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 כללי .1

מזמינה בזאת מציעים ( "המזמינהו/או " "החברה")להלן:  בע"מ החברה לשירותי איכות הסביבה .1.1
עליון ו/או ניהול פיקוח /או תכנון ו לקבלת שירותי הצעה להתקשר עמה בהסכמי מסגרת  להגיש

(, "השירותים")להלן: החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ  שלפרויקטים הנדסיים פרויקטים עבור 
 על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז להלן.

 להלן טבלת ריכוז מועדים רלוונטיים במכרז: .1.2

 מועד פעילות

 09/11/20 מועד פרסום המכרז

 22/11/20 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים 

 25/11/20 מועד פרסום השאלות והתשובות

 02/12/20 המועד האחרון להגשת הצעות

 

במקרה של אי התאמה בין התאריכים שצוינו לעיל לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף המכרז, 

 בלה זו.קובעים התאריכים בט

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל אחד מן המועדים המנויים לעיל בהודעה שתפורסם 
(, ולא תהא למי מהמציעים כל http:// soil-remediation.co.ilבאתר האינטרנט של של החברה  )

 .טענה או דרישה בקשר לכך
 

 עיקרי ההתקשרות .2

ד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק במקרים הינם כלליים בלבלהלן הפרטים המובאים בסעיף זה 
אחרת כאמור  תהתייחסויתה י. ההמכרזאשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי 

 . המפורטת, תחייב ההוראה האחרת המכרזבאיזה ממסמכי 

בלת הנדסיים שונים המצריכים קפרויקטים מעת לעת במפעלה בנאות חובב נדרשת לבצע החברה  .2.1
 "(.השירותיםו/או פיקוח ו/או ניהול פרויקט )להלן: " שירותי תכנון

" או ספקי המסגרת")להלן:  ( חברות תכנון3עד שלוש )עם החברה מעוניינת להתקשר  .2.2
והכל בהתאם לתנאים המפורטים להלן, קבלת השירותים  לצורך בהסכמי מסגרת "(יםהזוכהזוכה/"
או  "ההסכם"' )להלן: גהתקשרות כמופיע במסמך והסכם ה , מפרט השירותיםמסמכי המכרזל

 .("הסכם ההתקשרות"

תתקשר החברה עם כל –מובהר כי במידה ובמקום השלישי יקבלו אותו ניקוד למעלה משני מציעים 
 הספקים אשר הגיעו למקום זה, בנוסף לספקים אשר הגיעו למקום הראשון והשני.

יוגדרו במסגרת הבקשה הפרטנית כהגדרתה השירותים אשר יידרש ספק המסגרת להעניק לחברה  .2.3
 –כולם או חלקם  –להלן, ויכללו את השירותים המפורטים במפרט השירותים המצורף כנספח ג' 

 בהתאם לצרכי החברה, ובין היתר את השירותים הבאים :

 מס'מסגרת מכרז 
  32-2020 

 מסמך א'
 הזמנה להציע הצעות
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 הכנת תוכניות ראשונות, תוכניות לביצוע, תוכניות מפורטות ויתר מסמכי התכנון שיידרשו. .2.3.1

ברה בהכנת ועיצוב ההליך המכרזי לביצוע העבודות, לרבות ליווי הקבלן הזוכה ליווי הח .2.3.2
 ומתן שירותי פיקוח עליון על עבודתו.

 –, לרבות, אך לא רק ופיקוח על הביצוע  םניהול הפרויקט בכל היבטיו האדמיניסטרטיביי .2.3.3
ונים מעקב אחר לוחות זמנים, מעקב אחר תקציב, ביצוע אינטגרציה בין נציגי החברה הש

 לבין בעלי התפקידים השונים )מתכנן, מפקח, קבלן מבצע וכיוצב'(.

 )סימפליסיטי(. בקרהלמערכת  , שינוי ופיתוח מתן שירותי תחזוקה .2.3.4

רבות "אב טיפוס" למתקן לצורך ביצוע הדגמה, ל ה ו/או הפעלה ו/או הרצה באמצעותהקמ .2.3.5
 שכירת ציוד זמנית. באמצעות

החברה תעביר לכל ספקי המסגרת, מעת לעת, ובהתאם  – בקשה לקבלת הצעת מחיר פרטנית .2.4
במסגרת הבקשה תפרט החברה את שירותים ספציפיים. קבלת לצרכיה, בקשה לקבלת הצעות מחיר ל

מהות השירותים הנדרשים מאת הספק הזוכה, וכן תכלול בבקשה את כל הפרטים הדרושים, לרבות, 
ים לצורך מתן השירותים, היקף כוח האדם אך לא רק: לוח זמנים לביצוע, בעלי התפקידים הנדרש

הנדרש למתן השירותים וכיוצב'. החברה תהא רשאית לכלול בבקשה גם דרישות נוספות שבהם יידרש 
 ספק המסגרת הזוכה לעמוד )כגון: רישיונות, היתרים, ביטוחים וכיוצב'(.

יים שיכללו ספקי המסגרת יידרשו להגיש הצעת מחיר מטעמם בהתאם לפירוט שירותים הספציפ
נקב בבקשה לקבלת ההצעות הפרטנית. ספק המסגרת אשר שה הפרטנית, וזאת עד המועד אשר יבבק

, יוכרז כזוכה ויספק את השירותים מושא הבקשהיציע את המחיר הזול ביותר לביצוע השירותים 
ר למעט אם החליטה החברה לכלול בבקשה לקבלת הצעות המחיר גם רכיבי איכות, ובמקרה זה תיבח

  .ההצעה שתקבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר

לאופן הבחירה והעברת הפניות המפורט החברה תהא רשאית שלא לנהוג בהתאם על אף האמור לעיל,  .2.5
ספק המסגרת ו/או  במקרים של אי שביעות רצון משירותים קודמים שסופקו על ידי לעיל 2.4בסעיף 

יקבע קריטריון נוסף/אחר אשר ישיקול אחר, לרבות כל ולוח זמנים ו/או מכל משיקולי זמינות, עומס 
 ., והכל בהתאם לשיקול דעת החברהבבקשה הפרטנית

החברה תהא רשאית לאפשר לספקי המסגרת ליתן חלק מן השירותים באמצעות  –קבלני משנה  .2.6
קבלני משנה שיועסקו על ידי ספק המסגרת. במקרה בו יתאפשר מתן חלק מן השירותים באמצעות 

משנה מטעם ספק המסגרת, יצוין הדבר במסגרת הפנייה הפרטנית, וספק המסגרת יידרש ליתן קבלן 
את פרטי קבלן המשנה מטעמו. אין באפשרות לבצע חלק מן השירותים באמצעות קבלני משנה כדי 

 לגרוע מאחריות ו/או מהתחייבויות ספק המסגרת שיוכרז כזוכה בעבודה הפרטנית.

עם ספק המסגרת על נספח להסכם המסגרת אשר יגדיר את מהות במידת הצורך תחתום החברה  .2.7
   השירותים הפרטניים, וכן כל פרט נדרש נוסף.

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

  האמור.

בעלי התפקידים שהוצעו  באמצעות ספק המסגרת שיזכה בפנייה הפרטניתהשירותים יינתנו על ידי  .2.9
 כמפורט להלן: ו/או במסגרת הפניה הפרטנית על ידו בהצעתו למכרז

של הכנה לביצוע  כן על ניהול הו מלאהתכנון ה אשר יהא אמון על ניהול מנהל התכנון .2.9.1
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 פיקוח עליון לביצוע הפרויקט.  הפרויקט כולל מתן שירותי

החברה כולל נציגי פעילות הפרויקט והקשר עם  אשר יהא אמון על ניהול  מנהל הפרויקט .2.9.2
 .וכיוצב' רכש ולוחות זמנים תאום פעולות תכנון,

תקופת כל לביצוע העבודות ויבצע פיקוח צמוד על העבודות אשר יהא אמון על ניהול  מפקח .2.9.3
 . כנית העבודהתוגדר במסגרת תהביצוע אשר 

החברה תפרט בכל פנייה פרטנית באם נדרש ספק המסגרת להציג את כל בעלי התפקידים 
שלעיל, או חלק מהם, וכן אם נדרשים בעלי תפקידים נפרדים לכל חלק בפרויקט או שניתן 

 יהא להציג בעל תפקיד אחד שיענה על מספר צרכים.

ק המסגרת להתחייב כי השירותים יינתנו על מובהר כי במסגרת המענה לפנייה הפרטנית יידרש ספ .2.10
ידי בעלי התפקידים אשר הוצגו על ידו בהגשת הצעתו למכרז ואושרו על ידי החברה. אי מתן 
השירותים באמצעות בעלי תפקידים אלה עלול להוביל לפסילת המענה להצעה הפרטנית, אלא אם כן 

 תחליט החברה אחרת מנימוקים מיוחדים שיירשמו.

תוגדר במסגרת הפנייה הפרטנית ויכול שהיא  הזוכההשירותים על ידי ספק המסגרת  מתןתקופת  .2.11
 תתחלק לשתי תקופות:

הזוכה ועד  ספק המסגרתלמן המועד שיינקב בצו התחלת עבודות להינה , התכנון תקופת .2.11.1
 . אשר יאושרו על ידי החברה 1למסירת תוכניות ומפרטים לביצוע

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

 המסגרת הזוכה.

בתום תקופת התכנון תקבע החברה את מועד תחילת ביצוע העבודות וספק  - הביצוע תקופת .2.11.2
ט, פיקוח עליון ופיקוח צמוד באמצעות המסגרת הזוכה יידרש להעניק שירותי ניהול פרויק

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

ייתכן כי אלו יוענקו לכל אורך תקופת מתן  –במידה ויידרש מתן שירותי ניהול פרויקט 
בהתאם לשיקול דעת  –השירותים או רק לגבי תקופת התכנון או רק לגבי תקופת הביצוע 

 הכל כפי שיוגדר בפנייה הפרטנית.החברה, ו

חודשים, שתחילתה במועד שייקבע ע"י  24הינה בת עם כל אחד מספקי המסגרת תקופת ההתקשרות  .2.12
נוספות, כל אחת  תקופות (2) שתי -החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות ב. החברה

וזאת  –נפרד ובלתי תלוי  עם כל ספק מסגרת באופן – "(התקופה המוארכת)להלן: " חודשים 12בת 
ההתקשרות ו/או התקופה המוארכת, לפי  יום לפני תום תקופת 30בהודעה שתימסר ע"י החברה 

כל הוראות ההסכם ויתר מסמכי המכרז  העניין. הוארכה תקופת ההתקשרות על ידי החברה, יחולו
 שנים. ארבעעל יודגש כי תקופת ההתקשרות הסופית לא תעלה  גם על תקופת ההתקשרות המוארכת.

זכה ספק מסגרת בפנייה פרטנית, והסתיימה תקופת ההסכם, תהא רשאית החברה להמשיך לקבל 
ממנו את השירותים מושא הפנייה הפרטנית בה זכה בטרם הסתיימה תקופת ההתקשרות עמו, או 

 הכל בהודעה מראש ובכתב שתימסר לספק –להחליט על סיום מתן השירותים מושא הפנייה הפרטנית 
 המסגרת, ועל פי שיקול דעת החברה.

על אף האמור לעיל, רשאית החברה בכל עת ומכל סיבה שהיא לבטל את ההסכם ולהביא את  .2.13

                                                 
 תכניות מאושרות  שניתנות לקבלן לביצוע העבודה -תכניות לביצוע 1
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פיו לידי גמר על ידי הודעה בכתב על כך למציעים הזוכים. ניתנה הודעה כאמור -ההתקשרות על
טענה ו/או דרישה בגין  יסתיים ההסכם בתאריך שיהיה נקוב בהודעת החברה ולזוכה/ים לא תהיה כל

 כך. 

תהא רשאית, והיא מובהר כי החברה לא תעניק לזוכה/זוכים הרשאה בלעדית להענקת השירותים  .2.14
בכל עת, להתיר גם לנותני שירותים אחרים להפעיל ולקיים שירות דומה ו/או מקביל, הכל לפי שיקול 

 .מסמכי מכרז מסגרת זהדעתה הבלעדי ולטובתה וכמפורט ב

 ףס תנאי .3

הדרישות והתנאים  כלמציע, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר אך ורק שאי להגיש הצעות למכרז ר

 כמפורט להלן. המצטברים

להתקיים  ( ועל כל תנאי הסףJVיובהר למען הסר כל ספק, כי לא תותר הגשת הצעה משותפת/מיזם )

חר, לרבות בכל אורגן או עובד במציע עצמו ולא ניתן יהיה להסתמך על התקיימותו של תנאי סף בגורם א

אלא אם כן פורש אחרת או נכתב או מועסק או בעלים של המציע או אדם או תאגיד הקשור עם המציע 

 .במפורש אחרת במסמכי המכרז

 ישראל.רשום כדין במדינת גוף  הנוהמציע  .3.1

 הנדסיים ( פרויקטים3במתן שירותי תכנון וליווי של שלושה ) מוכח קודם ניסיון בעלהנו  המציע .3.2
 שבוצעו עבור גופים שונים כאשר לגבי כל אחד מהם התקיימו כל התנאים הבאים במצטבר:

 לפני מע"מ. ₪ 5,000,000עמד על  היקף הביצוע הכספי של כל פרויקט .3.2.1

 .הכימית היהתעשימ ארגוניםבוצע עבור אחד מן הפרויקטים  כל .3.2.2

 .)כולל( 2016שנת לאחר  הסתיים הפרויקטים מן אחד כלן השירותים של המציע בתמ .3.2.3

 אחד מן הפרויקט כלל שינוי או תכנון של תהליך כימי. .3.2.4

 המוצע מטעם המציע למתן השירותים עונה על כל התנאים הבאים במצטבר : התכנון מנהל .3.3

לפיו המציע מעביד או שקיים מסמך הבנות בינו לבין -וא מועסק על ידי המציע ביחסי עובדה .3.3.1
 ל ידו כעובד שכיר.באם יוכרז כזוכה במכרז הוא יועסק ע

ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או בעל תואר  ראשוןבעל תואר הוא   .3.3.2
לה גבוהה באחד מן התחומים הבאים: מחוץ לישראל אשר הוכר על ידי המועצה להשכ

 הנדסת חשמל. ית, הנדסת מכונות, הנדסה אזרחית או הנדסה כימ

 .רשום בפנקס המהנדסים והאדריכליםהוא  .3.3.3

שנים לפחות בניהול תכנון ותכנון מפורט כאשר במהלך תקופה זו הוא  5הוא בעל ניסיון של  .3.3.4
בכל אחד מהם ש יה הכימיתיהתעשעבור ( פרויקטים לפחות שבוצעו 3ניהל תכנון שלושה )

מהם כלל שינוי או תכנון  , ואחד לפני מע"מ ₪ 1,000,000היקף הכספי של הביצוע עמד על ה
 .של תהליך כימי

אשר כל אחד מהם עונה בנפרד בכל  פרויקט מנהלי (2שני ) ביחסי עובד מעביד לפחות –ציע מעסיק המ .3.4
 הדרישות הבאות במצטבר:
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שנים לפחות בניהול פרויקטים כאשר במהלך תקופה זו הוא ניהל   5הוא בעל ניסיון של  .3.4.1
כלל לפחות אחד מהם  כאשר הכימית יהיהתעשעבור ( פרויקטים שבוצעו 3לפחות שלושה )

 .שינוי או תכנון של תהליך כימי

התכנון שעלות  הכימית יהיהתעששבוצעו עבור הוא ניהל לפחות שלושה פרויקטים הנדסיים  .3.4.2
 לפחות )לפני מע"מ(. ₪ 3,000,000של כל אחד מהם עמדה על והליווי 

 3.4.1-3.4.2מניעה שיוצגו אותם פרויקטים לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף אין * מובהר כי 
 יל.לע

אשר כל אחד מהם  (מפקחים) ביצוע מנהלי( 3ביחסי עובד מעביד לפחות שלושה ) –המציע מעסיק  .3.5
 עונה בנפרד בכל הדרישות הבאות במצטבר:

בעל תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה ל ביצוע אחד לפחות הנו מנה .3.5.1
השכלה גבוהה באחד מן  גבוהה או בעל תואר מחוץ לישראל אשר הוכר על ידי המועצה ל

 התחומים הבאים: הנדסה כימית, הנדסת מכונות, הנדסה אזרחית והנדסת חשמל.

שני מנהל הביצוע הנוספים הנם בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה  .3.5.2
להשכלה גבוהה או בעל תואר מחוץ לישראל אשר הוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה 

אים: הנדסה כימית, הנדסת מכונות, הנדסה אזרחית והנדסת חשמל באחד מן  התחומים הב
 או שהנם הנדסאי כימיה ו/או הנדסאי מכונות ו/או הנדסאי חשמל ו/או הנדסאי אזרחי.

שנים לפחות במתן שירותי פיקוח על ( 5)הנו בעל ניסיון של חמש ממנהלי הביצוע כל אחד  .3.5.3
פרויקטים הנדסיים כאשר  (3) שלושה השנים האחרונות על (5) פיקח במהלך חמשביצוע, ו

 )לפני מע"מ( לפחות.  ₪ 1,000,000  מעל עלות הביצוע של לפחות פרויקט אחד עמדה על

מובהר כי אין מניעה להציג את אותו פרויקט עבור מספר מפקחים ובלבד שכל אחד מהם 
  עסק בניהול ביצוע הפרויקט.

בהיקף של של פרויקטים הנדסיים  תכנון ופיקוח  המציע הנו בעל מחזור הכנסות הנובע ממתן שירותי .3.6
 .2019-ו  2018, 2017בכל אחת מן השנים )לפני מע"מ( ש"ח  5,000,000

 .1976 -, תשל"ו גופים ציבוריים עסקאות לפי חוקהנדרשים בעל כל האישורים הנו המציע  .3.7

 להצעתו לצרף המציע שעל מסמכים .4

ם להוכחת עמידתו בכל תנאי הסף בלא יוצא מן הכלל, ומבלי על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הנחוצי
 לגרוע מכלליות הדרישה, וגם בלא קשר לתנאי הסף גם את המסמכים הבאים:

 עותק מתעודת עוסק מורשה של המציע; .4.1

המעיד כי  ,1976-אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .4.2
סי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך המציע מנהל את פנק

וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה  ,חוק מע"מ(, או שהוא פטור מלנהלם -)להלן  1976מוסף, התשל"ז 
 ;אות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מעל הכנסותיו ולדווח למנהל על עסק

-3.2 עמידתו של המציע בתנאי סףום כדין, ובו פירוט למסמכי המכרז, כשהוא מלא וחת (1)אמסמך  .4.3
וכל , לרבות תעודות ההשכלה, קורות החיים יםהמוצע העובדיםשל  םניסיונאודות וכן פירוט  3.5

 .אישור נדרש אחר
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  (.1.1א) אישור מאת רואה החשבון של המציע בדבר מחזור הכנסות שלו, בנוסח מסמך .4.4

 (.2מסמך א)בנוסח  ,חתום ומאושר על ידי רו"ח או עו"דאישור רישום תאגיד וזכויות חתימה,  .4.5

 ה, חתום על ידי מורש1976–לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו תנאיםתצהיר בדבר קיום  .4.6
 ;(3מסמך א)בנוסח  ,חתימה מטעם המציע ומאושר כדין

יות עובדים לפי לפיו המציע מקיים את חובותיו בכל הנוגע לשמירת זכו קיום דיני עבודהתצהיר בדבר  .4.7
מסמך בנוסח  , חתום על ידי מורשה חתימה מטעם המציע ומאושר כדין,דיני העבודה המפורטים שם

 ;(4א)

בדבר היעדר הרשעה פלילית של המציע ו/או מי ממנהליו או מורשה החתימה מטעמו, חתום  תצהיר .4.8
 ;(5מסמך א)על ידי מורשה חתימה מטעם המציע ומאושר כדין, בנוסח 

 חתום כנדרש על ידי המציע; (6מסמך א)ציע בנוסח הצהרת המ .4.9

 .(7א) מסמךהצהרת המציע בדבר מניעת שוחד בנוסח  .4.10

 .(8מסמך א)תצהיר בדבר אי תיאום מכרז, בנוסח  .4.11

 התכנון המוצע על ידי המציע למתן השירותים ואשר עונה על דרישות תנאי סף קורות חיים של מנהל  .4.12
 והמלצות.ל רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים אישור ע, וכן תעודות השכלהלעיל,  3.3

קורות חיים של שני מנהלי הפרויקטים המוצעים על ידי המציע למתן השירותים ואשר עונים על  .4.13
 וכן תעודות השכלה והמלצות.לעיל,  3.4 דרישות תנאי סף 

אשר כל ביצוע )מפקחים( המוצעים על ידי המציע למתן השירותים והשלושת מנהלי קורות חיים של  .4.14
 לעיל. 3.5 אחד מהם עונה על דרישות תנאי סף 

והסכם ההתקשרות, כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד על ידי  , מפרט השירותיםחוברת מסמכי המכרז .4.15
 תשובות ו/או הבהרות ו/או כל שינוי או תיקון בתנאי המכרזמורשה חתימה במציע, לרבות כל 

 שיפורסמו על ידי החברה.

מאת רשם  1.09.2020יום ממוקדם של התאגיד שאינו תדפיס נתונים אישור רישום תאגיד,  .4.16
 .בדבר פרטי הרישום של התאגיד, מנהלי התאגיד והשעבודים הרובצים על נכסיו /השותפויותהחברות

 קבלת מסמכי המכרז .5

ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה  להגשהאת חוברת מסמכי החברה  .5.1

 בהודעת הבקשה יש לכלול: michrazim@escil.co.il לכתובת דוא"ל 

 שם המציע; .5.1.1

 ח.פ/ע.מ; .5.1.2

 שמו של איש הקשר מטעם המציע; .5.1.3

 כתובת דוא"ל איש קשר; .5.1.4

mailto:shikum@ESCIL.CO.IL
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 מספר טלפון ליצירת קשר; .5.1.5

 מספר פקס. .5.1.6

https://www.enviro-תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת לעיוןמובהר כי חוברת המכרז  .5.2

services.co.il/.  המציעים יהיו רשאים לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט אולם הצעה תוגש אך ורק
 .דוא"לב שיקבלועל גבי מסמכים 

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

  לשיפוי או החזר בגין הוצאותיו לשם השתתפותו במכרז.

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

 במקרה של שינוי בצרכי החברה או במצבה הכלכלי.  

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

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

 .  החברהקביעת מחייבים מתן זמן היערכות נוסף למציעים, יידחה המועד להגשת ההצעות בהתאם ל

 הבהרות ושינויים .6

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

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

 או אי התאמות כאמור.

 עד ליום, בפורמט וורד michrazim@escil.co.il "ל בדוא  פבל פרפדיהלמר  שאלות הבהרה תוגשנה  .6.2
  א את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת.יש לווד. 14:00לא יאוחר מהשעה   22.11.20

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

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

 האינטרנט כאמור.

שבהן הותקנו תקנות לשעת חירום ונוכח המצב הבריאותי הייחודי עקב מגיפת  מודגש כי בימים אלה
הקורונה, קיימת חשיבות מוגברת להתעדכנות שוטפת באתר האינטרנט של החברה לצורך קבלת עדכונים 

 שוטפים בדבר המכרז ותנאיו.

בנטיים מכל מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים הרל הצעתועם הגשת  .6.4
במכרז, יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט  הצעה. מציע שהגיש םסוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיס
לא התייחסה החברה לפניה ו/או השגה עד למועד שנקבע לצורך הגשת  כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.

 ההצעות יראו בכך דחיית פניית המציע.

בין הוראות שונות בין מסמכי המכרז השונים ו/או או אי בהירות  במצב בו תימצא סתירה ,להסרת ספק .6.5

https://www.enviro-services.co.il/
https://www.enviro-services.co.il/
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, תקבע החברה את הפרשנות המחייבת. למציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה הנובעת מאי בהירות שבהם
אלא אם  ו/או סתירה במסמכי המכרז ו/או כל אי התאמה ו/או בגין הפירוש ו/או הנוסח שבחרה החברה

ההצעות ובמועד שנקבע לשאלות הבהרה והתריע על סתירה או אי בהירות כן פנה בטרם מועד הגשת 
 .כאמור

 אופן הגשת ההצעה .7

". במעטפה זו יגיש 32-2020מכרז מסגרת פומבי מספר הצעת המציע תוגש במעטפה על גביה ייכתב : " .7.1
 '( בצירוף כלבהמציע, את כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידו, לרבות הסכם ההתקשרות )מסמך 

 לעיל.  4המסמכים וכל האישורים כמפורט בסעיף 

מעטפות המציעים תופקדנה במסירה אישית בתיבת המכרזים של החברה לשירותי איכות הסביבה  .7.2
ושם תעשייתי נאות חובב, -במפעל החברה לשירותי איכות הסביבה, פארק אקו ת החברהבמשרדי הנהל

 .מועד הגשת ההצעות"()להלן: " 14:00ולא יאוחר מהשעה  09:00החל מהשעה  . 2.12.20 , בתאריךלבדב
 הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. מציע שיגיש את הצעתו לפני המועד האמור יוזמן לקחתה

 .חזרה

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

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

תועלה לאתר האינטרנט של  , והודעה על כךלהאריך את המועד להגשת הצעותבכל עת החברה רשאית  .7.4
 .החברה

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

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

 : מובהר כי .7.6

 החברה תהיה רשאית לפסול על הסף הצעה חסרה. .7.6.1

כל הנתונים הנדרשים להשלמה וללא כל הסתייגות או  הההצעה תוגש לאחר שהושלמו ב .7.6.2
אי צירוף מסמך או השמטה, או שינוי או תוספת או הסתייגות מנוסח תיקון שהוא. במקרה של 

לפסול את ההצעה  או מסמכי המכרז תהא החברה רשאית תנאי המכרז, או סטיה אחרת מתנאי
האמור, או לאפשר תיקון כל פגם או חסר כאמור, והכל לפי  או לקבלה, עם או בלי הפגם 

הודיעה החברה למשתתף כי היא מתעלמת להסרת ספק מובהר כי אם  שיקול דעתה המוחלט.
מהסתייגות, וסרב המשתתף לחתום על הסכם ההתקשרות, ייחשב הדבר כהפרת התחייבויותיו. 

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

 ידה.

לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל או צירף מסמכים שאינם ברורים או סותרים  .7.7
זה את זה, רשאית ועדת המכרזים, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו 

יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או  של המציע או לחלופין לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או
שאינם  טכניים, פגמים להתעלם מפגמיםועדת המכרזים כן רשאית הם הנכונים.  הנתונים המפורטים בה

 לפי שיקול דעתה הבלעדי.הכל , ופגמים אשר אינם מצדיקים את פסילת ההצעה על הסף מהותיים



 

 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.
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 תוקף ההצעה .8

 3תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך  החברהימים,  120-הצעת המציע תעמוד בתוקפה ל .8.1
 חודשים נוספים.

 ספקי המסגרתבחירת  .9

ניקוד איכות  מהציון למציע והכל על פי קריטריוני האיכות שלהלן. 100%אמת המידה האיכותית תהווה  .9.1
ציע ובהתאם לראיון שיתקיים עם מציע ועם הצוות המוצע בהתאם למסמכים שהוגשו על ידי המ יינתן

  מצד ג' אחר. אליההמצוי בידי החברה ו/או הגיע  . בנוסף לכך, החברה רשאית להתחשב במידעעל ידו

 אמות המידה כדלהלן: על פי האיכות יחושבניקוד  .9.2

  

ניקוד  קריטריון
 מקסימלי

 שיטת הניקוד

 המצטברההיקף הכספי  א
של הפרויקטים שהציג 
המציע ואשר כל אחד 
מהם עומד בדרישות 

  3.2תנאי סף 

 –מלש"ח  20מלש"ח ועד  15מצטבר של  היקף 20
 נקודות. 10

 –מלש"ח  30מלש"ח ועד  21מצטבר של  היקף
 נקודות. 15

 20 –מלש"ח ומעלה  31מצטבר של  היקף
 נקודות.

 

 

בייעוץ ניסיון החברה  ב
פרויקטים וליווי של 

העונים על דרישות תנאי 
בחמש השנים  3.2סף 

 האחרונות

ר כל פרויקט נוסף מעבר נקודות תינתנה בעבו 4 20
שלושת הפרויקטים שיוצגו לצורך עמידה ל
 5ועד למקסימום  3.2 תנאי הסף בסעיףב

 .נקודות 20 עד  –פרויקטים 

נקודות תינתנה בעבור כל שנת ניסיון נוסף  2 21 תכנון ניסיון מנהל  ג
לעיל ועד  3.3.3 מעבר לתנאי הסף בסעיף

 .6למקסימום ניקוד 

י תכנון נוספים העומדים במידה ויוצגו מנהל
נק' ועד  5 -בכל אחד מהם  בתנאי הסף ינוקד

 נק'  15מקסימום 

מפקחים נוספים שיוצגו  ד
על ידי המציע ועונים על 

מעבר  3.5תנאי סף 
לשלושת המפקחים 

 נקודות 5 –מפקחים  4-5 10

 נקודות 7 –מפקחים  6-7

 נקודות 10 –ם ומעלה מפקחי 8
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אותם נדרש להציג לצורך 
 הוכחת עמידה בתנאי סף

 

 הפרויקטים מס' מנהלי  ו
בחברה העומדים 

 3.4בדרישות תנאי הסף  
מעבר לשני מנהלי 
הפרויקט אותם נדרש 
להציג לצורך הוכחת 

   עמידה בתנאי סף

 נקודות 5  - פרוייקטים מנהלי  3-4 10
 

 נקודות 7 -פרוייקטים  מנהלי  5-6
 

 נקודות 10  - פרוייקטיםמנהלי  7מעל 

 

 

 ז

שנות ניסיון מנהלי 

הביצוע )המפקחים( 
שהוגשו לצורך הוכחת 

  3.5עמידה בתנאי סף 
-המועסקים ביחסי עובד

 מעביד

 

תינתנה בעבור כל שנת ניסיון נוסף  הנקוד 1 5

   2-, עד ללעיל 3.5.2 מעבר לתנאי הסף בסעיף
נקודות  5ועד למקסימום נקודות עבור כל מפקח 

 .לקריטריון בכללותו

מות מראיון עם התרש ח
 המציע.

לראיון יתייצבו עד 
שלושה בעלי תפקידים 
מטעם המציע, כאשר 

אחד מהם לפחות יהיה 
מנהל פרויקט שהוצג 

 .3.4כעומד בתנאי סף 

אי התייצבות של מנהל 
הפרויקט עלולה לגרום 
להפחתת הניקוד תחת 
רכיב זה על פי שיקול דעת 

 החברה.

מובהר כי הראיון ייערך 
ציית באמצעות אפליק

ZOOM. 

 

 נק'  3 –התאמת המציע לצרכי החברה  14

 נק' 3 – זמן תגובה של המציע

סיונו של המציע, לרבות ניסיון יהתרשמות מנ
 נק' 3 – קודם מול החברה 

התרשמות ממורכבות ניסיון בעלי המקצוע 
 נק'  5 –המוצעים 

 

 100 סה"כ

 
נקודות  65ציון איכות מינימלי של  יובהר כי החברה תהא רשאית לפסול כל הצעה אשר לא קיבלה .9.3

נקודות איכות אפשריות. על אף האמור, במקרים מיוחדים, תהא החברה רשאית, לפי  100מתוך 
שיקול דעתה המקצועי, לקבל הצעה שלא עמדה בסף האיכות האמור, וזאת בהתחשב בנתונים 
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נימאלי הנדרש, פער הבאים: גובה הציון של אותה הצעה, מספר המציעים שקיבלו את הניקוד המי
 הציונים הכולל, יתרונות מיוחדים ויוצאי דופן של ההצעה. מובהר כי אין מדובר על רשימה סגורה.

 

תהא לפי שיקול דעתה הבלעדי של  הריאיון האישי,קביעת הניקוד לפי אמות המידה לעיל, לרבות  .9.4
 .ועדת המכרזים

או עם החברה ברי הצוות המוצע עם להתחשב בניסיון קודם של המציע ו/או מי מח תרשאי החברה .9.5
קביעת הניקוד לפי אמות המידה לעיל,  .על ניסיון זה, לטוב ולרע חברהגורמים אחרים ככל שידוע ל

לרבות הערכת טיב ההמלצות הרלוונטיות ואיכות הניסיון תהא לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה 
 והיא תהא רשאית להתחשב בחוות דעת של ממליצים.

רשאית, אך לא חייבת, על פי  וע באמור, ומבלי להטיל עליה את החובה לעשות כן, החברהלפג מבלי .9.6
כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר ניסיונו,  –לאחר הגשת הצעה  -שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל מציע 

העומדים לרשותו לבצע עבודות מהסוג ובהיקף של העבודות  והאמצעיםמומחיותו, מיומנותו, כישוריו 
שוא המכרז, וכן תהא רשאית לדרוש ראיות בדבר הרמה המקצועית של המציע, והמציע יהיה חייב נ

 את מלוא המידע להנחת דעתה. לחברהלספק 

 מסגרת זוכי/סיכום הציונים ובחירת זוכה

להלן, שלושת המציעים אשר יקבלו את ניקוד האיכות הגבוה  10ובסעיף בכפוף לאמור בסעיף זה  .9.7
, ואליהם תפנה החברה עם בקשות מחיר פרטניות בהתאם פקי המסגרת הזוכיםייקבעו כס, ביותר
 .ועל פי הוראות המכרז לצורך

זכו בניקוד זהה המדרג אותם במקום השלישי, כל או יותר מובהר בזאת כי מקרה בו שני מציעים 
 המציעים ייקבעו כספקי מסגרת.

א, לרבות סיבות תקציביות, לפי מובהר בזאת כי החברה רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה שהי .9.8
 שיקול דעתה.

החברה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה גם לאחר פתיחת  .9.9
 ההצעות ו/או לזמנם לשימוע לקבלת הבהרות בדבר הצעתם.

 ה והתקשרותיזכיהודעה על  .10

המכרזים, ותחייב את  הודעת הזכייה במכרז תהיה בכתב, חתומה בידי המוסמך לכך מטעם ועדת .10.1
, כאשר עם משלוח ההודעה יחשב הסכם ההתקשרות על כל תנאיו ונספחיו הזוכים יםהחברה והמציע

כנכרת בין הצדדים במועד המשלוח. שום הודעה אחרת, בין בכתב ובין בעל פה, לא תיצור כל טענת 
מכרזים את הודעת סייגה ועדת ה. או הענקת זכות כלשהי למציעים השתק או מניעות כלפי החברה

 הזכייה, תהיה הזכייה על תנאי ובכפוף לסייגים ו/או התנאים הקבועים במכתב הזכייה. 

משמעותה של זכיה במכרז איננה התחייבות של החברה למסור למי מהזוכים ביצוע של עבודה או  .10.2
ית, שירות כלשהם. משתתפים שיוכרזו כזוכים במכרז ייחשבו כספקי מסגרת, אשר החברה תהיה רשא

אך לא חייבת, לפנות אליהם מעת לעת, בהזמנת עבודה בהתאם להתקשרות פרטנית, וזאת בכפוף 
למפורט בחוזה המצורף, והספק יהיה מחוייב לבצע את העבודה בהתאם למחירים אותם הציע 

 בהצעתו. 

 המציעים שנקבעו כזוכים במכרז ימציאו לידי החברה תוך הזמן הנקוב במכתב הזכיה:  .10.3
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 כנדרש, על כלל נספחיו. הסכם חתום .10.3.1

 .להסכם ההתקשרות 'בבנספח אישור עריכת ביטוחים, כאמור  .10.3.2

לעיל תוך התקופה המופיעה במכתב הזכייה, ולרבות אם לא  10.3בסעיף לא מילא זוכה אחר האמור  .10.4
טל את זכיית הזוכה המציא אחד או יותר מהמסמכים, ו/או חזר בו מהצעתו, תהא החברה רשאית לב

להודיע על בחירת ספק אחר מהזוכים במכרז המסגרת ו/או ו/או ו/או להודיע על בחירת זוכה אחר 
להודיע על בחירת מציע אחר מבין רשימת המציעים במכרז זה לרשימת הספקים שנבחרו במכרז 

בלעדי של החברה , והכל לפי שיקול דעתה הו/או לנקוט בכל צעד אחר מסגרת זה ו/או לבטל את המכרז
ומבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לחברה על פי הסכם ההתקשרות ו/או על פי מכרז זה, ולזוכה 

 לא תהא כל תביעה, דרישה או טענה בגין כך.

החברה תהיה רשאית לבטל את זכייתו של זוכה במכרז אם לאחר ההחלטה במכרז חל, לדעת החברה,  .10.5
של הזוכה או אם נודע לחברה לאחר ההחלטה במכרז על עובדה  שינוי מהותי לרעה במצבו הכלכלי

ידועה לחברה בעת קבלת ההחלטה.  ההייתמהותית שיש בה כדי להשפיע על ההחלטה ואשר לא 
במקרה כזה, תפנה החברה לזוכה טרם ביטול זכייתו, לקבלת הסבריו בכתב או בעל פה, ביחס לגורם 

 ר.שבגינו שוקלת החברה לבטל את זכייתו כאמו

במידה והזוכה הפר את ההסכם עם החברה בהפרה יסודית כתוצאה מכך החברה ביטלה את ההסכם  .10.6
חודשים ממועד מכתב הזכייה, תהיה רשאית החברה להזמין כל מציע אחר במכרז, לפי  12עמו תוך 

 .להפוך לספק מסגרת בתחום מושא המכרזסדר דירוגו הסופי, 

וא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע חלקי בלבד או זכה מציע, ולאחר מכן התברר לחברה כי ה .10.7
מטעה, רשאית החברה לשלול את זכייתו מעיקרה, מבלי שהמציע יהיה זכאי לקבל כל פיצוי או החזר 

וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לועדת המכרזים ו/או לחברה, לפי העניין,  ,הוצאות
 או לפי כל דין. מסגרת זהמסמכי מכרז כתוצאה מההפרה, לפי תנאי 

הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, חובה או סמכות בהתבסס על מידע, הבטחה, התחייבות,  .10.8
, בין בכתב ובין למסמכי המכרזמצג, הצעה, הבנה, פרסום, פרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ 

 .יוחרובין לא –לרבות במסגרת הליכי מכרז זה  – המכרזלפני בין  פה,-בעל

לא חידש הזוכה במכרז איזה מהרישיונות ו/או ההיתרים ו/או התעודות הנדרשים, תהא החברה  .10.9
רשאית, אף מטעם זה בלבד, לבטל את ההסכם ולהיפרע ממנו בגין כל הנזקים שייגרמו לה, לרבות 

 בגין החלפתו בזוכה אחר.

 שמירת זכויות .11

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

 תנאים כלליים .12

פרטים נוספים ו/או הבהרות  מהמציעיםהחברה )או מי מטעמה( רשאית, על פי שיקול דעתה, לדרוש  .12.1
על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת  בכל שלב משלבי המכרזנוספות לשביעות רצונה המלא 

כל מסמך נדרש אשר יומצא על ידי המציע לחברה על פי שיקוליה כאמור, לרבות להביא לעיונה 
 .דרישתה

החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף  .12.2



 

 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.

 

 

15 

 מסעיפי המכרז שלדעת החברה מונע הערכת ההצעה כדבעי.

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

 או נסיבותיהן מצדיקות זאת. (6המפורטים במסמך א)שלו 

ימו או עם גורם ניסיון שלילי ע החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל הצעה של מציע שהיה לה .12.4
, וכן הצעתו של מציע אשר יתקבלו לגביו חוות דעת ו/או הקשור עימו, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי

 .המלצות שליליות במיוחד

נוסף על האמור, לוועדת המכרזים שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר למציע להוכיח  .12.5
פרויקטים אשר לא הוצגו על ידו בהצעה ו/או הוצגו את עמידתו בתנאי הסף באמצעות נתונים ו/או 

לצורך אחר ו/או שהינם בידיעת החברה, ובלבד שאלו אכן בוצעו על ידו עובר להגשת ההצעה, ובמקרה 
 זה תהא רשאית הוועדה לפנות אל המציע בבקשה לקבלת מידע נוסף ו/או מסמכים נוספים.

ז ו/או ההסכם ו/או ו/ אחד מנספחיהם, בכל מקרה בו קיימת סתירה בין הוראות מסמכי המכר .12.6
הוראות ההסכם גוברות. בכל מקרה בו קיימת סתירה בין המסמכים שאינה מיושבת בהוראות 

 .  החברהכריע תההסכם, 

 עקרון ה"עפרון הכחול" .13

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

מהוראות המכרז, לא יפגע הביטול או הצמצום האמור ביתר הוראות המכרז אשר יוותרו בתוקף 
העולה בקנה אחד עם ההוראה הפסולה, ובנוסף לכך יוסיפו לחול  האפשרי ויפורשו באופן הרחב ביותר

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

 אחריות .14

בקשר עם הצעתו במסגרת ו/או  מציעהחברה אינה נושאת בכל אחריות להוצאה או נזקים שייגרמו ל .14.1
 קבלת הצעתו. בקשר למכרז זה, ובפרט בשל אי

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

 סודיות .15

מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על ידי החברה בקשר  מציעבקבלת מסמכי המכרז ה .15.1
 , למעט מידע שהוא נחלת הכלל או מידע המחויב בגילוי לפי חוק.מתן השירותיםורך או לצ

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

 ת.מתחייב לציית לכל הוראות החברה בכל הנוגע לשמירת סודיו מציעה .15.3

לשם הכנת הצעתו והגשתה. אין  מציעכל מסמכי המכרז הינם רכוש החברה והמסמכים מושאלים ל .15.4
הצעה,  מציערשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. לא הגיש ה מציעה
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מיד את מסמכי המכרז, אם נדרש לעשות  מציעאו קיבל הודעה מהחברה כי לא זכה במכרז, יחזיר ה
 י החברה.כן על יד

 הודעות ונציגות .16

, במכרז יציין את כתובתו לצורך קבלת הודעות בכל הקשור במכרז ואת שמו, מספר הטלפון מציעכל  .16.1
על פי דין  מציעשל נציג מטעמו המוסמך לחייב את הוכתובת דואר האלקטרוני מספר הפקסימיליה 

  ן מכרז זה.ילעני

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

לפי הכתובות ומספרי  או בפקסימיליה , בדואר אלקטרוניתשלחנה בדוארלמציעים יכול שהודעות  .16.3
 72ליעדה תוך . הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה הפקסימיליה שסיפקו המציעים

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

לת קב-לא תתקבל כל טענה בנוגע לאי .לא נשלח הדואר האלקטרוניהתקבלה הודעה אלקטרונית כי 
או לתיבת הדואר האלקטרוני של מי ו/למספר הפקס  ה אשר נשלחה על ידי החברה לכתובת ו/אוהודע

 .ם זו נשלחה בהתאם לפרטים שסופקו על ידואמהמציעים 

 

 סמכות שיפוט ייחודית .17

הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל תובענה ו/או עתירה ו/או תביעה הנוגעים למכרז זה על  .17.1
 הא של בתי המשפט המוסמכים בתל אביב.מסמכיו השונים ת

 

 

 בכבוד רב,                                

 בועז הירש               
  יו"ר ועדת מכרזים             

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ            
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 פירוט ניסיונו הקודםופרטי המציע 

 מציעפרטים על ה .1

       :מציעשם ה .1.1

         :ע.מ /מס' ח.פמס'  .1.2

        )כולל מיקוד(: מציעמען ה .1.3

         מציעשם איש הקשר אצל ה .1.4

         תפקיד איש הקשר:  .1.5

          טלפונים: .1.6

          פקסימיליה: .1.7

         דואר אלקטרוני:  .1.8

 

 תנאי הסף בעמידה  .2

  – 2.3עמידה בתנאי הסף שבסעיף  .2.1

( פרויקטים הנדסיים שבוצעו 3במתן שירותי תכנון וליווי של שלושה ) מוכח קודם ניסיון בעלהנו  המציע
 עבור גופים שונים כאשר לגבי כל אחד מהם התקיימו כל התנאים הבאים במצטבר:

 ני מע"מ.לפ ₪ 5,000,000היקף הביצוע הכספי של כל פרויקט עמד על  .17.1.1

 .הכימית מהתעשייה ארגוניםבוצע עבור אחד מן הפרויקטים  כל .17.1.2

 .)כולל( 2016לאחר שנת  הסתיים הפרויקטים מן אחד כלמתן השירותים של המציע ב .17.1.3

 אחד מן הפרויקט כלל שינוי או תכנון של תהליך כימי. .17.1.4

  מזמין העבודות
 מהתעשייה ארגונים)

 (הכימית

שירותי התכנון והליווי תיאור 
 וענקו על ידי המציעשה

  

הביצוע יקף ה
הכספי של 

 הפרויקט 

סיום  שנת
מתן 

  השירותים

האם נכלל 
שינוי או 
תכנון של 

תהליך 
 כימי?

     

     

     

     

  'מכרז מסגרת מס

32-2020 
 (1מסמך א)

פרטי מציע, מסמכי 
 הערכה ובדיקת תנאי סף
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 .לטובת ניקוד האיכות ניתן לצרף הטבלה לעיל במסמך נפרד, ובלבד שתהא בנוסח זהה 

 או מכתב המלצה מהלקוח על השירותיםבטבלה יש לצרף אישור על סיום  עבור כל פרויקט שיוצג 
  . מזמין העבודות מאת –מתן השירותים סיום 

 3.3 עמידה בתנאי הסף שבסעיף .2.2

 ______________________ :שם מנהל התכנון 

 יש לצרף קורות חיים

 _____________________ : מועד תחילת העסקתו אצל המציע 

 ות.נלצרף מסמך הבש י–באם טרם הועסק 

 _____________________________ : פרטי השכלה 

 .אישור על רישום בפנקס המהנדסים והאדריכליםוכן  יש לצרף תעודות השכלה

 ___________ : מספר שנות ניסיונו בניהול תכנון ותכנון מפורט 

 ( פרויקטים לפחות להם העניק מנהל התכנון שירותי ניהול תכנ3פירוט שלושה )כאשר  ון
שבכל אחד מהם ההיקף הכספי של הביצוע עמד  יה הכימיתיהתעשעבור הפרויקטים היו 

 לפני מע"מ, ואחד  מהם כלל שינוי או תכנון של תהליך כימי. ₪ 1,000,000על 

 מזמין העבודות
 מהתעשייה ארגונים)

 (הכימית

תיאור הפרויקט  איש הקשר
 והשירותים שניתנו

של  היקף כספי
הפרויקט 

 וע()ביצ

האם נכלל 
שינוי או תכנון 

של תהליך 
 כימי?
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  .לטובת ניקוד האיכות ניתן לצרף הטבלה לעיל במסמך נפרד, ובלבד שתהא בנוסח זהה 

 .ניתן לצרף פרטים של מנהל תכנון נוסף במתכונת הפירוט שלעיל 

 3.4 עמידה בתנאי הסף שבסעיף .2.3

 : 1מנהל פרויקט 

 __ : שם___________________ 

 ___________________ : תאריך תחילת העסקה אצל המציע 

 ___________________ : מספר שנות ניסיונו בניהול פרויקטים 

 ( פרויקטים שבוצעו 3פירוט ניסיונו בניהול לפחות שלושה ) לפחות אחד  כאשר הכימית ההתעשייעבור
 מהם כלל שינוי או תכנון של תהליך כימי.

 ן העבודותמזמי
 ארגונים)

 מהתעשייה
 (הכימית

תיאור הפרויקט  איש הקשר
והשירותים 

 שניתנו

האם הפרויקט כלל שינוי או 
 תכנון של תהליך כימי?

    

    

    

    

    

 

  שעלות  הכימית יהיהתעששבוצעו עבור פירוט ניסיונו בניהול לפחות שלושה פרויקטים הנדסיים
 לפחות )לפני מע"מ( : ₪ 3,000,000מהם עמדה על  של כל אחדהתכנון והליווי 

 מזמין העבודות
 ארגונים)

 מהתעשייה
 (הכימית

תיאור הפרויקט  איש הקשר
והשירותים 

 שניתנו

 של התכנון והליווי היקף כספי
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 :2מנהל פרויקט 

 _____________________ : שם 

 ____ : תאריך תחילת העסקה אצל המציע_______________ 

 ___________________ : מספר שנות ניסיונו בניהול פרויקטים 

 ( פרויקטים שבוצעו 3פירוט ניסיונו בניהול לפחות שלושה ) לפחות אחד  כאשר הכימית התעשיהעבור
 מהם כלל שינוי או תכנון של תהליך כימי.

 מזמין העבודות
 ארגונים)

 מהתעשייה
 (הכימית

יקט תיאור הפרו איש הקשר
והשירותים 

 שניתנו

האם הפרויקט כלל שינוי או 
 תכנון של תהליך כימי?
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  של כל אחד מהם התכנון והליווי פירוט ניסיונו בניהול לפחות שלושה פרויקטים הנדסיים שעלות
 לפחות )לפני מע"מ( : ₪ 3,000,000עמדה על 

 מזמין העבודות
 ארגונים)

 מהתעשייה
 (ימיתהכ

תיאור הפרויקט  איש הקשר
והשירותים 

 שניתנו

 של התכנון והליווי היקף כספי

    

    

    

    

    

 

 .יש לצרף לגבי כל מנהל פרויקט קורות חיים ותעודות השכלה 

 .ניתן לצרף פרטים של מנהלי פרויקטים נוספים במתכונת הפירוט שלעיל 

 3.5 עמידה בתנאי הסף שבסעיף .1.2

 : 1מפקח 

 שם _____________________ : 

 ___________________ : תאריך תחילת העסקה אצל המציע 

 _____________________________ : פרטי השכלה 

 יש לצרף תעודות השכלה.

  בפיקוחמספר שנות ניסיונו ___________________ : 

 ים הנדסיים כאשר פרויקט( 3)השנים האחרונות על שלושה ( 5)לך חמש במה פירוט ניסיונו בפיקוח
 )לפני מע"מ( לפחות.  ₪ 1,000,000עלות הביצוע של לפחות פרויקט אחד עמדה על מעל  

תיאור הפרויקט  איש הקשר מזמין העבודות
והשירותים 

 שניתנו

)עלות ביצוע  היקף כספי תקופת מתן השירותים
 הפרויקט(, לפני מע"מ
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 :2מפקח 

 ____ : שם_________________ 

 ___________________ : תאריך תחילת העסקה אצל המציע 

 _____________________________ : פרטי השכלה 

 יש לצרף תעודות השכלה.

  בפיקוחמספר שנות ניסיונו ___________________ : 

 יים כאשר פרויקטים הנדס (3)השנים האחרונות על שלושה ( 5)במהלך חמש  פירוט ניסיונו בפיקוח
 )לפני מע"מ( לפחות.  ₪ 1,000,000עלות הביצוע של לפחות פרויקט אחד עמדה על מעל  

תיאור הפרויקט  איש הקשר מזמין העבודות
והשירותים 

 שניתנו

)עלות ביצוע  היקף כספי תקופת מתן השירותים
 הפרויקט(, לפני מע"מ

     

     

     

     

     

 :3מפקח 

 ___________ : שם__________ 

 ___________________ : תאריך תחילת העסקה אצל המציע 



 

 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.
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 _____________________________ : פרטי השכלה 

 יש לצרף תעודות השכלה.

  בפיקוחמספר שנות ניסיונו ___________________ : 

 ר פרויקטים הנדסיים כאש (3)השנים האחרונות על שלושה  (5) במהלך חמש פירוט ניסיונו בפיקוח
 )לפני מע"מ( לפחות.  ₪ 1,000,000עלות הביצוע של לפחות פרויקט אחד עמדה על מעל  

תיאור הפרויקט  איש הקשר מזמין העבודות
והשירותים 

 שניתנו

)עלות ביצוע  היקף כספי תקופת מתן השירותים
 הפרויקט(, לפני מע"מ

     

     

     

     

     

 

 ם ותעודות השכלה.יש לצרף לגבי כל מפקח קורות חיי 

 .ניתן לצרף פרטים של מפקחים נוספים במתכונת הפירוט שלעיל 

 על החתום:

 שם המציע: _____________________                  

 תאריך: ____________________ חתימת וחותמת המציע: ____________                      

 
 אישור עו"ד

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

 דלעיל וחתם עליו בפני.
 
 

_______________________    ___________________________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך

 
 



 

 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.
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 אישור רו"ח על מחזור כספי
 

 931.12.201 -ו 831.12.201, 731.12.201ביום אישור על מחזור כספי לכל אחת מהשנים שנסתיימו הנדון : 
  

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:
 
 הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________.  .א

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

 די משרדנו.על י
 

 לחילופין:
 

בוקרו על ידי רואי חשבון  31.12.2019 -ו 31.12.2018, 31.12.2017הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום 
 אחרים. 

 
 -ו 31.12.2018, 31.12.2017חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנו לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום  .ג

 2ללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחידאינה כו 31.12.2019
 

 לחילופין:
 

 31.12.2018, 31.12.2017 .31.12חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום 
 דע המפורט בסעיף ד' להלן.כוללת חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המי 31.12.2019 -ו

 
 לחילופין:

 
 -ו 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 הכספי של  31.12.2019 -ו 31.12.2018, 31.12.2017האמורים המבוקרים/סקורים ליום  בהתאם לדוחות הכספיים .ד

 הנו כמפורט להלן : תכנון ופיקוח של פרויקטים הנדסיים חברתכם הנובע מביצוע שירותי 
 

 _________________________ לפני מע"מ - 2017שנת 
 _________________________ לפני מע"מ - 2018שנת 
 _________________________ לפני מע"מ - 2019שנת 

 
                                                                                                            

 בכבוד רב,         
                                                                                                           

___________________________ 
                    

 חתימת רואי החשבון         
 הערות: 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
יראו אותן כחוות דעת ללא סטייה  ,99לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  2

 מהנוסח האחיד.
 

 מס'מסגרת מכרז 
  32-2020 

 (3מסמך א)
 אישור רו"ח על מחזור כספי



 

 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.
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 לכבוד 
       לשירותי איכות הסביבה בע"מ החברה

        40רחוב יצחק שדה 
 6721210אביב, -תל

 
 א.ג.נ.,

 

 אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה הנדון:
 

"( מאשר בזה כי מציעה)להלן: " ___________________עו"ד/רו"ח של  ___________________אני הח"מ 

בפניי הצהיר כי המציע  תאגיד פעיל וקיים; התאגד כדין כ: חברה בע"מ / שותפות רשומה בישראל וכי הינו מציעה

כל ההחלטות  מציעכי נתקבלו אצל הי לא הוגשה בקשת פירוק כנגדו; כי פירוק, פשרה או הסדר וכאינו נמצא בהליכי 

על מסמכי המכרז מציע ועל פי כל דין לחתימת ה מציעוכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של ה

צהרה זו ועל כל יתר מסמכי המכרז וההצעה ה"ה בפניי על ה םחת ___________כי ביום וולהגשת הצעתו למכרז; 

ציע כדין לחתום בשם המ ךהוסמ ציע אשרחתימה של המ המורש ו, שהינ ______________________________

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

 

 

 /רו"ח,עו"ד  _________

    

      
  

 מכרז מסגרת מס' 
  32-2020 

 (2מסמך א)
אישור רישום תאגיד 

 וזכויות חתימה



 

 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.
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 קיום התנאים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבורייםתצהיר בדבר 

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

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

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

 

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

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

או ו/חלופין, המציע ל או ,(1987 -תשמ"זאו לפי חוק שכר מינימום,  ,1991-תשנ"אוהבטחת תנאים הוגנים(, 
, אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, )כהגדרתן לעיל( הורשעו ביותר משתי עבירות בעל זיקה אליו

 חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 

 הירי דלעיל אמת.זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצ .4
 

       ____________________ 
 חתימת המצהיר                           

 

 
 אישור עו"ד

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

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

 
 

_______________________     ___________________________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד      תאריך       

 
 

  

 מכרז מסגרת מס' 
  32-2020 

 (3מסמך א)
התנאים בדבר קיום תצהיר 

לפי חוק עסקאות עם גופים 
 ציבוריים



 

 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.
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 לכבוד

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
 

 בדבר קיום דיני עבודה תצהיר

 

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

 המציע.

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

 המשוחררים החיילים חוק; 1946 בעבודה, הבטיחות פקודת1945  )הודעה(; יד חמשלו ומחלות תאונות פקודת

 ;1951-תשי"א שנתית, חופשה חוק; 1951-תשי"א ומנוחה, עבודה שעות חוק ; 1949 -תש"ט לעבודה(, )החזרה
 ארגון חוק ;1954-תשי"ד נשים, עבודת חוק ;1953-תשי"ג הנוער, עבודת חוק ;1953-תשי"ג החניכות, חוק

 ; 1959-תשי"ט התעסוקה, שירות חוק ;1958-תשי"ח השכר, הגנת חוק ;1954-תשי"ד העבודה, על הפיקוח
 חוק ;1995-תשנ"ה משולב[, ]נוסח הלאומי הביטוח חוק ; 1967-תשכ"ז חירום, בשעת עבודה שירות חוק

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

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

 למניעת לחוק 8 סעיף ;1998-תשנ"ח מוגבלות, עם לאנשים זכויות שוויון לחוק ד' פרק;1996-תשנ"ו אדם,

 לפיטורים מוקדמת הודעה חוק ; 1957-תשי"ז קיבוציים, הסכמים חוק ;1998-תשנ"ח מינית, הטרדה

 עבודה(, )תנאי לעובד ודעהה חוק ; 2000-תשס"א גנטי, מידע לחוק 29 סעיף ;2001-תשס"א להתפטרות,ו

 )חשיפת עובדים על הגנה לחוק א5 סעיף ;2006-תשס"ו חירום, בשעת עובדים על הגנה חוק ; 2002-תשס"ב

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

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

__________                                                                                    __________________ 

 שם המצהיר+ חתימה                                                                                              תאריך         

 אישור עו"ד
 

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

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

 
_______________________     ___________________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד      תאריך         

  

 מכרז מסגרת מס'
  32-2020 

 (4מסמך א)
תצהיר שמירת זכויות 

 עובדים

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.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.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255262
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
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


 

 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.
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 תצהיר בדבר היעדר הרשעה פלילית
 

___________ 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 מציעה" –תן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן הנני נו .1

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

 .מציעלתת תצהיר זה בשם ה

לילית שיש עמה קלון מנהליו ומורשי החתימה שלו לא הורשעו בעבירה פכל בעלי השליטה בו, המציע ו  .2

בעבירות שעניינן הפרת רישיון עסק ו/או  או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות מרמה או

( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, ולמיטב 7) בשבעוזאת  פגיעה באיכות הסביבה

 לפירוק הנוגעים משפטיים הליכים או משפטיות תביעותלא מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל  יידיעת

, חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמוראו  נכסים לכינוס/או ו רגל פשיטת או

( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת 7) בשבעוהם לא הורשעו או נקנסו מנהלית בגין עבירות כאמור 

  .הצעות למכרז זה

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

 נכון למעט:  2האמור בסעיף  .3

 

לעיל יפרט בסעיף זה את פרטי העבירות וההליכים שבגינם אינו עומד  3מציע שאינו עומד בכל תנאי סעיף )
 .(בתנאי האמור, 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 
______________________, המוכר לי באופן אישי / אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה 

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

 
_______________________     ___________________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד      תאריך         
 
 
 

 

 ת מס'מכרז מסגר
  32-2020 

 (5מסמך א)
תצהיר העדר הרשעה 

 פלילית



 

 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.
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 לכבוד
 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: "החברה"(

 
 

 
 משתתףהצהרת 

לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה   ,__________________ פ.ח ____________________אני הח"מ 
במסמכים האחרים אשר צורפו ועיינתי הסכם ההתקשרות, מפרט השירותים ואת את  לרבות ,את מסמכי המכרז

 יש את הצעתי כמפורט להלן וזאת מבלי לגרוע מאיזו מהתחייבויותיי כמפורט בשאר מסמכי המכרז:מג ,למכרז

בביצוע השירותים את כל הגורמים הקשורים  תיבדקוכן  את כל האמור במסמכי המכרז כי הבנתי מאשרהריני  .1
 למתן השירותיםושים בעלי הידע, המומחיות והניסיון הדר והנני מצהיר כי אנו ,םו/או העלולים להשפיע עליה

 א מכרז זה. שונ

הנני מצהיר כי בידי כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע כל התחייבויותיי על פי הסכם  .2
למסמכי המכרז, והריני מכיר את כל הדינים  'ג-ומסמך ב' לרבות המצורפים כ השירותיםההתקשרות ומפרט 

 עול על פיהם.המתייחסים למתן השירותים ומתחייב לפ

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

לבצע את הנני מקבל על עצמי ו ,בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז לתת את השירותיםאני מתחייב  .4
 .לשביעות רצונה המלא של החברה השירותים האמורים

למסמכי  'גמסמך מתחייב כי היה ותתקשרו עמי בהסכם, אנהג על פי ההסכם שצורף כ יהגשת הצעתי זו, הננב .5
, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על פי כל מסמך ב'כ ולמפרט השירותים שצורף למכרז המכרז

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

 שנתתי, אני מצהיר כי כל העובדות והמצגים באמצעות מורשי חתימה מטעמי בחתימתי על מסמכי המכרז .6
 יישארו במהלך תקופת ההסכם.כך ו ,הינם נכונים ומדויקים לחברה במהלך המכרז

וד הסכמת החברה להשתתפותי ו/או לזכייתי הינה ביס לעיל 6בסעיף  אני מצהיר כי ידוע לי שההצהרה האמורה .7
במכרז וכי החברה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את כל המצגים האמורים )לרבות לאחר שלב ההודעה על 
הזוכה(. ידוע לי כי במקרה של אי התאמה מכל מין וסוג, תהא החברה זכאית לפסול את הצעתי ו/או לבטל את 

 בקשר לעניין זה.לא תהא לי כל טענה ההסכם שיחתם עמי, אם אזכה במכרז, ו

כי אם לא אמלא אחר התחייבויותיי הכרוכות בזכייה במכרז, כולן או מקצתן, תהא החברה  מודע לכךהנני  .8
וזאת כפיצוי קבוע  ,למשתתף אחר הזכות למתן השירותיםפטורה מכל התחייבות כלפיי ותהא זכאית למסור 

 לו בגין נזקיה.ומוסכם מראש ללא הוכחת נזק שהחברה זכאית 

היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ותהא תקפה ומחייבת אותי  המכרזבמסגרת הצעתי  .9
, והיא תמשיך לחייב אותי וכן המכרזבמסגרת הצעות מסירת המועד האחרון למיום יום  120במשך תקופה של 

 תוכלו לקבלה בכל עת לפני תום אותה תקופה. 

מגישים או קשר עם אנשים או גופים אחרים ה , תיאוםללא הסכם ,צעתי זו מוגשת בתום לבהנני מצהיר כי ה .10
 וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתי על הצעה זו. ,במכרזהצעות 

בקשר עם אי מילוי או הפרת  ידי החברהאני מוותר על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על  .11
ולה בהצעה זו ועצם חלוף הזמן או אי מילוי או הפרה של הוראה כלשהי מההוראות הנ"ל הוראה כלשהי הכל

 תשמש במקום התראה כנ"ל.
 
 

 מכרז מסגרת מס'
  32-2020 

 (6א)מסמך 
 צהרת המשתתףה

 



 

 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.
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 _______________________ מס' הזיהוי:  __________________________  :מציעם הש

 __חתימה וחותמת המציע: __________________ ___________________________ רשומה: כתובת

 תאריך: ___________

 

 )ימולא במידה והמציע הינו תאגיד( הצהרת מורשי חתימה

כי והינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, הצעה זו כי  יםמצהירהרינו 
 .על הצעה זו לחתום בשם התאגיד םזכאי ואנ

 

 יהוי: _____________מס' ז שם מורשה החתימה מטעם המציע: _____________

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

 

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

 _____________ :' קספ    מייל : ___________________________

    

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.
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 התחייבות בדבר מניעת שוחד 
 
 

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

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

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

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

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

        ____________________ 
 

 חתימת המצהיר                 
 
 
 

 "דאישור עו
 

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

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

_______________________    ___________________________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד     תאריך       

  

 מכרז מסגרת 
 32-2020 מס' 

 (7מסמך א)
התחייבות בדבר מניעת 

 שוחד



 

 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.
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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

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

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

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

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

 עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.       

מועד הגשת  ם לעיל מעת החתימה על התצהיר ועדאני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטי      . 7

 ההצעות .

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

 

 תאריך_________ שם החברה______________ חותמת החברה __________
  

 שם המצהיר___________ חתימת המצהיר ____________
 
 

 
 אישור עו"ד

 

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

כי ביום________ הופיע/ה/ו לפני מר/גב' ____________________, שזיהה/תה/ו עצמו/ה/ם לפי תעודת זהות 

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

 חתימתם. 

 

_______________  ___________                            ___________ 

 שם עורך הדין                               מס' רישיון                                        חתימה

 

 

 
 
 
 

 

 מכרז מסגרת מס' 
  32-2020 

 (8מסמך א')
 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

 



 

 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.
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 מסמך ב'

 השירותיםמפרט 

  :השירותים .1

מצריכים  . הפרויקטיםחובב פרויקטים הנדסיים שונים מעת לעת במפעלה בנאותנדרשת לבצע החברה  .1.1
בהתאם לאופי הפרויקט ולצרכי  –שירותים שונים בתחום התכנון ו/או ניהול פרויקט ו/או פיקוח קבלת 

 החברה.

השירותים אשר יידרש ספק המסגרת להעניק לחברה יוגדרו במסגרת הבקשה הפרטנית כהגדרתה להלן,  .1.2
 ם הבאים :ויכללו בין היתר את השירותי

 הכנת תוכניות ראשונות, תוכניות לביצוע, תוכניות מפורטות ויתר מסמכי התכנון שיידרשו. .1.2.1

ליווי החברה בהכנת ועיצוב ההליך המכרזי לביצוע העבודות, לרבות ליווי הקבלן הזוכה ומתן שירותי  .1.2.2
 פיקוח עליון על עבודתו.

מעקב אחר  –הביצוע , לרבות, אך לא רק ופיקוח על  םניהול הפרויקט בכל היבטיו האדמיניסטרטיביי .1.2.3
לוחות זמנים, מעקב אחר תקציב, ביצוע אינטגרציה בין נציגי החברה השונים לבין בעלי התפקידים 

 השונים )מתכנן, מפקח, קבלן מבצע וכיוצב'(.

 מתן שירותי תחזוקה, שינוי ופיתוח  למערכת בקרה )סימפליסיטי(. .1.2.4

 באמצעותרבות "אב טיפוס" למתקן לצורך ביצוע הדגמה, ל ה ו/או הפעלה ו/או הרצה באמצעותהקמ .1.2.5
 שכירת ציוד זמנית.

 "(השירותים)להלן: " 

ככל ולצורך ביצוע עבודת תכנון מסוימת נדרש אישור של יועץ המוסמך תחת תחום מסוים )כגון: אדריכל,  .1.3
 קונסטרוקטור וכיוצב'(, יידרש הספק לבצע את השירותים באמצעות יועץ מוסמך כאמור.

החברה מבקשת להבהיר כי היא תהא רשאית בכל עת לפנות אל המציעים בבקשה לקבלת שירותי ייעוץ  .1.4
ובמקרה זה המציעים לרבות, אך לא רק: הנדסה אזרחית, הנדסה תהליכית  בתחום ההנדסה, על כל סוגיה,

 יהיו רשאים להשיב לפנייה זו אך ורק אם ביכולתם להעניק שירותים אלה.

החברה תעביר לכל ספקי המסגרת, מעת לעת, ובהתאם לצרכיה,  – מחיר פרטנית בקשה לקבלת הצעת .1.5
במסגרת הבקשה תפרט החברה את מהות שירותים ספציפיים. קבלת בקשה לקבלת הצעות מחיר ל

השירותים הנדרשים מאת הספק הזוכה, וכן תכלול בבקשה את כל הפרטים הדרושים, לרבות, אך לא רק: 
התפקידים הנדרשים לצורך מתן השירותים, היקף כוח האדם הנדרש למתן  לוח זמנים לביצוע, בעלי

השירותים וכיוצב'. החברה תהא רשאית לכלול בבקשה גם דרישות נוספות שבהם יידרש ספק המסגרת 
 הזוכה לעמוד )כגון: רישיונות, היתרים, ביטוחים וכיוצב'(.

שה שירותים הספציפיים שיכללו בבק ספקי המסגרת יידרשו להגיש הצעת מחיר מטעמם בהתאם לפירוט
יציע את המחיר נקב בבקשה לקבלת ההצעות הפרטנית. ספק המסגרת אשר הפרטנית, וזאת עד המועד אשר י

, למעט אם החליטה החברה יוכרז כזוכה ויספק את השירותים מושא הבקשההזול ביותר לביצוע השירותים 

 
 מכרז מסגרת מס'

  32-2020 
 מסמך ב

 מפרט השירותים 



 

 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.

 

 

34 

ובמקרה זה תיבחר ההצעה שתקבל את הציון  לכלול בבקשה לקבלת הצעות המחיר גם רכיבי איכות,
  .המשוקלל הגבוה ביותר

לאופן הבחירה והעברת הפניות המפורט החברה תהא רשאית שלא לנהוג בהתאם על אף האמור לעיל,  .1.6
במקרים של אי שביעות רצון משירותים קודמים שסופקו על ידי ספק המסגרת ו/או  לעיל 1.3בסעיף 

יקבע קריטריון נוסף/אחר אשר יזמנים ו/או מכל שיקול אחר, לרבות כל משיקולי זמינות, עומס ולוח 
 ., והכל בהתאם לשיקול דעת החברהבבקשה הפרטנית

החברה תהא רשאית לאפשר לספקי המסגרת ליתן חלק מן השירותים באמצעות קבלני  –קבלני משנה  .1.7
ם באמצעות קבלן משנה משנה שיועסקו על ידי ספק המסגרת. במקרה בו יתאפשר מתן חלק מן השירותי

מטעם ספק המסגרת, יצוין הדבר במסגרת הפנייה הפרטנית, וספק המסגרת יידרש ליתן את פרטי קבלן 
המשנה מטעמו. אין באפשרות לבצע חלק מן השירותים באמצעות קבלני משנה כדי לגרוע מאחריות ו/או 

 מהתחייבויות ספק המסגרת שיוכרז כזוכה בעבודה הפרטנית.

  כנון:שירותי הת .2

קדם פרויקט,  לרבותבמסגרת שירותי התכנון החברה תהא רשאית לבחון לחלק את הפעילות לשלבים  .2.1
ולהחליט לבצע את השלבים במלואם או חלקם מול המציע הזוכה בפניה פרטנית או לפצל  תכנון מפורט

 .בין מספר מציעים

 בחרה החברה להפעיל שירותי קדם פרויקט אלו יכילו:  .2.2

  .ניתוח והערכה של המצב הקיים מיפוי, אפיון, .2.2.1

 הגדרת יעדים ודרישות למצב העתידי.  .2.2.2

 בחינת תהליכים שונים לפתרון . .2.2.3

 הצגת החלופות והפתרונות המוצעים.  .2.2.4

 הערכת עלויות כללית ראשונית עבור כל אחד מהפתרונות המוצעים.  .2.2.5

 עבור תכנון מפורט:  .2.3

 יבוצע  תכנון מפורט לחלופה הנבחרת. .2.3.1

יוצגו  כל המשאבים הנדרשים  לפרויקט ולוח זמנים לביצוע  הפרויקט, זיהוי  בגמר התכנון המפורט .2.3.2

הנתיב הקריטי ומרווחי הציפה בפרויקט. ניהול המשאבים בפרויקט, פתרון בעיות עומס על 

 משאבים, רציפות הייצור בתקופת הפרויקט, ניהול באפרים והשרשרת הקריטית.

רה ויאפיין  את כל הבקרים ,אנלייזרים  ומכשור המתכנן בתכנון המפורט יתכנן את מערכת הבק .2.3.3

 הנדרשים. 

בסיום  התכנון המפורט באחריות המתכנן הראשי להכין  כתב כמויות הכולל אמדן עלויות, מפרט 

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

 ם למורכבות ומשתנים נוספים.פרטנית לקבלנים קיימים או כמכרז בהתא

 

 ליווי מקצועי של החברה בהתקשרויות הנדרשות ליישום התכנון  .2.4
במסגרת סל השירותים הניתן ע"י חברת התכנון, היא  תידרש למתן ליווי מקצועי לחברה בכל  שלבי  .2.4.1

הכנת מפרטים, איתור ספקי ציוד, הצעות  , החל מהקמת ההתקשרות מול קבלן ביצוע,הפרויקט
סדרה רגולטורית לציוד מיובא במידת אבעת הצורך, כתבי כמויות, רכישת יחידות ציוד, מחיר 

  הצורך וכל עבודה או/ו פעילות אחרת הנדרשת לביצוע הפרויקט.
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מתן שירותים הנדסיים הכוללים בין היתר עדכון תוכניות, שרטוטים, חישובים הנדסיים ותהליכיים,  .2.5
 ותיעוד וזאת על פי צרכי החברה.ביצוע סימולציות בתוכנות רלוונטיות 

  אלו יכללו: –בחרה החברה להפעיל שירותי ניהול ביצוע ופיקוח צמוד  .2.6

 ביצוע הפרויקט יתבצע על בסיס התוכניות המפורטות והמפרטים  לביצוע שנתנו ע"י חברת התכנון.  .2.6.1

בי מנהל הפרויקט בעצמו או באמצעות מפקח אחר  יהיה אמון על מתן שירותי פיקוח בכל של .2.6.2
 הביצוע. 

עבודת הפיקוח וניהול הפרויקט תתבצע באמצעות מפקחים, אשר הוצגו ואושרו במסגרת המכרז.  .2.6.3
 הוספת מפקח/מנהל פרויקט שלא נכלל במסמכי ההגשה תחייב קבלת אישור מראש מהחברה. 

מנהל התכנון יידרש לבצע " פיקוח עליון" בכל שלבי הפרויקט. מנהל התכנון וכן כל אחד ממתכנני  .2.6.4
 המשנה והיועצים יידרשו לקחת  חלק על פי הצורך בישיבות עדכון על פי צרכי החברה.

להציג מעת כן ווכל ישיבה אחרת הקשורה לפרויקט מנהל הפרויקט יידרש להשתתף בישיבות עדכון  .2.6.5
 לעת את התוצרים או סטטוס עדכני של ביצוע שלבי הפרויקט.

 לות מערכת )להלן:"תפ"מ"( נדרש למערכת הבקרה מנהל התכנון אחראי על כתיבה ועדכון תיאור פעו .2.6.6

מנהל התכנון/פרויקט  אחראי על יצירת מסכים רלוונטיים, לרבות סנכרון עם חברת ההנדסה  .2.6.7
שאמונה על מסכי הבקרה מטעם המזמין. על התפ"מ לכלול את כל פעולות המערכת הרלוונטיות 

 ורים והתניות.בלמערך שהוקם לרבות חי

  שירותי ניהול פרויקט/פיקוח צמוד אלו יכללו:בחרה החברה להפעיל  .2.7

בכל שלבי הביצוע השונים יבוצע ע"י "חברת התכנון " ניהול פרויקט ופיקוח צמוד על הפרויקט.  .2.7.1
משלב תחילת העבודה ע"י קבלן  באתר  ועד למסירת העבודה  לחברה לרבות הרצה, הגשת ספר 

 מערכת, שרטוטים. הפיקוח הצמוד יכלול בין היתר: 

ום נוכחות יומיומית באתר העבודה ולאורך כל שעות העבודה,  תוך הכרת הפעילות באתר לפרטים קי .2.7.2
ובכלל זה פעילויות הנערכות במקביל לעבודת הקבלן המבצע. בשלב  הקמת אלמנטים קריטיים 
 שיוגדרו בתכנון יהיה המפקח אחראי למתן אישור בתום כל שלב טרם מעבר לשלב הביצוע הבא.

 ושיטתי של הבדיקות הנדרשות עפ"י תכנית הפיקוח ופרוגרמת הבדיקות ככל שיידרשו. ביצוע שוטף  .2.7.3

מילוי שוטף של יומן העבודה, אשר יכלול בין היתר את פירוט העבודות המפקח יהיה אחראי  .2.7.4
שבוצעו, המשאבים אשר היו בשטח )כ"א, ציוד וכו'(, החתמת נציג הקבלן על דף היומן הרלוונטי 

 הול מעקב שוטף לסגירת הטיפול בנושאים שונים שיצוינו ביומן.לשבוע הביצוע וני

מעקב אחר התקדמות הביצוע על פי התכנון המקורי. קבלת לוחות זמנים מעודכנים בהתאם לצורך.  .2.7.5
 כל פיגור משמעותי ביחס ללוח הזמנים המקורי המוכתב בחוזה ירשם וידווח. 

ל פי המפרטים, תיעוד כל המסמכים איכות החומרים והמוצרים המסופקים לאתר עאת לוודא  .2.7.6
 לרבות תוצאות הבדיקות הנדרשות בהקשר לכך ומעקב אחר יישום הנחיותיו.

 המפקח יאשר את הכמויות המצוינות בדפי החישוב שיוגשו על ידי הקבלן. .2.7.7

בדיקת מחירי הסעיפים החריגים בחשבון הקבלן. אישור סופי של סעיפים אלה יהיה באחריות נציג  .2.7.8
 החברה.
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לזמן ביקורי פיקוח עליון של צוות התכנון על בסיס קבוע. המפקח ינהל תיוק ומעקב ביצוע הוראות  .2.7.9
 הנגזרות מתוך דוחות הפיקוח העליון.

רישום של קבלני המשנה, הספקים וצוותי העבודה הפועלים באתר, ויוודא כי הם אכן אלה  .2.7.10
 בלן.שאושרו על ידו בשלב אישור תוכניות העבודה שהוגשו על ידי הק

( המפרט את 10:00הגשת דו"ח שבועי בכל יום ראשון )עד שעה על  הפרויקטבאחריות מנהל  .2.7.11
התקדמות הביצוע באתר, בשבוע החולף, אשר יכלול בין היתר עבודות שבוצעו, כמויות, יחידות ציוד 
 שהותקנו,  סיכום עלויות ביצוע מצטברות, אומדן לעלות העבודה הסופית, התייחסות לעמידה בלוח

הזמנים, עדכון ההתקדמות בלו"ז )גאנט(, בעיות איכות ביצוע ובעיות מיוחדות, סיכום אירועים 
חריגים ונושאי בטיחות. תקלות וסטיות חריגות ידווחו מידית על פי הצורך. הדוח הנ"ל יוגש בתפוצה 

 שתוגדר מפעם לפעם ע"י נציג החברה.

 ז הקבלן ליישום.יהיה אחראי על קיום כלל דרישות מכר הפרויקט מנהל  .2.7.12

 סנכרון מלא עם נציג מטעם מזמין וכפוף להנחיותיו. .2.7.13

במהלך חיי הפרויקט, הן בשלב התכנון והן בשלב הביצוע, רשאי המזמין, בתדירות הרלוונטית  .2.7.14
 או מנהל הביצוע\לטעמו, לקיים דיוני מעקב לבחינת התקדמות הפרויקט בנוכחות המתכנן הראשי ו

 .כי הפרויקטככל שידרש על ידו בהתאם לצר

דוחות ביניים לסיכום השלמת אבני   המתכנן / מנהל הפרויקט ככל ויידרש ע"י המזמין, יוכנו ע"י  .2.7.15
 בדרך. 

 ביצוע תהליכי ההרצה.  .2.7.16

חברת התכנון תהיה אחראית למסירת המתקן  –מכיוון שבפרויקט יופעל פיקוח צמוד באתר  .2.7.17
 . - FTK (Full Turn Key) Manufacturerבתום כל הפעולות והעבודות כ

 לו"ז:  .2.8

 הגדרת לוחות זמנים לביצוע תוגדר מראש במסגרת הפניה הפרטנית .  .2.8.1

לא הוגדרו לוחות זמנים במסגרת הפניה הפרטנית יהיו הזמנים המפורטים מטה כזמנים המחייבים  .2.8.2
 לשלבי הפרוייקט בפניה הפרטנית : 

ע הזוכה ובכל של המצי ההמתודולוגישלב התכנון הראשוני יוצג לחברה בהתאם למסמך  .2.8.2.1
 ימי עסקים.  35 -מקרה לא יותר מ 

ימי עסקים מסיום של  7הצגת החלופות תאושר מול נציגי החברה בישיבה שתתואם תוך  .2.8.2.2
 התכנון הראשוני. 

שלב התכנון המפורט יוצג לחברה בהתאם למסמך המתודולוגיה של המציע הזוכה  .2.8.2.3
 קים. ימי עס 90 –מאישור החלופה הנבחרת ובכל מקרה לא יותר מ 

 החברה תהא רשאית לאפשר דחיה במועדים האמורים, באישור כתוב ומראש.  .2.8.2.4

  מרכיבים כלולים בהצעת הספק לפניה פרטנית: .2.9

שירותי התכנון כוללים את כל ההוצאות הנדרשות לביצועו לרבות העסקת מנהל  תכנון ומנהל  .2.9.1
צורך פגישות בנאות חובב, פרויקט, העסקת יועצים שונים )פנימיים וחיצוניים(,מפקחים,  נסיעות ל

 הדפסת תכניות הגשה במידת הצורך ועוד. 
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ככל שחברת ההנדסה תמצא לנכון שעליה לקיים התקשרות עם יועצים חיצוניים הנדרשים לביצוע  .2.9.2
 מושלם של עבודות התכנון הנדרשת ויישומה, תהיה עבודתם כלולה במסגרת הפעילות.

 WORD, PDF, DWGח וקבצים דיגיטליים מהסוג כלל החומר ותיק הפרוייקט יועברו כעותק קשי .2.9.3
למזמין. המזמין רשאי מעת לעת לדרוש את קבלת החומר שהוכן נכון למועד הדרישה ואילו מנהל 

 ימי עסקים לכל היותר.  3הפרוייקט יידרש להעביר לו את הקבצים העדכניים תוך 

מתקן אשר יסופקו לכלל ה AS MADEבתום הפרויקט יבוצע עדכון תרשימי תהליך ושרטוטים  .2.9.4
 PDF, DWGכעותק קשיח וקבצים דיגיטליים מהסוג  

  זכויות יוצרים: .2.10

הוא בעל בכל העבודות שיבוצעו על ידו עבור החברה ויעשה על ידו שימוש בהם  , הספק מצהיר כי  .2.10.1
זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים והזכויות האחרות הגלומות באספקת 

"הזכויות הקנייניות"(, ולגבי  –ש בהם על ידי החברה והמשתמשים )להלן השירותים והשימו
הזכויות הקנייניות שאינן בבעלות הספק, שיש בידו כל האישורים הדרושים מטעם בעלי הזכויות 

האמורות כדי לאפשר לו לספק את השירותים ולהתקשר בהסכם זה; כן מצהיר הספק כי אין ולא 
פגיעה בזכויות הקנייניות או בכל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו, יהיה בשימוש בשירותים משום 

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

כל  האמצעים והפטנטים שייווצרו במהלך תכנות, זכויות היוצרים על התכנון, מובהר בזאת  .2.10.2
 החברה כמפורט בהוראות ההסכם. יהיו בבעלות ים שיבוצעו ע"י הספק הפרויקט

  אחריות: .2.11

בידי החבר   יישומוועד ילווה את החברה משלב התכנון  , הוא הספקבכל הפרויקטים שיבוצעו על ידי  .2.11.1
משלב התכנון וכולל שלב הביצוע כולל הספק כגורם מתכלל של הפעילות  או כל גורם אחר מטעמה. 

. בסיום הפרויקט  FTK (Full Turn Key) Manufacturer -פיקוח צמוד באתר יוגדר כ  מתן שירותי 
 את הפרויקט בשלמותו לחברה.  באחריות הספק למסור 

לחברה אחריות בגין טיב ואיכות השירותים שניתנו על ידו, לרבות תוצרי חברת התכנון תעניק  .2.11.2
ברה השירותים שניתנו על ידה. ככל והנתונים סופקו על ידי החברה, מתחייב הספק להתריע בפני הח

 במקרה של העדר נתונים ו/או קבלת נתונים חלקיים ולפעול בהתאם להנחייתה.

מובהר כי החברה תהא רשאית לקבוע במסגרת הפנייה הפרטנית מתן שירותי אחריות ארוכות או  .2.11.3
 שונים או נוספים בהתאם לסוג השירותים שיידרשו.

  כללי: .2.12

ם/תוצרים במסגרת הפניה שירותיתנאים/דרישות/ או להסיר החברה תהא רשאית להוסיף .2.12.1
 הפרטנית. 

אינם  2הסרה תתבצע באמצעות סעיף ייעודי בפניה אשר יכלול אילו מסעיפי המפרט בסעיף  .2.12.2
 כלולים במסגרת המענה לפניה הפרטנית. 

השינויים והתוספות המופיעים במסגרת הפרטנית יהיו חלק ממפרט השירותים ויש בהם להוסיף  .2.12.3
 למפרט הקיים. 

  פעילות באתר: .3

 מסגרת השירותים ייתכן והספק או מי מטעמו יידרש בשהייה פיזית באתר החברה בנאות חובב. ב .3.1
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כל כניסה לאתר תחייב תיאום מראש עם נציג החברה, הדרכה בתוקף )הדרכה תוענק ע"י החברה ועל  .3.2
הגנה  חשבונה(, לבוש מלא )שרוולים ארוכים(, נעלי בטיחות וכובע מגן. ככל שיידרשו אמצעים נוספים כגון

 נשימתית או שמע אלו יסופקו על ידי החברה. 

  :GEמתוצרת  Simplicityתחזוקת מערכת הפעלה מתוצרת  .4

אחזקת תוכנת בקרים  לקבלת שירותי ספקי המסגרת החברה תקיים פניה פרטנית בחירת לאחר  .4.1
 מתוכנתים וממשקי ההפעלה במפעל החברה. 
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 הסכם
 2020שנערך ונחתם בתל אביב ביום ________לחודש ________שנת 

 
 בין

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

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

 לבין
______________________ 

 ____תאגיד/עוסק מספר _________
 מרחוב _________________

 (ספק המסגרת" "" או הספק")להלן: 
 ;מצד שני

פיקוח וניהול תכנון, למתן שירותי להציע הצעות  32/2020פומבי מסגרת פרסמה מכרז והחברה   הואיל
 "המכרז"להלן: )פרויקטים הנדסיים עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ של  פרויקטים

 (;מה" בהתאהשירותיםו"

, עליון,פיקוח הוא עוסק במתן שירותי תכנון  , כיהמכרזמצהיר, לאחר שקרא את כל מסמכי  והספק והואיל
הנדרשים יש בידו את כל האישורים כאמור וכי ניהול פרויקט, ניהול ביצוע ופיקוח על ביצוע העבודה 

על מנת לבצע את השירותים הסכם זה ועל פי כל דין, כי הוא בעל ניסיון ובעל האמצעים הנדרשים  על פי
ובהסכם זה להלן, וכי הוא נכון לבצע את השירותים בהתאם לתנאי ההסכם ובתמורה  במכרזכמפורט 

 לסכומים הנקובים בו;

 למתן השירותים;כחלק מספקי המסגרת בספק וועדת המכרזים של החברה החליטה על בחירה  והואיל

 מות אליהם הגיעו;וברצון הצדדים להעלות על הכתב את ההסכ והואיל

 :אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן

 מבוא, נספחים וכותרות .1

 .הימנוחלק בלתי נפרד  יםמהוו ונספחיו המבוא להסכם זה .1.1

 כל משקל בפרשנות ההסכם.  ןכותרות הסעיפים בהסכם זה ניתנו למען הנוחות בלבד ואין ליתן לה .1.2

להצעתו, לרבות הצעת המחיר, ייחשבו כחלק בלתי  ספקהוכן כל המסמכים שצרף  המכרזכל מסמכי  .1.3
 פרד מהסכם זה ויצורפו כנספח א' להסכם זה.נ

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

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

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

 מכרז מסגרת מס'
  32-2020 

 'גך מסמ
 הסכם ההתקשרות
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 נספחי ההסכם: .1.6

 מסמכי הצעת הזוכה  – נספח א'
 ביטוח – 'בנספח 
 התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים – 'גנספח 

 נוסח ערבות ביצוע – נספח ד'
 נספח בטיחות – נספח ה'

 מהות ההסכם .2

בקשה לקבלת הצעות  שנבחרו במסגרת הליך מכרזי זה , החברה תעביר מעת לעת לספקי המסגרת .2.1
את המידע הרלוונטי הזמין שיש בידיה. , וככל הניתן, תספק להם םיפרטני למתן שירותים מחיר 

מובהר כי המידע כאמור לא יהווה מצג מצד החברה, ובאחריות הספק לבחון את כל הנתונים 
 והמידע הדרושים לו לצורך הגשת הצעתו.

פנתה החברה, יחויבו בהגשת מענה לבקשה הפרטנית עד המועד שייקבע אליהם  ספקי המסגרתכל  .2.2

וזאת בהתאם לפורמט ולדרישות שיצוינו במסמכי ככל וייקבע,  קדים,לרבות השתתפות בסיור מ בה,
 הבקשה הפרטנית.

אשר הצעת המחיר שלו תהא הנמוכה ביותר יוכרז כספק הזוכה לביצוע עבודה זו. על אף  הספק .2.3
מסגרת אשר הציע את הצעת לספק האמור, החברה תהא רשאית שלא להעביר את ביצוע העבודה 

משיקולים של אי שביעות רצון מביצוע עבודות קודמות ו/או הפרות של  המחיר הזולה ביותר וזאת
התחייבויותיו ו/או עומס  עבודה שאינו מאפשר את ביצוע העבודות בלוחות הזמנים הקבועים ו/או 

 כל שיקול רלוונטי אחר.

תהא רשאית החברה לקבוע במסגרת הפנייה הפרטנית אמות מידה  לעיל , 2.3למרות האמור בסעיף  .2.4
הזוכה יהיה זה שהציון המשוקלל  הספקולקבוע כי  –כגון: זמינות, לוחות זמנים וכיוצב'  –ספות נו

 שלו המכיל את אמות המידה  הנוספות והמחיר הינו הגבוה ביותר ולהכריז עליו כספק זוכה. 

, כולם או חלקם, על מנת לקבל הבהרות ו/או השלמות לספקי המסגרתהחברה תהא רשאית לפנות  .2.5

 לפנייה הפרטנית וזאת על מנת שתתאפשר השוואה בין ההצעות שיוגשו.למענה 

מובהר כי החברה אינה מתחייבת להעברת בקשות פרטניות לקבלת הצעות מחיר בהיקף כלשהו  .2.6
 .הספקו/או בכלל, ואינה מתחייבת להיקף השירותים שיימסר בפועל לביצוע 

 של ההסכם.אי הגשת הצעת מחיר פרטנית עלולה להיחשב כהפרה יסודית  .2.7

בהתאם למועדים  ו המלא של המזמיןמתחייב להשלים את מתן השירותים לשביעות רצונ הספק .2.8
איחור במתן השירותים יהווה הפרה יסודית של הסכם זה  .המפורטים בהזמנת העבודה הפרטנית

 ושל התחייבויות הספק על פיו.

נוספות כדוגמה שרותי  ביצוע עבודות להתקשרות פרטניתה יבפני מהספקהחברה רשאית לדרוש  .2.9
כחלק יהיה חייב לתמחר את השירות ולספקו  והספקמדידה, שרותי בדיקות קרקע  וכו' 

 מהשירותים הניתנים על ידו.

 באמצעות: הספקהשירותים יינתנו על ידי  .2.10

של הכנה לביצוע  כן על ניהול הו מלאהתכנון ה אשר יהא אמון על ניהול מנהל התכנון .17.1.5
 תי פיקוח עליון לביצוע הפרויקט. הפרויקט כולל מתן שירו

אשר יהא אמון על ניהול  פעילות הפרויקט והקשר עם נציגי החברה כולל  מנהל הפרויקט .17.1.6
 תאום פעולות תכנון, רכש ולוחות זמנים וכיוצב'.
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תקופת כל לאשר יהא אמון על ניהול ביצוע העבודות ויבצע פיקוח צמוד על העבודות  מפקח .17.1.7
 . תכנית העבודה תוגדר במסגרתהביצוע אשר 

החברה תפרט בכל פנייה פרטנית באם נדרש ספק המסגרת להציג את כל בעלי התפקידים 
שלעיל, או חלק מהם, וכן אם נדרשים בעלי תפקידים נפרדים לכל חלק בפרויקט או שניתן 

 יהא להציג בעל תפקיד אחד שיענה על מספר צרכים.

החברה, כפי שימונה על ידי החברה מעת לעת, מתחייב לפעול בשיתוף פעולה מלא עם נציג  הספק .2.11
לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולעדכן אותו ולתאם עימו את כל הדרוש בקשר עם מתן השירותים. במועד 

 חתימת הסכם זה נציג החברה יהיה _________________.

יחס במתן שירותי התכנון בבלעדיות כלשהי  לספקאין בהסכם זה ובנספחיו כדי להקנות מובהר כי  .2.12
וכי המנהל יהא רשאי לבצע כל שלב של העבודות  ,לשלב או מספר שלבים בביצוע העבודות בפרויקט

אחר או בעצמו או באמצעות צד ג' כלשהו בכל עת, במהלך ו/או לאחר ביצוע  ספקבאמצעות 

 העבודות, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

לל הוראה מתאימה בפנייה תיכככל ותידרש לצורך ביצוע העבודות הוצאה של היתר בנייה,  .2.13
ואילו החברה תישא בהוצאת האגרות, המיסוי  הספקהוצאת ההיתר תעשה על ידי הפרטנית, כאשר 

 וההתאמות הנדרשות לשם כך. 

תיכלל הוראה מתאימה ככל ותידרש לצורך ביצוע העבודות הוצאה של היתר פליטה חדש או עדכונו  .2.14
 לחברה ליווי מקצועי בכל השלבים.  להעניק הספקיידרש בפנייה הפנייה ובמקרה זה 

 הספקהצהרות והתחייבויות  .3

 מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן :  הספקמבלי לגרוע מיתר התחייבויותיו בהסכם זה, 

הינו בעל הכישורים, הידע, האמצעים  כיליתן את השירות ו דיןכל על פי ו/או מוסמך כי הוא מורשה  .3.1
הסכם להוראות כל דין,  נה המלאה של החברה ובהתאםלשביעות רצו את השירותיםתן יוהיכולת ל

 . בעת לעת החברהזה והוראות 

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

וסיום  מתן השירותיםימשיכו להיות ברשותו עד לסיום כי אמצעים אלה שיקבעו על ידי החברה, ו
ח האדם המועסק על ידו מחזיק ומצהיר כי כ הספקפי הסכם זה. -ביצוע מלוא התחייבויותיו על

 .  מתן השירותיםלעל פי כל דין  , בסיווגים ובהסמכות הדרושיםשיונותיבר

ורים לביצוע השירותים נשוא הסכם זה, וכן הוא מכיר את הנהלים, התקנות והוראות כל דין הקש .3.3
כל דין ו/או הנחיות אחרות מטעם רשויות מוסמכות של מדינת ישראל, והוא מתחייב למלאם 

 בקפידה במהלך מתן השירותים נשוא הסכם זה.

-כי ביכולתו לספק את כלל השירותים הנדרשים לביצוע העבודה, לרבות האישורים וההיתרים על .3.4
דם, הציוד והאמצעים הנחוצים לשם כך, והוא מתחייב כי יהיה בעל יכולת כאמור פי כל דין, כח הא

 במשך כל תקופת ההסכם.

אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, בין על פי דין, בין מכוח חוזה ובין מכוח התחייבות אחרת כי  .3.5
ו בביצוע כלשהי שלו, לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, וכי אין בחתימתו על ההסכם א

 התחייבויותיו על פיו משום הפרה של חוזה או התחייבות אחרת שלו.

הוא בעל הרישיונות, ההיתרים והביטוחים הנדרשים על פי דין למתן השירותים נשוא הסכם זה,  .3.6
חידוש כל הרישיונות ו/או ההיתרים -והוא יתמיד בכך כל עוד הסכם זה יעמוד בתוקפו. מוסכם כי אי
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לפי הסכם זה  הספקדרשים ו/או שידרשו מעת לעת לצורך ביצוע התחייבויות ו/או הביטוחים הנ
 ו/או בהתאם לדרישות המכרז ו/או הדין )לפי המחמיר ביניהם( יהוו הפרה יסודית של ההסכם. 

בביצוע השירותים נשוא הסכם זה הוא, יעסיק עובדים, מנוסים וכשירים, הרשאים לבצע את  .3.7
אשר הוצג על  העובדוא מתחייב להעמיד לטובת ביצוע השירותים את השירותים על פי כל דין, וכן ה

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

יו ו/או נותני שירותים מטעמו, כולל התנאים מתחייב לשלם בעצמו ועל חשבונו את שכרם של עובד .3.8
יעסיק את העובדים בהתאם לשעות העבודה  הספקהסוציאליים ויתר ההוצאות בקשר להעסקתם. 

להעסיק את  הספקוהמנוחה לפי כל דין, ויימנע מלהעסיק אותם בשעות החורגות מהן. התחייבות 
ם זה, והפרתה תיחשב להפרה עובדיו בהתאם להוראות כל דין הינה התחייבות יסודית בהסכ

 יסודית.

 כי ברשותו ו/או ברשות מי מטעמו ציוד מתאים למתן שירותים לפי הסכם זה.  .3.9

ו/או מי מטעמו יספקו את השירותים נשוא הסכם זה בתיאום עם צדדים שלישיים אשר יפעלו  הספק .3.10
יהיה צורך בכך, עבור ו/או מטעמו של המזמין, וכל אדם ו/או גוף אחר עליו יורה המזמין. ככל ש

פעולה עם המזמין ו/או עם צדדים שלישיים מטעמו והכל באופן שיאפשר את ביצוע  הספקישתף 
השירותים באופן יעיל, מהיר, איכותי ומיטבי, ומבלי להפריע לפעולות המזמין ו/או הצדדים 

 השלישיים מטעמו.

ם אספקת השירותים מתחייב לשלם בעצמו ועל חשבונו כל סכום ו/או הוצאה שידרשו לש הספק .3.11
 נשוא הסכם זה.

הוא מכיר את הנהלים, התקנות והוראות כל דין הקשורים לביצוע השירותים נשוא הסכם זה, והוא  .3.12
להחזיק  הספקמתחייב למלאם בקפידה במהלך מתן השירותים נשוא הסכם זה. בכלל זאת מתחייב 

 בכל עת במהלך ההתקשרות בכל אחד מהאישורים והרישיונות הבאים:

ישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול א .3.12.1

 ;1976-חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

 כל רישיון ו/או אישור אחר הנדרשים על פי דין למתן השירותים על פי הסכם זה. .3.12.2

ת אישורו והסכמתו הוא לא יעסיק קבלני משנה בביצוע השירותים אלא אם קיבל, מראש ובכתב, א .3.13
 של המזמין. 

אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, בין על פי דין, בין מכוח חוזה ובין מכוח התחייבות אחרת  .3.14
כלשהי שלו, לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, וכי אין בחתימתו על ההסכם או בביצוע 

 ו. התחייבויותיו על פיו משום הפרה של חוזה או התחייבות אחרת של

כי אין לו והוא לא ייקח על עצמו כל התחייבויות אחרות העלולות למנוע ו/או לעכב ו/או לשבש ו/או  .3.15
להעמידו בניגוד עניינים ביחס לביצוע התחייבויותיו במהלך תקופת הסכם זה, וזאת באיכות 

 ובמועדים כמפורט בהסכם זה ובנספחיו.

משום הפרה כלשהי בדרך של מעשה ו/או מצהיר כי אין בחתימתו על הסכם זה ובביצועו  הספק .3.16
 מחויב ו/או כפוף לו.  הספקמהווה צד לו ו/או של כל דין אשר  הספקמחדל, של כל הסכם אשר 

כי  לספקכי ידוע לו שהחברה אינה מעניקה לו הרשאה בלעדית להענקת השירותים. כמו כן ידוע  .3.17
ות דומה או רעיל ולקיים שישירותים אחרים להפ החברה תהא רשאית בכל עת להתיר גם לנותני

 הכל על פי שיקול דעת הבלעדי. –מקביל 
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או באתרי הפרויקט קיימות קרקעות מזוהמות או החשודות כמזוהמות, ייתכן והוא מודע לכך ש .3.18
להישמע יגיע לאתר הפרויקט הוא מתחייב  שהספקשונים. בכל עת שקיימים חומרים מסוכנים 

וכן לנקוט בכל אמצעי או מי מטעמו, או מנהל האתר ו/ו/להוראות הבטיחות של ממונה הבטיחות 
הזהירות 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 

 בלבד. הספקהאחריות בענין זה תוטל על 

יר כי בדק את כל הבדיקות הנחוצות לצורך הגשת הצעתו ויכולתו לעמוד בכל מצה הספק .3.19
התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג 

 שהוא כלפי החברה בקשר עם כך.

ל תביעה הוא יפעל בהתאם להוראות כל דין רלוונטי וכל נוהל בנושא בטיחות, ויישא באחריות לכ .3.20
 שתוגש נגדו או נגד המזמין ו/או נגד מי מטעמו עקב הפרתם.

 כוח אדם .4

הפנייה הפרטנית יינתנו באמצעות בעלי התפקידים שזהותם נשוא השירותים מתחייב כי  הספק .4.1
  "(.הספקנציג להלן: "תפורט בהצעת הספק לפנייה הפרטנית )

או  הספקעל ידי נציג יינתן  פרטנית ,בכל עבודה  מצהיר, כי הוא מודע לכך שמתן השירותים הספק .4.2
אחד מהם – הספקתחת פיקוחו האישי, מהווה תנאי עיקרי ויסודי של הסכם זה. היה וייבצר מנציג 

על  לספקלמלא את תפקידו כאמור, מכל סיבה שהיא, תהא החברה רשאית להודיע  -או חלק מהם
זאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר , ולביצוע העבודה הפרטנית או ההסכם בכללותו  ביטול הסכם זה

 העומד לה על פי הסכם זה ועל פי כל דין.

יוכל להפעיל בעלי מקצוע ו/או עובדים אחרים מטעמו  הספקמבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר, כי  .4.3
ביחס לכל עובד  מאת החברהבקשר עם השירותים, ובלבד שקיבל על כך אישור מראש ובכתב 

  שיועסק במתן השירותים כאמור.  

 תיאום ודיווח .5

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

 למנהל הפרויקט פיקוח מלא על ביצוע השירותים. 

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

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

ן וחשבון בכתב על התקדמות השירותים, לחברה די הספקבכל מועד שייקבע על ידי החברה, יגיש  .5.3
ובכלל זה ימסור לחברה, על פי דרישתה, את כל המסמכים אשר נערכו על ידו עד לאותה עת בקשר 

לחברה, ולפי דרישת החברה גם לכל גוף אחר הפועל מטעם  הספקעם השירותים. בנוסף, ימסור 
לדרוש כי  תרשאיותים. החברה החברה, דיווחים שוטפים, בכתב ובעל פה, בנוגע להתקדמות השיר

מהחברה לקבל , במידת הצורך, הספקדאג יכן  האמורים, או חלקם, ייערכו בכתב.דיווחים ה
  . והרשאה והנחיות לגבי המשך פעולותי

ת החברה , רשאיבשירותי התכנוןלדווח על כל התקדמות, פעולה ובעיה  הספקמבלי לגרוע מחובת  .5.4
, הספקאו המצוי בידי או לדרוש לעיין בכל מסמך בקשר עם ו/ הספק ילבקר במשרד האו מי מטעמ

 עת. לבצע את הבדיקות בכל חברהמתחייב לאפשר ולסייע ל והספק



 

 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.

 

 

44 

ימסור לחברה כל חלק של השירותים שהושלם על ידו לאישורה. העבירה החברה את  הספק .5.5
וצאה , על חשבונו, את התיקונים המתחייבים ו/או הנדרשים כתהספק, יבצע לספקהערותיה 

בלוחות הזמנים  הספקמההערות האמורות, וזאת תוך פרק זמן סביר, אשר יבטיח את עמידת 
 הקבועים בהסכם זה ו/או הנדרשים על ידי החברה. 

את התכנון ו/או  מי מטעמהו/או  החברהאישור ב ה אוהסכמאין במוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי  .5.6
שירותים להמקצועית הבלעדית  ומאחריות הספקאת  שלב כלשהו משלבי השירותים, כדי לשחרר

 .והניתנים על יד

 תקופת ההסכם .6

חודשים, שתחילתה במועד שייקבע ע"י  24הינה בת עם כל אחד מספקי המסגרת תקופת ההתקשרות  .6.1
לכל  נוספות ( תקופות2)עד שתי החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות ב. החברה
וזאת בהודעה שתימסר ע"י החברה  –"( התקופה המוארכת: ")להלן חודשים 12, כל אחת בת היותר

ההתקשרות ו/או התקופה המוארכת, לפי העניין. הוארכה תקופת  יום לפני תום תקופת 30לזוכה 

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

שירותים לביצוע, תחליט  לספקופת ההתקשרות עדיין נותרו על אף האמור ,במקרה שבו בתום תק .6.2
יסיים את מתן השירותים או יסיימם במועד מאוחר למועד סיום תקופת  הספקהחברה האם 

 ההתקשרות.

 תתחלק לשתי תקופות:מושא פנייה פרטנית לפרויקט  הספקעל ידי  מתן השירותיםתקופת ככלל,  .6.3

הזוכה ועד  ספק המסגרתקב בצו התחלת עבודות ללמן המועד שיינהינה , התכנון תקופתא. 
 . אשר יאושרו על ידי החברה 3למסירת תוכניות ומפרטים לביצוע

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

 רת הזוכה.המסג

בתום תקופת התכנון תקבע החברה את מועד תחילת ביצוע העבודות וספק  - הביצוע תקופת
המסגרת הזוכה יידרש להעניק שירותי ניהול פרויקט, פיקוח עליון ופיקוח צמוד באמצעות 

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

ייתכן כי אלו יוענקו לכל אורך תקופת מתן  –רויקט במידה ויידרש מתן שירותי ניהול פ
בהתאם לשיקול דעת  –השירותים או רק לגבי תקופת התכנון או רק לגבי תקופת הביצוע 

 החברה, והכל כפי שיוגדר בפנייה הפרטנית.

או לחילופין קבלת  על אף האמור החברה תהא רשאית לקבוע בפנייה הפרטנית תקופות שונות
הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי וכפי  –פת התכנון או רק לתקופת הביצוע שירותים רק לתקו

  שייקבע בפנייה הפרטנית.

על אף האמור לעיל, רשאית החברה בכל עת ומכל סיבה שהיא לבטל את ההסכם ולהביא את  .6.4

. ניתנה הודעה כאמור יסתיים ההסכם לספקפיו לידי גמר על ידי הודעה בכתב על כך -ההתקשרות על
 לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין כך. ולספקך שיהיה נקוב בהודעת החברה בתארי

                                                 
 תכניות מאושרות  שניתנות לקבלן לביצוע העבודה -תכניות לביצוע 3



 

 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.

 

 

45 

יבצע כל שלב בשירותים שלא נקבע לו מועד, כל אימת שייקבע על ידי החברה כי הינו דרוש  הספק .6.5
מבחינה מקצועית, תוך זמן סביר, אשר יבטיח את השלמת שירותי התכנון בהתאם ללוח הזמנים 

 הנ"ל. 

 לספק לא הייתה הספקנציג ח עליון או תנאים אחרים שלדעת ועקב כ וע השירותיםנגרם עיכוב בביצ .6.6
שנקבעו , רשאית החברה לדחות בכתב את מועדי הביצוע ו/או יכולת למנוע אותם שליטה עליהם

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

ייד עם התרחשות או אי התרחשות של אירוע, שלדעתו יש בו כדי לגרום יודיע לחברה מ הספקנציג  .6.7
  לעיכוב בלוחות הזמנים. 

היה לקוי, חסר, רשלני או בלתי  הספקעל ידי  השירותיםהיה ומתן מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה,  .6.8
או במקרה  ,לא קיים אחר הוראותיה שהספקאו , החברהדעתה הבלעדי של מקצועי, לפי שיקול 

החברה תהא  ,הספקשנקבעו במסגרת העברת הפרויקט לידי  לא עמד בלוחות הזמנים פקשהס
ימים ובה פורטו  7רשאית להביא לביטולו המידי של חוזה זה, ובלבד שנתנה על כך התראה בת 

והטעון תיקון לא תוקן באופן מלא לשביעות  יםטענותיה ודרישותיה באשר לאופן מתן השירות
 האמורים.הימים  7רצונה במהלך 

תהא רשאית לבטל את הסכם זה באופן מידי וללא מתן החברה מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .6.9
 הודעה מוקדמת, במקרים הבאים:

כפושט רגל, למינוי  והוגשה בקשה למינוי כונס נכסים )זמני או קבוע(, להכרזת הספקנגד  .6.9.1
או  ,באיחוד תיקיםנמצא  פקהסאו אם  ,יום 60תוך בוטל מפרק )זמני או קבוע( והמינוי לא 
 אם הוגשה בקשה לאיחוד תיקים;

 ועיקול זה לא הוסר תוך שבועיים. הספקשל  וצו עיקול על נכס מנכסי הוטל .6.9.2

באופן אשר על פי שיקול דעתה הסביר של החברה  הספקהעסקי או הכספי של  ושונה מצב .6.9.3
 על פי החוזה. ובויותילבצע כיאות את התחיי הספקשל  ועלול להשפיע מהותית לרעה על יכולת

 העביר ו/או המחה זכויותיו ו/או חובותיו ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה לצד ג'.  הספק .6.9.4

, לרבות חובות הנאמנות חברהנמצא במצב שעלול להעמידו בניגוד עניינים עם חובותיו ל הספק .6.9.5
 שירותים.והאמון, ואשר עלולים ליצור ניגוד עניינים כאמור לעיל ו/או קשורים למתן ה

 אינו מעניק את השירותים בזמינות המצופה בהתאם לסוג האירוע ומועדי התגובה. הספק .6.9.6

אינו מקיים את  שהספקו/או עבודתו ו/או תוצריו או  הספקאינה שבעת רצון מתפקוד החברה  .6.9.7
 התחייבויותיו לפי הסכם זה.

הודעה בכתב  ימים ממועד קבלת 3הפר את ההסכם הפרה יסודית ולא תיקן אותה תוך  הספק .6.9.8
 על כך מאת החברה.

, החברהשל  הח כל דין או הסכם, זכויותיובכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכ .6.10
 שארו בתוקפם המלא, כאילו לא בוטל ההסכם.יי הספקחובותיו של 

 תמורה בגין לספקדלעיל, תשלם החברה  6.8-6.9הובא ההסכם לידי גמר כאמור בסעיפים  .6.11

ו לה בפועל בניכוי הוצאותיה ו/או נזקיה הישירים ו/או העקיפים על פי תחשיביה. השירותים שניתנ
לא תהא כל  ולספק, שכר ו/או פיצוי ו/או תשלום נוסףזכאי לכל  הספקמלבד תשלום זה, לא יהיה 

 טענה או תביעה בקשר לכך. 

ה רשאית תהא החברמכל סיבה שהיא, דלעיל,  6.8-6.9סעיפים בהובא ההסכם לידי גמר כאמור  .6.12
ללא תשלום  הספקלאחר ולהשתמש לצורך כך בכל מסמך שהוכן על ידי  השירותיםביצוע את למסור 
לא תהיינה כל טענות, דרישות או תביעות מכל סוג שהוא בשל שימוש בזכותה זו. מוצהר  ולספק
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עביר את כל המסמכים על סוגיהם יא וכבון במסמכים, והילא תהא כל זכות ע לספקומוסכם, כי 
מודגש, כי אין באמור  ספקלמען הסר  , ללא תמורה, לידי החברה.וחברה והמצויים אצללהשייכים 

, לרבות דרישה להשבת כספים בגין נזקים הספקכלפי החברה לעיל כדי לגרוע מטענות וזכויות 
 דלעיל.  6.8-6.9שנגרמו לה עקב אחד או יותר מהאירועים המפורטים בסעיפים 

גרוע מזכויות הצדדים לבטל הסכם זה במקרה של הפרתו היסודית על ידי מי אין באמור לעיל כדי ל .6.13
 .1970-מהם, בהתאם להוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם( התשל"א

תשמור החברה מכל סיבה שהיא, החברה ידי -, יובהר כי אם ההסכם יבוטל עלספקלמען הסר  .6.14
סיפק לה במסגרת השירותים, ומוסכם  הספקאשר מסמכי הביטוח  אתבבעלותה ובחזקתה המלאה 

 תהא לה זכות מלאה בהם.  חברהעל הצדדים כי ל

 איסור הסבת החוזה .7

למסור  את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או רשאי להסב לאחר הספק אין .7.1

 מראש בכתב. החברהלאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת 

מראש  החברהל העבודה כולה או מקצתה, אלא בהסכמת רשאי למסור את ביצועה ש הספקאין  .7.2
בכתב על רצונו למסור את ביצועו של חלק כלשהוא מהעבודה לקבלן  לחברה הספקובכתב. הודיע 

בכתב תוך זמן סביר על הסכמתו או התנגדותו  לספקמנהל הפרויקט משנה, שיצוין בהודעה, יודיע 
 לכך.

לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה במפורש בהתאם  ואת הסכמת ן נציג החברהנת .7.3
ישא באחריות מלאה לכל מעשה  והספקמאחריותו ומהתחייבויותיו לפי החוזה,  הספקפוטרת את 

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

תהא רשאית להמחות ולהעביר את חובותיה וזכויותיה כלפי  החברהמוסכם בזה על ידי הצדדים כי  .7.4
על העברת  לספקכתב , לפי הסכם זה, לכל אדם או גוף אחר, כפי שתמצא לנכון. ניתנה הודעה בפקהס

מועד שייקבע ה, יחולו, החל מיום לפחות 14, בהתראה של הזכויות והחובות לאדם או גוף כאמור
יחולו  הספקעל אותו אדם או גוף וזכויות וחובות  הספקכלפי החברה בהודעה, כל זכויות וחובות 

 התאמה כלפי אותו אדם או גוף כאמור.ב

 היעדר בלעדיות .8

תהיה רשאית, אם תמצא לנכון לעשות  החברהלא תהיה בלעדיות ביחס למתן השירותים.  לספק .8.1
, בכל עניין חברהזאת, להזמין על חשבונה או להעסיק מבין עובדיה מומחה או מומחים לשם ייעוץ ל

 הקשור ו/או הכרוך במתן השירותים. 

בידי  הספקחה כאמור, בין אם לפני חתימת ההסכם ובין לאחר אותו מועד, יסייע הוזמן מומ .8.2
המומחה בביצוע תפקידו, ישתף עמו פעולה וימציא לו כל מידע, נתון ומסמך המצויים ברשותו ואשר 

 .   החברה יידרשו על ידי המומחה או על ידי

לשהי למתן שירותים ו/או בביצוע לא תהיה איזו זכות קדימה ו/או עדיפות ו/או זכות אחרת כ לספק .8.3
נותן בזה את הסכמתו הבלתי מסויגת לעשות כל  הספקשירותים, אשר אינם כלולים בהסכם זה. 

תמצא לנכון בשירותים שניתנו על פי הסכם זה, לרבות לצורך קבלת שירותים החברה שימוש ש

 נוספים כאמור. 

 תמורה כוללת .9

זכאי לתמורה שנקב בה במסגרת  הספקהתקשרות, יהיה בתמורה לקיום התחייבויותיו על פי הסכם ה .9.1
"(. מובהר כי התמורה הינה תמורה סופית ומלאה עבור קיום התמורהלהלן: "לפניה הפרטנית )הצעתו 

עפ״י הסכם ההתקשרות, והיא לא תושפע משינויים בשכר עובדים ו/או  הספקמלוא התחייבויותיו של 
 י המדד ו/או כל שינוי אחר. במיסוי ו/או במחירי התשומות ו/או שיעור
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 שיפורטו בבקשה להצעה פרטנית.תנאי תשלום התמורה תשלום ב .9.2

 

למען הסר ספק מובהר כי התמורה כמפורט לעיל ולהלן )לרבות כל חלק ממנה( הינה סופית ומוחלטת  .9.3
 .זכאי לתשלומים נוספים ו/או אחריםלא יהיה  והספק

רה השלמה והסופית עבור ביצוע השירותים ו/או מוסכם כי התמורה המפורטת בפרק זה תהווה התמו .9.4
, כשהיא כוללת את כל המיסים, וכל תשלום אחר הכרוך בהם, וכי התמורה הספקהעבודות על ידי 

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

תשלום פרויקט, ובכלל זאת התקציב המוקצה לצורך של כל תקציב המצהיר כי ידוע לו ש הספק .9.5
קבוע מראש וטעון את אישורם של גורמים נוספים  הפניה הפרטנית יהיההתמורה בהתאם להוראות 

בפנייה שלא לדרוש תשלום נוסף כלשהו על המפורט  הספקמלבד המזמין עצמו. לפיכך, מתחייב 
מוותר בזאת על תשלום בגין כל  והספק, אלא אם הוסכם אחרת מראש ובכתב בין הצדדים הפרטנית

ות ו/או עבודה שהתמורה עבורם אינם מוסדרת במפורש בהסכם זה ו/או שלא נתקבל לגביהם שיר
 אישור המזמין מראש ובכתב.

מתוך הסכום שאושר לתשלום יהא ראשי המזמין לקזז כל תשלום, פיצוי מוסכם, חוב, נזק או תשלום  .9.6
לפי  לספקכום המגיע אחר שהוא זכאי לו בהתאם להוראות הסכם זה או על פי הוראות כל דין מכל ס

 הסכם זה או לפי כל דין, וההפרש ישולם לספק.

לא יהא רשאי לבצע כל קיזוז מכל סכום המגיע למזמין לפי הסכם זה  הספקלמען הסר ספק מובהר כי  .9.7
 ו/או לפי כל דין.

הופסקה העבודה באתר בתקופת הביצוע מכל סיבה שהיא, בין היתר, בשל עיכוב  – הפסקת עבודה .9.8
לתמורה בגין  הספקלא יהא זכאי  –ד או חלקים או המתנה לשחרור ציד מן המכס וכיוצב' בקבלת ציו

תקופה זו, לרבות לא כל תשלום עבור ניהול מתמשך של הפרויקט ו/או תקורות ו/או הוצאות ויוצב'. 
לתשלום החזר הוצאות  הספקיהא זכאי  – ברציפותימים  120עלתה תקופת הפסקת העבודות על 

ידי החברה בהתאם לאסמכתאות שיסופקו על ידו. קביעת החברה בעניין גובה החזר שייקבע על 

 ההצאות תהא סופית. האמור לא יחול במקרה בו הפסקת העבודה נובעת עקב אירוע של כוח עליון.

ישלם לחברה  הספקמבלי לגרוע מכל סעד העומד לזכות החברה, מוסכם כי  – פיצויים מוסכמים .9.9
 ללא הוכחת נזק בשל ההפרות המפורטות להלן:  פיצויים מוסכמים מראש

 

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

זמנים לפרויקט כפי שהוגדר איחור בלוח ה 1
 הספקשל בתכנית 

 ליום ₪ 500עד 

איחור בלוח הזמנים  של פעולות נדרשות לפי  2

 הספקהקשורות בגוף  –התכנון המפורט 

 ליום ₪ 500עד 

ימי  3-אי העברת חומר/קבצים מעל ל 3
 עסקים

 ליום ₪ 100עד 

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

על פי המנגנון המפורט להלן 
: 
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פיצוי  –עד שעת איחור 
שעות  2מוסכם שווה ערך ל 

 פיקוח. 

מעל שעת איחור אחת ועד 
פיצוי  –שלוש שעות איוחר 

שעות  3ך ל מוסכם שווה ער
 פיקוח עבור כל שעת איחור. 

 -מעל שלוש שעות איחור 
 4פיצוי מוסכם שווה ערך ל 

שעות פיקוח עבור כל שעת 
 איחור. 

לפיצויים שלעיל תצורף 

עלות השבתת כלים/עובדים 
ככל שהחברה תצטרך לשאת 
בהם כתוצאה מהפסקת 

 העבודה. 

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

 לכל יום איחור ₪ 500

 2 אי עמידה בהתחייבות שלא תוקנה תוך 6
 עסקים ימי

 לכל יום איחור  ₪ 500

אחד או יותר מן המועדים לא עמד ב הספק 7
או הדרישות המפורטים במפרט הטכני 

)מסמך ב' למסמכי המכרז( וזאת גם לאחר 
שקיבל התראה על כך מאת החברה ולא פעל 

התאם לדרישתה בתוך המועד שנקבע על ב
 ידה 

 .לכל יום איחור ₪ 500

 

 הספקמובהר כי אי עמידת 
באחת או יותר מן 
הדרישות/המועדים לאחר 
שניתנה לו התראה בכתב 

יהווה עילה  –מאת החברה 
 .הספקלביטול ההסכם עם 

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

 או לקבלת כל סעד אחר על פי דין.

 מעביד-קבלן עצמאי והעדר יחסי עובד –יחסי מזמין  .10

ייתן את השירותים נשוא הסכם זה כנותן שירות עצמאי, ואין  הספקמוסכם בין הצדדים כי  .10.1
ו/או  הספקו/או מי מטעמה לבין  החברהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין בהתקשרות בה

 מי מעובדיו ו/או מי מטעמו.

-על בסיס התקשרות למתן שירות קבלני הספקהסכימה להתקשר עם  החברהמובהר בזאת, כי  .10.2
חובות עצמאי, על כל המתחייב והמשתמע מכך, הן לעניין תעריפי התשלומים והן לעניין הזכויות וה
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בגין השירות הינה בבחינת עלות כוללת והיא לא תידרש  הההדדיות, וכי התמורה המשולמת על ידי
 לתשלום נוסף.

החברה מ, ומנוע מלדרוש החברהמעביד בינו לבין -יהיה מנוע מלטעון לקיומם של יחסי עובד הספק .10.3
 .החברהלבין מעביד בינו  -זכויות כלשהן שיסודן בטענה לכאורית לקיומם של יחסי עובד 

מצהיר, כי הוא משלם מס הכנסה כקרן; כי הינו מורשה לעניין מס ערך מוסף; כי הוא מבטח  הספק .10.4
את עובדיו שיועסקו במתן השירות במוסד לביטוח לאומי כדין, ומתחייב לפעול לגבי עובדיו בהתאם 

מי ביטוח לאומי לדין, לנכות ולהעביר לרשויות המס את כל תשלומי המס המתחייבים בדין וכן תשלו
מצהיר ומתחייב כי הוא  הספקוכן לבטחם בביטוח פנסיוני ולשלם להם תנאים סוציאליים כדין. 

תשלום ו/או איחור בניכוי או בתשלום תשלומי חובה בלבד יהיה אחראי לכל התוצאות הנובעות מאי 
 ומסים. 

כלשהם )למעט מס  להלן סכומים לא תנכה מהתמורה המפורטתשהחברה מצהיר כי ידוע לו  הספק .10.5
(, ולא תעביר מכספיה סכומים כלשהם למען , וסכומים העוסקים בקיזוזהכנסה במקור, אם נדרש

ו/או לעובדיו, לרבות תשלומים למוסד לביטוח לאומי או לביטוח  לספקהבטחת זכויות סוציאליות 
 הספקוד מאשר ע סוציאלי או לביטוח פנסיוני או לכל ביטוח אחר וכי האחריות והחבות חלה עליו.

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

, מנהליו או מי מטעמו, על , עובדיוהספקאם למרות כל האמור לעיל ייקבע עקב דרישה או טענה של  .10.6
הם ו/או לבין ידי גורם כלשהו, כי חרף האמור בהסכם זה, ולמרות כוונת הצדדים שהיחסים ביני

מעביד, אזי  -יהיו יחסים שבין מזמין עבודה לבין קבלן, היחסים הינם יחסי עובד  הספקעובדי 
מהתמורה שקיבל בפועל  40% ימים, 30-, ולא יאוחר ממיד עם דרישה ,לחברהלהשיב  הספקמתחייב 
 החברהבהתאם להוראות חוזה זה או את ההפרש בין התמורה החודשית ששולמה על ידי  מהחברה

יתה מתקשרת עם עובד שכיר ילעובד אם ההחברה לבין עלות השכר שהיה משולם על ידי  לספק
באותו תוכן והיקף התקשרות לפי הגבוה. חישוב ההחזר כאמור יתבצע למפרע, מיום תחילת תוקפו 

 של חוזה זה ויצורפו לו הפרשי ריבית והצמדה ממועד ביצוע כל תשלום. 

ו/או לשפותה, מיד עם דרישה ראשונה, בכל סכום שתידרש לשלם  ברההחמתחייב לפצות את  הספק .10.7

ו/או שיהא עליה לשלם ובכל ההוצאות שתישא ו/או תידרש לשאת בהן עקב טענה לקיומם של יחסי 
ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, לרבות, אך מבלי  הספקאו מי מטעמה לבין  החברהמעביד בין -עובד

 רש.לגרוע, הוצאות משפטיות להן תיד

העוסק במתן  הספק, מנימוקים סבירים, לדרוש החלפת עובד מעובדיו של תהיה רשאית החברה .10.8
. יובהר, כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מהסכמת המתחייב להיענות לדרישת והספקהשירותים, 

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

 והודעות ויתור על הודעה נוטריונית .11

מוותרים בזאת על הצורך בשליחת התראות או הודעות נוטריוניות ועצם הפרת החוזה  שני הצדדים .11.1
 או אי קיומו או אי קיום כל תנאי הימנו ישמשו במקום התראה או הודעה כזאת. 

 של הצד כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד שני לפי חוזה זה, תינתן במכתב רשום לפי הכתובת .11.2
בדואר רשום, דינה כדין  במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחההשני המפורטת בחוזה, או תימסר 

 שעות מזמן מסירתה בדואר. 48הודעה שנמסרה ביד, כעבור 

 זכויות במסמכים וזכויות קנין רוחני  .12

לא יהיה רשאי להשתמש בתוכניות, החישובים, התיאורים והמסמכים שיוכנו על ידו במהלך  הספק .12.1
ו אליו כתוצאה מהשירותים לכל מטרה שהיא, זולת לצורך מתן ביצוע השירותים וכן בנתונים שהגיע

השירותים, ולא יהיה רשאי לפרסמם בכל צורה שהיא, אלא אם קיבל הסכמה מראש ובכתב מאת 
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החברה ובהתאם לתנאי ההסכמה. החברה מצדה תהיה רשאית להשתמש בתוכניות, בחישובים, 
ע השירותים,  לכל צורך שהוא, הכל על פי במהלך ביצו הספקבתיאורים ובמסמכים שהוכנו על ידי 

 שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. 

בכל שלב בביצוע השירותים תהיה רשאית החברה לקבל לידיה את כל המסמכים או חלק מהם,  .12.2
מתחייב להעביר לידי החברה את המסמכים מיד עם דרישתה ולשביעות רצונה המלא. מבלי  והספק

לחברה סדרות מושלמות של המסמכים,  הספקרות, ימסור לגרוע מהאמור, בתום תקופת ההתקש
החישובים, הדיסקטים, עם נתונים או סטים אורגינלים של התוכניות כשהם מעודכנים ומושלמים, 
לשביעות רצון מנהל הפרויקט. מובהר, כי כל מסמכי העבודה הנ"ל הנם קניינה הבלעדי של החברה, 

 כות מוסרית, זכות קניינית או כל זכות אחרת.לא תהיה לגביהם כל זכות יוצרים, ז ולספק

זכויות היוצרים בכל הקשור בשירותים, במסמכים השונים שנוצרו במהלך מתן השירותים ובתוצרי  .12.3
 מוותר על כל זכות כאמור, לרבות הזכות המוסרית בהם.   והספקהסכם זה יהיו של החברה בלבד, 

וזאת לפי שיקול  מהספקבכל מסמך שהגיע  החברה רשאית לבצע  שינויים, תיקונים או תוספות, .12.4

 הספקיהיה זכאי להתנגד לשינויים כאלה. שינתה החברה את מסמכי  שהספקדעתה הבלעדי ומבלי 
 אחראי לשינוי ו/או לתוצאותיו.  הספקלא יהא  -לשינוי  הספקבלא שקיבלה את הסכמת 

 סודיות .13

לגלות, לפרסם לחשוף או לרמוז , למסור, ולא להעבירעל סודיות מוחלטת מתחייב לשמור  הספק .13.1
 שנאסף או נתקבל ופרסום, תכנית, חומר, מסמך עיוני או מעשי כל מידעלכל אדם ו/או גוף כלשהו 

לא להשתמש בכל מידע שהגיע שמתחייב  ואוה ,החברהמתן השירותים ו/או בקשר עם במסגרת 
על פי הסכם  ותפקיד לכל מטרה אחרת שהיא, למעט לצורך מילוימתן השירותים עם ולצורך  ואלי
, מובהר, ספקלמען הסר  תקבע. זוובתנאים ש החברהאלא אם קיבל הסכמה מראש ובכתב מאת  ,זה
 הינה הבעלים של כל מידע, מסמך ותוכנית כאמור. החברהכי 

' להסכם גיחתום ויחתים את אנשי הצוות מטעמו על הצהרת סודיות בנוסח המפורט בנספח  הספק .13.2
 ם.כתנאי לחתימה על ההסכ

 תחרות-ניגוד עניינים ואי .14

, לרבות חברהמתחייב שלא להימצא במצב שעלול להעמידו בניגוד עניינים עם חובותיו ל הספק .14.1
, מיד וללא דיחוי, על כל עניין או חברהלדווח ל הספקחובות הנאמנות והאמון, ובכל מקרה מתחייב 

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

אלא  מתן השירותיםסוק, בין במישרין ובין בעקיפין, בכל דבר הקשור עם לעלא מתחייב ש הספק .14.2
 לכך. החברה, אלא במידה שקיבל את הסכמת החברהבאמצעות 

תעמוד בתוקפה גם לאחר תום  לעיל 15.2 יףכאמור בסע הספקשל  יותיומובהר ומוסכם כי התחייבו .14.3
 תקופת הסכם זה ו/או לאחר ביטולו על ידי מי מהצדדים, תהא עילת הביטול אשר תהא.

 אחריות  .15

בלבד ולפיכך אישוריה  הספקמוסכם בין הצדדים כי האחריות הבלעדית עבור השירותים תחול על  .15.1
על פי חוזה זה לא ישחררו את  הספקלמסמכים הקשורים בייעוץ ו/או אשר הוכנו על ידי  החברהשל 

ו/או על מי מטעמה  החברהמאחריות המקצועית המלאה הנ"ל ואין בכך כדי להטיל על  הספק
 אחריות כלשהי לטיב ו/או לכשרות השירותים ו/או התוכניות ו/או מסמכים, כאמור.

 השירותים.ו/או לצד שלישי בגין מתן  לחברהיהיה אחראי לנזק, הפסד או הוצאה שיגרמו  הספק .15.2



 

 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.

 

 

51 

לכל נזק ו/או אבדן אשר יגרמו לגוף, לרכוש ו/או לציוד של  החברהיהיה לבדו אחראי כלפי  הספק .15.3
ו/או בקשר עם הפרת התחייבויותיו על פי ו/או לעובדיה ו/או לצד ג' כלשהו אשר נגרם עקב  החברה

ו ו/או כל מי ו/או עובדי הספקטעות ו/או השמטה של ו/או מחדל  הסכם זה ו/או בקשר למעשה ו/או
 שפועל מטעמו, תוך כדי ביצוע השירותים או בקשר אליהם.

, כלפי העובדים המועסקים על ידו החברהאחראי כלפי  הספקמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .15.4
ו/או כלפי כל אדם הפועל מטעמו ו/או כלפי צד שלישי כלשהו, לכל נזק לגוף או לרכוש או אובדן או 

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

ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל אובדן ו/או  החברהפוטר את  הספק .15.5
על כל סכום שתחויב לשלם או  החברה ישפה את הספקנזק לגוף ו/או לרכוש, כאמור בהסכם זה. 

, כאמור לעיל ו/או עפ"י כל דין, לרבות בגין ההוצאות הספקששילמה בגין נזק או אובדן להם אחראי 
על תביעה ו/או דרישה  לספקתודיע  החברההמשפטיות השונות שתישא בהן בקשר לחיוב כאמור. 

 כאמור ותינתן לו האפשרות להתגונן מפניה. 

 הספקבגין כל נזק שיגרם לה עקב שגיאה מקצועית של  החברהשפה ו/או יפצה את י הספקבנוסף,  .15.6
ו/או התרשלות במילוי חובתו המקצועית לרבות עקב שימוש בציוד ו/או חומרים ו/או אבזרים 

ו/או אי התאמת חומרי המבנה ו/או שאינם מתאימים לדרישות הרגולציה בהן נדרש המזמין  לקויים
 תחול גם לאחר תום תקופת הסכם זה.  הספקמובהר, כי אחריותו של  ספק. למען הסר לעמוד

הקשורים ו/או הליכים אחרים ויתקיימו הליכים משפטיים במידה  לחברהלסייע מתחייב  הספק .15.7
זאת הן בתקופת ההתקשרות על פי הסכם זה והן לאחר גמר הסכם זה מכל סיבה  -מתן השירותים ל

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

יהיה אחראי, הוא לבדו, כלפי כל הרשויות המוסמכות בגין כל הוראת דין המתייחסת  הספק .15.8
ם שיש לשלם על פי דין בגין ביצועו לבטיחות בביצוע השירותים, אופן ביצוען ותשלום כל התשלומי

 של הסכם זה.

איזו מהתחייבויותיו בהסכם זה וניזוק, עקב כך, רכוש  הספקמבלי לגרוע מכלליות האמור, הפר  .15.9
 אחראי בלעדית לכל נזק כאמור. הספקו/או ציוד, בכל דרך שהיא, יהיה 

, שנגרמו כאמור לעיל, מתחייב לתקן ו/או להשלים ו/או להשיב לקדמות כל נזק ו/או אובדן הספק .15.10
לא יתקן ו/או ישלים ו/או ישיב לקדמות כל נזק ו/או אובדן  והספקמיד לאחר התרחשותם. היה 

בעלות שנגרמה לה בתוספת  הספקרשאית לתקן את הנזק ולחייב את  החברהבהקדם האפשרי, תהא 
10% . 

ת יוצרים ו/או זכות מתחייב לעשות שימוש בחומרים מכל סוג ובלבד שאינם מוגנים בזכויו הספק .15.11
קנינית אחרת, ומתחייב לפעול על פי כל הוראות הדין בקשר עם שימוש בחומרים האמורים, לרבות 

 אך לא רק, חוק הגנת הפרטיות.

 ביטוח .16

לערוך ולקיים את  הספקעל פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב  הספקמבלי לגרוע מאחריות  .16.1
המצורף להסכם זה ומהווה  'ב נספחח הביטוח המסומן כהביטוחים ויתר ההוראות כמפורט בנספ

 חלק בלתי נפרד ממנו. 

 בטיחות .17

 החברה. יבצע את השירותים בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להוראות  הספק .17.1
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יודיע לנציג החברה על כל תקלה ו/או אירוע בטיחותי אחר שהתרחש במהלך ביצוע  הספק .17.2
 השירותים, באופן מידי.

ולבצע את השרותים בקרב עובדיו להנהגת ולהטמעת שיטות עבודה בטיחותיות יהיה אחראי  הספק .17.3
 על פי כללי הבטיחות המקובלים.

 אחראי לכך שהעובדים מטעמו ינהגו במיומנות, בזהירות ובהתאם להוראות כל חוק. הספק .17.4

ו/או עובדיו לשטח מפעל החברה תהיה אך ורק  הספקמוסכם בזאת בין הצדדים כי כניסתו של  .17.5
וע השרותים, בהתאם להוראות הסכם זה ולא לכל מטרה אחרת ויחולו עליהם ההוראות, לביצ

התקנות והנהלים החלים בשטח המפעל. מבלי לגרוע מהאמור, הספק מתחייב בזאת במפורש לבצע 
 מיד כל הוראה של החברה, ללא יוצא מן הכלל, בקשר עם השהייה בשטח המפעל.

לקיים את הוראות הבטיחות בעבודה וכי כל עובדיו  הספקמבלי לגרוע מכלליות האמור, מתחייב  .17.6
 ו/או מי מטעמו ימלאו אחר הוראות כל דין בקשר עם הוראות אלה. 

מתחייב לנהוג על פי הוראות הבטיחות של החברה, להביא לידיעת כל עובדיו וכל הפועלים  הספק .17.7
הם פועלים בהתאם להן.  מטעמו את הוראות הבטיחות הנ״ל ולוודא כי ההוראות הובנו על ידם וכי

אשר לא הודרך בהוראות  הספקמתחייב כי לא יכניס למפעל כל עובד ו/או אדם מטעמו של  הספק
 הבטיחות האמורים.

 מנועים מעישון לחלוטין בתחומי המפעל.  הספקעובדי  .17.8

או מי מטעמו יחרוג מאיזו מהוראות הבטיחות הנזכרות לעיל או הוראות הבטיחות של  הספקהיה  .17.9
מתחייב  הספקה, ומבלי לגרוע מכל הזכויות והסעדים העומדים לחברה עקב הפרה זו, החבר

 כדלקמן: 

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

 של החברה או מי מטעמו. 

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

 צורך לתת התראה נוספת. 

מתחייב לנהוג  הספקלאחר קבלת כל התראה נוספת מעבר להתראות המפורטות לעיל, )ג( 
ת ועדת הבטיחות של החברה, לרבות יישום החלטות בדבר הפסקת מתן על פי החלטו

 השירותים.

 ערבות ביצוע ההסכם .18

 10% עד בהיקף שלביצוע ערבות מהספק הא רשאי לדרוש במקרה של זכיה בפניה פרטנית, המזמין י .18.1
להבטחת מילוי . הערבות תופקד בידי המזמין הבלעדי ועל פי שיקול דעת ,פרטניתה ההצעהמהיקף 

ימים  7תוך , על ידי בנק מוכר וידוע בישראללפקודת המזמין ותופק , של הספק ל התחייבויותיוכ
 תוקפה של הערבות יהא למשך'. דוזאת בנוסח המצורף להסכם זה כנספח , חתימת הסכם זהממועד 

 "(.ערבות הביצוע)להלן: "ימים.  60ת כל תקופת העבודה הפרטנית, בתוספ

 ערבות ביצוע מוארכת לתקופה הנוספת. הספק, ימציא טנית העבודה הפרה תקופת הוארכ .18.2

לחלט את הערבות תהא זכאית החברה אם לא תוחלף הערבות כאמור או לא יוארך תוקפה במועד,  .18.3
 וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו תהא זכאית החברה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

 הספק, יחולו על הו/או בגביית הת תוקפכל ההוצאות הקשורות בהוצאת הערבות ו/או בהארכ .18.4
 וישולמו על ידו.
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החברה תהא רשאית לממש את הערבות, כולה או חלקה, ללא התראה מוקדמת בכל עת בה יפר  .18.5
תנאי מתנאי ההסכם, וכן תהיה רשאית לעכב בידיה, או לזקוף, לפי שיקול דעתה, כל סכום  הספק

 אם לא הגיע מועד פירעונו. כלפיה, אף  הספקמדמי הערבות, כנגד כל חוב של 

להמציא לחברה, מיידית, ערבות  הספקמימשה החברה את הערבות, כולה או מקצתה, מתחייב  .18.6
בנקאית חדשה ומעודכנת לגובה סכום הערבות האחרון. דינה של הערבות הבנקאית המחודשת על 

 זה, לכל דבר ועניין.  18פי סעיף זה כדין הערבות האמורה ברישא של סעיף 

לא נותר חייב לחברה כל סכום שהוא,  והספקל ההסכם, או הסתיים תוקפו מכל סיבה שהיא, בוט .18.7
 את הערבות.  לספקתחזיר החברה 

במקרה של מימושה או  הספקאין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של  .18.8
 בכל מקרה שהוא. 

ו/או בתום תקופת  הספקזה על ידי מוסכם כי במקרה בו עם סיום ביצוע השירותים נשוא הסכם  .18.9

ההתקשרות יעמדו דרישות ו/או תביעות כנגד המזמין ו/או מי מטעמו בקשר עם ביצוע השירותים 
, תיוותר הערבות הבנקאית בידי המזמין, והיא תחודש עד תום בירור הדרישות ו/או הספקעל ידי 

או תביעה הינה בקשר עם ביצוע התביעות האמורות וסילוקן. למען הסר ספק, הקביעה כי דרישה ו/
 תהיה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין. הספקהשירותים על ידי 

סיים את ביצוע כל  הספק( 1) :במצטבר בהתקיים כל התנאים הבאים לספק תושב הביצועערבות  .18.10
 הספק( לא עומדת ותלויה כנגד החברה ו/או 2התחייבויותיו על פי ההסכם או שבוטל ההסכם )

 ( לא קיימת בין הצדדים מחלוקת כספית. 3ה ו/או דרישה כלשהי מאת גורם כלשהו )תביע

 תהווה הפרה יסודית של ההסכם. הספקהפרת סעיף זה על ידי  .18.11

 תוכניותבלאחר והשימוש  שירותי התכנוןמסירת  .19

או מכל סיבה סיום, או ביטולו, , בשל הבאת החוזה לידי התכנוןבכל מקרה של הפסקת שירותי  .19.1
לא יהיה זכאי  והספקלאחר  ןאו כל חלק מה שירותי התכנוןלמסור את זכאית  החברהתהא אחרת, 

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

 . אחר ספקכל ע"י  התכנון

לא ינקוט  הספקמצהיר ומתחייב כי בכל מקרה של הפסקת שירותי התכנון מכל סיבה שהיא,  הספק .19.2
להמשיך בביצוע הפרוייקט ולהשלימו  מהחברהבכל פעולה שהיא, אשר עלולה לעכב ו/או למנוע 

 תמצא לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי. שהחברהבאופן ובתנאים כפי 

בכל התכניות,  הכאמור, להשתמש לצרכי תכנוןמקרה של הפסקת שירותי הב תהיה רשאית החברה .19.3
מיד  החברה יעמיד אותם לרשות אשר ,הספקהשירטוטים, החישובים ושירותי התכנון שנעשו ע"י 

 הספקאחריות  לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם האמור. ולספקה, עם דרישת
 באם ישונו המסמכים או יעודכנו על ידי צד תהא לכל המסמכים שהוכנו על ידו.

 אחריות על המסמכים שעודכנו/שונו. לספקלא תהא  –שלישי אחר 

 שימוש או אי שימוש בזכויות .20

על פי החוזה במקרה מסוים או בכלל  שימוש בזכות כלשהי המוקנית לההימנעות החברה מלעשות  .20.1
 אותו מקרה או בכלל.אין בה ולא תתפרש בשום אופן כוויתור על אותה הזכות ב -

הסכמה מצד החברה לסטייה בתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה  .20.2
 שווה למקרה אחר.
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, לא יפגעו שניתנו על פיו ע"י החברה או מטעמהכל ויתור או ארכה לתנאי החוזה או להוראות  .20.3
של  הספקאי קיום מצד בזכויות החברה, ולא ישמשו כצידוק או הגנה בקשר עם הפרה או 

 התחייבויותיו על פי החוזה.

 קיזוז .21

על פי החוזה, כל חוב, בין שקצוב ובין שאינו קצוב,  לספקהחברה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע  .21.1
על פי החוזה ו/או על פי כל דין. מובהר בזאת, כי הוראות סעיף זה אינן גורעות  מהספקהמגיע לו 

 וב האמור בכל דרך אחרת.מזכותו של החברה לגבות את הח

 סמכות השיפוט .22

בתל אביב בלבד, תהיה  מוסכם על הצדדים כי על הסכם זה יחול הדין הישראלי, וכי לבתי המשפט .22.1
 סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל תביעה ו/או מחלוקת שתתגלע בין הצדדים בקשר לחוזה זה.

ר לבית המשפט המוסמך לא תהווה למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל מחלוקת ו/או תביעה שתועב .22.2

 על פי החוזה. הספקעילה לשינוי ו/או לעיכוב ביצוע התחייבויות 

 פרשנות .23

במקרה של סתירה, בין הוראה מהוראות הסכם זה לבין הוראה ברורה ומפורשת במסמך אחר  .23.1
בשאלה איזו הוראה מבין ההוראות תהא עדיפה  המזמיןמהמסמכים המהווים את ההסכם יכריע 

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

מסופק בפירושו הנכון של מסמך ממסמכי  הספקסתירה בין הוראות ההסכם או שהיה  הספקגילה  .23.2
 לשם קבלת הנחיות כיצד לנהוג. לחברהההסכם או מסמך אחר הנוגע לו יפנה מיד 

ב תוך שבעה ימים מיום קבלת הפניה. מובהר בזאת כי ההכרעה בכת לספקיינתנו  החברההנחיות  .23.3
יהא מחויב לנהוג  הספקוכי  המזמין יבעניינים המפורטים לעיל תהא נתונה באופן מוחלט ובלעדי ביד

 על פי הנחיותיו והוראותיו של זה.

 ו י ת ו ר .24

דין או  חמכובצע ויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על ביצוע חובה שחייב היה הצד השני ל .24.1
הסכם לא ייחשב הדבר לויתור גורף במקרה עתידי דומה ולא יהא בויתור כאמור משום תקדים לכל 

  מקרה עתידי כאמור.

כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו מראש ובכתב ונחתמו  .24.2
 על ידי הצדדים לחוזה זה.

 כתובות והודעות .25

  ינן כמפורט בכותרת להסכם.כתובות הצדדים ה .25.1

סמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום לפי כתובות הצדדים, וכל מסמך שנשלח כל  .25.2
 שעות מתאריך המשלוח. 72בדואר רשום כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל ע"י הנמען עם תום 

 שינוי החוזה .26

 ני הצדדים.אין לשנות איזו מהוראות חוזה זה, אלא במסמך בכתב ובחתימת ש  .26.1

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
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 נספח א'
 

 מסמכי הצעת הזוכה במכרז 
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 נספח ב' – ביטוח

 
 

 ספק המסגרתעל פי הסכם זה או על פי כל דין, על  ספק המסגרתמבלי לגרוע מאחריות  .1
)ולעניין ביטוח   , למשך כל תקופת ההסכםספק המסגרתלערוך ולקיים, על חשבון 

ועית למשך שלוש שנים נוספות לאחר תום תקופת ההסכם(, את הביטוחים אחריות מקצ
, והמהווה חלק בלתי 1'בכנספח המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה 

, לפי העניין(, אצל "אישור עריכת הביטוח"ו "ספק המסגרת"ביטוחי נפרד ממנו )להלן: 
 חברת ביטוח מורשית כדין בישראל. 

להמציא לידי המזמין, לפני  ספק המסגרתדרישה מצד המזמין, על  ללא צורך בכל .2
תחילת מתן השירותים וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, 

. כמו כן, מיד בתום ספק המסגרתאת אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטח 
ריכת ביטוח מעודכן, להמציא לידי המזמין אישור ע ספק המסגרתתקופת הביטוח, על 

לתקופת ביטוח נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל  ספק המסגרתבגין חידוש תוקף ביטוחי 
 לעיל. 1עוד הסכם זה בתוקף ו/או למשך תקופת נוספת כמפורט בסעיף 

עומד  ספק המסגרתיודיע למזמין, כי מי מביטוחי  ספק המסגרתבכל פעם שמבטח 
י לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על להיות מבוטל או עומד לחול בו שינו

לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני  ספק המסגרת
 מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.

הינם בבחינת  ספק המסגרתמובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי  .3
ספק , שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של מסגרתספק הדרישה מזערית, המוטלת על 

ממלוא  ספק המסגרתלפי ההסכם ו/או על פי כל דין, ואין בה כדי לשחרר את  המסגרת
לא תהיה כל טענה כלפי המזמין  ספק המסגרתולהחבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, 

 או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
הא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי למזמין ת .4

לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או  ספק המסגרתכאמור לעיל, ועל  ספק המסגרת
על פי  ספק המסגרתהרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי הספק להתחייבויות 

 הסכם זה.
דיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הב .5

אינן מטילות על המזמין או על מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי 
, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל ספק המסגרתביטוחי 

נדרשה חובה שהיא, המוטלת על הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם 
עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק  אישור עריכת הביטוח ובין אם 

 לאו.
פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או  ספק המסגרת .6

 ספק המסגרתאו מי מטעם  ספק המסגרתנזק לרכוש או ציוד כלשהו, המובא על ידי 
ורך מתן השירותים )לרבות כלי רכב וצמ"ה(, ולא תהיה לחצרי המזמין ו/או המשמש לצ

כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק  ספק המסגרתל
 כאמור, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

ור , ייכלל סעיף בדבר ויתספק המסגרתבכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי  .7
המבטח על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין; הוויתור על זכות 

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

ספק  , עלספק המסגרתהשירותים או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם 
לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף  המסגרת

 ההתקשרות עמם. 
מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים  ספק המסגרתמובהר בזאת, כי על 

 במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה .
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ ח ביטוח זה הינה "הגדרת "המזמין" לעניין נספ .9

ו/או חברת אם ו/או חברות בנות ו/או שלובות ו/או בעלי המניות ו/או מנהליהם ו/או 
 ".עובדיהם

על אף האמור  נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .10
רה יסודית, אלא אם חלפו לעיל, אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפ

בכתב, להמצאת אישור עריכת  ספק המסגרתימים ממועד בקשת המזמין מאת  10
 הביטוח כאמור.
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תאריך הנפקת האישור  1נספח ב'  -אישור קיום ביטוחים
(DD/MM/YYYY) 

המידע המפורט באישור אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. 
זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים 

 הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מעמד מבקש האישור* העסקה* אופי מבוטחה מבקש האישור*

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

חברת אם ו/או חברות בנות 
ו/או שלובות ו/או בעלי 

המניות ו/או מנהליהם ו/או 
 עובדיהם

)יש  _________שם: 
 להשלים(

 נדל"ן☐
 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐
 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

)יש  _________ת.ז./ח.פ.:  520036450ת.ז./ח.פ.: 
 להשלים

, תל 40יצחק שדה מען: 
 אביב

)יש  _________מען: 
 להשלים(

 
 כיסויים

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי 
גבולות אחריות 
 או סכומי ביטוח

מספר 
הפוליס

 ה

נוסח 
הדורומ

ת 
הפוליס

 ה

גבול האחריות/ סכום  ת. סיום ת. תחילה
 ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 
 חריגים 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם 
 לנספח ד'

 מטבע סכום

ביט   צד ג'
2013 

 (302אחריות צולבת )  ₪ 2,000,000  
 (304הרחב שיפוי )

 (307קבלנים וקבלני משנה )
גורם אחר  ויתור על תחלוף לטובת

(308)4 
ויתור על תחלוף לטובת מבקש 

 (309האישור )
 (315כיסוי לתביעות המל"ל )

מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי 
 (320גורם אחר ) -המבוטח 

מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי 
 (321מבקש האישור ) -המבוטח 

 (322מבקש האישור מוגדר כצד ג' )
 (328ראשוניות )

ייחשב כצד ג' רכוש מבקש האישור 
(329) 

ביט   אחריות מעבידים
2013 

ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר   ₪ 20,000,000  
(308) 

ויתור על תחלוף לטובת מבקש 
 (309האישור )

היה וייחשב  -מבוטח נוסף 
כמעבידם של מי מעובדי המבוטח 

(319) 
 (328ראשוניות )

 ת. רטרו:   אחריות מקצועית
 

_______ 

 (301אבדן מסמכים )  ₪ 2,000,000 
 (304הרחב שיפוי )

ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר 
(308) 

ויתור על תחלוף לטובת מבקש 
 (309האישור )

מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי 
 (320גורם אחר ) -המבוטח 

מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי 
 (321מבקש האישור ) -המבוטח 

 (325מרמה ואי יושר עובדים )
 (326בפרטיות ) פגיעה

עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח 
(327) 

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

        

 

                                                 
  חברות בנות ו/או שלובות ו/או בעלי המניות ו/או מנהליהם ו/או עובדיהםחברת אם ו/או  -גורם אחר 4
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פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת 
 (*:ג'בנספח 

 

 
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 
 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. * באישור ביטוח כללי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 
 הביטול.
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 שמירת סודיות והימנעות מניגוד ענייניםהתחייבות ל –נספח ג' 
 לכבוד

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
 

 התחייבות לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד ענייניםהנדון: 
 

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

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

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

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

 
 אי לכך, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן: 

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

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

 מוגבלת.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 התחייבות כאמור.

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

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



 

 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.

 

 

60 

 

 __________________ :ולראיה באתי על החתום        
 
 

 נוסח ערבות ביצוע –' דנספח 
 לכבוד

 
 לשירותי איכות הסביבה בע"מ החברה

         40רחוב יצחק שדה 
 67212 אביב,-תל

 

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

לשלם לכם כל סכום או סכומים עד של החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ  32-2020שנחתם מכוח זכייתו במכרז 
 מבליוזאת בלא כל תנאי שהוא, ודרישתכם,   ימי עסקים מיום קבלת 3וזאת בתוך  חדשים, שקלים של ______לסך 

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

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

 ועד בכלל.יום ____________ ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 ________בנק: ___       תאריך: ________
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 התחייבות לשמירה על הוראות החוק, בטיחות וניהול סביבתי -' הנספח 
 מתחייב כי הוא מקבל על עצמו את ההתחייבויות הבאות: הספק

ובכלל זה,  תוך ציות לכל דין, "( החברה"  :להלןלבצע את העבודה שהוזמנה ממנו על ידי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ ) .1
ספק השירות וכל מי שיבצע את העבודה ם, תקנות, הוראות, צווים וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת. חוקי

 1970 -ופקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל  1954 -בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ג  ,  יפעלמטעמו
ייטול על עצמו את כל האחריות כלפי  . ספק שירותוראות הבטיחות של החברהוהתקנות והצווים שפורסמו על פיהם, ובהתאם לה

החברה וכלפי כל הבאים מכוחה לשחררם ו/או לשפותם בקשר לכל תביעה שתוגש נגדם בשל הפרת הוראה כאמור שנעשתה על 
 ידו ו/או על ידי מי מעובדיו ו/או קבלן משנה שלו ו/או מי מטעמו. 

ציוד מגן אישי מלא לעובדיו, שלוחיו והפועלים מטעמו, לרבות: בגדי עבודה תקינים,שלמים ונקיים,  יספק על חשבונוספק שירות  .2
נעלי בטיחות, משקפי מגן, אוזניות או אטמי אוזניים לעבודה באזורים המוגדרים כאזורי רעש מזיק, רתמות בטיחות לעבודה 

יו, שלוחיו והפועלים מטעמו משתמשים בציוד מגן אישי, ספק שירות אחראי לוודא שעובד בגובה, כפפות ומסכת גזים/אב"כ.
 בהתאם לסוג העבודה ועל פי הנהלים והוראות העבודה המקובלים בחברה.

פרויקט ארוך טווח מטעם החברה, יוודא שעובדיו שיבצעו עבודות באתר החברה או בשטחים או קבלן משנה שיבצע  ספק שירות .3
ה או באחריותה או בשליטתה, יהיו בעלי אישור מרופא תעסוקתי להתאמת העובד ואתרים המופעלים מטעם החברה או בפיקוח

לעבודה בתוקף. ספק שירות יעביר העתקי האישורים הנ"ל למחלקת הבטיחות של החברה, וזאת לפני תחילת ביצוע כל עבודה 
 בשטח החברה ו/או בשטחים ואתרים המופעלים מטעם החברה או בפיקוחה.

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

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

לרבות: אישורים על התאמת החומרים  ,הנדרשים על פי כל דין תוהרישיונוהעבודה תאושר לאחר הצגת האישורים, ההיתרים 
ו/או תעודות בדיקה בקשר לכל ציוד שהוא, לרבות ציוד הרמה וציוד חפירה, המעידות כי הציוד האמור  והציוד לדרישות החברה

יישא  ספק השירותנבדק, עומד בדרישות כל תקן מחייב והינו תקין מבחינה בטיחותית ומבחינת התאמה לביצוע העבודה. 
 ע העבודה.באחריות הבלעדית לציוד ולטיב החומרים והמכשירים אשר ישמשו לביצו

החברה ועל פי הוראותיו. לא יאוחר המזמין מטעם אחראי לניקיון האתר, כמתחייב על פי כל דין ולשביעות רצון   ספק שירות .6
את כל הציוד, עודפי החומרים, האשפה והפסולת וישאיר את אתר העבודה כשהוא פנוי ונקי בהתאם  מיום השלמת העבודה, יסלק

לשביעות רצון החברה. ידוע לו כי החברה לא תקבל את האתר ללא קבלת אישור בכתב של החברה ו המזמין מטעםלהוראות 
 .כאמורהחברה על ניקיון  המזמין מטעם

ויחרוג מאיזו מהוראות הבטיחות הנזכרות לעיל ומבלי לגרוע מכל הזכויות והסעדים העומדים לחברה עקב  וספק השירות היה .7
 ספק שירות מתחייב כדלקמן:  ת ההסכם(,הפרתו זו את ההסכם )לרבות זכותה לבטל א

פעל לתיקון החריגה לאלתר יהוא  -לאחר שיקבל מהחברה התראה ראשונה על חריגה כל שהיא מהוראת הבטיחות  .7.1
 בל מממונה הבטיחות של החברה.יבהתאם לאמור במכתב ההתראה שק

חייב לשלם לחברה פיצוי קבוע מתהוא  -לאחר שיקבל מהחברה התראה שנייה על חריגה כל שהיא מהוראת הבטיחות  .7.2
, מבלי שיהא צורך בחברה ומוסכם מראש בשיעורים כפי שנקבעו בנספח ב' לנוהל טיפול בעבירות בטיחות של גורמי חוץ

 ובלי שיהא צורך בהוכחת הנזק. לתת לו התראה נוספת

יישום החלטות בדבר להוא מתחייב לנהוג  -לאחר שיקבל מהחברה כל התראה נוספת מעבר להתראות המפורטות לעיל  .7.3
 הפסקת עבודה זמנית או סופית. 

כמעט תאונת עבודה, נזק סביבתי, גרימת נזק לרכוש וכד'  תאונת עבודה,עברת בטיחות חמורה, במקרים חריגים, כגון  .7.4
 ו/או להטיל עליו קנסלהפסיק את עבודתו של גורם חוץ בסמכותו של ממונה הבטיחות 

לה, אובדן, קלקול או נזק שהוא לגוף, רכוש או אחר, שייגרם לצד שלישי כלשהו ו/או לחברה לכל תאונה, חב אחראי  ספק השירות .8
ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לעובדיו ו/או לקבלני המשנה שלו ולכל מי שהוא אחראי לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא 

מהלך ביצוע העבודה או בקשר אליה, מצדו, עובדיו, שלוחיו, בשמו או מטעמו, כתוצאה ממעשה או מחדל, תוך כדי, או עקב, או ב
 שלוחיהם ומי שנתון למרותם ו/או המצוי באתר ובסביבתו.אלה הנתונים למרותו, קבלני המשנה שלו ועובדיהם, 

 ספק השירות או קבלן משנה שיבצע פרויקט מטעם החברה ו/או בחצר החברה או באתרים המופעלים מטעם החברה, יכבד ויישם .9
 מדיניות החברה לניהול סביבתי וינקוט בפעילות למניעת זיהום סביבתי בהתאם להנחיות החברה ולהוראות כל דין.

ספק שירות משחרר בזאת את החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה, מכל אחריות או חובה שהיא בקשר לכל תאונה, חבלה,  .10
י קבלני המשנה ו/או מי מטעמם, בין אם נגרמו באקראי,היו תוצאה של אובדן, קלקול או נזק כנ"ל, לרבות אחריות כלשהי כלפ

פעולה או מחדל הכרחיים או צפויים מראש לצורך ביצוע העבודה, ובין אם נגרמו מחמת תאונה בלתי נמנעת. אין באמור לעיל 
   כדי לגרוע מכל טענת הגנה שהיא שתעמוד לו מכוח הדין כלפי ניזוק כלשהו.

כל הפסד וכל תשלום שיהיה עליה לשלם  לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל, או ספק שירות מתחייב .11
בשל תביעה שתוגש נגד החברה ו/או פסק דין שייפסק כנגדה, בין מעשה או מחדל כאמור, ובכל מקרה שהחברה תחויב בתשלום 

או שיפוטי אחר שיוטל עליה, ספק שירות מתחייב לשלם כל כל סכום כאמור, למרות התוצאות, קנס או תשלום חובה מנהלי 
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סכום כאמור, במקום החברה או לחברה, וכן, לשאת בכל ההוצאות שנגרמו לחברה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורך דין. החברה 
 מצידה מסכימה לאפשר לו להתגונן בכל תביעה כאמור, ביחד איתה או במקומה, כפי שתחליט החברה.
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