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 כללי .1

להצטרף למאגר מציעים להגיש הצעה  את"( מזמינה בזהחברההחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: " 1.1
המפורטים  (, על פי התנאים"העבודותאו " "השירותים)להלן: "לאספקת חלפים, ציוד ושירות טכני ספקי מסגרת 

 במסמכי המכרז להלן.

 מועדים רלוונטיים במכרז:להלן טבלת ריכוז  1.2
 

 מועד פעילות

 3/12/2020 מועד פרסום המכרז

 10:00עד  13/12/2020 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים 

 17/12/2020 מועד משוער לפרסום השאלות והתשובות 

 24/12/2020 המועד האחרון להגשת הצעות 

 

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

 

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

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

 עיקרי ההתקשרות .2

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

 . , תחייב ההוראה האחרת המפורטתהמכרז

 ("תת מאגראו " "שירות" או "תחום")להלן: החברה מעוניינת להקים מאגרים בתחומים שונים כמפורט להלן  .2.1
 בהם יכללו מציעים שיעמדו בכל תנאי הסף. ואלו התחומים:

גלגלי שיניים, עבור החברה הכולל, בין היתר, ציוד מסוג למערכות שינוע ספקה של ציוד וחלפים ה .2.1.1
 "(.שינועספקת ציוד הלהלן: ") ועוד  רצועותממסרות, מנועים מיסבים, 

צנרת אוויר, מסוג  המחסן הטכני של החברה הכולל, בין היתר, ציוד  בקרה עבור ספקה של ציוד ה .2.1.2
 .בקרה"(ספקת ציוד ה)להלן: "ועוד  סולונואידחיבורים ואביזרים לצנרת בקרה, וסתים חשמליים, 

לריתוך עבור המחסן הטכני של החברה הכולל, בין היתר, ציוד מסוג צנרת ופרזול , מתכותספקה של ה .2.1.3
 מתכת"(.ספקת ציוד הצנרת מתכת לריתוך, פרופילי מתכת, פח ועוד )להלן: "

עבור  המחסן הטכני של החברה הכולל,  פוליפרופילןוצנרת מחומר מבנה אינסטלציה ספקה של ציוד ה .2.1.4
ספקת ציוד הרי החיבור, אוגנים ועוד  )להלן: "מסוג צנרת פוליפרופילן אביז בין היתר, ציוד 

 "(.פוליפרופילן

עבור המחסן הטכני של החברה הכולל, בין היתר, ציוד מסוג צנרת מתכת  אינסטלציהספקה של ציוד ה .2.1.5
ספקת ציוד ה)להלן: "נירוסטה ואביזרי חיבור, מגופים, ברזים ועוד  ואביזרי חיבור, צנרת

 "(.אינסטלציה

-38 מסגרתמכרז 
2020    

 מסמך א'
 הזמנה להציע הצעות
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 הספקת חלפים לשערים, תיקון מערכת שעריםהכולל, בין היתר,  ירות לשעריםחלפים ושספקה של ה .2.1.6
 "(.שירות וציוד לשעריםספקת הועוד )להלן: "

, בין היתר, הספקת והרכבת גומי למסוע, צנרת גמישה, לוחות מוצרי גומילספקה של חלפים ושירות ה .2.1.7
 "(.גומישירות וציוד ספקת הועוד )להלן: " , אטמי טפלוןאטימה

, בין היתר, הספקת מדחסים, הספקת חלפים למדחסים, הספקה של ציוד, חלפים ושירות למדחסים .2.1.8
 "(.ציוד ושירות למדחסיםספקת הטיפול למדחסים ועוד )להלן: "

פסק", הספקת -פסק, בין היתר, הספקת מערכת "אל-הספקה של ציוד, חלפים ושירות למוצרי אל .2.1.9
 "(.פסק-ציוד ושירות למערכות אלקת ספהועוד )להלן: " חלפים, הספקת מצברים 

הספקה של ציוד, חלפים ושירות להידראוליקה, בין היתר, הספקת משאבות הידראוליות, הספקת  .2.1.10
 "(. הידראוליקהציוד ושירות ספקת הועוד )להלן: " חלפים, הספקת צנרת הידראולית, חיבור ולחיצה  

 "(. נעלי עבודהספקת ה)להלן: " הספקה של נעלי עבודה, בגדי עבודה ייצוגיים  .2.1.11

 

אין מניעה להגשת הצעות למספר סוגי תת מאגר. עוד מובהר כי תחת כל אין הגבלה למספר הזוכים מובהר כי  .2.2
בכל תנאי הסף  ומציע אף יוכל להיבחר כספק מסגרת תחת מספר שירותים, ובלבד שיעמוד ,שירותים

  לכל תת מאגר בנפרד. הרלוונטיים 

לעת, כאשר החברה תידרש בקבלת שירות ו/או אספקה בתחום שבתת  מעת - הצעותפנייה פרטנית לקבלת  .2.3
וספק  עביר לכל ספקי המסגרת בקשה לקבלת הצעות מחיר לפריטים וציוד תחת אותו תחוםתהמאגר היא 

 המסגרת אשר יגיש את הצעת המחיר הזולה ביותר יוכרז כספק הזוכה לאספקת הציוד מושא הזמנת העבודה.
ככל ובמאגר יכללו ספקי מסגרת רבים, תהא רשאית החברה לפנות בסבבים כך שכל פנייה תועבר למספר 

 ה.וחוזר חלילספקים והפנייה שלאחריה תועבר לספקים אחרים 

על אף האמור החברה רשאית לדרוש במסגרת הפנייה הפרטנית תנאים או דרישות נוספות והיא תהא רשאית 
 לטתה על הזוכה בהליך הפנייה הפרטנית.להתחשב בהם בעת קבלת ההח

מובהר כי החברה תהא רשאית שלא לנהוג בהתאם לאמור במקרים של אי שביעות רצון משירותים קודמים  .2.4
שסופקו על ידי ספק המסגרת ו/או משיקולי זמינות ולוח זמנים ו/או מכל שיקול אחר, לרבות כל אמת מידה 

 נוספת/אחרת אשר תיקבע בבקשה הפרטנית.

המצורף למסמכי מכרז זה כולל רשימת מלאי לדוגמא. מובהר כי בעת ביצוע פניה פרטנית תהא  1מך ב'מס .2.5
 אולם נדרשים לה. 1רשאית החברה לכלול בפנייתה גם פריטים אשר אינם מפורטים במסמך ב'

ייתכן ובחלק מהבקשות הפרטניות יידרשו ספקי המסגרת לספק לחברה את החברה מבקשת להבהיר כי  .2.6
, וזאת בעצמם ו/או בליווי עבודות נוספות )כגון: התקנה של ציוד או מתן אחריות וכיוצב'(תים השירו

, ובמקרה זה יפרטו ספקי המסגרת בהצעתם כל נתון אשר יידרש לחברה לצורך קבלת באמצעות מי מטעמם
 . החלטה בדבר הבחירה בספק המסגרת אשר יעניק את השירותים

לספקי המסגרת בבקשה לביצוע עבודות נוספות שאית מעת לעת לפנות החברה תהא רמובהר כי כמו כן,  .2.7
קרה זה לא תהיה חובת מוב ו/או לקבלת כל שירות נלווה אחר, בהתאם לצרכיה של החברה, מסוגים מיוחדים

, ואשר מעוניינים לבצע את מסוג זהיכולת לביצוע עבודה שיש להם  לספקיםמענה לפניה פרטנית אלא רק 
 .העבודות

החברה מבקשת להבהיר כי היא אינה מתחייבת כי יועברו לספקי המסגרת בקשות לקבלת הצעות מחיר  .2.8
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 פרטניות בהיקף כלשהו ו/או בכלל, ולא תהא להם כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר עם האמור.

ע ע"י חודשים, שתחילתה במועד שייקב 24 לתקופה שלתקופת ההתקשרות עם כל אחד מספקי המסגרת הינה  .2.9
 12( תקופות נוספות, כל אחת בת שתי) 2 -החברה. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות ב

וזאת בהודעה שתימסר ע"י החברה  –עם כל ספק מסגרת באופן נפרד ובלתי תלוי  – או חלק מהם חודשים
העניין. הוארכה  יום לפני תום תקופת ההתקשרות ו/או התקופה המוארכת, לפי 30זוכה ספק המסגרת הל

תקופת ההתקשרות על ידי החברה, יחולו כל הוראות ההסכם ויתר מסמכי המכרז גם על תקופת ההתקשרות 
 המוארכת.

-על אף האמור לעיל, רשאית החברה בכל עת ומכל סיבה שהיא לבטל את ההסכם ולהביא את ההתקשרות על .2.10
יתנה הודעה כאמור יסתיים ההסכם בתאריך פיו לידי גמר על ידי הודעה בכתב על כך למציעים הזוכים. נ

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

. בנוסף, החברה תהא אספקת הציוד ו/או החלפיםמובהר כי החברה לא תעניק לזוכה/זוכים הרשאה בלעדית ל .2.11
ו/או לצאת מקבילים ו/או להעניק לה שירותים דומים רשאית, בכל עת, להתיר גם לנותני שירותים אחרים 

למתן שירותים ספציפיים או להצטרפות לרשימת  במכרזים פומביים או הליכים תחרותיים אחרים/נוספות
ולספקי המסגרת לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה , הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי הזוכים בתת מאגר

 .בקשר עם האמור

  תנאי סף : .3

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

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

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

 : ניסיון קודם .3.1

באספקה של , ( השנים האחרונות5במהלך חמש ) לפחות שנים( 3) שלוש של מוכח קודם ניסיון בעל המציע
עבור גוף אחד או יותר, בהיקף של  המוצע על ידו בהצעתו תת המאגרמן  ו/או שירות חלפים/או ציוד ו

 .מצטבר)לפני מע"מ( ב ₪ 75,000

ולכן מציע אשר מעוניין להגיש הצעה , לכל תחום בנפרדלמען הסר ספק כי העמידה בתנאי הסף תבחן 
אין מניעה להציג את אותם שירותים למספר תחומים יידרש לעמוד בדרישה זו לגבי כל תחום בנפרד אולם 

 ., ובלבד שהם עונים על דרישת הניסיון המהותיתשניתנו לגוף מסוים

 היקף כספי של הציוד והחלפים הקיימים במחסן המציע : .3.2

)לפני מע"מ( לפחות וזאת מן הציוד או השירותים  ₪ 50,000בשווי של בעל מחסן חלפים וציוד  המציע
 .בנפרד מאגר-עבור כל תתהנדרשים 

יידרש להוכיח כי במחסן שלו ישנם ציוד וחלפים  2.1.6וגם  2.1.3: מציע אשר מגיש הצעה לתת מאגר למשל
ובנוסף ישנם ציוד וחלפים בשווי  2.1.3תת מאגר )לפני מע"מ( לפחות עבור הציוד מושא  ₪אלף  50בשווי 

 .2.1.6)לפני מע"מ( ומעלה מן הסוג המבוקש תחת תת מאגר  ₪אלף  50
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 : איתנות פיננסית .3.3

 לפחות )לא כולל מע"מ(. ₪ 75,000עמד על  2019-ו 2018, 2017 מחזור ההכנסות המצטבר של המציע בשנים .3.3.1

תחום בנפרד, ולכן מציע אשר מעוניין להגיש הצעה למען הסר ספק כי העמידה בתנאי הסף תבחן לכל 
 זו לגבי כל תחום בנפרד. ת היקףלמספר תחומים יידרש לעמוד בדריש

 בעל כל האישורים לפי חוק גופים ציבוריים.המציע  .3.4

 

 :להצעתו לצרף המציע שעל מסמכים .4

יוצא מן הכלל, ומבלי הוכחת עמידתו בכל תנאי הסף בלא כל המסמכים הנחוצים לעל המציע לצרף להצעתו את 
 :, וגם בלא קשר לתנאי הסף גם את המסמכים הבאיםלגרוע מכלליות הדרישה

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

מאת רשם החברות/השותפויות בדבר פרטי רישום התאגיד,  01.10.2020תדפיס נתונים, שאינו מוקדם מתאריך  .4.2
 בצים על נכסיו. מנהלי התאגיד והשעבודים הרו

בדבר המציע פירוט בדבר עמידת המציע פירוט  ום כדין, ובוחתו יםמלא ואלמסמכי המכרז, כשה( 1)א ךמסמ .4.3
וכן  , בצירוף האסמכתאות הנדרשותבהתאם לסוג השירותים אליהם מוגשת הצעתו בתנאי הסף המוזכרים לעיל

 .לצורך ניקוד האיכות פירוט

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

בהתאם לסוג  3.3לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף  (3א)אישור מאת רואה החשבון של המציע בנוסח מסמך  .4.5
 השירותים אליהם מוגשת הצעתו.

חתימה מטעם  ה, חתום על ידי מורש1976–, התשל"ולפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תנאיםתצהיר בדבר קיום  .4.6
אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס לפי חוק עסקאות גופים וכן  ,(4א)בנוסח מסמך  ,המציע ומאושר כדין

המעיד כי המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס  ,1976-ציבוריים, תשל"ו
וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על  ,, או שהוא פטור מלנהלם1976ה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז הכנס

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

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

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

בעבירות שעניינן הפרת רישיון עסק ו/או פגיעה באיכות  או ירות מירמהבעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעב
( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, וכן, כי למיטב ידיעתם של 7) שבעב ושבוצע הסביבה

 לפירוק הנוגעים משפטיים הליכים או משפטיות תביעותמורשי החתימה, לא מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל 
, וכי הם לא חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמוראו  נכסים לכינוס/או ו רגל פשיטת או

  .( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה7) בשבעהורשעו או נקנסו מנהלית בגין עבירות כאמור 

סיבה רלוונטית, וועדת המכרזים תחליט על מציע שאינו עומד בתנאי זה יפרט בתצהיר את פרטי העבירות וכל נ
פי שיקול דעתה הבלעדי אם בנסיבות העניין יש לקבל את הצעתו אם לאו, והיא תהא רשאית לזמן אותו לשימוע 
 ו/או לערוך שימוע בכתב ו/או לערוך בירורים שונים בהקשר לכך, והמציע מסכים מראש לעריכת כל בירור כאמור.

ל ועדת המכרזים בעניין זה רשאי, אך אינו חייב, לפנות לוועדת המכרזים לפחות מציע המבקש לקבל החלטה ש
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 שבועיים לפני המועד לקבלת הצעות.

 כנדרש על ידי המציע. מהחתו( 7א)בנוסח מסמך  משתתףהצהרת  .4.9

 בדבר אי לקיחת שוחד.( 8א)התחייבות המציע בנוסח מסמך  .4.10

 חתומה על ידי המציע. (9א)הצהרה על אי תיאום מכרז בנוסח מסמך  .4.11

כשהם חתומים  שיועלו לאתר האינטרנט של החברההבהרות ההודעות והמכרז על נספחים וכן כל הכל מסמכי  .4.12
 בחותמת החברה וחתימת מורשה החתימה, בתחתית כל עמוד. 

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

 קבלת מסמכי המכרז .5

את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל  .5.1

michrazim@escil.co.il  :בהודעת הבקשה יש לכלול 

 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

. www.enviro-services.co.ilמובהר כי חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת:  .5.2
 שיקבלוהמציעים יהיו רשאים לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט אולם הצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכים 

 ו/או במפעל החברה. בת"א משרדי החברהדוא"ל או עותק מודפס מב

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

  בגין הוצאותיו לשם השתתפותו במכרז.

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

 הצעות אשר מרעות עם החברה ו/או במקרה של שינוי בצרכי החברה או במצבה הכלכלי.  

 כיבכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמ ת,רשאי החברה תהא .5.5
 או במענה לשאלות המשתתפים.  הביוזמת, שהוא אופן בכל, המכרז

 המכרז מסמכימבקשי  של לידיעתם יובאו והם המכרז מתנאי נפרד בלתי חלק יהוו, כאמור, והתיקונים השינויים
, שינוי או תיקון כאמור מחייבים מתן זמן החברההבלעדי של  הדעת שיקול פי ועל היה. באמצעות אתר האינטרנט

 .  החברההיערכות נוסף למציעים, יידחה המועד להגשת ההצעות בהתאם לקביעת 

mailto:michrazim@escil.co.il
http://www.enviro-services.co.il/
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 הבהרות ושינויים .6

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

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

לא   13.12.20 ליום, עד בפורמט וורד michrazim@escil.co.ilבדוא"ל  דגימאור אטלשאלות הבהרה תוגשנה  .6.2
  א את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת.יש לווד. 10:00יאוחר מהשעה 

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

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

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

עות יראו בכך לא התייחסה החברה לפניה ו/או השגה עד למועד שנקבע לצורך הגשת ההצ למכרז או לתנאיו.
 דחיית פניית המציע.

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

אלא אם כן פנה בטרם מועד  ין הפירוש ו/או הנוסח שבחרה החברהבמסמכי המכרז ו/או כל אי התאמה ו/או בג
 .הגשת ההצעות ובמועד שנקבע לשאלות הבהרה והתריע על סתירה או אי בהירות כאמור

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

השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז והם יובאו לידיעתם של מקבלי מסמכי המכרז 
נט. היה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, שינוי או תיקון כאמור מחייבים מתן זמן רבאמצעות אתר האינט

 גשת ההצעות בהתאם לקביעת החברה.  היערכות נוסף למציעים, יידחה המועד לה

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

 אופן הגשת ההצעה: .7

במעטפה זו יגיש המציע,  "."38/2020 "מכרז מסגרת פומבי מספרהצעת המציע תוגש במעטפה על גביה ייכתב :  .7.1
'( בצירוף כל המסמכים וכל ג, לרבות הסכם ההתקשרות )מסמך על ידו מסמכי המכרז כשהם חתומיםאת כל 

 לעיל.  4האישורים כמפורט בסעיף 

חברה לשירותי איכות הסביבה במשרדי ההנהלה תיבת המכרזים של המעטפת המכרז תופקד במסירה אישית ב .7.2
ולא  09:00החל מהשעה   24.12.20בתאריך , נאות חובב החברה בפארק אקו תעשייתי במועצה איזורית פעלמב

מציע שיגיש את הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה.  ."(מועד הגשת ההצעות"להלן: ) 14:00שעה יאוחר מה
 המועד האמור יוזמן לקחתה חזרה. הצעתו לפני

בתיבת המכרזים, אינם עונים על  המעטפהמשלוח ההצעה בדואר או הגשתה בכל דרך אחרת שאינה שלשול  .7.3
הצעה שלא תמצא, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד המועד האחרון להגשת ההצעות כאמור . דרישות המכרז

 ה שתוגש בטרם יחול מועד הגשת ההצעות תוחזר לבעליה.הצע לעיל, לא תמנה בין ההצעות המשתתפות במכרז.

mailto:michrazim@escil.co.il
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 ., והודעה על כך תועלה לאתר האינטרנט של החברהלהאריך את המועד להגשת הצעותבכל עת החברה רשאית  .7.4

בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל זאת לכל תנאי הסכם  .7.5
כי מקרה בו יביע המציע הסתייגות מסעיף ו/או סעיפים ו/או נספח המצורף למסמכי מובהר בזאת  ההתקשרות.

מכרז זה, תהא רשאית החברה לפנות למציע ולבקשו לחזור בו מהסתייגותו ו/או להתעלם מן ההסתייגות ו/או 
 לפסול הצעתו של המציע, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 מובהר כי:  .7.6

 הסף הצעה חסרה. החברה תהיה רשאית לפסול על .7.6.1

הוצאות מציע, בין  את כל  תכלול לבקשות הפרטניות שיועברו מעת לעת המציעהמחיר של הצעת  .7.6.2
. מבלי ההתקשרות הסכםעל פי  השירותים במתןהמיוחדות ובין הרגילות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות 

ההיטלים הממשלתיים ככל שיחולו, לרבות מכס, בלו, מס קניה,  כלליות האמור לעיל, כל מלגרוע 
שינויים בשיעורי מדד המחירים לצרכן ו/או התשומות ו/או כל עלות אחרת שהיא  וכיו"ב וכן 

 ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה. השירותים מתןהקשורה ב 

ות או תיקון שהוא. במקרה הסתייג ההצעה תוגש לאחר שהושלמו בה כל הנתונים הנדרשים להשלמה וללא כל  .7.7
של אי צירוף מסמך או השמטה, או שינוי או תוספת או הסתייגות מנוסח תנאי המכרז, או סטיה אחרת מתנאי 
או מסמכי המכרז תהא החברה רשאית לפסול את ההצעה או לקבלה, עם או בלי הפגם האמור, או לאפשר תיקון 

לט. להסרת ספק מובהר כי אם הודיעה החברה למשתתף כי כל פגם או חסר כאמור, והכל לפי שיקול דעתה המוח
היא מתעלמת מהסתייגות, וסרב המשתתף לחתום על הסכם ההתקשרות, ייחשב הדבר כהפרת התחייבויותיו. כל 

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

 תוקף ההצעה .8

 3למשך החברה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה  24.3.2021 עד ליוםהצעת המציע תעמוד בתוקפה  .1.1
 .חודשים נוספים

 ספקי המסגרת בחירת .9

תחת אותו  מסגרתייקבעו כספקי  תחת תת המאגר אליו הוגשה הצעתם,  יעמדו בכל תנאי הסףהמציעים אשר  .9.1
 . תת מאגר

גם לאחר פתיחת ההצעות  , וזאתהחברה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה .9.2
 ו/או לזמנם לשימוע לקבלת הבהרות בדבר הצעתם.

 לרבות סיבותכולו או לגבי חלק מן התחומים, מובהר בזאת כי החברה רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא,  .9.3
, ולמציעים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה במקרה זה, והם לא יהיו תקציביות, לפי שיקול דעתה

 .זכאים לכל החזר או תשלום או שיפוי או פיצוי מאת החברה

 הודעה על זכייה והתקשרות .10

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

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

 במכתב הזכייה. 
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 בהודעת הזכייה תפרט החברה למציע הזוכה את סוג השירותים אליו נבחר. .10.2

 ימציאו לידי החברה תוך הזמן הנקוב במכתב הזכייה:  מציעים שנקבעו כספקי מסגרת זוכים .10.3

 ידם.-' כאשר הוא חתום עלגת ההסכם המצורף כמסמך א .10.3.1

במכתב תוך התקופה האמורה למסמכי מכרז זה  10.3 כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף לא מילא זוכה אחר .10.4
ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, הזכייה, 

זכות ו/או אשר תממש את ה תולה אחרעו/או לבצע כל פתהא רשאית החברה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז 
)אך  נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית החברה במקרה זההסעד ה

, והכל מבלי לגרוע מכל בתור( כספק מסגרת זוכה הבא הכריז על המציע הבא בתור )אחרי הזוכה ל לא חייבת(
 כן תהא רשאית החברה במקרה זה כל דין. פי-פי המכרז ו/או על-סעד או תרופה אחרים להם זכאית החברה על

 הכריז על המציע הבא בתור )אחרי הזוכה השלישי בתור( כספק מסגרת זוכה.ל )אך לא חייבת(

זכה מציע, ולאחר מכן התברר לחברה כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע חלקי בלבד או מטעה,  .10.5
וזאת  ,ציע יהיה זכאי לקבל כל פיצוי או החזר הוצאותרשאית החברה לשלול את זכייתו מעיקרה, מבלי שהמ

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת להחברה ו/או לחברה, לפי העניין, כתוצאה מההפרה, לפי תנאי מסמכי 
 מכרז זה או לפי כל דין.

דיון בהתבסס על מידע, הבטחה, התחייבות, מצג, הצעה, הבנה, פרסום, פרוטוקול,  טענותהזוכה מנוע מלטעון  .10.6
לרבות במסגרת הליכי מכרז  – המכרזלפני בין  פה,-, בין בכתב ובין בעללמסמכי המכרזאו הצהרה שנעשו מחוץ 

 .יוובין לאחר –זה 

לא חידש הזוכה במכרז איזה מהרישיונות ו/או ההיתרים ו/או התעודות הנדרשים, תהא החברה רשאית, אף  .10.7
יצוע ולהיפרע ממנו בגין כל הנזקים שייגרמו לה, לרבות מטעם זה בלבד, לבטל את ההסכם, לחלט את ערבות הב

 בגין החלפתו בזוכה אחר. 

 שמירת זכויות .11

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

 תנאים כלליים .12

החברה )או מי מטעמה( רשאית, על פי שיקול דעתה, לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות  .12.1
על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור,  בכל שלב משלבי המכרזלשביעות רצונה המלא 

 .המציע לחברה על פי דרישתהאשר יומצאו על ידי  לרבות להביא לעיונה מאזנים, דו"חות מע"מ ודו"חות ניכויים

החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי  .12.2
 המכרז שלדעת החברה מונע הערכת ההצעה כדבעי.

החברה רשאית שלא לקבל הצעה של מציע אשר לפי שיקול דעתה ההרשעות ו/או ההליכים המתנהלים לגביו או  .12.3
מן הבעלות בו ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו המפורטים במסמך  25%-לגבי מי מחזיק בלמעלה מ

 ( או נסיבותיהן מצדיקות זאת.7א)

ו/או למשרד לאיכות הסביבה ניסיון  הצעה של מציע שהיה לההחברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל  .12.4
שלילי עימו או עם גורם הקשור עימו, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי, וכן הצעתו של מציע אשר יתקבלו לגביו 

 חוות דעת ו/או המלצות שליליות במיוחד.
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לאפשר למציע להוכיח את עמידתו  נוסף על האמור, לוועדת המכרזים שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, .12.5
בתנאי הסף באמצעות נתונים ו/או פרויקטים אשר לא הוצגו על ידו בהצעה ו/או הוצגו לצורך אחר ו/או שהינם 
בידיעת החברה, ובלבד שאלו אכן בוצעו על ידו עובר להגשת ההצעה, ובמקרה זה תהא רשאית הוועדה לפנות אל 

 מסמכים נוספים.המציע בבקשה לקבלת מידע נוסף ו/או 

 עקרון ה"עפרון הכחול" .13

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

 האפשרי יוותרו בתוקף ויפורשו באופן הרחב ביותרשמור ביתר הוראות המכרז יפגע הביטול או הצמצום הא
זה, אלא אם תבחר  נשוא מכרז סכםהוסיפו לחול בין הצדדים תנאי היהעולה בקנה אחד עם ההוראה הפסולה, ו

לבטל את המכרז או את ההסכם בעקבות ביטול או צמצום  –לפי שיקול דעתה הבלעדי  –החברה )והיא בלבד( 
 מור.כא

 אחריות .14

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

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

 סודיות .15

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

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

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

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

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

 הודעות ונציגות .16

את כתובתו לצורך קבלת הודעות בכל הקשור במכרז ואת שמו, מספר בנספחי המכרז כל מציע במכרז יציין  .16.1
ן ישל נציג מטעמו המוסמך לחייב את המציע על פי דין לעניוכתובת דואר האלקטרוני ה מספר הפקסימילי, הטלפון

  מכרז זה.

עם הנציג שיצוין כאמור ינוהלו המגעים של החברה בקשר למכרז זה והוא יהיה מוסמך לייצג את המציע  .16.2
 ולהתחייב בשמו. על נציג זה להיות תושב ישראל, וכתובתו בישראל.

לפי הכתובות ומספרי הפקסימיליה  או בפקסימיליה , בדואר אלקטרוניתשלחנה בדוארש למציעים יכולהודעות  .16.3
 72. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך חוברת המכרזקבלת שסיפקו המציעים במעמד 

 24תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך  או בדואר אלקטרוני משלוח. הודעה שנשלחה בפקסימיליההשעות ממועד 
או לא התקבלה הודעה  שעות ממועד המשלוח ובלבד שהתקבל אישור אלקטרוני על שליחת הפקסימיליה
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קבלת הודעה אשר נשלחה על ידי -לא תתקבל כל טענה בנוגע לאי .אלקטרונית כי הדואר האלקטרוני לא נשלח
ו נשלחה בהתאם החברה לכתובת ו/או למספר הפקס ו/או לתיבת הדואר האלקטרוני של מי מהמציעים אם ז

 לפרטים שסופקו על ידו.

 סמכות שיפוט ייחודית .17

הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל תובענה ו/או עתירה ו/או תביעה הנוגעים למכרז זה על מסמכיו השונים  .17.1
 תל אביב.עיר תהא של בתי המשפט המוסמכים ב

 

 בכבוד רב,                                     

 בועז הירש                  
  יו"ר ועדת מכרזים             

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ            
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מס'  מסגרת מכרז
38-2020 
 (1מסמך א)

ופרטים  פרטי מציע
 אודות ההצעה

 

 פרטים להוכחת עמידה בתנאי סף 

 פרטים על המציע .1

      שם המציע: .1.1

          מס' הזיהוי: .1.2

        מען המציע )כולל מיקוד(: .1.3

        שם איש הקשר אצל המציע:  .1.4

         תפקיד איש הקשר:  .1.5

          :ן קוויטלפו .1.6

          טלפון נייד: .1.7

          פקסימיליה: .1.8

         דואר אלקטרוני:  .1.9

 

 ( :X-ההצעה מוגשת עבור תתי המאגרים הבאים )יש לסמן ב .2

 הספקת ציוד שינוע___ 

 הספקת ציוד בקרה___ 

 הספקת ציוד מתכת___ 

 הספקת ציוד פוליפרופילין___ 

 הספקת ציוד אינסטלציה___ 

 הספקת שירות וציוד לשערים___ 

 הספקת שירות וציוד לגומי___ 

 ציוד ושירות למדחסיםהספקת ___ 

 פסק.-ציוד ושירות למערכות אלהספקת ___ 

 הידראוליקהציוד ושירות הספקת ___ 

 נעלי עבודההספקת ___ 
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יש למלא את הטבלאות שלהלן לגבי כל תת מאגר  –** ככל ומוגשת הצעה למספר תתי מאגרים 
 בנפרד **

  עמידה בתנאי סף : .3

 :3.1עמידה בתנאי סף  .3.1

/או באספקה של ציוד ו, ( השנים האחרונות5במהלך חמש ) לפחות שנים( 3) שלוש של מוכח קודם ניסיון בעל המציע
)לפני מע"מ(  ₪ 75,000המוצע על ידו בהצעתו עבור גוף אחד או יותר, בהיקף של  תת המאגרמן  ו/או שירות חלפים

 במצטבר.

שם מזמין  שנת התקשרות

 העבודות

 הציוד/החלפים

למזמין  שסופקו

 העבודות

תקופת 

ההתקשרות 

 –)חודש ושנה 

 התחלה וסיום(

כספי של היקף 

החלפים והציוד 

שסופק עבור 

מזמין 

השירותים 

בשקלים 

 חדשים לפני

 מע"מ(

2020     

    

    

2019     

    

    

2018     

    

    

2017     
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2016     

    

    

 

 : 3.2עמידה בתנאי סף  .3.2

 מחסני המציע והיקף הציוד שבהם :להלן פירוט 

היקף כספי בש"ח של  סוג הציוד מקום המחסן )כתובת(
 הציוד

 הערות

    

    

    

    

 

 על החתום:

 תאריך: _______________ תימת וחותמת המציע:__________ח ע: _______________שם המצי

 אישור עו"ד
הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, המוכר לי באופן אישי / אשר זיהה עצמו בפני 

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

_______________________    ___________________________ 
 

 חותמת + חתימת עוה"ד        תאריך
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 מסגרת מכרז
38-2020 
 (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:
 

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

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

 כי נתקבלו אצלכי המציע הצהיר בפניי כי אינו נמצא בהליכי פירוק, פשרה או הסדר וכי לא הוגשה בקשת פירוק כנגדו; 

על מסמכי מציע כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין לחתימת ה מציעה

בפניי על הצהרה זו ועל כל יתר מסמכי המכרז וההצעה ה"ה  ם/וחת ___________כי ביום והמכרז ולהגשת הצעתו למכרז; 

 ו/םשהינ _____________________________פרה בעל/י ת.ז. שמס ,______________________________

על כל המסמכים כאמור וכן על כל מסמך נוסף או אחר ציע כדין לחתום בשם המ ך/והוסמ ציע אשרחתימה של המ ה/ימורש

 .באופן שחתימתו מחייבת את המציע בהצעתו לפי כל דין שיידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל

 

 

 ,עו"ד  _______________
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 יודפס על נייר הלוגו של פירמת רואי החשבון

 
 
 
 

 אישור רו"ח על מחזור כספי
           

 31.12.2019-ו 31.12.2018, 31.12.2017ביום שנסתיימו  במצטבר של המציע בשניםאישור על מחזור כספי הנדון : 
 

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:
 

 . _________ הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנתא. 

 
/נסקרו )בהתאמה(  בוקרו 31.12.2019-ו 31.12.2018, 31.12.2017 של חברתכם ליוםהמבוקרים/סקורים הדוחות הכספיים ב. 

 על ידי משרדנו.
 

 לחילופין:
 

בוקרו/נסקרו )בהתאמה(  על  31.12.2019, 31.12.2018, 31.12.2017הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום 
 ידי רואי חשבון אחרים. 

 
אינה כוללת כל הסתייגות  31.12.2019-ו 31.12.2018, 31.12.2017 ליום חוות הדעת שניתנה לדוחות הכספיים המבוקריםג. 

 *הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד.ו/או הפניית תשומת 
 

 לחילופין:
 

, 31.12.2018, 31.12.2017חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום 
 כוללת חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' להלן. 31.12.2019

 
 לחילופין:

 
, 31.12.2018, 31.12.2017חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום 

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

 
המחזור  31.12.2019-ו 31.12.2018, 31.12.2017 וםלי /סקורים )בהתאמה(בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקריםד. 

 :הנו כמפורט להלן 2019-ו 2018, 2017 שניםבהכספי של חברתכם 
 

 )לפני מע"מ(.: ___________________________ ₪  2017שנת 
 )לפני מע"מ(.: ___________________________ ₪  2018שנת 
 )לפני מע"מ(.: ___________________________ ₪  2019שנת 

 
 

 רב, בכבוד                                                      
                                                      

                                        ___________________________ 
           

 חתימת רואי החשבון       
 

 יראו אותן כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד. ,99לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר * 
 
 
 
 
 
 

 38-2020 מכרז מסגרת
 (3מסמך א)

 אישור רו"ח על מחזור כספי
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 38-2020 גרתמכרז מס
 (4מסמך א)

תצהיר בדבר קיום התנאים 
לפי חוק עסקאות עם גופים 

 ציבוריים

 
 חוק עסקאות עם גופים ציבוריים קיום התנאים לפיתצהיר בדבר 

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

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 
 

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

 

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

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

עו או בעל זיקה אליו הורשו/לחלופין, המציע  או ,(1987 -או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז ,1991-הוגנים(, תשנ"א
, אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה )כהגדרתן לעיל( ביותר משתי עבירות

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

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

 
 

_______________________     ___________________________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך  

 
 

  



- 19 - 

   

 

 

 38-2020 גרתמכרז מס
 (5מסמך א)

 תצהיר שמירת זכויות עובדים
 לכבוד

 איכות הסביבה בע"מהחברה לשירותי 
 

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

 .המציעהחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם 

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

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

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

 העבודה, על חהפיקו ארגון חוק ;1954-תשי"ד נשים, עבודת חוק ;1953-תשי"ג הנוער, עבודת חוק ;1953-תשי"ג

 חירום, בשעת עבודה שירות חוק ; 1959-תשי"ט התעסוקה, שירות חוק ;1958-תשי"ח השכר, הגנת חוק ;1954-תשי"ד

 שכר חוק;1957-תשי"ז קיבוציים, הסכמים חוק ;1995-תשנ"ה משולב[, ]נוסח הלאומי הביטוח חוק ; 1967-תשכ"ז

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

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

 ; 1957-תשי"ז קיבוציים, הסכמים חוק ;1998-תשנ"ח מינית, הטרדה למניעת לחוק 8 סעיף ;1998-תשנ"ח מוגבלות,
 הודעה חוק ; 2000-תשס"א גנטי, מידע לחוק 29 סעיף ;2001-תשס"א ולהתפטרות, לפיטורים מוקדמת הודעה חוק

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

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

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

__________                                          __________________ 

 שם המצהיר+ חתימה                                               תאריך
 
 

 אישור עו"ד
 

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

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

 
 

_______________________    ___________________________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך

 
 
 
 

 
 
 

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
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.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255262
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255262
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.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
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 פליליתתצהיר בדבר היעדר הרשעה 
 

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

 

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

  

מנהליו ומורשי החתימה שלו לא הורשעו בעבירה פלילית שיש עמה קלון או בעבירה פלילית כל בעלי השליטה בו, המציע ו .2
 בשבעוזאת  ירות שעניינן הפרת רישיון עסק ו/או פגיעה באיכות הסביבהבעב או הכרוכה באלימות או בעבירות מרמה

לא מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל  י( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, ולמיטב ידיעת7)
לית או הליכים חקירה פליאו  נכסים לכינוס/או ו רגל פשיטת או לפירוק הנוגעים משפטיים הליכים או משפטיות תביעות

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

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

 נכון למעט:  2האמור בסעיף  .3

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

 

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

        ____________________ 
 חתימת המצהיר              

 
 

 אישור עו"ד
 

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

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

 
_______________________     ___________________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך  

 

 38-2020מכרז מסגרת 
 (6מסמך א)

 תצהיר העדר הרשעה פלילית
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 לכבוד
 הסביבה בע"מ )להלן: "החברה"(החברה לשירותי איכות 

 

 

 הצהרת משתתף

לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה את  ,__________________/ע.מ. פ.ח ____________________אני הח"מ 
, למכרזבמסמכים האחרים אשר צורפו ועיינתי הסכם ההתקשרות, ואת  את מפרט שירותי ההובלה לרבותו ,מסמכי המכרז

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

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

 א מכרז זה. שונ למתן השירותיםוהניסיון הדרושים 

 ההתקשרות הנני מצהיר כי בידי כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע כל התחייבויותיי על פי הסכם .2
כל הדינים המתייחסים למתן השירותים , והריני מכיר את המכרז למסמכי 'ג-וב' מסמך כ פיםהמצור םשירותיהומפרט 

 .ומתחייב לפעול על פיהם

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

אנקוב בכל אחד אותם  אחוזי ההנחהבהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז לפי  לתת את השירותיםאני מתחייב  .4
 .לשביעות רצונה המלא של החברה לבצע את השירותים האמוריםהנני מקבל על עצמי , ומהליכי הבל"מ

, אנהג על פי ההסכם שצורף למסמכי בביצוע עבודות פרטניותבהגשת הצעתי זו, הננו מתחייב כי היה ותתקשרו עמי  .5
מכלליות האמור לעיל, על פי כל האמור בנספחים להסכם , לרבות אך מבלי לגרוע , כמו גם על פי למסמכי הבל"מהמכרז

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

, לחברה במהלך המכרז הינם נכונים ומדויקים שנתתיבחתימתי על מסמכי המכרז, אני מצהיר כי כל העובדות והמצגים  .6
 הלך תקופת ההסכם.יישארו במכך ו

הינה ביסוד הסכמת החברה להשתתפותי ו/או לזכייתי וכי  לעיל 6בסעיף  אני מצהיר כי ידוע לי שההצהרה האמורה .7
. ידוע לי כי במקרה של אי התאמה מכל בכל שלבהחברה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את כל המצגים האמורים 

, ולא תהא כזוכה מסגרת בטל את ההסכם שיחתם עמי, אם אזכהו לו/אלפסול את הצעתי  מין וסוג, תהא החברה זכאית
 בקשר לעניין זה.לי כל טענה 

סופיים מחירים הינם בכל אחד מהליכי הבל"מ ואשר בגינם אזכה בביצוע העבודה  שאנקובאחוזי ההנחה ידוע לי כי  .8
מסמכי המכרז ולא ישתנו מכל  עפ״י כל יוכוללים את מלוא התמורה המבוקשת על ידי בגין קיום מלוא התחייבויותי

 . סיבה שהיא, לרבות לא עקב שינוי בשכר עובדים ו/או שינויים במיסוי ו/או שינויים במחירי התשומות

ערבות אגיש לחברה בתוך פרק הזמן אותו תיקבע החברה הצעתי תתקבל, ו , וככללהבטחת קיום הצעתי על כל תנאיה .9
ואפקיד חתום במסמכי המכרז אקבע נכי תוך המועד ש, והריני מתחייב כמפורט בהסכם ובמסמכי המכרז ביצוע, בגובה

ביום שהחברה תורה לספק את השירותים תחיל אוכן הנדרשים כאמור במסמכי המכרז, המסמכים בידי החברה את כל 
 י כאמור במכתב הזכייה.ל

מקצתן, תהא החברה פטורה מכל כי אם לא אמלא אחר התחייבויותיי הכרוכות בזכייה במכרז, כולן או  מודע לכךהנני  .10
ובנוסף תהא זכאית לחלט את ערבות  ,למשתתף אחר להשתתף בהליך בל"מהזכות התחייבות כלפיי ותהא זכאית למסור 

 וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ללא הוכחת נזק שהחברה זכאית לו בגין נזקיה. ,הביצוע

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

 הצעה גרעונית. יהוו  ההצעות אותן אציע לאהנני מצהיר כי  .12

-38מס' מכרז מסגרת 
2020 

 (7א)מסמך 
 הצהרת המשתתף
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בקשר עם אי מילוי או הפרת הוראה  ידי החברהאני מוותר על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על  .13
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:  __________________________  :מציעם הש

 __________חתימה וחותמת המציע: ____ ___________________________ כתובת רשומה:

    תאריך: ___________

 
 הצהרת מורשי חתימה )ימולא במידה והמציע הינו תאגיד(

 
 וכי אנוהינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, הצעה זו כי  יםמצהירהרינו 
 .על הצעה זו גידלחתום בשם התא םזכאי

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

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

 

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

 _____________ :' קספ   ___________________________מייל : 
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 התחייבות בדבר מניעת שוחד 
 

 ___________ מתחייב/ת בזה כדלקמן: אני הח"מ ____________ ת.ז. 
 
"( הגוף המבקש המציע" –)להלן  ח.פ. ____________ הנני נותן התחייבות זאת בשם ________________________ .1

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

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

בהצעה, הבטחה, מתן, קבלה או שידול לקבלת טובת הנאה בעלת ערך כספי או לאו, בין במישרין ובין בעקיפין, כתמריץ 
 או תגמול לעובד ציבור הפועל בין במעשה ובין שבמחדל בעד או נגד פעולה הקשורה בתפקידו.

 
 תוכן תצהירי דלעיל אמת. זה שמי, להלן חתימתי ו .3

 
 

 
 

        ____________________ 
 חתימת המצהיר             

 
 

 אישור עו"ד
 

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

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   

  

 גרתמכרז מס
38-2020 
 (8נספח א')
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 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

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

 כי: 

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

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

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

 מוכה יותר מהצעתי זו. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נ       . 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.       

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

. 

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

 

 תאריך_________ שם החברה______________ חותמת החברה __________
  

 ימת המצהיר ____________שם המצהיר___________ חת
 
 

 
 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 עצמו/ה/ם לפי תעודת זהות מס' 

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

 

_______________  ___________                            ___________ 

 שם עורך הדין                               מס' רישיון                                        חתימה

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 מכרז מסגרת מס'
38-2020 
 (9נספח א')

תצהיר בדבר אי תיאום 
 מכרז
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 מסמך ב'

 
  םמפרט שירותי

 מיקום הספקת השירותים .1

תעשייתי -שירותים יהיה מפעלי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ, בפארק האקומוצרים/מיקום הספקת ה 1.1
 בנאות חובב.

 הספקת הציוד תהא למחסן החברה.  1.1.1

לאתר, בבגדי עבודה ארוכים ונעליים סגורות, בעת הספקת ציוד כבד אף יצטייד בכובע נהג הספק להגיע על  1.1.2
 מגן.

 גם ביצוע עבודה בשטח המפעל יצריך קיום הדרכת בטיחות וקבלת הרשאת עבודה.  הכוללהספקת שירות  1.1.3

 חל איסור להסתובב רגלית בשטח המפעל או להיכנס לשטחים תפעוליים ללא ליווי. 1.1.4

וצרים/שירותים תותנה בהצגת תעודת משלוח לבודק הממוקם מטעם החברה בשער הכניסה הכניסה להספקת המ 1.2
 למפעל. 

הגדירה החברה אחרת בפניה הפרטנית, הצעת המחיר של המציע תכלול גם את מרכיב הספקת השירותים למקום  1.3
 למקום שנדרש בפניה הפרטנית. 

הספקה או להגיע לקבלת שירות ישירות החברה תהא רשאית בתיאום מראש לבצע איסוף של ציוד המוכן ל 1.4
במקרה בו הוגדר מחיר עבור הובלה לנאות חובב, מחיר זה יקוזז לסניף/מרלו"ג/מחסן אשר הוגדרו ע"י הספק. 

 מהעלות. 

 מועד הספקת השירותים:  2

 הספק יספק את השירותים/המוצרים בהתאם להתחייבותו ערב הגשת המכרז. 2.1

 יהיו מועדי ההספקה בפניה הפרטנית כמועדים המחייבים. –הספקה שונים  בפניה הפרטנית התחייב הספק למועדי 2.2

 שינוי במועד הספקת השירותים המחייב ייעשה בתיאום ובאישור החברה בלבד. 2.3

בימי ו' וערבי חג שעות אחרות או . 12:30-15:30, 12:00-08:00ה' בין השעות -הספקת הציוד תתבצע בימים א' 2.4
 בלבד.בתיאום וקבלת אישור מראש 

הספקת הציוד בכל מועד אחר ללא תיאום וקבלת אישור מראש מנציג החברה שקולה לאי הספקתו במועד ותאפשר  2.5
 לחברה לדחות את קבלתו לימים ושעות הקבלה. 

 מרכיבי עלות הובלה: 3

 עלות הובלתם/הספקתם במיקום הספקת השירותים.השירותים והציוד המוצעים לחברה כוללים את  3.1

מראש ע"י החברה שירותי הובלה ייחודיים לרבות  ונוספת עבור עלויות הובלה, אלא אם נדרש לא תשולם תמורה 3.2
 הצורך באריזה ייחודית ומרכבי עלויות אלו הובאו לאישורה ולידיעתה במענה לפניה הפרטנית.

 מכרז מסגרת מס'
38-2020 

 ב'  מסמך
 מפרט השירותים 
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( יהיו אף ליפוף על גבי תוף )עבור כבלי חשמלעל גבי משטח עץ בעת הצורך,  הספקת ציוד באריזות לרבות קיבועו  3.3
 הם כלולים במחיר ולא יבוצע חיוב נוסף עבורם והחברה לא תידרש בהשבת אמצעים אלו.

 אחריות:  4

, החברה , או בתוך אריזת המוצר לתקופהעבור מוצרים בהם ניתנת אחריות ע"י היצרן המופיע על גבי אריזת המוצר 4.1
וזאת בצירוף מספר החשבונית וללא  רמול הספק אשר סיפק את המוצ בתקופה זו תהא רשאית לממש את האחריות

 תנאי מקדים של רישום.

עבור מוצרים אשר יש פגם בייצורם תהא החברה רשאית להחזיר מוצרים אלו לספק ולשיקולה הבלעדי לדרוש  4.2
  הספקתם מחדש.

עבור מוצרים אשר אינם עונים למפרט הנדרש תהא החברה רשאית להחזיר מוצרים אלו לספק ולשיקולה הבלעדי  4.3
 לדרוש הספקתם מחדש.

עבור שירות/מוצרים אשר בהם נקבע בפניה הפרטנית כי נדרשת אחריות לתקופה, תהא הצעתו של הספק כוללת את  4.4
 מרכיב האחריות הנדרש גם אם לא צוין במפורש בהזמנה.

למסכה מסנן עם חיבור ביונט ייחודית המתאים רק  –עבור מוצרים בהם נדרשת הספקה משלימה ייחודית )דוגמאות  4.5
 :כאשר של יצרן, סוללה עם חיבור ייחודי הנדרשת לכלי חשמלי( יתחייב הספק הנבחר להספקתו

 חודשים לפחות מיום ההספקה.  12המוצרים המשלימים יהיו זמינים לרכישה לתקופה של  4.5.1

באריזה מקורית במידה  –בהיעדר מוצרים משלימים עבור ציוד שלא נעשה בו שימוש )חדש ללא שימוש  4.5.2
חודשים מיום ההספקה( יאפשר הספק החזרתו ויזכה בהתאם  12)טרם עברו  4.5.1לפי סעיף  –וסופקה עימו( 

 למחיר רכישתו.

 הזמנת הציוד/השירות 5

 הזמנת הציוד תעשה באמצעות הזמנת רכש שתופק על ידי החברה. 5.1

 שמציינת אחרת.דעה מטעם נציג החברה אין לבצע הספקה ללא הזמנת רכש מאושרת אלא אם כן נשלחה הו 5.2

עבור מקרים בהם לא ניתן להציע הצעת מחיר מלאה טרם ביצוע העבודה, יעביר הספק טרם  –שירות בהתהוות  5.3
תחילת הביצוע את העלות המקסימאלית שהספקת השירות צפויה להיות ויקבל את אישור נציג החברה לתחילת 

כה בכל שלב וכן לעצור לפי שיקול דעתה את העבודה. במקרה בו  הביצוע החברה תהא רשאית לדרוש עדכון עד
השירות הוא תיקון פריט ציוד/ייצור פריט שירות  והציוד לא תוקן/יוצר לפי דרישת החברה ולשביעות רצונה תהא 

 רשאית החברה לדחות את קבלתו. 

זמנת רכש אלא לקבל את עבור מקרים בהם השירות הנדרש הוא משלוח, אין הכרח לקבל ה –שירות משלוחים  5.4
 לונית של נציג החברה או פנייתו באתר של חברת המשלוחים במידה וקיים. פהזמנתו הט

 קליטת  הציוד/השירות: 6

 את חיצוניות המשלוח, על מנת לוודא שאין סימנים חיצוניים לפגיעה. נציג החברה יבחן  6.1

אם יש סימנים לפגיעה מזמין הציוד/החומר יקבע האם ניתן לקבלו או יש להחזירו לספק. אם מזמין הציוד/החומר  6.2
 יין בתעודת משלוח כי התקבלה אריזה פגומה/מוצר פגום.וציקבע שיש להמשיך בקליטה, 
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על גבי תעודת המשלוח כי התקבלה אריזה פגומה/מוצר פגום תהא רשאית החברה לטעון כי המוצר בתוך  אם צויין 6.3
 האריזה פגום בהתאמה לאחר הפתיחה ולדרוש את החזרתו לספק. 

בעת ההספקה על הנהג להמתין לקליטת הציוד על יחיד נציג החברה, במקרים בהם יבחר הנהג מטעם הספק לא  6.4
ותוצאות הבדיקה של נציג החברה לאחר מכן יהיו  –על גבי תעודת המשלוח )"ללא בדיקה"( להמתין הדבר יצויין 

 אלו המחייבות, לרבות הכמות שהתקבלה ותקינותה.

אם הספקת מוצר כוללת גם שירות של איש מקצוע הנדרש למתן השירות בחצר החברה בנאות חובב, הדבר יעשה  6.5
 חברה. לאחר ביצוע הדרכת בטיחות וליווי של נציג ה

 סופק שירות/מוצר שלא הופיע בהזמנת הרכש או בכמות הגדולה מהזמנת הרכש, אלו יוחזרו לספק.  6.6

תהא הספקת הציוד לפי כמות המארזים המקסימאלית בהיקף  –הכמות באריזות שלמות אינה ניתנת לפיצול מארז  6.7
 הכמות שהוזמנה. 

אלא אם צויין אחרת  –חודשים לפחות  6ה לתקופה של עבור מוצרים בעלי תוקף יהא התוקף מצויין על גבי כל אריז 6.8
 בעת המענה לפניה הפרטנית. 

ימי עסקים מיום קבלתו  ללא  15החברה תהא רשאית להחזיר ציוד שלא נעשה בו שימוש/באריזתו המקורית תוך  6.9
 –עיף זה עלות, אלא אם הותנה הדבר מראש בהזמנה מיוחדת או ייצור מיוחד. ביקשה החברה להחזיר ציוד לפי ס

 מועד ההחזרה ייחשב למועד בו מסרה החברה לספק על בקשתה להחזרת הציוד.

 אי התאמה:  7

במקרים בהם ביקשה החברה לקבל פריט מתוצרת/דגם הנדרש לחברה וספק המסגרת הזוכה מציע פריט חלופי,  7.1
 יציין זאת מראש במענה לפניה הפרטנית.

ונציגי החברה לפי שיקול שווה אל מול המוצרים הנדרשים. היה ייבחן כ –נציגי החברה אישרו את הפריט החלופי  7.2
דעת בלעדי החליטו כי הפריט החלופי אינו מתאים לצרכי החברה, תתאפשר לספק המסגרת לתקן הצעתו לפריט 

 הנדרש/המאושר. 

אין באפשרותו של ספק מסגרת להציע את הפריט הנדרש/המאושר אלא פריט חלופי שלא אושר, יוחלט בהתאם  7.3
 לצורך האפשרות לבחון את שאר הפריטים בהצעתו או לקבוע כי אינה מתאימה. 

 :דרכי התקשרות 8

 לכל בקשה/פניה/שאלה יש לפנות בטלפונים הבאים:  8.1

 מנהל רכש ומחסן - 08-6503710 8.1.1

 מחסנאי טכני – 08-6503756,08-6503759 8.1.2

 08-6550435ניתן להעביר בנוסף פניות או מענה בפקס שמספרו:  8.2

 mahsan@escil.co.il  ו moshe@escil.co.il העדיפות לקבלת פניות תהא בדוא"ל אלקטרוני  8.3

 

 :פניה פרטנית 9

mailto:moshe@escil.co.il
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 רה לתת המאגר אליו הספק נרשם כספק מסגרת. החברה תפנה בפניה פרטנית הקשו 9.1

ספקים החברה תהא רשאית לבצע פניה פרטנית בסבבים לפי רשימה שתנוהל על ידי   6במקרים בהם במאגר מעל  9.2
 נציג החברה. 

במקרים בהם יש צורך בציוד בהספקה דחופה במשיכה ממחסן הספק או בהספקה באמצעות משלוח לחברה תהא  9.3
רשאית החברה לבצע פניה לספק אחד מהמאגר בסבבים. פניה לספק תירשם כאחת מפניות הסבב בין אם הספק 

 יכול היה לספק את מושא הפניה ובין אם סרב והפניה הועברה לבא אחריו ברשימה. 

 החברה תהא רשאית בפניה הפרטנית לדרוש מספקי המסגרת תנאים נוספים לרבות: 9.4

 אישור הסמכה למתן שירות. 9.4.1

 אישורי תקינה. 9.4.2

 אישורי הפצה/ייבוא מטעם יבואן. 9.4.3

 תוקף מינמאלי נדרש.  9.4.4

 זמינות לביצוע השירות/להספקת השירות. 9.4.5

 התחייבות לזמינות במהלך הספקת השירותים.  9.4.6

 התחייבות למועד הספקה. 9.4.7

 קופת אחריות נדרשתת 9.4.8

 ביטוחים  9.4.9

או לחלופין במקרה בו אין ביכולתם  עד למועד הנקוב בפניה הפרטנית עם הצעתם להגיב לפניה ספקי המסגרת יידרשו 9.5
 . להציע הצעה לטובין/שירותים הנדרשים עם תגובה המאשרת את קבלת הפניה

מספקי השירות לספק גם חלפים לבקש  שירות תקופתי, הסכם פניה פרטנית ל במסגרת ,החברה תהא רשאית 9.6
למערכות השונות, אלו יהיו על בסיס מענה בפניה הפרטנית לתחזוקת המכשיר או בכפוף להנחה ממחירון 

 . )יצרן/יבואן(/מחירון יצרן/יבואן מורשה

נציג החברה יהא רשאי לפסול הצעות חסרות, הצעות שאינן עומדות בתנאים הנוספים או הצעות של עומדות בתנאי  9.7
 כות )במידה ואלו נקבעו בפניה(. אי
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 : רשימת מלאי לדוגמא, בחלוקה לתתי מאגרים 1 – מסמך ב'
 

 
 

 :הספקת ציוד שינועל דוגמאות 
 

מספר 
 תיאור פריט קטלוגי

יח' 
 מידה 

 יח ויטון 60*75*8מחזיר שמן  32607508

 יח 70*90*10מחזיר שמן  33709010

 יח NORD 90520-IEC132- RH 200354077-20גיר ב  -ממסרה  41000016

 יח " ג.שחור פלטה מיסתובב גנט פח6גלגל  99900031

 יח " ג.שחור פלטה מיסתובב ברקס גנט פח6גלגל  99900031

 יח " אדום מזלג נירוסטה4גלגל 99900031

 יח " אדום מזלג נירוסטה+מעצור4גלגל 99900031

 יח " אפור פלטה נרוסטה2גלגל  99900031

 יח " אפור פלטה נרוסטה+ברקס2גלגל  99900031

 יח 242דבק לוקטייט  99900025

 יח " סיליקון לפטה ברקס2גלגל  99900031

 יח 9.2Kכס  12מנוע תלת פאזי  99900052

 יח 6203מייסב כדורי  99900031

 יח 6001מייסב כדורי  99900031

 יח מגרזת אוטמטית 99900023

 יח סל"ד 3000כ"ס  25מנוע  99900052
 

 :הספקת ציוד בקרהל דוגמאות 
 

מספר 
 תיאור פריט קטלוגי

יח' 
 מידה 

 יח ממ' 1/4מעבר קיר  6500003

 יח 8לצינור  - 1/8מתאם ז  65361130

 יח 1/4לצינור  -1/4מתאם ז  65361128

 יח 1/4לצינור  - 1/4ז  זוית 65361129

 יח 8לצינור  - 1/8זוית ז  65361131

 יח ממ' 8נ -זוית נ 65000001

 יח 1/4נ -מחבר נ 65461090

 יח 1/4לצינור  - 1/8מתאם ז  65361126

 יח' ממ' 10לצינור  1/4מתאם ז  65361136

 מכרז מסגרת מס'
38-2020 
 1-מסמך ב' 
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 יח 1/4לצינור  - 1/8זווית ז  65361127

 יח 12ל נ  1/4מתאם ז  65461093

 יח ממ 8נ' לצנור  3טי  65461086

 יח 8לצינור  -1/4מתאם ז  65361132

 יח ממ 8נ -מחבר נ 65461089

 יח ממ' 8מעבר קיר  65000002

 יח 8לצינור  -1/4זוית ז  65361133

 יח ממ 10נ -מחבר נ 65361138

 יח ממ'  10לצינור  1/4זוית ז  65361137

 יח 1/4נ' לצנור  3טי  65461088

 יח 12לצינור  - 1/4 -זווית ז  65361134

65461091 T 12נ' לצנור  2  3/8  ז  יח 

65461092 T 12נ' לצנור  2 1/4  ז  יח 

 יח GEM-SOLסדרת  24VAC 8Wסליל וקונקטור מואר לסליל  56090029

 יח + קונקטור לסליל 24v+ סליל  Mindman  5/2שסתום  70000026

 יח סולנויד קפיץ BC54סדרת  1/4כניסה  5/2שסתום  42161051
 

 :הספקת ציוד מתכתל דוגמאות 
 

מספר 
 תיאור פריט קטלוגי

יח' 
 מידה 

 מטר מגולוון - 100#100#8ברזל זוית  21010138

 מטר מגולון 20#20#3ברזל זוית  21010105

 מטר 30#30#3ברזל זוית  21010112

 מטר מגולוון 40#40#4 ברזל זוית 21010115

 מטר מגולוון - 50#50#5ברזל זוית  21010120

 מטר מגולוון 60#60#6ברזל זוית  21010125

 מטר מגולבן 70*70ברזל זוית  21010126

 מטר 7*70*70ברזל זוית מ'ג  21012030

 מטר ממ 25ברזל עגול  21161316

 מטר ממ 30ברזל עגול  21161317

 מטר ממ 35ברזל עגול  21161318

 מטר מגולוון 100#10ברזל שטוח  21190199

 מטר מגולוון 100#5ברזל שטוח  21190195

 מטר מגולוון 100#8ברזל שטוח  21192098

 מטר מגולוון 150#10ברזל שטוח  21190190

 מטר מגולוון 20#4ברזל שטוח  21190114

 מטר מגולוון 200#10ברזל שטוח  21192010

 מטר מגולוון 200#8שטוח ברזל  21192011

 מטר מגולוון 30#10ברזל שטוח  21190131

 מטר מגולוון 30#4ברזל שטוח  21190126
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 מטר מגולוון 40#10ברזל שטוח  21190141

 מטר מגולוון 40#3ברזל שטוח  21190133

 מטר מגולוון 40#5ברזל שטוח  21190135

 מטר מגולוון 50#3ברזל שטוח  21190143

 מטר מגולוון 50#5ברזל שטוח  21190125

 מטר מגולוון 50#6ברזל שטוח  21190146

 מטר מגולוון 60#10ברזל שטוח  21190161

 מטר מגולוון  60#5ברזל שטוח  21190155
 

 :הספקת ציוד פוליפרופיליןל דוגמאות 

מספר 
 תיאור פריט קטלוגי

יח' 
 מידה 

 יח הדבקה P.P 4*6מעבר קונצ.  62383570

 יח (1'*'3/4) 32*25קונצ'  P.Pמעבר  62383516

 יח P.P 3*4מעבר קונצ.  62383559

 יח P.P '1טי  62223520

 יח P.P '4טיי  62223545

 יח' P.P 3/4טי   62000084

 יח P.P 90 '1/2קשת  62033508

 יח P.P 90 '1.5קשת  62033530

 יח P.P 90 '1קשת  62033520

 יח P.P 45 '2קשת  62123535

 יח P.P 45 '1.5קשת  62123530

 יח W.S 45 P.P. '1קשת  62123520

 יח SW P.P 45 '1/2קשת  62123508

 יח SW. P.P. '1/2מופה  62563508

 יח WS. P.P. 3/4מופה  62563515

 יח SW. P.P. '1מופה  62563520

 יח SW P.P '1/2רקורד  62713508

 יח SW. P.P. 1.5מופה  62563530

 יח SW. P.P. '3מופה  62563540

 יח SW. P.P. '4מופה  62563545

 יח SW. P.P' .21/2מופה  62563539

 יח SW. P.P. '2מופה  62563535

 יח P.P 3/4תותב  62653515

 יח P.P 11/4תותב  62653525

 יח P.P '1תותב  62653520

 יח P.P '2תותב  62653535

 יח P.P '1.5תותב  62653530

 יח P.P '4תותב  62653545

 יח P.P '6תותב  62653556
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 יח P.P '3תותב  62653540

 יח SW P.P '1ברז כדורי  64083520

 יח SW P.P '1.5ברז כדורי  64083530

 יח SW P.P '2ברז כדורי  64083535
 

 :הספקת ציוד אינסטלציהל דוגמאות 

מספר 
 תיאור פריט קטלוגי

יח' 
 מידה 

 יח #316 150"  מתוברג 1 מופה 62000041

 יח #316 150" מתוברג 3/4ניפל כפול    62000046

 יח פוליפרופילן - 100Fז  1ח.מהיר קמלוק ' 69963620

 יח פוליפרופילן - A - 100חיבור מהיר קמלוק  69963820

 יח פוליפרופילן - F 2-200ח.מהיר קמלוק ' 69963735

 יח A-200  2ח.מהיר קמלוק ' 69963835

 יח פוליפרופילן - 200B '2חיבור מהיר  קמלוק  זכר  69963535

 יח פוליפרופילן - 200Cז  2ח.מהיר קמלוק ' 69963636

 יח פוליפרופילן - 300Cז  3ח.מהיר קמלוק ' 69963641

 יח פוליפרופילן - 100Dנ  1ח.מהיר קמלוק ' 69963520

 יח פוליפרופילן - 300Aנ  3ח.מהיר קמלוק ' 69963541

 יח פוליפרופילן - 2הב' פנים ' 200Dחיבור נקבה קמלוק   69963536

 יח פוליפרופילן  -300Dנ  3ח.מהיר קמלוק ' 69963540

 יח (זכר)F-1חיבור מהיר פלב'מ  69972020

 יח (נקבה)D-1חיבור מהיר פלב'מ  69971020

 יח' 25/  1מקשר פקס   62000070

 יח' חוץ 20/  3/4מקשר פקס  62000069

 יח' חוץ  16/ 1/2מקשר פקס  62000068

 יח' (זכר)F-3חיבור מהיר פלב'מ  62000085

 יח' (נקבה)D-3חיבור מהיר פלב'מ  62000086

 יח 3/4מגולון '  90קשת  62010515

 יח 2מגולון ' 45קשת  62100535

 יח 1/2מגולון '  90קשת  62010508
 

 הספקת שירות וציוד לשעריםל דוגמאות 

מספר 
 תיאור פריט קטלוגי

 NICE-WIDELחלקים( לזרוע מקורית  2בסיס אחורי ) 98000157

 מטרים 6זרוע למערכת מחסום אלומיניום באורך  98000158

 מטרים 4זרוע למערכת מחסום אלומיניום באורך  99900099

 מערכת מחסום חדישה אלקטרו מכאנית תעשייתית 99900099

99900099 
מ"מ, שלבים כולל הנעה  0.75 – 1.0מ'   4.4מ', גובה : 5.7במידות : רוחב : דלת נגללת 

 חשמלית
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 הספקת שירות וציוד לגומיל דוגמאות 

מספר 
 תיאור פריט קטלוגי

יח' 
 מידה 

 יח מ"מ 3עובי  1/2אטם טפלון  18322015

 יח' מ"מ 3עובי  3/4אטם טפלון  18322016

 יח מ'מ 3עובי  1אטם טפלון ' 18322020

 יח מ'מ 3עובי  2.5אטם טפלון ' 18322038

 יח מ'מ 3עובי  3אטם טפלון ' 18322040

 יח מ'מ 3עובי  1.5אטם טפלון ' 18322030

 יח מ'מ 3עובי  2אטם טפלון ' 18322035

 יח מ'מ 3עובי  4אטם טפלון ' 18322045

 יח מ'מ 3עובי  6אטם טפלון ' 18322056

 יח 8אטם טפלון ' 18322062

41000297 
 - 4+2ממ  1000מטר סרט מסוע 

EP500/3P  מטר 

 מטר  3X300פי.וי.סי שקוף  99900099
 

 :הספקת ציוד ושירות למדחסיםהספקת ל דוגמאות 
 

מספר 
 תיאור פריט קטלוגי

יח' 
 מידה 

 יח ES3000 12Vבקר למדחס  99900099

 יח' טיפול תקופתי למדחס 99900099

99900099 
 9300ספיקה לפחות  מדחס אוויר בעל

 יח בר 8ליטר/דקה ב 
 

 

 :פסק-הספקת ציוד ושירות למערכות אלהספקת ל דוגמאות 
 

מספר 
 תיאור פריט קטלוגי

יח' 
 מידה 

 יח פסק-שירות תחזוקה למערכת אל 99900099

 יח' פסק-הספקת מערכת אל 99900099

 יח פסק-מצבר למערכת אל 99900099
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 :הידראוליקההספקת ציוד ושירות הספקת לדוגמאות 

מספר 
 תיאור פריט קטלוגי

יח' 
 מידה 

 יח שעות עבודה בנאות חובב + נסיעה 99900099

99900099 
אביזרים למכונת לחיצה  ) כוסית לחיצה , קצה לחיצה וכו' בכל 

 יח הגדלים(

 מטר R2 3/8צינור  99900099

 מטר R7 3/8צינור  99900099

 מטר 2SN 1/4צינור  99900099

 מטר 2SN 5/16צינור  99900099

 מטר 2SN 1/2צינור  99900099

 מטר 2SN 3/4צינור  99900099

 מטר מעלות  90 1.5/16" + 1מטר קצה זכר  2.10באורך  4SH" 1צינור  99900099

 מטר 5/8לצינור  1/2מטר , קצה זכר  2.55באורך  R2 5/8צינור  99900099

 יח אקדח שטיפה גרניק קנה ארוך )איטלקי( 99900099

 מטר קצוות נקבה R7צינור  99900099

 יח אקדח גירוז 99900099

 יח מטר 25גלגלת קפיץ שטיפת גרניק לצינור  99900099

 יח כולל ווסת לחץ + כבל + שעון  20X50משאבת לחץ גרניק  99900099

 יח 3/8X22ניפל פליז  99900099

 יח נקבה 22מהיר חיבור  99900099

 יח NPT 1/2ניפל זכר  99900099

 יח 3/8X1/2ניפל  99900099

 יח 3/8X145ניפל  99900099

 יח 5ל  1משאבת חבית פנאומטית שאיבה  99900099

 יח ווסת לחץ למשאבת לחץ מים  99900099

 יח 1חיבור מהיר נקבה " 99900099

 יח שטוח 3/4חיבור מהיר נקבה  99900099

 יח מטר +דיזה 1.50מאריך לגרניק  99900099

 יח מטר +דיזה 3מאריך לגרניק  99900099

 יח מטר +דיזה 4מאריך לגרניק  99900099

 
 :נעלי עבודה הספקת ל דוגמאות 

מספר 
 תיאור פריט קטלוגי

יח' 
 מידה 

 יח לפי מידה  S3בטיחות  הנעלי עבוד 99900099

 יח עם רוכסן( + לוגו רקום קפוצון  ) סווטצר 10101501
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 מסגרת  הסכם

 
 2020יום ________לחודש ________שנת ב שנערך ונחתם בתל אביב

 
 בין

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

 )להלן: "החברה"(
 ;אחדמצד 

 לבין
______________________ 

 תאגיד/עוסק מספר _____________
 מרחוב _________________

 "(ספקה)להלן: "
 ;מצד שני

מסגרת ולשם כך פרסמה את מכרז אספקה של ציוד וחלפים מסוגים שונים  והחברה מעוניינת בקבלת שירותי  הואיל
 (;" בהתאמההשירותים"-ו "המכרז)" 38-2020מספר 

תחת שירותי  כאחת ההצעות הזוכות ספקהוועדת המכרזים של החברה בחרה בהצעת  והואיל
 ;הצעת הספק(נבחרה אליו תת המאגר ___________________ )* יש למלא את 

וההיתרים  , הרשיונותמצהיר, לאחר שקרא את כל מסמכי המכרז, כי יש בידו את כל האישורים ספקהו והואיל
את  להעניקהנדרשים על פיה הסכם זה ועל פי כל דין, כי הוא בעל ניסיון ובעל האמצעים הנדרשים על מנת 

 את השירותים בהתאם לתנאי ההסכם; להעניקהשירותים כמפורט במכרז ובהסכם זה להלן, וכי הוא נכון 

בקשר לביצוע השירותים, כהגדרתם להלן, והצדדים מבקשים להגדיר ולהעלות על הכתב את ההסכמות ביניהם  והואיל
 והכל כמפורט להלן;

 :אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן

 כללי .1

 המבוא להסכם זה, הנספחים לו ומסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1

 חלוקת הוראות ההסכם לסעיפים ולכותרות נועדה להקלת הקריאה בלבד ולא תשמש לצורך פרשנות.  .1.2

בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה לבין האמור באחד  הסכם זה בא להוסיף על האמור במסמכי המכרז. .1.3
מנספחיו וככל שלא ניתן ליישב סתירה זו, יגבר האמור בנספח על האמור בהסכם. במקרה של סתירה בין ההסכם 

 ובין המכרז, יגבר האמור בהסכם. 

 שלהלן: בהסכם זה תהא למונחים הבאים המשמעות .1.4

)הזמנה להציע הצעות(,  על נספחיו 38-2020מס'   מסמך א' של מכרז - "מסמכי המכרז"

 מכרז מס'
38-2020 
 מסמך ג'

הסכם 
 התקשרות
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 מסמך ב' )מפרט השירותים(, מסמך ג' )הסכם ההתקשרות(;

 ספק/""ספקה"
  "המסגרת

לרבות נציגיו, באי כוחו, עובדיו, _______________________  -
שליחיו, המורשים לפעול בשמו ומטעמו בכל הנוגע למתן השירותים 

חלק או כהגדרתם להלן ולרבות הפועלים בשמו או עבורו למתן כל 
 .מהשירותים

 – למסמכי המכרז כמסמך ב'המפורטים במפרט המסומן  םשירותיה - "השירותים"
מובהר כי הספק הנו הזוכה תחת מתן שירותי אספקה של ציוד מסוג: 

_______________ ; 

 "המפעל"

"פנייה פרטנית 
לקבלת הצעת 

 מחיר"

 
 

"מענה לפנייה 
פרטנית לקבלת 

 "הצעות מחיר
 

- 

 
- 

 

 

 
- 

 חובב;-תעשייתי נאות-מתקן החברה בפארק אקו

ספציפיים אשר לאספקת ציוד ו/או חלפים פנייה לקבלת הצעות מחיר  
השירותים אליהם סוג הרלוונטיים בהתאם להמסגרת  יספקתועבר ל

יידרשו להשיב לה תחת שירותים אלה המסגרת ספקי , ואשר כל נבחרו
עד המועד שייקבע בה. הפנייה תכלול את כל הפרטים הדרושים לצורך 

 .ההגשת הצע

הפרטנית במענה לפנייה הרלוונטיים המסגרת  יספקאשר יגישו  הצעהה
 .תוקבלת הצעל

מילים, מונחים וביטויים אחרים בהסכם זה אשר לא הוגדרו במפורש לעיל או להלן, יתפרשו על פי המשמעות  .1.5
 הקבועה להם בדין.

מלבד אם נוסח הכתוב או הקשרו מצריך פירוש אחר, מלים הבאות ביחיד כוללות את הרבים, מלים הבאות ברבים  .1.6
בזכר כוללות את הנקבה, מלים הבאות בנקבה כוללות את הזכר, והתייחסות  כוללות את היחיד, מלים הבאות

 לבני אדם משמעה התייחסות גם לתאגידים.

 המסמכים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה:  .1.7

 לצורך ההסכם  יםכלל מסמכי הצעת הזוכה במכרז המחייב – נספח א' .1.7.1

  תנאי תשלוםטופס  –נספח ב'  .1.7.2

 נספח ביטוח –נספח ג'  .1.7.3

 על הימנעות מניגוד ענייניםוהתחייבות על שמירת סודיות  –נספח ד'  .1.7.4

  נוסח ערבות ביצוע – ה'נספח  .1.7.5

 

 הספקוהתחייבויות הצהרות  .2

 מצהיר ומתחייב כלפי החברה כי:הספק   

הוא בעל הידע המקצועי, היכולת, הכישורים, המומחיות, המיומנות והניסיון הדרושים למתן השירותים ברמה  .2.1
, הציוד, מקצועית מעולה וביעילות המירבית, לשביעות רצונו של המזמין, ועומדים לרשותו מלוא האמצעים

 וכוח האדם הדרושים לכך. החלפים
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דין הקשורים לביצוע השירותים נשוא הסכם זה, וכן כל דין ו/או הוא מכיר את הנהלים, התקנות והוראות כל  .2.2
הנחיות אחרות מטעם רשויות מוסמכות של מדינת ישראל, והוא מתחייב למלאם בקפידה במהלך מתן השירותים 

 נשוא הסכם זה.

ח האדם, פי כל דין, כ-, לרבות האישורים וההיתרים עלהנדרשיםהספק מצהיר כי ביכולתו לספק את כלל השירותים  .2.3
 הציוד והאמצעים הנחוצים לשם כך, והוא מתחייב כי יהיה בעלת יכולת כאמור במשך כל תקופת ההסכם.

הספק מצהיר כי אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, בין על פי דין, בין מכוח חוזה ובין מכוח התחייבות אחרת  .2.4
תימתו על ההסכם או בביצוע התחייבויותיו על פיו כלשהי שלו, לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, וכי אין בח

 משום הפרה של חוזה או התחייבות אחרת שלו.

הספק הוא בעל הרישיונות, ההיתרים והביטוחים הנדרשים על פי דין למתן השירותים נשוא הסכם זה, והוא יתמיד  .2.5
תרים ו/או הביטוחים הנדרשים חידוש כל הרישיונות ו/או ההי-בכך כל עוד הסכם זה יעמוד בתוקפו. מוסכם כי אי

ו/או שידרשו מעת לעת לצורך ביצוע התחייבויות הספק לפי הסכם זה ו/או בהתאם לדרישות המכרז ו/או הדין )לפי 
 המחמיר ביניהם( יהוו הפרה יסודית של ההסכם. 

ם על פי כל בביצוע השירותים נשוא הסכם זה הוא, יעסיק עובדים, מנוסים וכשירים, הרשאים לבצע את השירותי .2.6
 דין, וכשהם מצוידים בכל היתר ו/או רישיון הנדרש על פי דין לצורך ביצועם. 

הספק מתחייב לשלם בעצמו ועל חשבונו את שכרם של עובדיו ו/או נותני שירותים מטעמו, כולל התנאים  .2.7
חה לפי הסוציאליים ויתר ההוצאות בקשר להעסקתם. הספק יעסיק את העובדים בהתאם לשעות העבודה והמנו

כל דין, ויימנע מלהעסיק אותם בשעות החורגות מהן. התחייבות הספק להעסיק את עובדיו בהתאם להוראות כל 
 דין הינה התחייבות יסודית בהסכם זה, והפרתה תיחשב להפרה יסודית.

לציוד הספק מצהיר כי ברשותו ו/או ברשות מי מטעמו ציוד ומתקנים מתאימים למתן שירותים לפי הסכם זה, וכי  .2.8
ולמתקנים שלו ניתנים שירותי תחזוקה נאותים לפי כל דין, הן במועד חתימת הסכם זה והן במשך כל תקופת 

 ההתקשרות. 

הספק מתחייב לשלם בעצמו ועל חשבונו כל סכום ו/או הוצאה שידרשו לשם אספקת השירותים והעבודות נשוא  .2.9
 הסכם זה.

פי דין, בין מכוח חוזה ובין מכוח התחייבות אחרת כלשהי שלו, אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, בין על  .2.10
לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, וכי אין בחתימתו על ההסכם או בביצוע התחייבויותיו על פיו משום הפרה 

 של חוזה או התחייבות אחרת שלו.

להישמע הוא מתחייב  החברה עללמפהחברה חומרים מסוכנים שונים. בכל עת שהספק יגיע  שבמפעלהוא מודע לכך  .2.11
וכן לנקוט בכל אמצעי הזהירות או מי מטעמו, ו/או מנהל המתקן ו/להוראות הבטיחות של ממונה הבטיחות 

והבטיחות הנדרשים, ובכלל זאת למגן את עובדיו ו/או הפועלים מטעמו על מנת למנוע פגיעה כלשהי בגוף ו/או 
 ברכוש של מאן דהוא כתוצאה ממתן השירותים או בקשר אליהם ומלוא האחריות בענין זה תוטל על הספק בלבד.

שהיא )מבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות תאונה, שבר, ליקוי מכני הספק מתחייב כי בכל מקרה בו מכל סיבה  .2.12
ו/או טכני, מחלה, שביתה( תימנע ו/או תושבת ו/או תוגבל פעילותו של כלי ו/או ציוד ו/או אדם הנדרשים לצורך 

וככל  נשוא הסכם זה או חלקן, מכל סיבה שהיא, הוא יסיר את המניעה ו/או ההגבלה באופן מיידי, השירותיםביצוע 
שביצוע השירותים יבוצע בתוך לוח הזמנים שהדבר אינו אפשרי הוא יעמיד כלי ו/או ציוד ו/או אדם חלופיים על מנת 

, והכל על אחריותו ועל חשבונו. למען הסר ספק מובהר כי היווצרותה של מניעה ו/או השבתה ו/או שנקבע לכך
 .לאספקהזמנים הקבועים הגבלה כאמור לא יהוו עילה לשינוי ו/או לסטיה מלוחות ה

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר כי תאונה, שבר, ליקוי מכני ו/או טכני, מחלה, שביתה ו/או השבתה ו/או  .2.13
עיצומים, סגר על שטחי איו"ש, מלחמה ו/או מבצע צבאי, מחסור בכח אדם במשק ו/או בתחום הבניה, פגעי מזג 
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ו/או גורם שהספק חזה, או היה ביכולתו לחזותו, בעת חתימת הסכם זה, לא אוויר ו/או מזג אוויר קיצוני וכל ארוע 
 ייחשבו כעילה לעיכוב ו/או סטיה מלוחות הזמנים, וזאת אף שאינם מצויים בשליטת הספק. 

לחברה במסגרת המכרז, כמו גם כל האישורים שהגיש, הינם נכונים, ברי  ספקהכל המידע שמסר הספק מצהיר כי  .2.14
ידווח באופן מידי לחברה על  ספקהתוקף ומעודכנים במועד תחילת ההתקשרות ויישארו נכונים ותקפים במהלכה. 

 .כל שינוי במידע ו/או באישורים האמורים

מוד בכל התחייבויותיו על פיהם במועדים הוא קרא את הוראות הסכם זה ואת כלל מסמכי המכרז ובאפשרותו לע .2.15
 הנדרשים.

הוא יספק את השירותים במקצועיות וביעילות ועל פי כל הוראות הסכם זה ותוך שמירה על כל כללי הבטיחות  .2.16
 הרלוונטיים, לשביעות רצונה המלא של החברה. 

חשבונות ורשומות במע"מ בידיו כל האישורים הנדרשים מרשויות מע"מ ומס הכנסה לרבות אישור ניהול פנקסי  .2.17
 וכן אישור לפטור מניכוי מס במקור.

כוללת את התמורה המלאה והסופית עבור מתן עבור כל הצעה פרטנית בה יזכה ידוע לו שהתמורה שתשולם לו  .2.18
לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מעבר לתמורה בגין מתן השירותים, לרבות במקרה  ספקוההשירותים לחברה, 

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

הוא יפעל להסרת כל תביעה ו/או דרישה שתופנה לחברה מצד ג' במקרה בו הוא יפר את התחייבויותיו ו/או מצגיו  .2.19
כלשהי וכתוצאה מכך תופנה תביעה ו/או דרישה כלשהי  כמופיע בהסכם זה או במקרה בו הוא יפר הוראה חוקית

 לחברה. 

אחר לצורך מתן  ספקידוע לו כי הסכם זה איננו על בסיס בלעדי וכי החברה רשאית לשכור את שירותיו של כל  .2.20
 .השירותים לפי שיקול דעתה הבלעדי

, ולפעול services.co.il-www.enviroהוא מתחייב להכיר את הקוד האתי של החברה, המפורסם באתר החברה  .2.21
 בהתאם לערכיו.

 ההתקשרותתנאי  .3

, כמפורט במסמכי המכרז למשך תקופת ההסכם למתן השירותיםמתקשרים בזאת בחוזה מסגרת  ספקוההחברה  .2.22
 (.מסמך ב'ובמפרט השירותים )

תעביר לספקי המסגרת תחת סוג השירותים המבוקש, מעת  , היאהחברהרת הוגדר צורך בפניה פרטנית לפי הגד .2.23
ככל ובמאגר יכללו ספקי מסגרת  לעת, ובהתאם לצרכיה, בקשה לקבלת הצעות מחיר לביצוע עבודות פרטניות. 

רבים, תהא רשאית החברה לפנות בסבבים כך שכל פנייה תועבר למספר ספקים והפנייה שלאחריה תועבר לספקים 
 וחוזר חלילה. אחרים

באחריות ספק המסגרת לעדכן את החברה בדבר שינויים בדרכי יצירת הקשר עמו לצורך העברת פניה פרטנית.  .3.1
 פניה פרטנית יכולה להיעשות באמצעות דוא"ל או בטלפון )במקרים שיוגדרו על ידי המזמין כדחופים(.  

שיכלל בבקשה הפרטנית, וזאת עד המועד  והמפרט המדוייקלהציע מחיר בהתאם לפירוט  מתחייבהמסגרת ספק  .3.2
 . , לכתובת הדוא"ל או מספר הפקס שצויין בפניהאשר יינקב בבקשה לקבלת ההצעות הפרטנית

ספק המסגרת אשר יציע את המחיר הזול ביותר בהתאם לציוד ולחלפים שיפורטו בבקשה הפרטנית, יוכרז כזוכה  .3.3
 ויספק את השירותים מושא הבקשה.

http://www.enviro-services.co.il/
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ומרת על זכותה לקבוע במסמכי הבקשה הפרטנית דרישות נוספות מספקי המסגרת )כגון: יצוין כי החברה ש .3.4
 דרישות ביטוחיות מיוחדות או דרישות לסוג מסוים של ציוד או אחריות או ביצוע עבודה נלוות(.דרישות הספקה, 

ה יועבר מתן ובמקרה ז –כמו כן, החברה תהיה רשאית לקבוע אמות מידה איכותיות במסגרת הבקשה הפרטנית  .3.5
 השירותים לספק המסגרת אשר יקבל את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר.

מובהר כי החברה תהא רשאית שלא לנהוג בהתאם לאמור במקרים של אי שביעות רצון משירותים קודמים  .3.6
שסופקו על ידי ספק המסגרת ו/או משיקולי זמינות ולוח זמנים ו/או מכל שיקול אחר, לרבות כל אמת מידה 

 נוספת/אחרת אשר תיקבע בבקשה הפרטנית.

במקרים בהם נדרש שירות בדחיפות, אשר לגביו לא ניתן לאמוד את מחירו אלא לאחר בחינה )לדוגמה: ייצור  .3.7
באופן שיאפשר פניה החברה תפנה לאחד המציעים לתיקון/ייצור מיוחד. החברה תנהל רישום  –צינור עם חיבור( 

תקלה/שירות דחוף  לראשונה יועברו  –לדוגמה במקרה בו שני ספקי מסגרת  כאמור לכל המציעים באופן הזה )
יועברו לספק ב'(. בעת פניה מסוג זה התחייב הספק לבצע את הנדרש  –לספק א', תקלה/שירות דחוף פעם שניה 

ניה באופן מיידי. במידה והודיע הספק בעת הפניה כי אין בידיו את המשאבים הנדרשים לביצוע מיידי תועבר הפ
 לספק אחריו ברשימה. 

המסגרת לספק לחברה את השירותים בליווי  כן ובחלק מהבקשות הפרטניות יידרש ספקכי יית ידוע לספק .3.8
, מטעמם או בליווי קבלני משנהבעצמם ו/ ,עבודות נוספות )כגון: התקנה של ציוד או מתן אחריות וכיוצב'(

כל נתון אשר יידרש לחברה לצורך קבלת החלטה בדבר הבחירה בספק  והמסגרת בהצעת קספ טובמקרה זה יפר
 המסגרת אשר יעניק את השירותים. 

לספקי המסגרת בבקשה לביצוע עבודות נוספות תהא רשאית מעת לעת לפנות ידוע לספק כי החברה כמו כן,  .3.9
זה לא תהיה חובת  קרהמוב ו/או לקבלת כל שירות נלווה אחר, בהתאם לצרכיה של החברה, מסוגים מיוחדים

, ואשר מעוניינים לבצע את מסוג זהיכולת לביצוע עבודה שיש להם  לספקיםמענה לפניה פרטנית אלא רק 
 .העבודות

יוכרז כספק  ,, או יקבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותרהצעת המחיר הנמוכה ביותר אשר יגיש את  ספקה .3.10
במסגרת הצעתם לנקוב  םרשאי יויה י המסגרתספקי מובהר כהזוכה למתן השירותים מושא הבקשה הפרטנית. 

 .עלות מקסימאלית לסעיף ונקבעהבמידה  0%אחוז הנחה של 

, או קיבל את הציון המסגרת אשר הגיש את ההצעה הזולה ביותר ספקבהחברה תהא רשאית שלא לבחור  .3.11
מסגרת  ספקהמסגרת, עומס על  ספקבנסיבות של אי שביעות רצון מן השירותים שהעניק  ,המשוקלל הגבוה ביותר

 אחד, אי סבירות ההצעה, אי עמידת ההצעה בדרישות הבקשה הפרטנית וכיוצב'.

 המסגרת תהא בתוקף לתקופה שתינקב בבקשה הפרטנית לקבלת הצעת מחיר. ספקהצעת  .3.12

ים, כולם או חלקם, על מנת לקבל הבהרות ו/או השלמות למענה לפנייה ספקהחברה תהא רשאית לפנות ל .3.13
 רטנית וזאת על מנת שתתאפשר השוואה בין ההצעות שיוגשו.הפ

מתחייב בזאת לתת את השירותים במועד על פי הזמנת החברה, במקצועיות ולשביעות רצונה של החברה,  ספקה .3.14
 . המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה –ובמפרט השירותים  בנספחיו ,הכל כאמור בהסכם זה

מובהר כי התמורה שתשולם  את התמורה כמפורט להלן. ספקהחברה ל בגין ביצוע השירותים המפורטים תשלם .3.15
 להזמנת רכש שתוצא על ידי החברה ואשר תהא על בסיס המענה לבקשת המחיר הפרטנית.לספק תהיה 

מובהר כי החברה אינה מתחייבת להעברת בקשות פרטניות לקבלת הצעות מחיר בהיקף כלשהו ו/או בכלל, ואינה  .3.16
 המסגרת. יספקתים שיימסר בפועל לביצוע מתחייבת להיקף השירו
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במהלך תקופת ההתקשרות מעת לעת ועל פי צרכי החברה  ספקהמובהר כי השירותים, חלקם או כולם, יוזמנו מ .3.17
בפועל. בכלל זאת, אין בהזמנות החברה במהלך תקופת ההסכם כדי לחייבה באופן כלשהו ביחס להזמנות נוספות, 

בכל עת ולפי שיקול דעתה  ספקהאו להקטין את היקף השירותים הנדרשים מ והיא תהיה רשאית בכל עת להגדיל
 הבלעדי.

מצהיר בזאת כי אין ולא תהיה לו כל טענה או תביעה כלפי החברה ביחס להיקף השירותים שיוזמנו בפועל  ספקה  .3.18
 מהחברה במהלך תקופת ההתקשרות. 

 השירותים כפי שתיקבע החברה.  אספקתיעמוד בלוחות הזמנים של  ספקה .3.19

רק עבור הזמנות חתומות ומאושרות על ידי החברה. לא ישולם כל  הציוד והחלפיםהספק מתחייב לספק את  .3.20
בחברה וכן עבור פריטים חתומה ומאושרת על ידי הגורמים המוסמכים לום עבור אספקה שבוצעה ללא הזמנה תש

 .שלא הוזמנו במפורש

 המוזמנים אך ורק בתיאום מראש מול הגורם המוסמך בחברה.  הציוד והחלפיםהספק מתחייב לספק את  .3.21

 על ידי החברהאו לכל יעד אחר שייקבע בנאות חובב הספק יהיה אחראי להעמסה, הובלה, פריקה במחסני החברה  .3.22
יג . לא יושארו ציוד וחלפים על ידי המוביל מטעם הספק ללא השגחה ביעד באספקה בהיעדר נצ)בפניה פרטנית(
 מטעם החברה.

הספק מתחייב להחזיק מלאי שוטף על מנת לעמוד בכמויות האספקה הנדרשות והמוזמנות על ידי החברה ולספק  .3.23
)אלא אם ציינה  מקבלת ההזמנה אצל הספק ,1שהוגדרו על ידו במסמך א' עבודההימי  עד  ןת במלואוזמנהאת ה

, קות חלקיות להזמנת רכש שתבוצע על ידי החברה. מובהר בזאת שלא יתקבלו אספהחברה אחרת בפניה פרטנית( 
אלא באישור מראש  – ולא ישולם כל תשלום על הזמנת רכש שלא סופקה במלואה אלא אם אישרה החברה מראש

 .של הספקה חלקית

. החברה תהא להיות בעל יכולת הספקת ציוד בתחום בו זכה גם אם זה אינו פריט מלאי של הספקהספק מתחייב  .3.24
 הצעתו של ספק כל עוד הציוד המבוקש קיים אצל ספקים/יבואנים אחרים.   רשאית לדרוש

 
 

 בטיחות .4

הספק יספק את השירותים נשוא הסכם זה תוך הקפדה על הוראות כל דין ונוהל הקשורים לבטיחות ולגיהות,  .4.1
לעובדי המזמין  ובאופן שימנע כל מפגע, ובאופן שימנע כל מפגע, בין במפעל החברה ובין מחוצה לו, בין לעובדי אם

 ו/או המזמין ובין אם לכל צד שלישי אחר.

הספק ו/או מי מטעמו יספקו את השירותים נשוא הסכם זה בתיאום ובהתאם להנחיות נציג המזמין. זאת, מבלי  .4.2
 במפעל החברהלגרוע מאחריות הספק לנקוט בכל באמצעי זהירות ו/או בטיחות ו/או מיגון הנדרשים בעת שהייה 

. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הספק לדאוג לבטיחות עובדיו אליו תורה לו החברהם ו/או בכל מקו
וזאת בהתאם להוראות כל דין עובדיו או מי מטעמו ו/או לבטיחות ביצוע השירותים על ידו ו/או לבטיחותם של 

 ובהתאם להוראות הסכם זה.

הספק מתחייב לעדכן את עובדיו ו/או כל הנמצא בשטח המפעל בהנחיות הבטיחות העדכניות כפי שתמסרנה מעת  .4.3
לעת ובהתאם לצורך, הן כאלו שהועברו על ידי המזמין, והן הנחיות בטיחות מטעם הספק, ולעדכנם בדבר חובתם 

 לפעול בהתאם להם. 

על איכות הסביבה. הספק ינקוט בכל אמצעי שיידרש על רותים באופן בטיחותי ותוך שמירה הספק יבצע את השי .4.4
 מנת למזער ככל הניתן יצירת ו/או התמשכות מפגעים כגון מפגעי אבק, רעש וריח. 
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הספק יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק שייגרם, לגוף או לרכוש, כתוצאה ממעשה או מחדל של עובדיו ו/או מי  .4.5
ות באתר הפרויקט ו/או מחוצה לו במהלך אספקת מטעמו ובכלל זאת כתוצאה מהפרת הוראות הבטיח

 השירותים ו/או כתוצאה מעבירה על הוראות כל דין.

 תמורה .5

את התמורה כפי שננקבה  ספקבפועל תשלם החברה ל ספקהאספקה של ציוד ו/או חלפים שיסופקו על ידי כל עבור   .5.1
 נספח ב'לתנאי התשלום המפורטים ב, והכל בתוספת מע"מ כדין ובכפוף לפנייה הפרטניתעל ידו במסגרת הצעתו 

 "(.התמורהלהסכם זה )"

בפועל על  של החלפים והציוד שסופק על ידופירוט  ה, ובלחברה חשבונית ערוכה כדין ספקהבתום כל חודש יגיש  .5.2
להנהלת ועבר תאושר תיבדק על ידי נציג החברה, וככל שת ״(. החשבוניתהחשבוןידו באותו חודש )להלן: ״

 החברה לאישור.חשבונות של  

בהתאם לאישור כדין שיומצא על ידו  ספקהתנכה החברה מס במקור בשיעור המס בו חב  ספקמכל תשלום ל .5.3
 בשיעור המס המקסימלי.  -לחברה, ובהעדרו של אישור כאמור 

אין בתשלום התמורה, בחלקה או במלואה, כדי לשחרר את הספק מאחריותו ו/או כדי לגרוע מזכות החברה  .5.4
 נות כנגד הספק בגין רשלנות, ביצוע לקוי, מרמה וכיוצ"ב. להעלות טע

מוסכם ומוצהר במפורש כי סכום התמורה הינו סופי ומוחלט וכולל בתוכו תשלום עבור כל התשומות, ההוצאות,  .5.5
הציוד, אגרות הרישוי, ביטוח, הוצאות דלק ושמנים, טיפולים, חלקי חילוף, שינויים בשערי מטבע וכן שכר 

לא יהיה  ספקה)כולל רווח נאות( ושל עובדיו, וכן כל הוצאה אחרת הדרושה למתן השירותים, ו ספקההעבודה של 
רשאי לדרוש כל תשלום נוסף בגין ביצוע השירותים כאמור. כל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג החלים או 

 וישולמו על ידו. ספקהאשר יחולו בעתיד על השירותים על פי הסכם זה יחולו על 

לא יעמדו טענות עיכבון ו/או שיעבוד ו/או קיזוז מכל סוג שהוא, על כל רכוש, נכס או תשלום מכל סוג אשר  ספקל .5.6
עלול להימסר לרשותו על ידי החברה במסגרת מתן השירותים, והללו יוחזרו ללא תנאי לחברה מיד עם דרישתה 

כל סכום שיגיע לה  ספקים המגיעים להראשונה. החברה תהיה רשאית )אך לא חייבת( לקזז או לנכות מהסכומ
לנכות לפי כל דין,  ספקהסכומים שעל  ספקלפי הסכם זה, וכן ותהיה רשאית לקזז או לנכות מהתשלומים שלה ל

, יהוו אלו תשלומים ספקהכגון מסים היטלים ותשלומי חובה אחרים. שילמה החברה תשלומים כאמור בשם 
 .ספקכדין ל

 תקופת ההסכם .6

חודשים לאחר  24ותסתיים כפי שייקבע בהודעה מטעם החברה, תקופת ההתקשרות תחל בכניסת ההסכם לתוקף   .6.1
 "(.תקופת ההתקשרותמכן, אלא אם ההסכם לא בוטל לפני כן כדין )להלן: "

תשלח ( תקופות של שנה כל אחת, וזאת בהודעה מראש ש2) בשתילחברה תהיה זכות להאריך את תקופת ההסכם  .6.2
יום לפני תום תקופת ההתקשרות, או תום תקופת ההתקשרות המוארכת לפי סעיף זה, לפי  30 ותלפח ספקל

  העניין.

( יום מראש מכל סיבה וללא חובת 30למרות האמור, החברה תהיה רשאית לבטל הסכם זה בהודעה של שלושים ) .6.3
בתום תקופת ההודעה,  הנמקה או הסבר. ניתנה הודעה כאמור, יהיה הסכם זה בטל ומבוטל לכל דבר ועניין

, למעט התמורה המגיעה לו עבור שירותים שביצע עד למועד סיום לא תהיה כל טענה כלפי החברה בגין כך ספקול
 .החוזה

פניות פרטניות לפחות, וזאת ללא  3-החברה תהא רשאית לגרוע מן המאגר ספק אשר לא יגיש מענה למובהר כי  .6.4
לעניין זה השבת מובהר  צורך במשלוח התראה, למעט משלוח הודעה על גריעתו מן המאגר וביטול ההסכם עמו.

 תיחשב כמענה לפניה. קונקרטית, גם בהיעדר הצעה  ,ניתטתגובה לפניה פר
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   יעמדו בתוקפם גם לאחר תקופת ההסכם. 11ף סעיהוראות , לעיל למרות האמור .6.5

 הפרה ופיצויים .7

לעיל, החברה תהיה רשאית לסיים הסכם זה לאלתר במקרה של הפרה יסודית של  7.2-ו 7.1על אף האמור בסעיף  .7.1
ימים ממועד  7התראה בכתב על ההפרה והוא לא תיקנה בתוך  ספק, ובלבד שניתנה לספקהההסכם על ידי 

 קבלתה.

יום ממועד קבלת הודעה על כך מהחברה, תחשב  14את ההסכם בהפרה שאינה יסודית, ולא תיקנה תוך  ספקההפר  .7.2
 הפרה כאמור להפרה יסודית.

 הפרה יסודית של ההסכם תהיה כל אחת מאלה:  .7.3

ביצוע את השירותים לשביעות רצונה של החברה או מי -איחור באופן עקבי במתן השירותים ו/או אי .7.3.1
 מטעמה; 

בקשה למתן צו פירוק או צו כינוס נכסים, או שמונה כונס נכסים זמני  ספקהבמקרה בו )א( הוגשה נגד  .7.3.2
 ספקהאו שהתקבלה החלטה על פירוקו, או )ג( אם  ספקאו קבוע לרכושו, )ב( מונה מפרק או מפרק זמני ל

 הגיש הצעה להגיע להסדר עם נושיו או אם ניתן לגביו צו להקפאת הליכים; 

או אם בוצעה פעולה כלשהי מטעם משרד ההוצאה לפועל לגבי  ספקההוטל עיקול על רכוש במקרה ש .7.3.3
הפסיק את מתן  ספקהימים; במקרה ש 30, והעיקול או הפעולה האמורה לא הוסרו בתוך ספקהרכוש 

 השירותים או הסתלק מביצוע הסכם זה;

מכרז אינה נכונה או בקשר עם חתימת הסכם זה ו/או ה ספקהבמקרה שיתברר שהצהרה כלשהי של  .7.3.4
 לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע על החלטת החברה להתקשר עמו מלכתחילה; ספקהש

הינם סעיפים מהותיים שהפרתם תהווה הפרה  13-11, 9 ,8, 4, 2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי סעיפים .7.4
 יסודית של ההסכם. 

ך תקופת ההסכם לאור התרחשות אחד או יותר מהמקרים בחרה החברה לבצע את השירותים בעצמה במהל .7.5
וחשבון, במסגרתו יובאו בחשבון, בין היתר, ההוצאות -המפורטים לעיל, תערוך החברה בין הצדדים דין

והתשלומים שהוציאה החברה לשם מתן השירותים על ידה, וכן ההפסדים והנזקים שנגרמו לה בשל הצורך לבצע 
ה, תהא החברה רשאית לקזז סכומים אלה או חלקם גרוע מכל סעד העומד לזכותי לאת השירותים בעצמה. מבל

 .ספקהישירות מחשבון 

אין חובה על החברה לבצע את השירותים בעצמה, או בכל דרך אחרת,  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי .7.5.1
לקיים את החוזה ו/או לתקן  ספקהלעיל, והיא תהיה זכאית לדרוש מ 7.5בכל מקרה של פעולה לפי סעיף 

 את ההפרה. 

אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מכל זכות וסעד אחרים העומדים לרשות החברה על פי דין ו/או הסכם  .7.5.2
 . ספקהשל זה במקרה של הפרת התחייבות כלשהי 

ישלם לחברה פיצויים מוסכמים מראש ללא הוכחת  ספקהמבלי לגרוע מכל סעד העומד לזכות החברה, מוסכם כי  .7.6
 נזק בשל ההפרות המפורטות להלן: 

ו/או מלוח הזמנים אליו  ביצוע השירותיםהחברה לעניין שהתחייב מול  מלוח הזמנים  ספקחרג ה .7.6.1
, נהגיו או מי ספקמצא שהאיחור נגרם באשמת ה החברה, ונציג התחייב במסגרת הצעתו הפרטנית
רה הספקה  במערך ההזמנה. אם אישרה הח 10%עד סך הסכום  ספקמטעמו, ינוכה מהתמורה המגיעה ל

 מערך הפריטים שטרם סופקו מההזמנה. 10%חלקית אז עד 
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ופה יאפשר דחאשר הוגדרה ע"י החברה כשעות בהזמנה  12ימים בהזמנה רגילה או  3 איחור של מעל  .7.6.2
 ההזמנה. ל וטיבאפשרות ל, בנוסף 7.6.1 לחברה לגבות את הפיצוי המוסכם בסעיף

או לגבותם בכל דרך חוקית  ספקאת סכום הפיצויים המוסכמים מכל תשלום שיגיע ללנכות  החברה תהא זכאית  .7.7
לפי שיקול דעתה הבלעדי. חילוט הפיצויים המוסכמים מהערבות הבנקאית או ניכויים מהתשלומים  אחרת, הכל
 מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.  ספקהאו גבייתם בדרך אחרת, לא ישחררו את  ספקהמגיעים ל

חברה על ידי החברה, תהא ה סופק החלק או הציוד במועד שהוזמןבנוסף לפיצויים שיגיעו לחברה במידה ולא  .7.8
ישלם לחברה את ההפרש, אם יהיה, בין המחירים ששילמה  ספקהאחר ו ספקרשאית במקרה זה להתקשר עם 

יום מיום הגשת החשבון על ידי החברה.  30זאת תוך שהוצעו על ידו בהצעתו, והאחר לבין המחירים  ספקהחברה ל
על תשלומים  ספקנאמנה ל יהוו ראיה ספקהצדדים מסכימים בזאת כי צילומי החשבונית שתציג החברה ל

 כאמור. 

הצדדים מצהירים כי סכומי הפיצוי הנקובים לעיל הינם סבירים בנסיבות העניין ומשקפים נכונה את הערכת  .7.9
 הנזק שייגרם לחברה עקב הפרת ההסכם כאמור לעיל. 

פיצויים בשל אי ביצוע משביע רצון של  ספקהכל האמור לעיל בסעיף זה לא יפגע בזכותה של החברה לתבוע מ .7.10
השירותים או בעד הפרה אחרת כלשהי של תנאי הסכם זה בהתאם לאמור בו, או על פי כל דין. למען הסר כל 
 ספק, הטלת פיצויים מוסכמים כאמור לא יגרעו מכל זכות ו/או טענה ו/או סעד ו/או תרופה להן זכאית החברה. 

 ספקהפוטר את  אינו ספקלעיל, או ניכויים או קיזוזים מסכומים המגיעים ל תשלום הפיצויים המוסכמים כאמור .7.11
 מהתחייבותו להשלים את השירותים ומכל התחייבות אחרת לפי ההסכם ו/או לפי כל דין. 

 אחריות .8

ישא באחריות מלאה ומוחלטת לכל הוצאה, הפסד, תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק שהוא,  ספקהמוסכם כי  .8.1
קיף, לגוף, רכוש או אחר, שייגרם לחברה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה )לרבות נציג החברה ו/או מי ישיר או ע

אחראי לגופו ו/או לרכושו  ספקהו/או לקבלני המשנה ולכל מי ש ספקהמטעמו( ו/או לצד ג' כלשהו, ו/או לעובדי 
די, או עקב, או במהלך מתן , תוך כספקהו/או לכל מי שבא בשמו או מטעמו, כתוצאה ממעשה או מחדל של 

 השירותים או בקשר אליהם, מצדו, עובדיו, שלוחיו, וכל אלה הנתונים למרותו.

משחרר בזאת את החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה, מכל אחריות או חובה שהיא בקשר לכל  ספקה .8.2
רכוש או אחר, שייגרם לצד שלישי הוצאה, הפסד, תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק שהוא, ישיר או עקיף, לגוף, 

ולכל מי  ספקהו/או לציוד  ספקהו/או לעובדי  ספקכלשהו ו/או לחברה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או ל
אחראי לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמו או מטעמו, בקשר לכל תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או  ספקהש

, תוך כדי, או עקב, או במהלך מתן השירותים או בקשר אליהם, ספקהשל  נזק שאירעו כתוצאה ממעשה או מחדל
מצדו, עובדיו, שלוחיו, וכל אלה הנתונים למרותו, בין אם נגרמו באקראי, היו תוצאה של פעולה או מחדל הכרחיים 

 או צפויים מראש, ובין אם נגרמו מחמת תאונה בלתי נמנעת.

, מיד עם דרישתה, בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה ממעשה או מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה ספקה .8.3
, או כל הפסד ו/או כל תשלום שיהיה עליה לשלם בשל תביעה שתוגש נגד החברה ו/או פסק דין ספקהמחדל של 

שיינתן כנגדה ו/או בכל מקרה שהחברה תחויב בתשלום כל סכום כאמור ו/או במקרה שיושת עליה קנס או תשלום 
מתחייב לשלם כל סכום כאמור,  ספקהכאמור.  ספקהאו שיפוטי אחר, שמקורו במעשה או במחדל של חובה מנהלי 

במקום החברה או לחברה, וכן, לשאת בכל ההוצאות שנגרמו לחברה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורך דין. 
 תחליט החברה. להתגונן בכל תביעה כאמור, ביחד איתה או במקומה, כפי ש ספקהחברה מצידה מסכימה לאפשר ל

מתחייב שלא לעשות כל דבר שיש בו משום נזק, מפגע, מכשול, מטרד או הפרעה לרבים ו/או לצד שלישי  ספקה .8.4
אחראי לכך שכל מפגע או נזק שייגרם על ידו ו/או  ספקהכלשהו, ובפרט לחברה ולעובדיה בשטח מפעל החברה. 

בין שנגרם כתוצאה מתאונה ובין אם הנזק הינו פעולה הכרחית לשם קיום  - בקשר עם השירות בשטחי החברה
באופן יעיל ולשביעות רצונה של החברה  ספקהיסולק ו/או יתוקן באופן מיידי על חשבונו של  - ספקההתחייבויות 
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החברה  בתוך זמן סביר, תהיה -לפי העניין  -את המפגע או תיקן את הנזק  ספקהו/או רשות מוסמכת. לא סילק 
ישלם לחברה כל הוצאה שתוציא  ספקה, וספקהרשאית לסלק את המפגע ו/או לתקן את הנזק על חשבונו של 

ביצוע תשלומים כאמור יזכו את החברה, בין היתר, בזכות להיפרע -החברה למטרה זאת מיד עם דרישתה. אי
ובין בכל אמצעי חוקי אחר שתמצא בין בדרך של קיזוז או עיכוב תשלומים, בין בדרך של מימוש הערבות  ספקהמ

 ה.וסף לכל סעד אחר העומד לזכותלנכון, בנ

לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה  ספקהסיומו של הסכם זה לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריות  .8.5
 ו/או משרותי ההובלה שביצע.

 הסבת זכויות .9

ת זכויותיו על פי הסכם זה לאחר או לאחרים, או הספק אינו רשאי להעביר, להסב, לשעבד, למסור או להשאיל א .9.1
להעניק ביחס אליו לאחר או לאחרים כל זכות שהיא, בכל דרך שהיא, בתמורה או ללא תמורה, אלא אם יקבל לכך 

 את הסכמת החברה מראש ובכתב. 

שפטי לצורך סעיף זה, תחשב כהעברה גם כניסה לשותפות עם אדם אחר, העברת השליטה בתאגיד או כל גוף מ .9.2
 מאוגד, או הקמת חברה לצורך ביצוע התחייבויות הסכם זה.

החברה תהא רשאית, מבלי צורך לקבל את הסכמת הספק לכך, להעביר, להסב, למסור או להשאיל את זכויותיה  .9.3
 על פי הסכם זה ובלבד שזכויות הספק לא תפגענה עקב כך.

 ביטוח .10

ההתקשרות את הביטוחים הנאותים המתחייבים מאופי ספק מתחייב כי יערוך ויקיים במשך כל תקופת ה .10.1
ההתקשרות והיקפה. מובהר בזאת, כי אין בעריכת הביטוחים או בהיעדרם כדי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם 

הספק פוטר את החברה ואת הבאים מטעם החברה מאחריות לכל אבדן או נזק לרכוש המובא  .זה ו/או על כל דין
חברה ו/או המשמש לצורך מתן השירותים אולם הפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק על ידי הספק לחצרי ה

 בזדון.

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין, במקרה בו השירותים שמספק הספק לחברה כוללים  .10.2
בנספח הביטוח המצורף  גם ביצוע עבודות בחצרי החברה, הוראות הביטוח שיחולו על הספק הינן בהתאם למפורט

 ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. כנספח ג'להסכם זה 

 

 סודיות .11

מתחייב בזה לשמור בסודיות גמורה ולא לגלות, להעביר, למסור, להביא לידיעת צד ג' כלשהו ו/או לעשות  ספקה .11.1
בחו"ל בכל ידע ו/או  כל שימוש בין עצמי או ביחד עם או עבור אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בארץ ובין

מידע השייכים לחברה ו/או בנוגע לחברה ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוגע לפעולותיה, עסקיה, 
לקוחותיה, ספקיה, מצבה הפיננסי, שיטות העבודה הנהוגות אצלה, וכיוצא באלה וכן כל מידע שהגיע לידיו בקשר 

ת ובין לאחר מכן, ללא קבלת הרשאה מוקדמת ומפורשת בכתב עם מתן השירותים, וזאת בין בתקופת ההתקשרו
 מאת החברה.

ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו מתחייבים שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים בין מתן השירותים  ספקה .11.2
 ובין קיום התחייבויותיהם על פי הסכם זה לבין כל ענין אחר שיש להם.

 ספקבאחריות ה .נספח ד'יחתום על נספח שמירת הסודיות והימנעות מניגוד עניינים המצורף להסכם זה כ ספקה .11.3
להחתים את עובדיו ו/או מי מטעמו על נספח שמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים בדומה לנספח המצורף 

  להסכם זה כנספח ד'.
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כל מקום אחר הנמצא בשטח המפעל בתן השירותים, או מעוניין בהתקנת מצלמות בכלים המיועדים למ ספקהיהיה  .11.4
, ולהסרת כל ספק ייאסר כל שימוש יותקנו המצלמות רק לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מהחברה - או בשליטתו

שהוא במצלמה בשטח המפעל, לרבות באמצעות טלפון נייד או כל אמצעי אחר, ומודגש בזאת כי הפרת איסור זה 
 .סכם הסודיותתחשב הפרה חמורה של ה

התחייבות הצדדים לשמירת סודיות כמפורט לעיל, אינה מוגבלת בזמן ותעמוד בתוקף גם במקרה של ביטול הסכם  .11.5
 זה על ידי מי מהצדדים מסיבה כלשהי.

 ערבות ביצוע ההסכם .12

ערבות החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה לדרוש מאת הספק הזוכה בפנייה הפרטנית להמציא לחברה  .12.1
שייקבע על ידה ולתקופה שתיקבע על ידה. מובהר כי גובה בסך  'זנספח בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בנוסח 

 ממנה.  10%הערבות יהיה אחוזים מתוך גובה ההזמנה ולא יעלה על 

יום  45 ספקותוחזר ל ספקהעל ידי במסגרת הזמנת העבודה הערבות הבנקאית תשמש כערבות למתן השירותים  .12.2
לזכותה של , ובכפוף לשביעות רצון החברה או השירותים הנדרשים  על פי תנאי הזמנה /ו אספקת המוצריםלאחר 

 את התחייבויותיו.  ספקהשיפר  כל סכום ממנה במקרה של הפרה החברה לחלט

תנאי מתנאי  ספקהבכל עת בה יפר  כולה או חלקה, ללא התראה מוקדמת החברה תהא רשאית לממש את הערבות, .12.3
, וכן תהיה רשאית לעכב בידיה, או לזקוף, לפי שיקול דעתה, כל סכום מדמי הערבות, כנגד כל או ההזמנה ההסכם
 כלפיה, אף אם לא הגיע מועד פירעונו.  ספקהחוב של 

להמציא לחברה, מיידית, ערבות בנקאית חדשה  ספקהמימשה החברה את הערבות, כולה או מקצתה, מתחייב  .12.4
הערבות האחרון. דינה של הערבות הבנקאית המחודשת על פי סעיף זה כדין הערבות  ומעודכנת לגובה סכום

 זה, לכל דבר ועניין.  13האמורה ברישא של סעיף 

לא נותר חייב  ספקהולשביעות רצון החברה ועל פי תנאי ההזמנה, או השירותים הנדרשים  \וסופקו המוצרים  .12.5
 את הערבות.  ספקלחברה כל סכום שהוא, תחזיר החברה ל

במקרה של מימושה או בכל מקרה  ספקהאין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של  .12.6
 שהוא. 

 תהווה הפרה יסודית של ההסכם. ספקההפרת סעיף זה על ידי  .12.7

 
 יחסי הצדדים .13

עצמאי לכל דבר וענין ואין בהסכם זה או בהסכם אחר כדי  ספקכלפי החברה הינו מעמד של  ספקהמעמדו של  .13.1
ו/או ספקים ו/או קבלני משנה כלשהם ועובדיהם לבין החברה.  ספקהו/או עובדי  ספקהמעביד בין -ליצור יחסי עובד

עצמאי וכי עליו בלבד תחול האחריות  ספקמצהיר בזאת כי בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה הוא פועל כ ספקה
אה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה ,פציעה, נכות מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לעובדיו, המל

בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מתאונה שאירעה בעת מתן השירותים ובקשר אליה או בשעת הליכה/נסיעה 
ו/או עובדיו ו/או  ספקהייבויותיו של לעבודה וחזרה ממנה, לרבות כל הנובע תוך כדי או עקב ביצוע או מחדל מהתח

 מי מטעמו על פי הסכם זה.

את התחייבויותיו על פי הסכם זה הינם עובדיו  ספקההצדדים מצהירים ומאשרים בזה כי העובדים שיבצעו מטעם  .13.2
בלבד או עובדיו של קבלני משנה ככל שיהיו, וכי הם יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים  ספקהשל 
, הסכם קיבוצי רלבנטי, צו לפי כל הסכם, והוא ישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם ספקהשל 

 הרחבה, נוהג, חוק וכל דין.
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מתחייב למלא כלפי כל עובדיו ובקשר לכל עובדיו, שיועסקו על ידו בביצוע העבודות נשוא הסכם זה, את כל  ספקה .13.3
הוראות חוקי העבודה והתקנות על פיהם, חוקי הבטיחות בעבודה והתקנות על פיהם, לרבות הסכמים קיבוציים 

 ו/או כל הוראת חוק עתידית.

לשלם לכל עובדיו לפחות את שכר המינימום כקבוע  ספקהלעיל, מתחייב  13.3מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .13.4
 .1987 -בחוק שכר מינימום, התשמ"ז 

גורם מוסמך כלשהו, כי בתקופת חלותו של הסכם  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרי שבמידה ויקבע בעתיד, על ידי .13.5
ו/או לעובדיו  ספקמעביד וכי על החברה לשלם ל-ו/או מי מטעמו לבין החברה יחסי עובד ספקה זה התקיימו בין

ו/או למי מטעמו שכר ותנאים נוספים המתחייבים על פי כל דין, מוסכם על הצדדים כי כל התשלומים שקיבל 
בו כהלוואה צמודת ערך ונושאת ריבית וכי יערך חישוב מחדש של הסכומים שהיה על על פי הסכם זה יחש ספקה

ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו כעובד על פי שכר השווה לשכר המינימום כהגדרתו בחוק שכר  ספקהחברה לשלם ל
וכי כל  , או כל חוק אחר שיבוא במקומו, שחל בתקופת ההסכם, כפי ששונה מעת לעת,1987 -מינימום, התשמ"ז 
יוחזר על ידו מייד עם קבלת הדרישה הראשונה מהחברה כשהוא צמוד למדד המחירים  ספקהסכום עודף שקיבל 

לצרכן ונושא ריבית שנתית לרבות פיגורים שתהיה נהוגה מעת לעת בבנק לאומי לישראל בע"מ לגבי חשבונות 
לגרוע מהאמור לעיל ו/או מכל סעד  דביטוריים העומדים ביתרת חובה חריגה שלא נפרעה לאחר דרישה. מבלי

העומד לחברה על פי ההסכם ו/או הדין, החברה תהיה רשאית לקזז את הסכומים המגיעים לה כאמור בסעיף זה 
עד לפרעון מלא ולסילוק סופי ומוחלט של  ספקו/או לעכב כל תשלום המגיע ל ספקהמכל תביעה ו/או דרישה של 

 חובו לחברה כאמור בסעיף זה.

 ספקההיה זכאית בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה בהם מועסקים עובדי החברה ת .13.6
 וזאת כדי לוודא את ביצועו של סעיף הזה.

 הצדדים מצהירים ומסכימים כי הוראות סעיף זה יחולו במשך כל תקופת ההסכם ולאחריה.  .13.7

 שונות .14

הבלעדי  בלעדיות, וכי החברה רשאית לפי שיקול דעתה ספקמוסכם ומובהר שאין בהסכם זה בכדי להקנות ל .14.1
 להתקשר עם ספקים אחרים לצורך קבלת השירותים. 

מצהיר כי אין לו ו/או לעובדיו ו/או לקבלני משנה מטעמו כל זכות או רשות לייצג את החברה או להתחייב  ספקה .14.2
 בשמה לכל דבר וענין.

מתן ארכת זמן לעשייה או הימנעות מעשיית פעולה כמתחייב שום ויתור, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה, או  .14.3
מהסכם זה, לא ייחשבו כויתור של הצדדים על זכויותיהם לפי הסכם זה ולא יהוו מניעה לתביעה על ידם, אלא אם 

 כן נעשה ויתור כזה במפורש ובכתב. 

ש כמשנה את טיב היחסים שום פעולה, הנחיה או המנעות מפעולה או הנחיה על פי הוראות הסכם זה, לא תפור .14.4
על פי הסכם זה או  ספקהלבין החברה ו/או כמטילת אחריות או חבות של  ספקהו/או עובדי  ספקההמשפטיים בין 

מאחריותו ו/או משנה את אחריותו על פי הסכם זה או על פי  ספקהעל פי כל דין על החברה, ו/או כמשחררת את 
 כל דין. 

חייב את הצדדים רק אם נערך בכתב, ייחתם על ידי שני הצדדים ויצוין בו כי כל שינוי וכל תיקון של הסכם זה י .14.5
 הוא מהווה שינוי או תיקון להסכם זה. 

הסכם זה מבטא את ההסכמה המלאה והממצה בין הצדדים בכל הקשור לנדון בו והוא מחליף ומבטל כל מצג,  .14.6
 התחייבות או הסכם קודם ששרר בין הצדדים בהקשר זה טרם חתימתו.

יהיה זכאי לקבל על פי הסכם זה,  ספקהחברה תהיה רשאית לעכב תחת ידה מתוך הכספים ו/או התשלומים שה .14.7
יהיה חייב לה מכל סיבה שהיא ו/או כל סכום ו/או תשלום הנתבע ו/או נדרש ו/או עלול  ספקהכל סכום ו/או חוב ש
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זה, לרבות התנהגותו ומחדליו, עד על פי הסכם  ספקהלהיתבע או להידרש ממנה בקשר לקיום התחייבויותיו של 
מסכים  ספקהשתסולק באופן סופי התביעה ו/או הדרישה, לרבות סכום שנובע מהוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד. 

יהיה זכאי לקבל  ספקהכי החברה תהא רשאית לקזז כל חוב ו/או תשלום ו/או שיפוי כאמור כנגד כל תשלום ש
 ין עבודה במסגרת הזמנת רכש נפרדת.בג ספקמהחברה לרבות תשלומים המגיעים ל

ו/או על פי כל דין וכן מוותר על  1974 -לחוק חוזה קבלנות תשל"ד 5כבון על פי סעיף ימוותר על זכותו לע ספקה .14.8
 זכות הקיזוז. 

ו/או להעביר את חיוביו בהתאם להסכם זה לכל צד שלישי שהוא, אלא בהסכמת  להמחותרשאי לא יהא  ספקה .14.9
, ספקב החברה מראש ובכתב. לצורך סעיף זה, תחשב כהמחאה גם כניסה לשותפות עם אדם אחר, העברת השליטה

 .ספקהאו ביצוע השירותים על ידי תאגיד שאיננו 

מעני הצדדים הם המענים המופיעים במסמכי המכרז, וכל הודעה אשר תשלח בדואר רשום מצד אחד למשנהו על  .14.10
שעות מעת מסירתה  72פי הסכם זה או בקשר אליו למענים האמורים תחשב כאילו נמסרה לתעודתה בתום 

אלקטרוני לפי הפרטים למשלוח בדואר רשום בישראל. הודעה אשר נמסרה ביד או נשלחה בפקסימיליה או בדואר 
המופיעים במסמכי המכרז תחשב כנמסרת במועד המסירה ובלבד שלגבי פקסימיליה התקבל אישור מסירה במועד 

 מסירת ההודעה. -המסירה, ולגבי דואר אלקטרוני לא התקבלה הודעה אוטומטית על אי

קף, לא יפגע הדבר בתקופתם או אם יקבע כי סעיף מסעיפי הסכם זה הינו בלתי חוקי, או בלתי אכיף או בלתי ת .14.11
 בתוקפם של שאר סעיפי הסכם זה.

אביב סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור ו/או הנובע -הצדדים מסכימים כי לבתי המשפט המוסמכים בתל .14.12
 מהסכם זה.

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 החברה
 

_______________ 
 

 

 ספקה
 

_________________ 
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 נספח א'
 

  לרבות מפרט השירותים ,הצעת הזוכה במכרזמסמכי 
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 תנאי תשלום –נספח ב' 

הציוד והחלפים חתומים עבור הזמנות עבודה וכן העתקי  התשלומים יתבצעו רק כנגד המצאת קבלה וחשבונית מס .א
 . ספקהמהחשבון ינוכה מס במקור בהתאם להוראות החוק ולאישור שיומצא על ידי  .בחודש הרלוונטי שסופקו

חשבונות יוגשו עבור כל חודש בגין היום הראשון בחודש ועד ליום האחרון באותו החודש. החשבונות יוגשו לא יאוחר  .ב
לחודש ייחשב כאילו הוגש בחודש העוקב. כל פיגור בהגשת  5-לחודש העוקב כאשר חשבון שיוגש לאחר ה 5 –מה

 החשבון, יגרום לעיכוב בביצוע התשלום. 

 יום ממועד קבלתם אצל החברה. 30 חשבונות ישולמו שוטף + .ג

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

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

 ספקאו באמצעות המחאה שתימסר ל ספקההתשלומים יכול ויבוצעו בהעברה בנקאית ישירה לחשבון הבנק של  .ו
 .לפי החלטת החברה מעת לעתהכל 
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 נספח ג' הצהרת הספק – ביטוח

מבלי לגרוע מאחריותי על פי דין, הנני מתחייב לערוך ולקיים, על חשבוני, באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין, למשך  .1
 כל תקופת ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים, את הביטוחים המפורטים להלן:

פי דין בשל פגיעה ו/או נזק העלול להיגרם לגופו ו/או -המבטח את חבותי על - שלישיביטוח אחריות כלפי צד  .1.1
 לרכושו של אדם ו/או גוף כלשהו בקשר עם העבודות ו/או מתן השירותים.

אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה,  -הביטוח לא יהיה כפוף להגבלה בדבר חבות הנובעת מ
, הרעלה, כל דבר מזיק במשקה ומזון, שביתה והשבתה, חבות בגין וכלפי קבלנים מתקנים סניטריים פגומים

וקבלני משנה ועובדיהם ותביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי. כמו כן, הביטוח לא יכלול כולל סייג בדבר 
 פי דין.-חבות בגין נזק גוף עקב השימוש בכלי רכב שלא קיימת חובה לבטחה על

את החברה בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על החברה עקב מעשה ו/או מחדל של  הביטוח יורחב לשפות
 שלי ו/או של מי מהבאים מטעמי, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

 למקרה ולתקופת ביטוח. ₪ 2,000,000גבול אחריות: 
למוצרים פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות -המבטח את חבותי על ביטוח אחריות מעבידים .1.2

, בשל פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולה להיגרם למי מעובדיי תוך כדי ו/או עקב עבודתם 1980 -פגומים התש"ם 
 באתר העבודות.

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

לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה כלשהי יקבע כי החברה נושא הביטוח יורחב לשפות את החברה היה ו
 בחובות מעבידים כלשהן כלפי מי מעובדיי.

 לתובע, למקרה ולתקופת ביטוח. ₪ 20,000,000גבול אחריות: 
ידי החברה וכי -( הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על1יכללו תנאי מפורש לפיו )זה לעיל  1הביטוחים כאמור בסעיף  .2

( לא יבוטלו ולא יחול בהם שינוי לרעה במשך 2המבטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי החברה )
( הפרת תנאי 3יום מראש ) 30תקופת הביטוח, אלא אם כן מסר המבטח לחברה הודעה על כך, בדואר רשום, לפחות 

ידי מי מטעמי לא תגרע מזכויות החברה לקבלת פיצוי או שיפוי על פיהם -הפוליסות והתנאותיהן בתום לב על ידי ו/או על
( המבטח מתחייב לוותר על זכותו לתחלוף כלפי החברה ו/או כלפי הבאים מטעם החברה, אולם הויתור על זכות 4)

( ההתחייבות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות 5ק בזדון )התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנז
 העצמיות החלות על פיהן חלה עליי בלבד.

הנני מצהיר בזאת, בשמי ובשם הבאים מטעמי, כי אני מוותר על תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או כלפי מי מהפועלים  .3
ו מכונות ו/או ציוד ו/או מתקנים לרבות כלי רכב וכל ציוד מכני מטעם החברה, בגין כל אובדן ו/או נזק לכלי עבודה ו/א

"( שבבעלותי ו/או באחריותי ו/או המשמש אותי במסגרת ביצוע העבודות, ומבלי לגרוע הציודהנדסי אחר )להלן יחדיו: "
או אחרים מכלליות האמור, במפורש לרבות כל ציוד אחר המובא לאתר העבודות, על ידי ו/או על ידי קבלני משנה ו/

 מטעמי ו/או עבורי. הפטור כאמור לעיל לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
הנני מאשר כי ידוע לי שבמידה ובאתר העבודות מועסקת חברת שמירה מטעם החברה ו/או מטעם מי מהפועלים מטעם  .4

 השמירה על הציוד מוטלת עליי., לא מוטלת על חברת השמירה כאמור כל חובה לשמור על הציוד וכי חובת החברה
לאור האמור, כל אובדן או נזק לציוד, יחול על אחריותי הבלעדית ואני מוותר, בשמי ובשם הבאים מטעמי, על כל תביעה 

 ו/או דרישה כאמור, מהחברה ו/או ממבטח הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות. 

ידי צדדים שלישיים כלשהם, ומבלי -תחוייב החברה עלאני מתחייב לשפות את החברה בגין כל תביעה ו/או דרישה בה  .5
 לגרוע מכלליות האמור, במפורש לרבות ספקים ו/או משכירים של הציוד, בגין אובדן או נזק לציוד.

ידי מי מהפועלים מטעמי, -מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנני מתחייב כי בכל מקרה שיובא לאתר העבודות, על ידי ו/או על .6
לשהו שיש חובה חוקית לבטחו, במפורש לרבות כלי צמ"ה שיש חובה חוקית לבטחם, אני אוודא, טרם כלי רכב מנועי כ

כניסת כלי הרכב המנועי כאמור לאתר העבודות, כי קיימים לכלי רכב אלו ביטוח חובה כחוק. הנני מתחייב כי כל תביעה 
ל אחריותי הבלעדית ואני מוותר מראש, בשמי ובשם בגין נזק גוף ו/או נזקי רכוש שיגרם מכלי רכב אלו, יחול עלי בלבד וע

 הפועלים מטעמי, על כל תביעה ו/או דרישה מהחברה ו/או ממבטח הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות.
לעיל, חתום בידי 1לדרישת החברה, באחריותי להמציא לידי החברה אישור על קיום הביטוחים המפורטים בסעיף  .7

 . 2019-1-6מבטחי, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

 :ולראיה, באתי על החתום
  _________________  שם הספק:

  _________________  שם החותם:
  _________________  חתימה וחותמת הספק:



 

#11299829 

 התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים –נספח ד' 
 לכבוד

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
 

 התחייבות לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד ענייניםהנדון: 
 

( לביצוע "החברה" :לפי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלןוהתחייבתי כ : הואיל
 (; "העבודה" כמפורט במכרז מס' _______ )להלן: השירותים

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

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

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

 
 אי לכך, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:

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

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

 לתקופה בלתי מוגבלת.

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

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

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

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

דבר, שקיבלתי מכם, או הנני מתחייב להחזיר לידיכם ולחזקתכם כל חומר כתוב או אחר, וכל חפץ או  .6
השייך לכם, ושהגיע לחזקתי, או לידי, עקב, בקשר עם, או בזמן מתן השירותים, בין מכם ובין מצדדים 
שלישיים, וכל חומר שהכנתי עבורכם או עבורי. הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כלשהו של כל חומר 

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

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

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

 ענין אישי בו.

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

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

 לכל הפרה של התחייבות כאמור.

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

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

 
 __________________ :ולראיה באתי על החתום        
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 נספח ה'
    

 נוסח ערבות ביצוע

 לכבוד
 

 לשירותי איכות הסביבה בע"מ החברה
         40רחוב יצחק שדה 

 67212אביב, -תל
 

 
אספקת כלפיכם בקשר עם  מתחייבים בזאת"( אנו הספקבקשת ___________ )להלן: "ל

לשלם לכם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מושא הזמנת העבודה עבור  /השירותיםהציוד/המוצרים
דרישתכם,   ימי עסקים מיום קבלת 3וזאת בתוך   שקלים___________ של כל סכום או סכומים עד לסך 
מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן וזאת בלא כל תנאי שהוא, ו

ענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו לטעון כלפיכם טשנהיה רשאים כלשהו, ומבלי 
 .או בכלל כלפיכם

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

 ועד בכלל. יום ____________עד ערבות זו תישאר בתוקפה 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 __בנק: ___       תאריך: ________

 
 
 


