל 

מעל שעת איחור אחת ועד שלוש 
פיצוי מוסכם  –שעות איוחר 

שעות פיקוח עבור  3שווה ערך ל 
 כל שעת איחור. 

פיצוי  -מעל שלוש שעות איחור 
שעות  4מוסכם שווה ערך ל 

 פיקוח עבור כל שעת איחור. 

לפיצויים שלעיל תצורף עלות 
השבתת כלים/עובדים ככל 
שהחברה תצטרך לשאת בהם 

 הפסקת העבודה. כתוצאה מ

חלופות ישימות  3 במועד שנקבע הספק לא הציג 5
 שונות בשלב התכנון הראשוני 

 לכל יום איחור ₪ 500

 ימי 2 אי עמידה בהתחייבות שלא תוקנה תוך 6
 עסקים

 איחור  לכל יום ₪ 500

או יותר מן המועדים או  דאחהספק לא עמד ב 7
הדרישות המפורטים במפרט הטכני )מסמך ב' 

מסמכי המכרז( וזאת גם לאחר שקיבל התראה ל
על כך מאת החברה ולא פעל בהתאם לדרישתה 

 בתוך המועד שנקבע על ידה 

 .לכל יום איחור ₪ 500

 

מובהר כי אי עמידת המתכנן 
באחת או יותר מן 
הדרישות/המועדים לאחר 
שניתנה לו התראה בכתב מאת 
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יהווה עילה לביטול  –החברה 
 ההסכם עם המתכנן.

בהר כי פירוט האירועים אינו מהווה רשימה סגורה וכי הפיצוי המוסכם הנו הפיצוי המינימאלי מו
שנקבע בין הצדדים ואין בו כדי לגרוע מכל זכות אחרת ונוספת של החברה לתביעה או לקבלת כל 

 סעד אחר על פי דין.

 מעביד-קבלן עצמאי והעדר יחסי עובד –יחסי מזמין  .11

ייתן את השירותים נשוא הסכם זה כנותן שירות עצמאי, ואין  כנןהמתמוסכם בין הצדדים כי  .11.1
 המתכנןו/או מי מטעמה לבין  החברהבהתקשרות בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין 

 ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו.

-על בסיס התקשרות למתן שירות קבלני המתכנןהסכימה להתקשר עם  החברהמובהר בזאת, כי  .11.2
ל כל המתחייב והמשתמע מכך, הן לעניין תעריפי התשלומים והן לעניין הזכויות עצמאי, ע

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

 , ומנוע מלדרושהחברהמעביד בינו לבין -יהיה מנוע מלטעון לקיומם של יחסי עובד המתכנן .11.3
מעביד בינו לבין  -זכויות כלשהן שיסודן בטענה לכאורית לקיומם של יחסי עובד החברה מ

 .החברה

מצהיר, כי הוא משלם מס הכנסה כקרן; כי הינו מורשה לעניין מס ערך מוסף; כי הוא  המתכנן .11.4
מבטח את עובדיו שיועסקו במתן השירות במוסד לביטוח לאומי כדין, ומתחייב לפעול לגבי עובדיו 

התאם לדין, לנכות ולהעביר לרשויות המס את כל תשלומי המס המתחייבים בדין וכן תשלומי ב
מצהיר  המתכנןביטוח לאומי וכן לבטחם בביטוח פנסיוני ולשלם להם תנאים סוציאליים כדין. 

תשלום ו/או איחור בניכוי או ומתחייב כי הוא בלבד יהיה אחראי לכל התוצאות הנובעות מאי 
 י חובה ומסים. בתשלום תשלומ

להלן סכומים כלשהם )למעט  לא תנכה מהתמורה המפורטתשהחברה מצהיר כי ידוע לו  המתכנן .11.5
(, ולא תעביר מכספיה סכומים כלשהם , וסכומים העוסקים בקיזוזמס הכנסה במקור, אם נדרש

או ו/או לעובדיו, לרבות תשלומים למוסד לביטוח לאומי  למתכנןלמען הבטחת זכויות סוציאליות 
עוד  לביטוח סוציאלי או לביטוח פנסיוני או לכל ביטוח אחר וכי האחריות והחבות חלה עליו.

שולמה גם תמורה  לחברהכי בתמורה המשולמת לו שהינה בבחינת עלות כוללת  המתכנןמאשר 
 מלאה עבור עובדיו. 

או מי מטעמו, , מנהליו , עובדיוהמתכנןאם למרות כל האמור לעיל ייקבע עקב דרישה או טענה של  .11.6
על ידי גורם כלשהו, כי חרף האמור בהסכם זה, ולמרות כוונת הצדדים שהיחסים ביניהם ו/או 

מעביד,  -יהיו יחסים שבין מזמין עבודה לבין קבלן, היחסים הינם יחסי עובד  המתכנןלבין עובדי 
מורה מהת 40% ימים, 30-, ולא יאוחר ממיד עם דרישה ,לחברהלהשיב  המתכנןאזי מתחייב 
בהתאם להוראות חוזה זה או את ההפרש בין התמורה החודשית ששולמה  מהחברהשקיבל בפועל 

יתה מתקשרת ילעובד אם ההחברה לבין עלות השכר שהיה משולם על ידי  למתכנן החברהעל ידי 

עם עובד שכיר באותו תוכן והיקף התקשרות לפי הגבוה. חישוב ההחזר כאמור יתבצע למפרע, 
 תוקפו של חוזה זה ויצורפו לו הפרשי ריבית והצמדה ממועד ביצוע כל תשלום. מיום תחילת 

ו/או לשפותה, מיד עם דרישה ראשונה, בכל סכום שתידרש  החברהמתחייב לפצות את  המתכנן .11.7
לשלם ו/או שיהא עליה לשלם ובכל ההוצאות שתישא ו/או תידרש לשאת בהן עקב טענה לקיומם 

ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, לרבות,  המתכנןאו מי מטעמה לבין  ההחברמעביד בין -של יחסי עובד
 אך מבלי לגרוע, הוצאות משפטיות להן תידרש.
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העוסק במתן  המתכנן, מנימוקים סבירים, לדרוש החלפת עובד מעובדיו של תהיה רשאית החברה .11.8
מהסכמת  . יובהר, כי אין בסעיף זה כדי לגרועהמתחייב להיענות לדרישת והמתכנןהשירותים, 

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

 

 והודעות ויתור על הודעה נוטריונית .12

שני הצדדים מוותרים בזאת על הצורך בשליחת התראות או הודעות נוטריוניות ועצם הפרת  .12.1
 החוזה או אי קיומו או אי קיום כל תנאי הימנו ישמשו במקום התראה או הודעה כזאת. 

 של הצד שצד אחד צריך לתת לצד שני לפי חוזה זה, תינתן במכתב רשום לפי הכתובתכל הודעה  .12.2
בדואר רשום, דינה  השני המפורטת בחוזה, או תימסר במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה

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

 זכויות במסמכים וזכויות קנין רוחני  .13

ה רשאי להשתמש בתוכניות, החישובים, התיאורים והמסמכים שיוכנו על ידו המתכנן לא יהי .13.1
במהלך ביצוע השירותים וכן בנתונים שהגיעו אליו כתוצאה מהשירותים לכל מטרה שהיא, זולת 
לצורך מתן השירותים, ולא יהיה רשאי לפרסמם בכל צורה שהיא, אלא אם קיבל הסכמה מראש 

ההסכמה. החברה מצדה תהיה רשאית להשתמש בתוכניות, ובכתב מאת החברה ובהתאם לתנאי 
בחישובים, בתיאורים ובמסמכים שהוכנו על ידי המתכנן במהלך ביצוע השירותים,  לכל צורך 

 שהוא, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. 

בכל שלב בביצוע השירותים תהיה רשאית החברה לקבל לידיה את כל המסמכים או חלק מהם,  .13.2
ן מתחייב להעביר לידי החברה את המסמכים מיד עם דרישתה ולשביעות רצונה המלא. והמתכנ

מבלי לגרוע מהאמור, בתום תקופת ההתקשרות, ימסור המתכנן לחברה סדרות מושלמות של 
המסמכים, החישובים, הדיסקטים, עם נתונים או סטים אורגינלים של התוכניות כשהם 

נהל הפרויקט. מובהר, כי כל מסמכי העבודה הנ"ל הנם מעודכנים ומושלמים, לשביעות רצון מ
קניינה הבלעדי של החברה, ולמתכנן לא תהיה לגביהם כל זכות יוצרים, זכות מוסרית, זכות 

 קניינית או כל זכות אחרת.

זכויות היוצרים בכל הקשור בשירותים, במסמכים השונים שנוצרו במהלך מתן השירותים  .13.3
ברה בלבד, והמתכנן מוותר על כל זכות כאמור, לרבות הזכות ובתוצרי הסכם זה יהיו של הח

 המוסרית בהם.  

החברה רשאית לבצע  שינויים, תיקונים או תוספות, בכל מסמך שהגיע מהמתכנן וזאת לפי שיקול  .13.4
דעתה הבלעדי ומבלי שהמתכנן יהיה זכאי להתנגד לשינויים כאלה. שינתה החברה את מסמכי 

לא יהא המתכנן  אחראי לשינוי ו/או  -מת המתכנן לשינוי המתכנן בלא שקיבלה את הסכ
 לתוצאותיו. 

 סודיות .14

, למסור, לגלות, לפרסם לחשוף או לרמוז ולא להעבירעל סודיות מוחלטת מתחייב לשמור  המתכנן .14.1
 שנאסף או נתקבל ופרסום, תכנית, חומר, מסמך עיוני או מעשי כל מידעלכל אדם ו/או גוף כלשהו 

לא להשתמש בכל מידע שהגיע שמתחייב  ואוה ,החברהותים ו/או בקשר עם מתן השירבמסגרת 
על פי הסכם  ולכל מטרה אחרת שהיא, למעט לצורך מילוי תפקידמתן השירותים עם ולצורך  ואלי
, ספקלמען הסר  תקבע. זוובתנאים ש החברהאלא אם קיבל הסכמה מראש ובכתב מאת  ,זה

 ידע, מסמך ותוכנית כאמור.הינה הבעלים של כל מ החברהמובהר, כי 

יחתום ויחתים את אנשי הצוות מטעמו על הצהרת סודיות בנוסח המפורט בנספח ד'  המתכנן .14.2
 להסכם כתנאי לחתימה על ההסכם.
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 תחרות-ניגוד עניינים ואי .15

, לרבות חברהמתחייב שלא להימצא במצב שעלול להעמידו בניגוד עניינים עם חובותיו ל המתכנן .15.1
, מיד וללא דיחוי, על כל עניין חברהלדווח ל המתכנןמון, ובכל מקרה מתחייב חובות הנאמנות והא

ות אשר יש לגביהם עניין ואשר עלולים ליצור ניגוד עניינים כאמור לעיל ו/או חאו נושא או התפת
 יש עניין בהם.    חברהקשורים למתן השירותים ו/או של

אלא  מתן השירותים, בכל דבר הקשור עם סוק, בין במישרין ובין בעקיפיןלעלא מתחייב ש המתכנן .15.2
 לכך. החברה, אלא במידה שקיבל את הסכמת החברהבאמצעות 

תעמוד בתוקפה גם לאחר  לעיל 15.2 יףכאמור בסע המתכנןשל  יותיומובהר ומוסכם כי התחייבו .15.3
 תום תקופת הסכם זה ו/או לאחר ביטולו על ידי מי מהצדדים, תהא עילת הביטול אשר תהא.

 אחריות  .16

בלבד ולפיכך  המתכנןמוסכם בין הצדדים כי האחריות הבלעדית עבור השירותים תחול על  .16.1

על פי חוזה זה  המתכנןלמסמכים הקשורים בייעוץ ו/או אשר הוכנו על ידי  החברהאישוריה של 
ו/או  החברהמאחריות המקצועית המלאה הנ"ל ואין בכך כדי להטיל על  המתכנןלא ישחררו את 

יות כלשהי לטיב ו/או לכשרות השירותים ו/או התוכניות ו/או מסמכים, על מי מטעמה אחר

 כאמור.

 ו/או לצד שלישי בגין מתן השירותים. לחברהיהיה אחראי לנזק, הפסד או הוצאה שיגרמו  המתכנן .16.2

לכל נזק ו/או אבדן אשר יגרמו לגוף, לרכוש ו/או לציוד  החברהיהיה לבדו אחראי כלפי  המתכנן .16.3
ו/או בקשר עם הפרת התחייבויותיו ובדיה ו/או לצד ג' כלשהו אשר נגרם עקב ו/או לע החברהשל 

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

, כלפי העובדים המועסקים על ידו החברהכלפי  אחראי המתכנןמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .16.4
ו/או כלפי כל אדם הפועל מטעמו ו/או כלפי צד שלישי כלשהו, לכל נזק לגוף או לרכוש או אובדן או 

, טעות ו/או רשלניים מחדלו/או  נזק אחר מכל סוג שהוא שיגרם להם או לרכושם, עקב מעשה
 רותים או בקשר אליהם.או מי מטעמו תוך כדי ביצוע השי המתכנןהשמטה של 

ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל אובדן  החברהפוטר את  המתכנן .16.5
על כל סכום שתחויב  החברהישפה את  המתכנןו/או נזק לגוף ו/או לרכוש, כאמור בהסכם זה. 

דין, לרבות  , כאמור לעיל ו/או עפ"י כלהמתכנןלשלם או ששילמה בגין נזק או אובדן להם אחראי 
על  למתכנןתודיע  החברהבגין ההוצאות המשפטיות השונות שתישא בהן בקשר לחיוב כאמור. 

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

בגין כל נזק שיגרם לה עקב שגיאה מקצועית של  החברהישפה ו/או יפצה את  המתכנןבנוסף,  .16.6
ובתו המקצועית לרבות עקב שימוש בציוד ו/או חומרים ו/או ו/או התרשלות במילוי ח המתכנן

ת הרגולציה בהן שאינם מתאימים לדרישוו/או אי התאמת חומרי המבנה ו/או  אבזרים לקויים
תחול גם לאחר תום תקופת  המתכנןמובהר, כי אחריותו של  ספק. למען הסר נדרש המזמין לעמוד

 הסכם זה. 

הקשורים ו/או הליכים אחרים ויתקיימו הליכים משפטיים ה במיד לחברהלסייע מתחייב  המתכנן .16.7
זאת הן בתקופת ההתקשרות על פי הסכם זה והן לאחר גמר הסכם זה מכל  -מתן השירותים ל

ובכלל זה ימציא לה כל מידע, נתון ומסמך  החברהמתחייב לשתף פעולה עם  המתכנןסיבה שהיא. 
 ו על ידה, גם אם במסגרת ההליכים כאמור.המצויים ברשותו ו/או בתחום ידיעתו ואשר יידרש

יהיה אחראי, הוא לבדו, כלפי כל הרשויות המוסמכות בגין כל הוראת דין המתייחסת  המתכנן .16.8
לבטיחות בביצוע השירותים, אופן ביצוען ותשלום כל התשלומים שיש לשלם על פי דין בגין ביצועו 

 של הסכם זה.
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יזו מהתחייבויותיו בהסכם זה וניזוק, עקב כך, רכוש א המתכנןמבלי לגרוע מכלליות האמור, הפר  .16.9
 אחראי בלעדית לכל נזק כאמור. המתכנןו/או ציוד, בכל דרך שהיא, יהיה 

מתחייב לתקן ו/או להשלים ו/או להשיב לקדמות כל נזק ו/או אובדן, שנגרמו כאמור  המתכנן .16.10
שיב לקדמות כל נזק ו/או לא יתקן ו/או ישלים ו/או י והמתכנןלעיל, מיד לאחר התרחשותם. היה 

בעלות שנגרמה  המתכנןרשאית לתקן את הנזק ולחייב את  החברהאובדן בהקדם האפשרי, תהא 
 . 10%לה בתוספת 

מתחייב לעשות שימוש בחומרים מכל סוג ובלבד שאינם מוגנים בזכויות יוצרים ו/או  המתכנן .16.11
עם שימוש בחומרים האמורים,  זכות קנינית אחרת, ומתחייב לפעול על פי כל הוראות הדין בקשר

 לרבות אך לא רק, חוק הגנת הפרטיות.

 ביטוח .17

לערוך ולקיים, על  המתכנןעל פי הסכם זה או על פי כל דין, על  המתכנןמבלי לגרוע מאחריות  .17.1

קיימת על פי הסכם זה או על  המתכנן, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות המתכנןחשבון 
שנים לפחות לאחר סיום ההתקשרות, את  7אחריות מקצועית למשך  פי כל דין ולעניין ביטוח

ומהווה חלק  כנספח ג'באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה הביטוחים המפורטים להלן 
 "(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל: המתכנןביטוחי )להלן: " בלתי נפרד הימנו

הינם בבחינת דרישה מזערית  המתכנןחי מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטו .17.2
ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.  המתכנן, שאינה פוטרת את המתכנןהמוטלת על 

לא תהיה כל טענה כלפי החברה או מי מטעם החברה בכל הקשור  למתכנןמוסכם בזאת, כי 
 לגבולות האחריות כאמור.

 המתכנןנערך על ידי החברה ויכללו סעיף, לפיו מבטחי יהיו קודמים לכל ביטוח ה המתכנןביטוחי  .17.3
 המתכנןמוותרים על כל טענה, דרישה או תביעה בדבר שיתוף בביטוחי החברה. כן יכללו ביטוחי 

יום מראש  30סעיף, לפיו לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח, אלא בהודעה בת 
 לחברה, בדואר רשום.

באים מטעם החברה מאחריות, לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא פוטר את החברה ואת ה המתכנן .17.4
לצורך מתן  המתכנןלחצרי החברה ו/או המשמש את  המתכנןאו על ידי מי מטעם  המתכנןעל ידי 

כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק  למתכנןהשירותים, ולא תהיה 
 חול כלפי מי שגרם לנזק בזדון. כאמור;  ואולם הפטור כאמור, לא י

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים או חלק  .17.5
לדאוג כי בידי קבלני המשנה  המתכנן, על המתכנןמהם יסופקו על ידי קבלני משנה מטעם 

נתונה הרשות  נןלמתכפוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם. לחלופין, 
 .המתכנןלכלול את קבלני המשנה במסגרת ביטוחי 

 בטיחות .18

 החברה. יבצע את השירותים בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להוראות  המתכנן .18.1

יודיע לנציג החברה על כל תקלה ו/או אירוע בטיחותי אחר שהתרחש במהלך ביצוע  המתכנן .18.2

 השירותים, באופן מידי.

ולבצע את בקרב עובדיו ת ולהטמעת שיטות עבודה בטיחותיות יהיה אחראי להנהג המתכנן .18.3
 השרותים על פי כללי הבטיחות המקובלים.

 אחראי לכך שהעובדים מטעמו ינהגו במיומנות, בזהירות ובהתאם להוראות כל חוק.המתכנן  .18.4

ו/או עובדיו לשטח מפעל החברה תהיה אך ורק  המתכנןמוסכם בזאת בין הצדדים כי כניסתו של  .18.5
ע השרותים, בהתאם להוראות הסכם זה ולא לכל מטרה אחרת ויחולו עליהם ההוראות, לביצו
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התקנות והנהלים החלים בשטח המפעל. מבלי לגרוע מהאמור, הספק מתחייב בזאת במפורש 
 לבצע מיד כל הוראה של החברה, ללא יוצא מן הכלל, בקשר עם השהייה בשטח המפעל.

לקיים את הוראות הבטיחות בעבודה וכי כל עובדיו  מתכנןהמבלי לגרוע מכלליות האמור, מתחייב  .18.6
 ו/או מי מטעמו ימלאו אחר הוראות כל דין בקשר עם הוראות אלה. 

מתחייב לנהוג על פי הוראות הבטיחות של החברה, להביא לידיעת כל עובדיו וכל  המתכנן .18.7
וכי הם פועלים הפועלים מטעמו את הוראות הבטיחות הנ״ל ולוודא כי ההוראות הובנו על ידם 

אשר לא  המתכנןמתחייב כי לא יכניס למפעל כל עובד ו/או אדם מטעמו של  המתכנןבהתאם להן. 
 הודרך בהוראות הבטיחות האמורים.

 מנועים מעישון לחלוטין בתחומי המפעל.  המתכנןעובדי  .18.8

יחות או מי מטעמו יחרוג מאיזו מהוראות הבטיחות הנזכרות לעיל או הוראות הבט והמתכנןהיה  .18.9
מתחייב  המתכנןשל החברה, ומבלי לגרוע מכל הזכויות והסעדים העומדים לחברה עקב הפרה זו, 

 כדלקמן: 

מתחייב  המתכנןלאחר קבלת התראה ראשונה על חריגה כל שהיא מהוראות הבטיחות, )א( 
לפעול לתיקון החריגה לאלתר בהתאם לאמור במכתב ההתראה שיקבל מממונה הבטיחות של 

 מי מטעמו. החברה או 

מתחייב לשלם  המתכנןלאחר קבלת התראה שנייה על חריגה כל שהיא מהוראת הבטיחות, )ב( 
, וזאת מבלי שיהא צורך ש"ח 3,000 עד לחברה פיצוי מוסכם מראש ללא הוכחת נזק בשיעור של

 לתת התראה נוספת. 

יב לנהוג על מתחי המתכנןלאחר קבלת כל התראה נוספת מעבר להתראות המפורטות לעיל, )ג( 
 פי החלטות ועדת הבטיחות של החברה, לרבות יישום החלטות בדבר הפסקת מתן השירותים.

 ערבות ביצוע ההסכם .19

לחברה, עד וכתנאי  המתכנןעפ"י ההסכם, ימציא  המתכנןלהבטחת קיום התחייבויותיו של  .19.1
מגובה  10%ה בגוב נספח ז'לחתימתו של ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בנוסח 

 חודשים לאחר מכן. 3-תקפה למשך כל תקופת ההסכם ו הצעתו הכוללת למכרז, וכשהיא

 ערבות ביצוע מוארכת לתקופה הנוספת. המתכנן, ימציא המתכנןה תקופת ההתקשרות עם הוארכ .19.2

 45 למתכנןותוחזר  המתכנןהערבות הבנקאית המקורית תשמש כערבות למתן השירותים על ידי  .19.3
 המתכנןיעתו של החוזה או ביטולו כדין לפי המוקדם, או לאחר השלמת התחייבויות יום לאחר פק

לחברה לפי המאוחר, ובכפוף לזכותה של החברה לחלט כל סכום ממנה במקרה של הפרה שיפר 
 את התחייבויותיו.  המתכנן

לחלט את תהא זכאית החברה אם לא תוחלף הערבות כאמור או לא יוארך תוקפה במועד,  .19.4
וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו תהא זכאית החברה על פי הסכם זה ו/או על פי כל  הערבות

 דין. 

החברה תהא רשאית לממש את הערבות, כולה או חלקה, ללא התראה מוקדמת בכל עת בה יפר  .19.5
תנאי מתנאי ההסכם, וכן תהיה רשאית לעכב בידיה, או לזקוף, לפי שיקול דעתה, כל  המתכנן

 כלפיה, אף אם לא הגיע מועד פירעונו.  המתכנן, כנגד כל חוב של סכום מדמי הערבות

להמציא לחברה, מיידית, ערבות  המתכנןמימשה החברה את הערבות, כולה או מקצתה, מתחייב  .19.6
בנקאית חדשה ומעודכנת לגובה סכום הערבות האחרון. דינה של הערבות הבנקאית המחודשת על 

 זה, לכל דבר ועניין.  18של סעיף  פי סעיף זה כדין הערבות האמורה ברישא
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לא נותר חייב לחברה כל סכום  והמתכנןבוטל ההסכם, או הסתיים תוקפו מכל סיבה שהיא,  .19.7
 את הערבות.  למתכנןשהוא, תחזיר החברה 

במקרה של מימושה  המתכנןאין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של  .19.8
 או בכל מקרה שהוא. 

 תהווה הפרה יסודית של ההסכם. המתכנןזה על ידי  הפרת סעיף .19.9

 

 תוכניותבלאחר והשימוש  שירותי התכנוןמסירת  .20

או מכל סיבה סיום, או ביטולו, , בשל הבאת החוזה לידי התכנוןבכל מקרה של הפסקת שירותי  .20.1
לא יהיה  מתכנןלאחר וה ןאו כל חלק מה שירותי התכנוןלמסור את זכאית  החברהתהא אחרת, 

. , אף אם הוא זכאי לכך על פי הדיןלהתנגד לכך או להעמיד לכך מכשולים מכל סיבה שהיאזכאי 
ואשר יש בה כדי לעכב את המשך ביצוע  ן הדיןעל כל זכות הנובעת מ, מוותר בזאת מראש מתכנןה

 . אחרמתכנן ע"י כל  שירותי התכנון

סיבה שהיא, המתכנן לא המתכנן מצהיר ומתחייב כי בכל מקרה של הפסקת שירותי התכנון מכל  .20.2
להמשיך בביצוע הפרוייקט  מהחברהינקוט בכל פעולה שהיא, אשר עלולה לעכב ו/או למנוע 

 תמצא לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי. שהחברהולהשלימו באופן ובתנאים כפי 

בכל  הכאמור, להשתמש לצרכי תכנוןבמקרה של הפסקת שירותי ה תהיה רשאית החברה .20.3
 יעמיד אותם לרשות אשר מתכנן,ים, החישובים ושירותי התכנון שנעשו ע"י ההתכניות, השירטוט

 ה, ולמתכנן לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם האמור.מיד עם דרישת החברה
 אחריות המתכנן תהא לכל המסמכים שהוכנו על ידו. באם ישונו המסמכים או יעודכנו על ידי צד

 נן אחריות על המסמכים שעודכנו/שונו.לא תהא למתכ –שלישי אחר 

 שימוש או אי שימוש בזכויות .21

על פי החוזה במקרה מסוים או בכלל  שימוש בזכות כלשהי המוקנית לההימנעות החברה מלעשות  .21.1
 אין בה ולא תתפרש בשום אופן כוויתור על אותה הזכות באותו מקרה או בכלל. -

סוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה הסכמה מצד החברה לסטייה בתנאי החוזה במקרה מ .21.2
 גזרה שווה למקרה אחר.

, לא יפגעו שניתנו על פיו ע"י החברה או מטעמהכל ויתור או ארכה לתנאי החוזה או להוראות  .21.3
של  המתכנןבזכויות החברה, ולא ישמשו כצידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום מצד 

 התחייבויותיו על פי החוזה.

 קיזוז .22

על פי החוזה, כל חוב, בין שקצוב ובין שאינו  למתכנןשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע החברה ר .22.1
על פי החוזה ו/או על פי כל דין. מובהר בזאת, כי הוראות סעיף זה אינן  מהמתכנןקצוב, המגיע לו 

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

 סמכות השיפוט .23

בתל אביב בלבד, תהיה  על הסכם זה יחול הדין הישראלי, וכי לבתי המשפטמוסכם על הצדדים כי  .23.1
 סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל תביעה ו/או מחלוקת שתתגלע בין הצדדים בקשר לחוזה זה.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל מחלוקת ו/או תביעה שתועבר לבית המשפט המוסמך לא  .23.2
 על פי החוזה. המתכנןצוע התחייבויות תהווה עילה לשינוי ו/או לעיכוב בי

 פרשנות .24
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במקרה של סתירה, בין הוראה מהוראות הסכם זה לבין הוראה ברורה ומפורשת במסמך אחר  .24.1
בשאלה איזו הוראה מבין ההוראות תהא עדיפה  המזמיןמהמסמכים המהווים את ההסכם יכריע 

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

מסופק בפירושו הנכון של מסמך  המתכנןסתירה בין הוראות ההסכם או שהיה  המתכנןגילה  .24.2
 לשם קבלת הנחיות כיצד לנהוג. לחברהממסמכי ההסכם או מסמך אחר הנוגע לו יפנה מיד 

בכתב תוך שבעה ימים מיום קבלת הפניה. מובהר בזאת כי  למתכנןיינתנו  החברההנחיות  .24.3
 המתכנןוכי  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 .25

דין או  חמכוויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על ביצוע חובה שחייב היה הצד השני לבצע  .25.1
ף במקרה עתידי דומה ולא יהא בויתור כאמור משום תקדים הסכם לא ייחשב הדבר לויתור גור

  לכל מקרה עתידי כאמור.

כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו מראש ובכתב  .25.2
 ונחתמו על ידי הצדדים לחוזה זה.

 כתובות והודעות .26

  כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם. .26.1

יין הסכם זה ישלח בדואר רשום לפי כתובות הצדדים, וכל מסמך שנשלח סמך או הודעה לענכל  .26.2
 שעות מתאריך המשלוח. 72בדואר רשום כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל ע"י הנמען עם תום 

 שינוי החוזה .27

 אין לשנות איזו מהוראות חוזה זה, אלא במסמך בכתב ובחתימת שני הצדדים.  .27.1

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 החברה
 

_______________ 
 
 

 

  המתכנן
_________________ 
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 נספח א'
 

  בהליךהזוכה  המתכנןמסמכי הצעת 
 הזוכההמתכנן לרבות טופס הצעת המחיר של 
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 ואבני דרך לתשלום תנאי תשלום –נספח ב' 

סגרת בתמורה לקיום התחייבויותיו על פי הסכם ההתקשרות, יהיה הספק זכאי לתמורה שנקב בה במ .1.1

"(. מובהר כי התמורה הינה תמורה סופית ומלאה עבור קיום מלוא התמורההצעתו )נספח א'( )להלן: "

התחייבויותיו של הספק עפ״י הסכם ההתקשרות, והיא לא תושפע משינויים בשכר עובדים ו/או במיסוי 

 ו/או במחירי התשומות ו/או שיעורי המדד ו/או כל שינוי אחר. 

 מיום קבלת החשבונית  במשרדי החברה.  45שוטף + תנאי התשלום יהיו   .1.1.1
 

 התמורה תשלום בהתאם לתנאים המפורטים להלן: .1.2

הספק יעביר למזמין חשבון מפורט לאחר בדיקת ואישור המזמין את נכונות הנתונים, הספק  .1.2.1

ינפיק וישלח למזמין חשבון וחשבונית מס כדין בגין התשלום עבור ביצוע השירותים לכתובת: 

, וכן 51631, ת.ד. 6721210ת"א  40ירותי איכות הסביבה בע"מ, רח' יצחק שדה החברה לש

לחודש העוקב לפי אבני הדרך  10-את החשבונות יש להעביר עד ל. dima@escil.co.ilבדוא"ל: 

עוד  ואת חשבונית המס יש להנפיק מיד לאחר אישור המזמין בכתב של החשבון הרלוונטי.

אי על העברת הנתונים למזמין, וככל ולא יעביר את הנתונים יובהר כי הספק לבדו יהיה אחר

האמורים, לא יבוצע כל תשלום. המזמין ינכה מסך התמורה מס במקור כדין אלא אם המציא לו 

הספק בתחילת ההתקשרות וכן בתחילת כל שנה קלנדרית אישור על ניכוי מס במקור ואישור על 

 ניהול ספרים.  

 ות הספקאבני הדרך לביצוע התחייבוי .1.2.2

  תכנון וניהול הפרוייקט: .1.2.2.0

 מההיקף הכספי יועבר לאחר אישור החברה לחלופה הנבחרת. 10%תשלום בסך  .1.2.2.0.0

מההיקף הכספי יועבר לאחר סיום שלב התכנון המפורט לאחר  30%תשלום בסך  .1.2.2.0.1

 אישור החברה.

והפעלת התקשרות עם קבלן מההיקף הכספי יועבר לאחר תיאום  20%תשלום בסך  .1.2.2.0.2

 מבצע. 

לאחר סיום ליווי רכישת הציוד, האמצעים והשירותים הנדרשים  25%בסך תשלום  .1.2.2.0.3

 והתקנתם במסגרת הפרויקט. 

ימי עבודה במתקן  30ישולם לאחר סיום הרצה, פעילות רציפה של   - 15%תשלום סופי  .1.2.2.1

והעברת כלל החומר הנדרש. תשלום זה מותנה כי לא יתגלו תקלות  או פגמים הקשורים בטיב 

 התכנון.
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 ח צמודפיקו .1.2.2.2

המופיע בהצעת הספק לפי שעות העבודה בפועל שיאושרו על  ףיתבצע בהתאם לתערי .1.2.2.2.0

 בתום כל חודש קלאנדרי.  –ידי המזמין 

  

למען הסר ספק מובהר כי התמורה כמפורט לעיל ולהלן )לרבות כל חלק ממנה( הינה סופית ומוחלטת  .1.3

 והספק לא יהיה זכאי לתשלומים נוספים ו/או אחרים כלשהם. 

ס ערך מוסף יתווסף לתמורה וישולם על ידי המזמין ובלבד שהספק הינו עוסק מורשה ע"פ חוק מס מ .1.4

. המזמין ינכה מסך התמורה מס במקור כדין אלא אם המציא לו הספק בתחילת 1976-ערך מוסף, תשל"ו

ההתקשרות וכן בתחילת כל שנה קלנדרית במהלך ההתקשרות אישור על ניכוי מס במקור ואישור על 

 ניהול ספרים.  

מוסכם כי התמורה המפורטת בפרק זה תהווה התמורה השלמה והסופית עבור ביצוע השירותים ו/או  .1.5

העבודות על ידי הספק, כשהיא כוללת את כל המיסים, וכל תשלום אחר הכרוך בהם, וכי התמורה 

 מעביד בין הצדדים. -נקבעה בשים לב לכך שלא יחולו יחסי עובד

, ובכלל זאת התקציב המוקצה לצורך תשלום התכנון וניהול הפרויקט ע לו שתקציב הספק מצהיר כי ידו .1.6

התמורה בהתאם להוראות הסכם זה הינו קבוע מראש וטעון את אישורם של גורמים נוספים מלבד 

המזמין עצמו. לפיכך, מתחייב הספק שלא לדרוש תשלום נוסף כלשהו על המפורט בהסכם זה, אלא אם 

ובכתב בין הצדדים והספק מוותר בזאת על תשלום בגין כל שירות ו/או עבודה הוסכם אחרת מראש 

שהתמורה עבורם אינם מוסדרת במפורש בהסכם זה ו/או שלא נתקבל לגביהם אישור המזמין מראש 

 ובכתב.
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 אישור עריכת הביטוח -ג'  נספח
 

 

 

לערוך ולקיים, על  ספקה עלדין, על פי הסכם זה או על פי כל  ספקלגרוע מאחריות ה מבלי .1
)ולעניין ביטוח אחריות מקצועית למשך שלוש   ההסכםתקופת  כל, למשך ספקן החשבו

באישור עריכת המפורטים את הביטוחים שנים נוספות לאחר תום תקופת ההסכם(, 
 ביטוחי"חלק בלתי נפרד ממנו )להלן:  והמהווה ,1'גכנספח  זה להסכםהביטוח המצורף 

 העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.  לפי, עריכת הביטוח" אישור"ו "ספקה

מתן , לפני תחילת מזמיןלהמציא לידי ה ספקה על, מזמיןצורך בכל דרישה מצד ה ללא .2
או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור התקשרות וכתנאי מוקדם להשירותים 

על בתום תקופת הביטוח,  מידמו כן, . כספקה עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטח
 ספקבגין חידוש תוקף ביטוחי ה ,אישור עריכת ביטוח מעודכן מזמיןידי הל להמציא ספקה

ף ו/או למשך תקופת קופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקנוספת, ומדי ת ביטוחלתקופת 
 לעיל. 1נוספת כמפורט בסעיף 

עומד להיות מבוטל או עומד  ספקוחי ה, כי מי מביטמזמיןיודיע ל ספקבכל פעם שמבטח ה
לערוך את אותו  ספקלחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על ה

הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה 
 בביטוח כאמור.

 ,חינת דרישה מזעריתהינם בב ספקכי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי ה מובהר .3
ו/או על פי לפי ההסכם  ספקהלגרוע מכל התחייבות של , שאין בה כדי ספקהמוטלת על ה

 ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, ספקואין בה כדי לשחרר את הכל דין, 
 לגבולותבכל הקשור  ,מזמיןאו מי מטעם ה מזמיןהכל טענה כלפי לא תהיה  ספקול

 האחריות כאמור.
שיומצא על ידי  ,הביטוחעריכת לבדוק את אישור  תהא הזכות, אך לא החובה, מזמיןל .4

על  ושיידרש, התאמה או הרחבה, תיקון ,לבצע כל שינוי ספקועל הכאמור לעיל,  ספקה
 .על פי הסכם זה ספקה להתחייבויות ספקאת ביטוחי המנת להתאים 

אינן  ,ישת השינויים כמפורט לעיללעריכת הבדיקה ולדרמזמין הזכויות מוצהר ומוסכם כי  .5
ביטוחי כל אחריות שהיא לגבי או כל חובה מזמין מי מטעם העל או  מזמיןהמטילות על 

 ,, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיאספקה
ויים שינ עריכת דרשהנוזאת בין אם  או על פי כל דין,זה  הסכםעל פי  ספקההמוטלת על 

 .ובין אם לאואישור עריכת הביטוח  בדק נובין אם לאו, בין אם כמפורט לעיל 

לרכוש או אובדן או נזק  לכלמאחריות מזמין ואת הבאים מטעם המזמין פוטר את ה ספקה .6
ו/או המשמש לצורך מזמין לחצרי ה ספקאו מי מטעם ה ספקציוד כלשהו, המובא על ידי ה

דרישה או תביעה  ,כל טענה ספקולא תהיה ל (,ה"צמו רכב כלי לרבות)מתן השירותים 
, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי בגין אובדן ו/או נזק כאמורנזכרים לעיל הכלפי 

 שגרם לנזק בזדון.

ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על , ספקשייערך על ידי הכל ביטוח רכוש נוסף או משלים ב .7
על זכות התחלוף  ויתורוה ;מזמיןם מטעם הוכלפי הבאי מזמיןזכות התחלוף כלפי ה

 כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 
השירותים הסבת ההסכם, ובמקרה בו  לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי .8

 קבלנילדאוג כי בידי  ספקהעל , ספקמשנה מטעם ה ניקבלעל ידי  ינתנוי םאו חלק מה
 . בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם נאותותהמשנה פוליסות ביטוח 

שירותים במלואם, ביחס למזמין אחריות כלפי המוטלת ה ספקהעל כי  ,מובהר בזאת
 .משנה  שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלנילרבות 

על אף האמור לעיל,  נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .9
ימים  10ר עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו אי המצאת אישו
 .בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור ספקמאת ה מזמיןממועד בקשת ה
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 אישור עריכת הביטוח - 1ג' נספח

הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים

 (DD/MM/YYYY)האישור

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

במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 טיב עם מבקש האישור.למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מי

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

החברה לשירותי שם: 
איכות הסביבה בע"מ ו/או 

חברות האם ו/או חברות 
 בנות ו/או חברות קשורות

  שם

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

שירותי תכנון אחר: ☒
ופיקוח להקמת מערכות 
איטום, אוורור וטיפול 

בור מתקן ייצוב בגזים ע
מיצוק במפעל החברה 
לשירותי איכות הסביבה 

 בע"מ

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

      אחר: ☐

 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

, 40רח' יצחק שדה מען: 
 תל אביב

 

 מען

 כיסויים

 סוג הביטוח

 

אחריות  גבולותלפי  חלוקה

 ביטוח סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

גבול האחריות/ סכום  תאריך סיום
 ביטוח

 כיסויים
 בתוקף נוספים
  חריגים וביטול

 כיסוי קוד לציין יש

  X לנספח בהתאם

 מטבע סכום

 רכוש 

 

     ₪  309 

328 

       

       

       

יות )אחר 302     ₪ 1,000,000     צד ג'

 צולבת(
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הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים

 (DD/MM/YYYY)האישור

)הרחב  304   

 שיפוי(

   315 

   328   

        

 

 302  ₪ 20,000,000     אחריות מעבידים

304 

328 

        אחריות המוצר

 301  ₪ 2,000,000     אחריות מקצועית

304 

325 

327 

328 

 חודשים( 6) 332

 328        אחר

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

 יועצים/מתכננים – 038

 ביטול/שינוי הפוליסה 

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

 בדבר השינוי או הביטול. האישור

 ימת האישורחת

 המבטח:
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 התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים –נספח ד' 
 לכבוד

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
 

 התחייבות לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד ענייניםהנדון: 
 

שירותים ( לביצוע ה"החברה" –והתחייבתי כלפי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן  : הואיל
 (; "העבודה" –)להלן המצורף  במסמכי המכרזכמפורט 

והוסבר לי כי במהלך מתן השירותים, או בקשר אליהם, אקבל לחזקתי, או יובא לידיעתי, מידע  : והואיל
המתייחס לכל ענין מקצועי, עסקי או אחר, מכל סוג שהוא, של החברה ושל כל הקשורים עמה, 

חומר אשר הוכן עבור או על ידי, או הוגש לחברה בקשר עם,  בעבר, בהווה, או בעתיד וכן כל
 (;"מידע סודי" –פעולות החברה או עם העבודה )להלן 

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

 
 כדלקמן: אי לכך, אני הח"מ מתחייב כלפיכם 

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

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

 מוגבלת.

לא יחול על מידע הידוע לכלל הציבור, מידע שגילויו מחוייב על פי דין )במגבלות חיוב  2-ו 1האמור בסעיפים  .3
 ש ובכתב, ובמידה שניתנה.הגילוי כאמור( או מידע שניתנה הסכמת החברה לגילויו, מרא

 אני מתחייב לא לעשות שימוש במידע הסודי או בפרטי העבודה, אלא לטובת החברה ולצורך העבודה. .4

הנני מתחייב לנקוט אמצעי זהירות קפדניים לאבטחת המידע הסודי ופרטי העבודה ולעשות את כל הדרוש  .5
על פי כתב זה. כן הנני מתחייב לנקוט בכל מבחינה בטיחותית, נוהלית או אחרת, כדי לקיים את התחייבותי 

 אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים, על מנת לשמור בסודיות גמורה כל מסמך הקשור, או הנוגע לעבודה.

הנני מתחייב להחזיר לידיכם ולחזקתכם כל חומר כתוב או אחר, וכל חפץ או דבר, שקיבלתי מכם, או השייך  .6
, בקשר עם, או בזמן מתן השירותים, בין מכם ובין מצדדים שלישיים, וכל לכם, ושהגיע לחזקתי, או לידי, עקב

חומר שהכנתי עבורכם או עבורי. הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כלשהו של כל חומר כאמור, או של מידע 
 סודי. למעט כל דו"ח או חומר אשר שימש כבסיס לדו"חות שהכנתי עבורכם והדו"חות הנ"ל עצמם.

 .1977 -לחוק העונשין תשל"ז 118-119הפרת ההתחייבויות לסודיות מהווה עבירה לפי סעיפים ידוע לי כי  .7

הנני מאשר כי למיטב ידיעתי ובדיקתי, לאחר חקירה ובדיקה שערכתי, אין מצב של ניגוד עניינים בין מתן  .8
 ורים בי, ענין אישי בו.השירותים לבין כל ענין אחר שיש לי ולקרובי ו/או למנהלי ו/או לעובדיי ו/או לגופים קש

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

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

 התחייבות כאמור.

בכל מקרה בו תופר התחייבות כלשהי על פי כתב זה, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרה  .11
 מניעה לצורך הקטנת נזקיכם.זו, לרבות הזכות לקבלת סעדים זמניים כגון צווי 

אין באמור במכתב זה כדי לגרוע מכל חבות אחרת או נוספת לנאמנות, שמירת סודיות והימנעות מניגוד  .12
 עניינים המוטלת עלי על פי כל דין.

 
 __________________ :ולראיה באתי על החתום        
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 נוסח ערבות ביצוע –נספח ה' 
 לכבוד

 
 הסביבה בע"מלשירותי איכות  החברה

         40רחוב יצחק שדה 
 67212אביב, -תל

 

 
התחייבויות הספק לפי הסכם כלפיכם בקשר עם  מתחייבים בזאת"( אנו הספקבקשת ___________ )להלן: "ל

לשלם לכם כל סכום או סכומים של החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ  03-2020שנחתם מכוח זכייתו במכרז 
וזאת בלא כל תנאי שהוא, דרישתכם,   ימי עסקים מיום קבלת 3וזאת בתוך  חדשים, שקלים ______של עד לסך 

לטעון שנהיה רשאים מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, ומבלי ו
 .או בכלל כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם

רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן  אתם תהיו
 שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. ובלבדמתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, 

 ועד בכלל.יום ____________ ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 יא.ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שה

 

 ________בנק: ___       תאריך: ________
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 מסמך המתדולוגיה שהוגש במענה למכרז –תוכנית עבודה ולוח זמנים מפורט  –נספח ו' 
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 נספח ז' 
 

 תיהתחייבות לשמירה על הוראות החוק, בטיחות וניהול סביב

 
 מתחייב כי הוא מקבל על עצמו את ההתחייבויות הבאות:( ספק –)ובמסמך זה  המתכנן

 
ובכלל  תוך ציות לכל דין, "( החברה"  :להלןלבצע את העבודה שהוזמנה ממנו על ידי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ ) .1

ספק השירות וכל מי שיבצע את שות מוסמכת. זה, חוקים, תקנות, הוראות, צווים וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל ר
 -ופקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל  1954 -בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ג  ,  יפעלהעבודה מטעמו

ייטול על עצמו את כל  . ספק שירותוהתקנות והצווים שפורסמו על פיהם, ובהתאם להוראות הבטיחות של החברה 1970
ת כלפי החברה וכלפי כל הבאים מכוחה לשחררם ו/או לשפותם בקשר לכל תביעה שתוגש נגדם בשל הפרת הוראה האחריו

 כאמור שנעשתה על ידו ו/או על ידי מי מעובדיו ו/או קבלן משנה שלו ו/או מי מטעמו. 
די עבודה תקינים,שלמים ציוד מגן אישי מלא לעובדיו, שלוחיו והפועלים מטעמו, לרבות: בג יספק על חשבונוספק שירות  .2

ונקיים, נעלי בטיחות, משקפי מגן, אוזניות או אטמי אוזניים לעבודה באזורים המוגדרים כאזורי רעש מזיק, רתמות בטיחות 
ספק שירות אחראי לוודא שעובדיו, שלוחיו והפועלים מטעמו משתמשים בציוד מגן  לעבודה בגובה, כפפות ומסכת גזים/אב"כ.

 העבודה ועל פי הנהלים והוראות העבודה המקובלים בחברה. אישי, בהתאם לסוג
פרויקט ארוך טווח מטעם החברה, יוודא שעובדיו שיבצעו עבודות באתר החברה או או קבלן משנה שיבצע  ספק שירות .3

בשטחים ואתרים המופעלים מטעם החברה או בפיקוחה או באחריותה או בשליטתה, יהיו בעלי אישור מרופא תעסוקתי 
מת העובד לעבודה בתוקף. ספק שירות יעביר העתקי האישורים הנ"ל למחלקת הבטיחות של החברה, וזאת לפני תחילת להתא

 ביצוע כל עבודה בשטח החברה ו/או בשטחים ואתרים המופעלים מטעם החברה או בפיקוחה.

נורמות ההתנהגות המקובלות ספק שירות או קבלן משנה שיבצע כל פרויקט מטעם החברה, יוודא שעובדיו יתנהגו בהתאם ל .4
 לזולת, באם מדובר בפגיעה פיזית או מילולית. בחברה לשירותי איכות הסביבה ולא יגרמו כל נזק

כל החומרים והמכשירים בהם ישתמש לביצוע העבודה יהיו מאיכות מעולה ויעמדו בכל התקנים ובכל דרישות הדין והחברה,  .5
ת ולאישור כל רשות ומוסד, ישתמש אך ורק בציוד מאושר על פי כל דין. תחילת ובכל הקשור לציוד הנדרש לביקורות תקופתיו

לרבות: אישורים על התאמת החומרים  ,הנדרשים על פי כל דין תוהרישיונוהעבודה תאושר לאחר הצגת האישורים, ההיתרים 
חפירה, המעידות כי הציוד  והציוד לדרישות החברה ו/או תעודות בדיקה בקשר לכל ציוד שהוא, לרבות ציוד הרמה וציוד

 ספק השירותהאמור נבדק, עומד בדרישות כל תקן מחייב והינו תקין מבחינה בטיחותית ומבחינת התאמה לביצוע העבודה. 
 יישא באחריות הבלעדית לציוד ולטיב החומרים והמכשירים אשר ישמשו לביצוע העבודה.

החברה ועל פי הוראותיו. לא יאוחר המזמין מטעם ן ולשביעות רצון אחראי לניקיון האתר, כמתחייב על פי כל די  ספק שירות .6
את כל הציוד, עודפי החומרים, האשפה והפסולת וישאיר את אתר העבודה כשהוא פנוי ונקי  מיום השלמת העבודה, יסלק

ת אישור החברה ולשביעות רצון החברה. ידוע לו כי החברה לא תקבל את האתר ללא קבל המזמין מטעםבהתאם להוראות 
 .כאמורהחברה על ניקיון  המזמין מטעםבכתב של 

ויחרוג מאיזו מהוראות הבטיחות הנזכרות לעיל ומבלי לגרוע מכל הזכויות והסעדים העומדים לחברה עקב  וספק השירות היה .7
 ספק שירות מתחייב כדלקמן:  הפרתו זו את ההסכם )לרבות זכותה לבטל את ההסכם(,

פעל לתיקון החריגה לאלתר יהוא  -ראשונה על חריגה כל שהיא מהוראת הבטיחות לאחר שיקבל מהחברה התראה  .7.1
 בל מממונה הבטיחות של החברה.יבהתאם לאמור במכתב ההתראה שק

מתחייב לשלם לחברה פיצוי הוא  -לאחר שיקבל מהחברה התראה שנייה על חריגה כל שהיא מהוראת הבטיחות  .7.2
, מבלי בחברה נספח ב' לנוהל טיפול בעבירות בטיחות של גורמי חוץקבוע ומוסכם מראש בשיעורים כפי שנקבעו ב

 ובלי שיהא צורך בהוכחת הנזק. שיהא צורך לתת לו התראה נוספת

יישום החלטות להוא מתחייב לנהוג  -לאחר שיקבל מהחברה כל התראה נוספת מעבר להתראות המפורטות לעיל  .7.3
 בדבר הפסקת עבודה זמנית או סופית. 

כמעט תאונת עבודה, נזק סביבתי, גרימת נזק לרכוש וכד'  תאונת עבודה,עברת בטיחות חמורה, ם, כגון במקרים חריגי .7.4
 ו/או להטיל עליו קנסלהפסיק את עבודתו של גורם חוץ בסמכותו של ממונה הבטיחות 

לישי כלשהו ו/או לכל תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק שהוא לגוף, רכוש או אחר, שייגרם לצד ש אחראי  ספק השירות .8
לחברה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לעובדיו ו/או לקבלני המשנה שלו ולכל מי שהוא אחראי לגופו ו/או לרכושו ו/או 
לכל מי שבא בשמו או מטעמו, כתוצאה ממעשה או מחדל, תוך כדי, או עקב, או במהלך ביצוע העבודה או בקשר אליה, מצדו, 

שלוחיהם ומי שנתון למרותם ו/או המצוי באתר תונים למרותו, קבלני המשנה שלו ועובדיהם, עובדיו, שלוחיו, אלה הנ
 ובסביבתו.

ספק השירות או קבלן משנה שיבצע פרויקט מטעם החברה ו/או בחצר החברה או באתרים המופעלים מטעם החברה, יכבד  .9
 בתי בהתאם להנחיות החברה ולהוראות כל דין.ויישם מדיניות החברה לניהול סביבתי וינקוט בפעילות למניעת זיהום סבי

ספק שירות משחרר בזאת את החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה, מכל אחריות או חובה שהיא בקשר לכל תאונה,  .10
חבלה, אובדן, קלקול או נזק כנ"ל, לרבות אחריות כלשהי כלפי קבלני המשנה ו/או מי מטעמם, בין אם נגרמו באקראי,היו 

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

כל הפסד וכל תשלום שיהיה עליה  ספק שירות מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל, או .11
לשלם בשל תביעה שתוגש נגד החברה ו/או פסק דין שייפסק כנגדה, בין מעשה או מחדל כאמור, ובכל מקרה שהחברה תחויב 
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בתשלום כל סכום כאמור, למרות התוצאות, קנס או תשלום חובה מנהלי או שיפוטי אחר שיוטל עליה, ספק שירות מתחייב 
ר, במקום החברה או לחברה, וכן, לשאת בכל ההוצאות שנגרמו לחברה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורך לשלם כל סכום כאמו

 דין. החברה מצידה מסכימה לאפשר לו להתגונן בכל תביעה כאמור, ביחד איתה או במקומה, כפי שתחליט החברה.
     

 חתימה וחותמת נותן השירות  תאריך  שם הארגון נותן השירות
 

 


