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 תוכן עניינים

 הזמנה להציע הצעות -מסמך א' 
 

 סף וניקוד איכות, פרטים להוכחת עמידה בתנאי פרטי המציע – (1מסמך א)

  אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה – (2מסמך א)

 מבוטל – (3מסמך א)

 נוסח קיום תנאים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים – (4מסמך א)

 תצהיר בדבר קיום דיני עבודה  – (5מסמך א)

 הצהרת המציע – (6מסמך א)

 התחייבות בדבר מניעת שוחד – (7מסמך א)

 הליכיםתצהיר בדבר אי תיאום  – (8מסמך א)

 נוסח תצהיר בדבר העדר הרשעה פלילית – (9מסמך א)

 (10מסמך א)
 (11מסמך א)

– 
- 

 הצעת המחיר של המציע
 תצהיר העדר ניגוד עניינים וזיקה אישית/עסקית

  
  מפרט השירותים –מסמך ב' 

 
 ההסכם  -' מסמך ג
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 כללי .1

טיפול עוסקת בהינה חברה ממשלתית אשר "( החברהלהלן: "(החברה לשירותי איכות סביבה  .1.1
ינה. לחברה מתקן מרכזי אשר ממוקם בפרק אקו תעשייתי נאות בפסולת המסוכנת הנוצרת במד

נדרשים להדרכות עובדים, רובם ככולם  150חובב, וכן משרדים בתל אביב. בחברה מועסקים כ 
 תקופתיות לצורך עמידה בדרישות רגולציה והסמכה. 

מתן התקשרות בהסכם מסגרת עמה למציעים להגיש הצעה להחברה במסגרת מכרז זה מזמינה  .1.2
"(, הכל בהתאם להוראות מכרז השירותים)להלן: " לעובדי החברה פיתוח ארגוני,הדרכה ושירותי 

 .זה על נספחיו

 זה : מכרזם רלוונטיים ללהלן טבלת ריכוז מועדי .1.3

 פעילות מועד

 מועד פרסום המכרז 28.2.2021

 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים  7.3.2021

 מענה משוער לשאלות הבהרה 10.3.2021

 המועד האחרון להגשת הצעות  17.3.2021

 
, מכרזפיעים בגוף הבמקרה של אי התאמה בין התאריכים שצוינו לעיל לבין תאריכים אחרים המו

 קובעים התאריכים בטבלה זו.
 

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

כל  מציעים, ולא תהא למי מה(http://enviro-services.co.ilשל החברה  )של  האינטרנטבאתר 
 .טענה או דרישה בקשר לכך

 

 עיקרי ההתקשרות .2

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

 . כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת המפורטת

סף, ויקבל את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר, החברה תתקשר עם המציע אשר יעמוד בכל תנאי ה .2.1
בהסכם מסגרת למתן השירותים מן הסוגים המפורטים להלן, כולם או חלק מהם, והוא יעניק 

 לחברה את השירותים בתחום ההדרכה והפיתוח הארגוני.

יכללו, בין היתר, את כל המפורט להלן וכן כל יכול ש, יינתנו על ידי המציע הזוכהשהשירותים  .2.2
 זה : מכרזמסמכי ההסכם המצורפים למסמכי , ובמפרט השירותים –מסמך ב' בות המפורט שיר

 . לחברה ייעוץ לבניית תוכנית הדרכה ופיתוח ארגוני .2.2.1

 מכרז מס' 
15/2021 
 מסמך א'

 הזמנה להציע הצעות



 

 

 
 
 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

 הדרכות ותכני הדרכה. פיתוח  .2.2.2

, לרבות אספקת תשתית וציוד באופן פרונטליופעילויות פיתוח ארגוני  ביצוע הדרכות .2.2.3
 הדרכה נדרשים.

 תטכנולוגימערכת ת, לרבות אספקת ארגוני בצורה מקוונילויות פיתוח ביצוע הדרכות ופע .2.2.4
 נדרשת.  

סיוע בתיעוד פעילויות ההדרכה, בכתיבת דוחות מעקב וסיכומים, ובהערכת אפקטיביות  .2.2.5
 ההדרכות.  

שימור התיעוד בין היתר , אשר תאפשר LMSמערכת לניהול ההדרכה ה ותחזוקת אספק .2.2.6
ע ההדרכות ועמידת העובדים בתוכנית ההדרכה מעקב אחר ביצווהמידע הנצבר, ו

  .ובדרישות הרגולציה

 שירותים משלימים / נלווים נוספים, ככל שידרשו.  .2.2.7

 בהתאם למנגנון הבא :השירותים לאחר שיוכרז המציע הזוכה, הוא יעניק את  .2.3

תפנה החברה אל המציע הזוכה בפניה פרטנית לקבלת שירות.  , ועל פי צרכיה,מעת לעת .2.3.1
, דוגמת מועד, ים הנדרשיםלול את הפרטים הנדרשים לצורך תמחיר השירותהפניה תכ

 מיקום, היקף המודרכים, חומרי הדרכה קיימים וכד'. 

ימי עבודה, תשובה לפניה הפרטנית, הכוללת תכנון  10, תוך יגיש לחברההמציע הזוכה  .2.3.2
טנית, ועל פי הנחיות הפנייה הפרהמענה המוצע והצעת מחיר מפורטת. בהתאם לצורך, 

 הצעת המחיר תחולק לשני רכיבים:

 היקף שעות נדרש בחלוקה לפי סוג עובד אצל המציע הזוכה. .2.3.2.1

מחיר עבור שירותים משלימים נדרשים )כגון ציוד הדרכה, תשתית טכנולוגית,  .2.3.2.2
 תשלום לקבלן משנה וכד'(. 

נוספות. יובהר כי המציע הזוכה  והשלמות אשר את ההצעה או תבקש הבהרותהחברה ת .2.3.3
 החברה. את על הצעתו מיל בביצוע הצעתו רק לאחר קבלת אישור בכתב יתח

מענה לפנייה הפרטנית כלל הזוכה הצעת מחיר למתן שירותים ביובהר כי במידה ו .2.3.4
החברה איתרה ספק לשירות משלים, אשר עונה על הצורך והמפרט אשר משלימים, ו

לפחות מהמחיר המוצע  5%פורט בפניה הפרטנית, ואשר נותן הצעת מחיר שנמוכה יותר ב 
על ידי המציע הזוכה, על המציע הזוכה להשוות את המחיר למחיר החדש שאותר על ידי 

 . שתף פעולה עם הספק שאיתרה החברה בכל הקשור לשירותים המשלימיםהחברה, או ל

מושא הפניות הפרטניות שיועברו אליו  המציע הזוכה יידרש להעניק לחברה את השירותים .2.4
 ,אשר יוצגו על ידו במסגרת הצעתו למכרז מטעמו)לפחות( רכזים  (2שני )ו ,פרויקט מנהלבאמצעות 

תהא  החברהמובהר בזאת כי . "(אנשי הצוות)להלן: " פת מתן השירותיםתקואורך כל לוזאת 
והמציע , בהודעה מראש ובכתב, הצוותהיקף אנשי מאת המציע הזוכה להגדיל את לדרוש  תרשאי

בעלי  ולהעמיד אתמיום דרישה ימי עבודה  10בתוך אם לדרישה זו הזוכה יידרש לפעול בהת
 .בתנאי הסף למכרז זהאשר יעמדו הנדרשים הנוספים התפקידים 



 

 

 
 
 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

רמת זמינות גבוהה ומלאה, לרבות על המציע הזוכה לוודא כי אנשי הצוות יעניקו את השירותים ב .2.5
 מתן השירותים בשעות לא שגרתיות, במידת הצורך.  

 .אלש"ח 750 –בכ  מוערך  2021לשנת היקף השירותים השנתי הנדרש להבהיר כי מבקשת החברה  .2.6
, וכי אין לראות בנתון זה משום התחייבות או מצג מחייב הערכה בלבד מובהר כי מדובר עלאך 

 תא שומריוה עות מתן שירותים,לכמות מינימאלית של ש תמתחייב האינ החברה .מטעם החברה
 הבלעדי של החברה. הלהרחיב את ההתקשרות על פי שיקול דעת לצמצם אוהאפשרות את  הלעצמ

בנוסף לתשלום עבור שעות מתן השירותים יהא זכאי הספק להחזר נסיעות על פי המנגנון הקבוע  .2.7
 במפרט השירותים.

. בנוסף, החברה תהא מובהר כי החברה לא תעניק לזוכה הרשאה בלעדית להענקת השירותים .2.8
ותני שירותים אחרים להפעיל ולקיים שירות דומה ו/או מקביל, הכל רשאית, בכל עת, להתיר גם לנ

 לפי שיקול דעתה הבלעדי ולטובתה.

מן המועד שייקבע  (חודשים 12שנה אחת )תהא לתקופה של המציע הזוכה תקופת ההתקשרות עם  .2.9
 תקופות נוספות בנות שנה או( 3שלוש )בהודעת הזכייה. לחברה שמורה הזכות להאריך תקופה זו, ב

, ועד לתקופת התקשרות מקסימאלית בת ארבע למציע הזוכהחלק ממנה, וזאת בהודעה מוקדמת 
יפנה  –החל המציע הזוכה במתן שירותים על פי פנייה פרטנית, והסתיימה תקופת ההסכם  .שנים

המציע הזוכה אל החברה כדי לקבל את החלטתה באם להמשיך במתן השירותים או לסיימם 
 התקשרות.במועד סיום תקופת ה

על אף האמור לעיל, רשאית החברה בכל עת ומכל סיבה שהיא לבטל את ההסכם ולהביא את  .2.10
פיו לידי גמר על ידי הודעה בכתב על כך למציע הזוכה. ניתנה הודעה כאמור -ההתקשרות על

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

ו/או כל מי שעליו תורה החברה ואשר זהותו  הגב' אקוקה מיטל ותים יינתנו בתיאום עםהשיר .2.11
 (."הממונהלהלן: "תימסר למציע הזוכה )

 תנאי סף  .3

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

לחוק חובת המכרזים וזאת  חורגים מן התוספת השנייהה מבקשת להבהיר כי תנאי הסף שנקבעו החבר
כיוון שמדובר בשירותי ייעוץ  המצריכים ניסיון ומומחיות מיוחדים, הן לאור היקפי הפעילות של החברה, 

וק הנפקה, והן לאור תחומי העיס מכרזהן נוכח התקופה המאתגרת העומדת בפני החברה והיציאה ל
  הייחודיים ואופי השירותים הנדרשים.

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

אלא אם כן פורש אחרת במסמכי  ד הקשור עם המציעאו מועסק או בעלים של המציע או אדם או תאגי
 :ואלו התנאים  .מכרזה

שירותי במתן  , במהלך חמש השנים שקדמו למועד להגשת ההצעות,מוכח קודם ניסיון בעל המציע .3.1
, עובדים 100חות המעסיק לפחד פחות למפעל תעשייתי אחד, ולגוף אלוזאת  פיתוח ארגוני/או הדרכה ו

 .)לכל גוף בנפרד( לפחות חודשים  שלושהלמשך תקופה של ו



 

 

 
 
 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

 מובהר כי אין מניעה להציג את אותו הגוף, ובלבד שעונה על כל הדרישות במצטבר.

עונה ואשר יעניק את השירותים לחברה באם ייבחר המציע המועסק על ידי המציע  מנהל הפרוייקט .3.2
 על כל הדרישות הבאות במצטבר:

 ידי המועצה להשכלה גבוהה. מוכר עלד אקדמי סממו ראשוןבעל תואר  )א( 

לתקופה  פיתוח ארגוניהדרכה ו/או במתן שירותי בעל ניסיון בתפקיד מנהל פרויקט  ()ב
השנים שקדמו למועד להגשת ההצעות,  עשרבמהלך שנים לפחות  3מצטברת של 

מפעל תעשייתי אחד, עבור לפחות פיתוח ארגוני, הדרכה ו/או והעניק במהלכן שירותי 
, וזאת למשך תקופה של שלושה חודשים לפחות עובדים 100יק לפחות וגוף אחד המעס
  )לכל גוף בנפרד(.

 .לעיל 3.1מובהר כי אין מניעה להציג בס"ק זה את אותו הגוף שהוצג בס"ק 

ואשר יעניקו את השירותים לחברה באם  ,אשר מועסקים על ידי המציע)לפחות( רכזי פעילות שני  .3.3
בתפקיד רכז במתן שירותי מצטבר של שנתיים לפחות בעל ניסיון כאשר כל אחד מהם ייבחר המציע 
  .הנחיית קבוצות/או פיתוח הדרכה וו/או פיתוח ארגוני, 

 בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.המציע  .3.4

 להצעתו לצרף המציע שעל מסמכים .4

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

ע"י עו"ד  תהתאגדות מאומתעוסק מורשה, ובמידה והמציע הינו תאגיד, תעודת העתק של תעודת  .4.1
 כ"נאמן למקור".

 , כשהוא מלא וחתום כדין.מכרזהכי למסמ( 1)אמסמך  .4.2

המוצעים על ידי המציע למתן השירותים, וכן תעודות הרכזים ושני  פרויקטקורות חיים של מנהל ה .4.3
 וכו'. השכלה, המלצות

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

 ה, חתום על ידי מורש1976–לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו תנאיםתצהיר בדבר קיום  .4.5
אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס וכן  ,(4א)מסמך בנוסח  ,חתימה מטעם המציע ומאושר כדין

המעיד כי המציע מנהל את פנקסי החשבונות  ,1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
, או שהוא פטור 1976ה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנס

וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם  ,מלנהלם
 מס לפי חוק מע"מ.

לפיו המציע מקיים את חובותיו בכל הנוגע  (5א)מסמך תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים בנוסח  .4.6
  לשמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה המפורטים שם.

 (.6א)מסמך  הצהרת המציע בנוסח .4.7

 בדבר אי לקיחת שוחד. (7א)מסמך התחייבות המציע בנוסח  .4.8



 

 

 
 
 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

 חתומה על ידי המציע. (8א)מסמך בנוסח  הצעותהצהרה על אי תיאום  .4.9

על ידי מורשי החתימה מטעם המציע, לפיו המציע ו/או מי המחזיק  חתום (9)אמסמך תצהיר, בנוסח  .4.10
ממורשי החתימה שלו לא הורשעו בעבירה מן הבעלות בו ו/או ממנהליו ו/או מי  25%-בלמעלה מ

פלילית שיש עמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות מירמה או בעבירות שעניינן 
השנים שקדמו למועד האחרון  (7)הפרת רישיון עסק ו/או פגיעה באיכות הסביבה שבוצעו בשבע 

לא מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל להגשת הצעות, וכן, כי למיטב ידיעתם של מורשי החתימה, 
משפטיות או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק או פשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים או חקירה  תביעות

פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור, וכי הם לא הורשעו או נקנסו מנהלית בגין 
 .ון להגשת הצעותהשנים שקדמו למועד האחר (7)עבירות כאמור בשבע 

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

הקשר לכך, והמציע רשאית לזמן אותו לשימוע ו/או לערוך שימוע בכתב ו/או לערוך בירורים שונים ב
מסכים מראש לעריכת כל בירור כאמור. מציע המבקש לקבל החלטה של ועדת המכרזים בעניין זה 

 .רשאי, אך אינו חייב, לפנות לוועדת המכרזים לפחות שבועיים לפני המועד לקבלת הצעות

 (.11בנוסח מסמך א) תצהיר העדר ניגוד עניינים וזיקה אישית/עסקית .4.11

יודגש "( כשהוא ממולא כנדרש. הצעת המחיר)להלן: " (10א)מציע בנוסח מסמך טופס המחירים של ה .4.12
 .מכרזהיש להגיש במעטפה אטומה נפרדת משאר מסמכי ( 10א)מסמך  כי את 

שנשלחו למשתתפים בכתב, ככל שנשלחו, כשהם חתומים  והבהרות הודעות, מסמכי מכרזכל מסמכי ה .4.13
 כל עמוד. בחותמת החברה וחתימת מורשה החתימה, בתחתית 

 .וגש על ידי ישות משפטית אחת בלבדההצעה תמובהר כי  

 קבלת מסמכי המכרז ונשיאה בהוצאות .5

ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה  להגשהאת חוברת מסמכי החברה  .5.1
 ודעת הבקשה יש לכלול:בה  michrazim@escil.co.ilלכתובת דוא"ל 

 שם המציע; .5.1.1

 ח.פ/ע.מ; .5.1.2

 שמו של איש הקשר מטעם המציע; .5.1.3

 כתובת דוא"ל איש קשר; .5.1.4

 מספר טלפון ליצירת קשר; .5.1.5

 מספר פקס. .5.1.6

תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת:  לעיוןמובהר כי חוברת המכרז  .5.2
https://www.enviro-services.co.il ז באתר המציעים יהיו רשאים לעיין במסמכי המכר

האינטרנט אולם הצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכים שיקבלו בדוא"ל או עותק מודפס ממשרדי 
 החברה בת"א ו/או במפעל החברה.

mailto:michrazim@escil.co.il


 

 

 
 
 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

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

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

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

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

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

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

 לקביעת החברה.  

 שינוייםהבהרות ו .6

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

. מציע שלא יפנה לקבלת הבהרות להלן 6.3 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.

וכל הנתונים הרלבנטיים  מכרזהמצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי  הצעתועם הגשת  .6.2
כנגד  , יהיה מנוע מלטעוןזה מכרזב הצעה. מציע שהגיש םוא, והגיש הצעתו על בסיסמכל סוג שה

לא התייחסה החברה  או לתנאיו. מכרזלכי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור  או מכרזההוראות 
 לפניה ו/או השגה עד למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעות יראו בכך דחיית פניית המציע.

לא  7.3.21 , עד ליוםבפורמט וורד michrazim@escil.co.ilבדוא"ל  הלחברשאלות הבהרה תוגשנה  .6.3
בצורה  שאלות הבהרה יתקבלו רקיש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת.  14:00 יאוחר מהשעה

 א ייענו. זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרה, ל

, ככל שיוחלט עליהם, בין אם במענה מכרזהתשובות ו/או הבהרות ו/או כל שינוי או תיקון בתנאי  .6.4
 .זה מכרזיועברו באמצעות מייל למשתתפי לפניות המציעים, ובין אם ביוזמת החברה, 

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

ו/או כל אי התאמה ו/או בגין הפירוש ו/או הנוסח שבחרה  מכרזהמאי בהירות ו/או סתירה במסמכי 
אלא אם כן פנה בטרם מועד הגשת ההצעות ובמועד שנקבע לשאלות הבהרה והתריע על  החברה

 .בהירות כאמורסתירה או אי 

, בכתב, תובא כאמור הודעה. זה מכרזב הקבועים מהמועדים חלק או כל את להאריך, תרשאי החברה .6.6
 .מכרזה מסמכי מקבלי של לידיעתם

 אופן הגשת ההצעה .7

לקבלת הצעות מחיר  מכרזהצעת המציע תוגש במעטפה חלקה ללא סימני זיהוי על גביה ייכתב: " .7.1
 ".פיתוח ארגונילמתן שירותי 

mailto:dov.vakil@escil.co.il___________


 

 

 
 
 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

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

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

ההתקשרות כשהם חתומים, לרבות הסכם  מכרזהיגיש המציע, את כל מסמכי  1ה במעטפ

מסמך למעט  אךלעיל,  4'( בצירוף כל המסמכים וכל האישורים כמפורט בסעיף גמסמך )
 . )"טופס הצעת המחיר"( (11א)

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

  ."ממע ללא, (11א) מסמךגבי -יגיש המציע את הצעתו הכספית על 2במעטפה 

חברה לשירותי איכות הסביבה ה במשרדי המטה שלבמסירה אישית  נהתופקד המציעיםת ומעטפ .7.3
ולא יאוחר  09:00החל מהשעה  17.3.21בתאריך  ושם בלבד, ,בתל אביב 4קומה  40יצחק שדה ברחוב 

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

, אינם הפקדתה באופן ידני במשרדי החברהמשלוח ההצעה בדואר או הגשתה בכל דרך אחרת שאינה  .7.4
עד המועד האחרון  במשרדי המטהשהיא,  הצעה שלא תמצא, מכל סיבה. מכרזהעונים על דרישות 

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

 מכרזתימסר לכל משתתפי , והודעה על כך להאריך את המועד להגשת הצעותבכל עת החברה רשאית  .7.5
 .זה

, ובכלל זאת לכל מכרזהולכל האמור במסמכי  מכרזההסכמתו לכל תנאי  בהגשת הצעתו מביע המציע .7.6
  תנאי הסכם ההתקשרות.

 מובהר כי:  .7.7

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

 החברה תהיה רשאית לפסול על הסף הצעה חסרה. .7.7.2

את כל הוצאות מציע, בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל  תכלולהמציע מחיר של ההצעת  .7.7.3
. מבלי לגרוע ההתקשרות הסכםעל פי  השירותים במתןמין וסוג שהוא, הכרוכות 

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

 ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה. השירותים מתןאחרת שהיא הקשורה ב

כל הנתונים הנדרשים להשלמה וללא כל הסתייגות או  הההצעה תוגש לאחר שהושלמו ב .7.7.4
הסתייגות במקרה של אי צירוף מסמך או השמטה, או שינוי או תוספת או תיקון שהוא. 
 תהא החברה רשאית מכרזהאו מסמכי  , או סטיה אחרת מתנאימכרזהמנוסח תנאי 

ה או לקבלה, עם או בלי הפגם האמור, או לאפשר תיקון כל פגם או חסר הצעהלפסול את 
הודיעה החברה להסרת ספק מובהר כי אם  כאמור, והכל לפי שיקול דעתה המוחלט.

 ההתקשרות,לחתום על הסכם המשתתף למשתתף כי היא מתעלמת מהסתייגות, וסרב 
החברה לא התייחסה  כל עודהחברה. ייחשב הדבר כהפרת התחייבויותיו כלפי 
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ידה במפורש אחרת, יחייב את -כאמור וכל עוד לא נקבע על או לפגם להסתייגויות
 הצדדים הנוסח של מסמכי ההזמנה, כפי שהוכן ע"י החברה ו/או עודכן על ידה.

 תוקף ההצעה .8

החברה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה  30.09.2021ום הצעת המציע תעמוד בתוקפה עד לי .8.1
חודשים נוספים. הוארך תוקף ההצעה, יגיש המציע ערבות חדשה ומתאימה, תחת הערבות  3למשך 

 שצורפה להצעתו, ככל שיהיה צורך בכך ולפי דרישת החברה. 

 ת ובחירת זוכה ההצעודירוג  .9

 :המשוקללמהניקוד  %06- ניקוד ציון האיכות .9.1

, למידע שיהיה בידיעת ציעבהתאם למסמכים שהוגשו על ידי המ יינתןקוד איכות ני .9.1.1
. בנוסף לכך, עם מציע ועם הצוות המוצע על ידו שייערךראיון החברה' וכן על בסיס 

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

 קריטריון משנה קריטריון
ניקוד 

 מקסימלי
 הניקוד וןמנגנ

 המציע

 1.3לנדרש בתנאי סף  מעבר ניסיון
פיתוח הדרכה ובמתן שירותי 

 ארגוני
 נקודות 15

שירותי ספר הגופים להם העניק המציע מ
 פיתוח ארגונישירותי הדרכה ו

מפעל תעשייתי ו/או שהנו  כל לקוח נוסף
 עובדים 100גוף אחד המעסיק לפחות 

ד וע נקודות 3 -יזכה ב)מעבר לתנאי הסף( 
 נק'.   6

שירותים לו ניתנו כאמור שעבור כל לקוח 
אש"ח  100מעל בהיקף כספי שנתי של 

 נק'.  9נקודות ועד  3ינתנו  

התרשמות וועדת המכרזים 
מהתאמתו של המציע לשירותים 

 המבוקשים על ידי החברה 

 

 נקודות 10

 10עד  – לצרכי החברה הניסיוןהתאמת 
 נקודות

יחס התרשמות וועדת המכרזים ב
שניתנו על ידי  השירותים של לרלוונטיות

ייעוץ ארגוני ו/או של המציע בתחומים 
, והן במתן יהדרכה ו/או פיתוח ארגונ

פיתוח הדרכה וליווי מקצועי שירותי 
עבודה עם  , בדגש עלקבוצתי ואישי

פים ציבוריים בכלל גומפעלי תעשייה, 
 וחברות ממשלתיות בפרט.

 

מנהל 
 הפרויקט

שירותי יעוץ לפיתוח  ניסיון במתן
 לנדרש בתנאי הסף מעבר ארגוני

 )ב(3.2
 נקודות 15

 נקודות : 8עד  – מספר לקוחות

שהנו מפעל תעשייתי אחד  כל לקוח נוסף
 100ו/או גוף אחד המעסיק לפחות 



 

 

 
 
 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

 נקודות 2 )מעבר לתנאי הסף( עובדים

 

 נקודות : 7עד  –הניסיון היקף 

היקפי התרשמות וועדת המכרזים ביחס ל
פעילות שניתנו עבור הגופים השונים וכן ה

שניתנו על ידי  השירותים של רלוונטיות
מנהל הפרויקט בתחומים המנויים 

מפעלי  עבודה עם , בדגש עלבקריטריון זה
פים ציבוריים בכלל וחברות גו תעשייה

 ממשלתיות בפרט.

 

 המציע
התרשמות מראיון שיתקיים עם 
מנהל הפרויקט המוצע מטעם 

 המציע
 קודותנ 20

 יוזמנומנהל הפרויקט המציע יחד עם 
לראיון בפני ועדת איכות מטעם החברה 

 במסגרתו ייבחנו הקריטריונים הבאים :

 . א. התאמה לתפקיד

היכרות עם פעילות של חברות ב. 
 . ממשלתיות בכלל והחברה בפרט

 . יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסאג

 . כריזמטיות ונוכחותד

 . התרשמות אישיתה

 60 "כסה 

הקריטריונים שבטבלה לעיל, קביעת ניקוד האיכות לפי  יובהר כי המידע הנדרש לשם .9.1.2
( והאסמכתאות המצורפות לו, 1המציע בין היתר באמצעות מילוי מסמך א) יומצא ע"י

 כאשר המציע רשאי לציין מידע נוסף לפי שיקול דעתו. 

תחת  0ל לניקוד וביעלולה להללא תיאום מראש  מנהל הפרויקטאי התייצבות של  .9.1.3
 .על פי שיקול דעת החברה קריטריון ההתרשמות מהראיון של איש צוות זה

רלוונטיות ואיכות ה קביעת הניקוד לפי אמות המידה לעיל, לרבות הערכת טיב ההמלצות .9.1.4
והיא תהא רשאית להתחשב בחוות  הניסיון תהא לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה

 .דעת של ממליצים

יהיו רשאים לערוך בירורים ולקבל המלצות ו/או  החברה ו/אועדת המכרזים ו .9.1.5
והן ביחס לכל  ,( 1אותם ציין המציע על גבי נספח א)ביחס לממליצים התייחסויות הן 

אדם או גוף אחר, ולא תהא מוטלת עליהם כל חובה, בכל שלב שהוא, לגלות את תוכן 
המידע, למציע הרלוונטי,  הבירורים או ההתייחסויות או ההמלצות, ו/או את זהות מוסרי

או לכל מציע אחר, וזאת, בין היתר, לאור הצורך לשמור על אמינות המידע המתקבל, 
 ושמירת זכויות מוסרי המידע, והמציע מקבל על עצמו תנאים אלו.

לפגוע באמור, ומבלי להטיל עליה את החובה לעשות כן, החברה  רשאית, אך לא  מבלי .9.1.6
כל הוכחה  – ותצעהלאחר הגשת ה –לעדי, לדרוש מכל מציע חייבת, על פי שיקול דעתה הב

העומדים לרשותו  והאמצעיםשתראה לנכון, בדבר ניסיונו, מומחיותו, מיומנותו, כישוריו 



 

 

 
 
 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

, וכן תהא רשאית לדרוש ראיות מכרזהלבצע עבודות מהסוג ובהיקף של העבודות נשוא 
את מלוא המידע  לחברהוהמציע יהיה חייב לספק ;בדבר הרמה המקצועית של המציע, 

 להנחת דעתה.

עם המוצעים  מהיועציםהמציע ו/או מי  עםלהתחשב בניסיון קודם  תרשאי החברה .9.1.7
ניסיון קודם  חברהעל ניסיון זה, לטוב ולרע. ככל של חברהגורמים אחרים ככל שידוע ל

תקבל משקל מכריע בעת מתן הניקוד ביחס ליתר  חברהעם המציע, חוות הדעת של ה
 .ההמלצות

ל ש מינימלי איכות ציון קיבלה לא אשר הצעה כל לפסול רשאית תהא החברה כי יובהר .9.1.8
האמור, במקרים מיוחדים, תהא  אף על. איכות אפשריות נקודות 60 מתוך נקודות 40

עמדה בסף האיכות  שלא הצעה לקבלרשאית, לפי שיקול דעתה המקצועי,  החברה
 המציעים מספרשל אותה הצעה,  יוןהצ גובההאמור, וזאת בהתחשב בנתונים הבאים: 

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

 המשוקללמהניקוד  %40- ניקוד ציון המחיר .9.2

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

מטעמו הצעות מחיר שלוש  (10במסמך א) לצייןהמציע יידרש  -אופן הגשת הצעת המחיר  .9.2.2
 :למתן השירותים כמפורט להלן

מציון הצעת  %20 – מנהל הפרוייקט שלמתן שירותים שעת להצעת מחיר  )א(
 המחיר.

 יר.מציון הצעת המח %10 – רכזשל שעת מתן שירותים הצעת מחיר ל )ב(

שירותים  המוצע על ידי המציע במידה של אספקת תקורה האחוז  )ג( 
 .10% – /הצעת מחירנוספים/נלווים מול הגשת חשבוניות

  .12%מובהר כי אחוז התקורה לא יעלה על  

 הבא:יחושב באופן  הציון

המציע אשר יציע את הצעת המחיר  –תחת כל אחד מן הרכיבים  –)ב( -לגבי רכיבים )א( ו
י הנמוך ביותר יקבל את הניקוד המקסימאלי תחת אותו רכיב, ויתר המציעים השעת

נוספים מעבר למחיר השעתי הנמוך  ₪ 20כל על  –באופן הבא  ינוקדו באופן יחסי אליו
לשעת  ₪ 200נקודות מהניקוד המקסימאלי.  לדוגמא: מציע שיציע  2ביותר שיוצג יופחתו 

 ₪ 260נקודות, ומציע שיציע  10 –ד המקסימאלי יקבל את הניקווהוא הנמוך ביותר, רכז 
 נקודות. 4יקבל ניקוד של 

יקבלהניקוד  –מהמציע הזול ביותר  ₪ 20-למען הסר ספק, מציע שייציע מחיר בטווח ה
 זהה למציע הזול ביותר.

יקבל את הניקוד  –המציע אשר יציע את אחוז התקורה הנמוך ביותר  –לגבי רכיב )ג( 
על כל  –באופן הבא  ודות, ויתר המציעים ינוקדו באופן יחסי אליונק 10 –המקסימאלי 
נקודה. לדוגמא: מציע  1מעבר לאחוז התקורה הנמוך ביותר שיוצע תופחת אחוז תקורה 



 

 

 
 
 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

נקודות,  10 –יקבל את הניקוד המקסימאלי והוא הנמוך ביותר, אחוז תקורה  5%שיציע 
 נקודות(. 7תקורה יקבל ניקוד של  8%ומציע שיציע 

למען הסר ספק, החסרת הניקוד תהא ביחס לאחוזים שלמים. לדוגמא: מציע שיציע 
נקודה פחות  1יקבל  6.5%. ומציע שהציע 5%יקבל ניקוד זהה למציע שהציעה  5.5%

 .5%מהמציע שהציע 

כמפורט של המציע לצורך שקלול הציון הסופי לו יזכה יהיה התוצאה  ציון הצעת המחיר .9.2.3
 לעיל. 

 ובחירת זוכה  סיכום הציונים .9.3

-ו 9.1.1ובסעיפים ההצעה בעלת הניקוד המצטבר הגבוה ביותר, בכפוף לאמור בסעיף זה  .9.3.1
 הזוכה.  , תיקבע כהצעהעילל 9.2.3

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

 מן הניקוד. 100%מחיר שתהווה 

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

 והפערים בהם יצביעו על קיומה של תכסיסנות.

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

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

 הודעה על זכייה והתקשרות .10

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

ודעת הזכייה, תהיה הזכייה על תנאי סייגה החברה את ה. או הענקת זכות כלשהי למציע החברה
 ובכפוף לסייגים ו/או התנאים הקבועים במכתב הזכייה. 

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

 ידי המציע.-הוא חתום על ' כאשרג מסמךכהמצורף את ההסכם  .10.2.1

אה על ידי בנק בישראל, ערבות בנקאית מקורית, אוטונומית, ובלתי מותנית שהוצ .10.2.2
 15להבטחת מילוי התחייבויותיו של המציע הזוכה על פי הוראות ההסכם, תקפה למשך 

 ₪ 25,000חודשים מיום הוצאתה לפקודת החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ, בגובה 
 להסכם. 16בהתאם לקבוע בסעיף 

דין, הוראות הביטוח מבלי לגרוע מאחריות נותן השירותים על פי הסכם זה ו/או על פי  .10.2.3
הינן בהתאם למפורט בנספח הביטוח המצורף להסכם זה  נותן השירותיםשיחולו על 
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 ;' ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  דכנספח 

במכתב לעיל תוך התקופה האמורה  11.2 לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף .10.3
ים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכה, יהזכי

מלבד הזכויות העומדות לה על פי . מכרזבמהצעתו, תהא רשאית החברה לבטל את זכייתו של הזוכה 
להזמין  )אך לא חייבת( תהא רשאית החברה במקרה זה דין עקב הפרתו של המציע את התחייבויותיו

, והכל מבלי המציעיםלאחר הזוכה מבין  ג שנידוראשר ו מכרזבהשתתף ממציע אשר  השירותיםאת 
  פי כל דין.-ו/או על מכרזהפי -לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית החברה על

חודשים  12הזוכה הפר את ההסכם הפרה יסודית וכתוצאה מכך החברה ביטלה את ההסכם תוך אם  .10.4
, לפי סדר דירוג המציעים כרזמברשאית להזמין כל מציע אחר החברה ממועד מכתב הזכייה, תהיה 
 זה.  מכרזמושא הסופי, לספק את השירותים 

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

י לגרוע מכל זכות אחרת העומדת להחברה ו/או לחברה, לפי העניין, כתוצאה וזאת מבל ,הוצאות
 זה או לפי כל דין. מכרזמההפרה, לפי תנאי מסמכי 

בהתבסס על מידע, הבטחה, התחייבות, מצג, הצעה, הבנה, פרסום,  טענותהזוכה מנוע מלטעון  .10.6
 – מכרזהלפני בין  פה,-בעל , בין בכתב וביןמכרזהלמסמכי פרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ 

 .יוובין לאחר –זה  מכרזלרבות במסגרת הליכי 

 שמירת זכויות .11

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

 עקרון ה"עפרון הכחול" .12

שור ו/או נובע ממכרז זה בפני ערכאה שיפוטית ופסקה אותה ערכאה כי הובא ענין הנוגע ו/או ק .12.1
הוראה או הוראות מהוראות מסמכי המכרז אינן עומדות בדרישות כל דין ולפיכך פסולות ו/או פסולה 
הוראה מהוראות המכרז, לא יפגע הביטול או הצמצום האמור ביתר הוראות המכרז שיוותרו בתוקף 

תר האפשרי העולה בקנה אחד עם ההוראה הפסולה, ויוסיפו לחול בין ויפורשו באופן הרחב ביו
לפי שיקול דעתה הבלעדי  –הצדדים תנאי ההסכם נשוא מכרז זה, אלא אם תבחר החברה )והיא בלבד( 

 לבטל את המכרז או את ההסכם בעקבות ביטול או צמצום כאמור. –

 אחריות .13

ייגרמו למציע בקשר עם הצעתו במסגרת ו/או או נזקים ש ותהחברה אינה נושאת בכל אחריות להוצא .13.1
 זה, ובפרט בשל אי קבלת הצעתו. מכרזלבקשר 

מובהר במפורש, כי בכל מקרה לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהן בקשר  .13.2
 על ידי החברה. מכרזה, לרבות במקרה של ביטול זה מכרזבעם השתתפותו 

 סודיות .14

ע מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על ידי החברה בקשר או המצי מכרזהבקבלת מסמכי  .14.1
 לצורך מתן השירותים, למעט מידע שהוא נחלת הכלל או המחויב בגילוי לפי חוק.



 

 

 
 
 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

ירת סודיות כאמור גם מצד לשם מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה, מתחייב המציע לדאוג לשמ .14.2
 או כל מי מטעמו. עובדיו

 ציית לכל הוראות החברה בכל הנוגע לשמירת סודיות.המציע מתחייב ל .14.3

הינם רכוש החברה והמסמכים מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה. אין  מכרזהכל מסמכי  .14.4
 המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. 

 סמכות שיפוט ייחודית .15

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

 תנאים כלליים .16

החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע בדרישה להמציא  .16.1
ת בעניין הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו ו/או לאפשר למציע לעשות כן, לרבו

אישור או  ןזה, ובלבד שכל רישיו מכרזכנדרש לפי תנאי  ןהמצאת כל מסמך אישור, היתר או רישיו
היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה למועד האחרון להגשת הצעות. החברה תהא רשאית למחול על קיום 

 לוויון והכוזה אשר אינם מהותיים ואשר אין בהם כדי לפגוע בעיקרון הש מכרזדרישה או תנאי מתנאי 
 לפי שיקול דעת הועדה.

נוסף על האמור, לוועדת המכרזים שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר למציע להוכיח  .16.2
את עמידתו בתנאי הסף באמצעות נתונים ו/או פרויקטים אשר לא הוצגו על ידו בהצעה ו/או הוצגו 

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

החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה  .16.3
ברה מונע הערכת ההצעה שלדעת הח מכרזהותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי 

 כדבעי.

ו/או למשרד לאיכות הסביבה  החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל הצעה של מציע שהיה לה .16.4
ניסיון שלילי עימו או עם גורם הקשור עימו, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי, וכן הצעתו של מציע 

 אשר יתקבלו לגביו חוות דעת ו/או המלצות שליליות במיוחד.

, מציעים שני בין השירותים ביצוע את לפצל, והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול לפי, רשאית תהא רההחב .16.5
, וזאת מקום שבו מחירם של חלק או בלבד מהשירותים חלק לביצוע מציע עם להתקשר או, יותר או

      חלקים מהעבודות תומחר לפי שיקול דעתה באופן בלתי סביר.

 בכבוד רב,          

 ז הירשבוע         

 יו"ר ועדת מכרזים           

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ                                                              



 

 

 
 
 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

 

 (1מסמך א)
2021-15 
בדיקת תנאי פרטי מציע, 

 מסמכי הערכה ו סף

 

 פרטים להוכחת עמידה בתנאי סף ולשם קביעת הניקוד האיכותי של ההצעה

 ים על המציעפרט .1

          :שם המציע .1.1

          מס' הזיהוי: .1.2

         מען המציע )כולל מיקוד(: .1.3

        שם איש הקשר אצל המציע:  .1.4

         תפקיד איש הקשר:  .1.5

          :ן קוויטלפו .1.6

          טלפון נייד: .1.7

          פקסימיליה: .1.8

         דואר אלקטרוני:  .1.9

 

במהלך חמש השנים שקדמו למועד להגשת , מוכח קודם ניסיון בעל המציע - 1.3 עמידה בתנאי הסף שבסעיף .2
המעסיק וזאת לפחות למפעל תעשייתי אחד, ולגוף אחד  פיתוח ארגוני/או שירותי הדרכה ובמתן  ההצעות,

 ( :בנפרד )לכל גוף לפחותשלושה חודשים  למשך תקופה של ו, עובדים 100חות לפ

שם 
 הגוף

ספר מ
העובדים 

 בגוף

תיאור 
השירותים 

 שניתנו

תקופת מתן השירותים 
חודש ועד  חודש ושנה)

 (ושנה

פרטי איש קשר 
 בארגון/בגוף

היקף כספי של 
 השירותים

      

      

      



 

 

 
 
 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

 

ים לחברה המועסק על ידי המציע ואשר יעניק את השירות מנהל הפרוייקט – 2.3 עמידה בתנאי הסף שבסעיף .3
 באם ייבחר המציע עונה על כל הדרישות הבאות במצטבר:

 ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. ראשוןבעל תואר  )א( 

 3לתקופה מצטברת של  פיתוח ארגוניהדרכה ו/או במתן שירותי בעל ניסיון בתפקיד מנהל פרויקט  )ב(
הדרכה ו/או והעניק במהלכן שירותי ההצעות,  השנים שקדמו למועד להגשת עשרבמהלך שנים לפחות 

, וזאת לתקופה עובדים 100 מפעל תעשייתי אחד, וגוף אחד המעסיק לפחות עבור לפחות פיתוח ארגוני 
 של שלושה חודשים לפחות )לכל גוף בנפרד(. 

 פרטי מנהל הפרויקט : 

 שם : ________________________________

 _______________________________________ראשון : התואר ם אודות הפרטי

 נו הקודם בהתאם לדרישות תנאי הסף :פירוט ניסיו

מספר העובדים  שם הגוף
 בגוף

תיאור השירותים 
 שניתנו

תקופת מתן 
השירותים 

 חודש ושנה)
חודש ועד 

 (ושנה

פרטי איש קשר 
 בגוף

     

      

      

      

      

      

      



 

 

 
 
 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 33. ה בתנאי הסף שבסעיףעמיד .4

 : 1פרטי רכז פעילות 

 ____________________           שם : 

 : _____________________ תאריך תחילת העסקתו אצל המציע

  .הנחיית קבוצות/או פיתוח הדרכה וו/או בתפקיד רכז במתן שירותי פיתוח ארגוני, המצטבר פירוט ניסיונו 

מספר העובדים  שם הגוף
 בגוף

יאור השירותים ת
 שניתנו

תקופת מתן 
השירותים 

 חודש ושנה)
חודש ועד 

 (ושנה

היקף כספי 
של 

השירותים 
 שניתנו

פרטי איש 
 קשר בגוף

      

      

      

      

      



 

 

 
 
 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

      

      

      

      

 

 : 2פרטי רכז פעילות 

 ____________________           שם : 

 : _____________________ המציע תאריך תחילת העסקה אצל

 .הנחיית קבוצות/או פיתוח הדרכה ו ו/או בתפקיד רכז במתן שירותי פיתוח ארגוני,המצטבר פירוט ניסיונו 

מספר העובדים  שם הגוף
 בגוף

תיאור השירותים 
 שניתנו

תקופת מתן 
השירותים 

 חודש ושנה)
חודש ועד 

 (ושנה

היקף כספי 
של 

השירותים 
 שניתנו

 פרטי איש
 קשר בגוף

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 

 

 
 
 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

הריני מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מידי על כל  .5
ושני , את קורות החיים של מנהל הפרויקטהריני לצרף להצעתי זו  שינוי באחר או יותר מהפרטים שמסרתי.

 .כולל תעודות השכלה המעידות על עמידתם בתנאי הסףהרכזים, 

 על החתום:

                  ____________________שם המציע: _ 

 ____________________תאריך:                       חתימת וחותמת המציע: ____________ 

 
 אישור עו"ד

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

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

 עליו בפני.תצהירו דלעיל וחתם 
 
 

_______________________    ___________________________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

 
 

 לכבוד
       לשירותי איכות הסביבה בע"מ החברה

        40רחוב יצחק שדה 
 67212אביב, -תל

 
 א. נ.,

 

 אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה :הנדון
 

 
"( מאשר בזה כי מציעה)להלן: " ___________________של  דעו" ___________________אני הח"מ 

 / כל תאגיד אחר כגון עמותה או אגודה שיתופית התאגד כדין כ: חברה בע"מ / שותפות רשומה בישראל מציעה
ר בפניי כי אינו נמצא בהליכי פירוק, פשרה או הסדר וכי לא הוגשה כי המציע הצהי וכי הינו תאגיד פעיל וקיים;

כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של  מציעכי נתקבלו אצל הבקשת פירוק כנגדו; 
 ם/וחת ___________כי ביום ו; מכרזלולהגשת הצעתו  מכרזהעל מסמכי מציע המציע ועל פי כל דין לחתימת ה

בעל/י  ,______________________________וההצעה ה"ה  מכרזהעל הצהרה זו ועל כל יתר מסמכי בפניי 
כדין  ך/והוסמ ציע אשרחתימה של המ ה/ימורש ו/םשהינ _____________________________ת.ז. שמספרה 

זה והוצאתו אל  מכרזעל כל המסמכים כאמור וכן על כל מסמך נוסף או אחר שיידרש לצורכי ציע לחתום בשם המ
 .באופן שחתימתו מחייבת את המציע בהצעתו לפי כל דין הפועל

 
 

 ,עו"ד   _______________
    
      

 (2מסמך א)
2021-15 

אישור רישום תאגיד 
 וזכויות חתימה



 

 

 
 
 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

 

 

 
 
                                                                                                            

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3מסמך א)
 מבוטל



 

 

 
 
 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

 (4סמך א)מ
2021-15 

תצהיר בדבר קיום התנאים 
לפי חוק עסקאות עם גופים 

 ציבוריים

 
 קיום התנאים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבורייםתצהיר בדבר 

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

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

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

 .ציעמה

 

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

 

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

או ו/לחלופין, המציע  או ,(1987 -או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז ,1991-והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א
, מכרזב, אולם במועד האחרון להגשת הצעות )כהגדרתן לעיל( בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות

 חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 

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

       ____________________ 
 חתימת המצהיר                           

 
 

 אישור עו"ד
 

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

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  

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

 
 לכבוד

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
 

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

רה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה להתקשר עם החב
 .המציעבשם 

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

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

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

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

 שירות חוק ;1958-תשי"ח השכר, הגנת חוק ;1954-תשי"ד העבודה, על הפיקוח ארגון חוק ;1954-תשי"ד

 ]נוסח הלאומי הביטוח חוק ; 1967-תשכ"ז חירום, בשעת עבודה שירות חוק ; 1959-תשי"ט התעסוקה,

 חוק ;1987-תשמ"ז מינימום, שכר חוק;1957-תשי"ז קיבוציים, הסכמים חוק ;1995-תשנ"ה משולב[,

 חוק ;1991-תשנ"א כדין(, שלא )העסקה זרים עובדים חוק ;1988-תשמ"ח בעבודה, ההזדמנויות שוויון

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

 ; 1957-תשי"ז קיבוציים, הסכמים חוק ;1998-תשנ"ח מינית, הטרדה למניעת לחוק 8 סעיף ;1998-תשנ"ח
 ; 2000-תשס"א גנטי, מידע לחוק 29 סעיף ;2001-ס"אתש ולהתפטרות, לפיטורים מוקדמת הודעה חוק
 סעיף ;2006-תשס"ו חירום, בשעת עובדים על הגנה חוק ; 2002-תשס"ב עבודה(, אי)תנ לעובד הודעה חוק

 ;1997-תשנ"ז התקין(, במינהל או המידות בטוהר ופגיעה עבירות )חשיפת עובדים על הגנה לחוק א5

 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 

שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת  ולאחרוהמוסמך 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
 
 
 
 

 

 (5מסמך א)
15-2021 

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.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/EF5DCC9A-852D-4F5E-8C22-8DA0CF8F4C25.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=291586
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=291586
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A7A9F028-3364-4657-B55B-519576164BBD.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255262
http://www.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
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http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
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http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
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 חתימה וחותמת: ______________________________________

 

 
 לכבוד

 "(החברה"מ )להלן: "החברה לשירותי איכות הסביבה בע
 

 הצהרת משתתף

לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה   ,__________________/ע.מ. פ.ח ____________________אני הח"מ 
במסמכים האחרים ועיינתי הסכם ההתקשרות, ואת  םשירותיהאת מפרט  לרבותו ,מכרזהזהירה את מסמכי 

לן וזאת מבלי לגרוע מאיזו מהתחייבויותיי כמפורט בשאר מגיש את הצעתי כמפורט לה הנני ,מכרזלאשר צורפו 
 :מכרזהמסמכי 

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

 זה.  מכרזא שונ למתן השירותיםהמומחיות והניסיון הדרושים הידע, 

 .מכיר את כל הדינים המתייחסים למתן השירותים ומתחייב לפעול על פיהם הנניהנני מצהיר כי  .2

כי הצעתי זו עונה על כל הדרישות ו מכרזבהנני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים  .3
 . מכרזהשבמסמכי 

הנני , ושהצעתי המחיריםלפי  מכרזהבהתאם לתנאים המפורטים במסמכי  לתת את השירותיםאני מתחייב  .4
 .לשביעות רצונה המלא של החברה לבצע את השירותים האמוריםמקבל על עצמי 

 מכרזהבהגשת הצעתי זו, הננו מתחייב כי היה ותתקשרו עמי בהסכם, אנהג על פי ההסכם שצורף למסמכי  .5
, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על פי כל האמור בנספחים מכרזלולמפרט השירותים שצורף 

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

נים הינם נכו מכרזהלחברה במהלך  שנתתי, אני מצהיר כי כל העובדות והמצגים מכרזהבחתימתי על מסמכי  .6
 יישארו במהלך תקופת ההסכם.כך , וומדויקים

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

אי התאמה מכל מין וסוג, תהא החברה זכאית לפסול את הצעתי  ההודעה על הזוכה(. ידוע לי כי במקרה של
, ולא תהא לי כל טענה מכרזבלבטל את ההסכם שיחתם עמי, אם אזכה  לחלט את הערבות שנתתי ו/או ו/או

 בקשר לעניין זה.

, הנני מציע לתת את השירותים המפורטים מכרזהבהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי  .8
המוגש יחד עם  )טופס המחירים( (11במסמך א)נקבתי בהם בתמורה למחירים  מכרזהבמסמכי 
 . הצעתי זו

הינם סופיים וכוללים את מלוא התמורה המבוקשת על ידי בגין קיום מלוא  שאנקובהסכומים ידוע לי כי  .9
ו/או ולא ישתנו מכל סיבה שהיא, לרבות לא עקב שינוי בשכר עובדים  מכרזהעפ״י כל מסמכי  יהתחייבויותי

 . שינויים במיסוי ו/או שינויים במחירי התשומות

, כולן או מקצתן, תהא החברה מכרזבכי אם לא אמלא אחר התחייבויותיי הכרוכות בזכייה  מודע לכךהנני  .10
, ובנוסף תהא למשתתף אחר הזכות למתן השירותיםפטורה מכל התחייבות כלפיי ותהא זכאית למסור 

אשר אפקיד בידיה עם מסירת הצעתי זו או את ערבות הביצוע, וזאת זכאית לחלט את הערבות הבנקאית 
 .כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ללא הוכחת נזק שהחברה זכאית לו בגין נזקיה

 (6א)מסמך 
2021-15 

 הצהרת המשתתף

 



 

 

 
 
 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

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

 הנני מצהיר כי הצעתי זו איננה הצעה גרעונית.  .12

בקשר עם אי מילוי או הפרת  ידי החברהאני מוותר על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על  .13
הנ"ל הוראה כלשהי הכלולה בהצעה זו ועצם חלוף הזמן או אי מילוי או הפרה של הוראה כלשהי מההוראות 

 תשמש במקום התראה כנ"ל.
 

 
 _______________________ מס' הזיהוי:  __________________________  :מציעם הש

 __________חתימה וחותמת המציע: ____ ___________________________ כתובת רשומה:

    תאריך: ___________

 
 הצהרת מורשי חתימה )ימולא במידה והמציע הינו תאגיד(

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

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

 __________מס' זיהוי: ___ שם מורשה החתימה מטעם המציע: _____________

 

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

 _____________ :' קספ    מייל : ___________________________



 

 

 
 
 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

 

 

 

 התחייבות בדבר מניעת שוחד 
 

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

"(. אני מצהיר/ה כי הנני החברה" –הגוף המבקש להתקשר עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן 
 מוסמך/ת 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  .2

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

 בתפקידו.
 

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

 

 
 
 

        ____________________ 
 חתימת המצהיר             

 
 

 אישור עו"ד
 

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

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

 
 

___________________   ___________________________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד           תאריך   

 (7א') נספח
2021-15 

התחייבות בדבר מניעת 
 שוחד
 



 

 

 
 
 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

 

 

 

 מכרזהצעות לתצהיר בדבר אי תיאום 
 

אני הח"מ______________ מס' ת"ז _____________נושא משרה בחברת _____________ )שם המציע( 
 את כי: מצהיר בז

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם החברה ומנהליה.  . 1
 זה.  מכרזבאני נושא המשרה אשר אחראי בחברה להצעה המוגשת מטעם החברה  . 2
 זה.  מכרזבלא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות  . 3
 ה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצע       . 4
 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  . 5
 הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא         . 6

 זה.  מכרזבעם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר       
מועד הגשת  ם לעיל מעת החתימה על התצהיר ועדעל כל שינוי באחד הפרטיחברה אני מתחייב להודיע ל      . 7

 ההצעות .
 יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.  הצעותאני מודע לכך כי העונש על תיאום  . 8
 

 תאריך_________ שם החברה______________ חותמת החברה __________
  

 ____ חתימת המצהיר ____________שם המצהיר_______
 
 

 
 אישור עו"ד

 
אני הח"מ, עו"ד _________________ שכתובתי ______________והנושא רישיון מספר ______ מאשר 
בזאת כי ביום________ הופיע/ה/ו לפני מר/גב' ____________________, שזיהה/תה/ו עצמו/ה/ם לפי 

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

 
_______________  ___________                            ___________ 

 שם עורך הדין                               מס' רישיון                                        חתימה
 

 

 

 

 (8א') נספח
2021-15 

תצהיר בדבר אי תיאום 
 הצעות

 



 

 

 
 
 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

 
 

 

 תצהיר בדבר היעדר הרשעה פלילית
 

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

 
"( שהוא הגוף המבקש להתקשר המציע" –ני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן הנ .1

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

  
בירה פלילית שיש עמה קלון או המציע וכל בעלי השליטה בו, מנהליו ומורשי החתימה שלו לא הורשעו בע .2

בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות מרמה או בעבירות שעניינן הפרת רישיון עסק ו/או פגיעה 
( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, ולמיטב ידיעתי לא 7באיכות הסביבה וזאת בשבע )

ות או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק או פשיטת רגל מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל תביעות משפטי
ו/או לכינוס נכסים או חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור, והם לא הורשעו או 

 ( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה. 7נקנסו מנהלית בגין עבירות כאמור בשבע )

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

 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                 

 
 
 

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

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

 
_______________________     ___________________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך  

 מכרז מס'
15-2021 
 (9מסמך א)

תצהיר העדר הרשעה 
 פלילית



 

 

 
 
 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

 

 

 טופס הצעת מחיר
 יש להגיש במעטפה נפרדת וסגורה

 
 

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

 

 תאור השירות/הכלי/האמצעי הנדרש
הצעת מחיר בשקלים חדשים 

  )לפני מע"מ( לשעת ייעוץ

משקל מתוך רכיב ההצעה 
 הכספית

 20%  שעת מתן שירותים באמצעות מנהל הפרויקט

 10%  שעת מתן שירותים באמצעות רכז

 
ניתן )אחוז תוספת תקורה על הענקת שירותים נוספים/נלווים, בהצגת חשבונית/הצעת מחיר  ________% 

  %10משקל הרכיב מתוך ההצעה   -  (%12מקסימום  להציע

 
 רהערות כלליות לעניין מילוי הצעת המחי .ב

  תהא ההצעה  בשקלים חדשים  יחושב באופן שבו ההצעה הזולה ביותררכיבי השעות תחת כל אחד מציון המחיר
, באופן המפורט וכל יתר ההצעות ידורגו באופן יחסי אליה אשר תקבל את הניקוד המקסימאלי תחת רכיב זה

 וועדת המכרזים תהא רשאית לתקן כל טעות אריתמטית כאמור.. לעיל 9.2בסעיף 

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

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

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

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

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

 מס' הזיהוי: _______________________  ____________ ע: ______________שם המצי
 

   תאריך: ___________ חתימה וחותמת המציע: ______________ 

 
 

 (10מסמך א)
2120-15 
 הצעת מחירטופס 

 



 

 

 
 
 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

 

 

 

 

 
 נים וזיקה אישית/עסקיתיתצהיר העדר ניגוד עני

 

זהרתי כי עליי להצהיר ______________, מס' ת.ז./מס' תאגיד _________________, לאחר שהואני הח"מ, 
 את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה צפי/ה לעונשים הקבועים לכך בחוק, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 היעדר ניגוד עניינים .א

נכון למועד זה אני ו/או בעלי התפקידים המוצעים מטעמי לצורך מתן השירותים איננו עומדים בניגוד 
סקית, מקצועית או אישית, בין בשכר או תמורת טובת עניינים ו/או קשורים בהתקשרות אחרת, בין אם ע

הנאה כלשהי, ובין אם לאו אשר יש בה לגרום לניגוד עניינים בין מתן השירותים נשוא ההתקשרות עם 
עימם יש לי התקשרות זהה ו/או דומה ו/או ובין גורמים אחרים בע"מ  החברה לשירותי איכות הסביבה
 שמעו אף חשש ממשי לניגוד עניינים כאמור. אחרת. לעניין זה, ניגוד עניינים מ

בע"מ אני ו/או בעלי  הנני מתחייב/ת כי בכל תקופת ההתקשרות עם החברה לשירותי איכות הסביבה
התפקידים המוצעים מטעמי לא נהיה קשורים בחוזה או התקשרות אחרת ולא ניתן שירותים אשר יהיה 

 בהם כדי לגרום לניגוד עניינים כאמור. 

, בדבר כל מצב, חוזה ו/או בע"מ בכתב הנני מתחייב/ת להודיע לחברה לשירותי איכות הסביבה
התקשרות ו/או מתן שירותים אשר יש או יהיה בהם כדי לגרום לניגוד עניינים כאמור ולפעול בהתאם 

 להנחיותיה. 

 זיקה אישית/עסקיתב. 

 במקום המתאים: Xיש לסמן             
 

 ורשהלאדם פרטי/ עוסק מ .1

לי ו/או לבעלי התפקיד המוצעים מטעמי, זיקה אישית או עסקית למי מעובדי    איןהריני להצהיר כי              
 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ.  

לי ו/או לבעלי התפקיד המוצעים מטעמי, זיקה אישית או עסקית למי מעובדי   ישהריני להצהיר כי       
 .)יש לציין שם ותפקיד(הסביבה בע"מ. הזיקה הינה לעובד __________  החברה לשירותי איכות

 לתאגיד / שותפות .2

לי, לשותף, נושא משרה, לבעלי התפקיד המוצעים מטעמי או לבעל שליטה בי,  איןהריני להצהיר כי       
 זיקה אישית או עסקית למי מעובדי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. 

 
 מסמך ב

 מפרט השירותי

 (11מסמך א)
2021-15 

תצהיר העדר ניגוד 
נים וזיקה יעני

 אישית/עסקית

 



 

 

 
 
 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

לי, לשותף, נושא משרה, לבעלי התפקיד המוצעים מטעמי או לבעל שליטה בי,  ישהריני להצהיר כי                 
זיקה אישית או עסקית למי מעובדי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. הזיקה הינה לעובד 

 )יש לציין שם ותפקיד(. ______________

 :לעניין זה      

-בחוק ניירות ערך, תשכ"ח ת המונח "שליטה"בעל השליטה בספק, כהגדר " בעל שליטה"
 , ולמעט שליטה הנובעת מאחזקת מדינת ישראל בספק.1968

קרבת משפחה מדרגה ראשונה )הורה, לרבות הורה מאמץ והורה חורג,  " זיקה אישית"
בן/בת זוג לרבות ידועים בציבור, אח/אחות, צאצא, צאצא בן הזוג, לרבות 

 ם(.הורה או בן זוג של כל אחד מה

מעביד, זכות משותפת לקבלת -קיום קשרים עסקיים, לרבות יחסי עובד " זיקה עסקית"
רווחים, להצבעה או למינוי מנהל, שותפות, בעלות, החזקה משותפת או 

 ( בתאגיד. 1968-"שליטה" )כהגדרתה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

עבודה, כל התקשרות בכתב או בעל פה, הסכמה הסכם, הסדר, הזמנת  " חוזה"
התחייבות, החלטה בדבר הענקת זכות או טובת הנאה אחרת, שבין 
החברה לשירותי איכות הסביבה לבין הספק, יהא תאורה וכינויה אשר 

 יהא.

 .1999-כהגדרתו בחוק החברות, תשנ"ט " נושא משרה"

המציע וכן מי שקיים חוזה בינו לבין החברה לשירותי איכות הסביבה,  " הספק"
 סמך זה, יהא תוארו וכינויו אשר יהא. וחתום על מ

עובד החברה "
לשירותי איכות 

 " הסביבה

 לרבות דירקטור, חבר הנהלה ועובד. 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.

 
 _________________   _________________ 
                                                                                              : חתימהלאדם          : חתימת מורשי חתימה וחותמת תאגיד לתאגיד

 
 אישור

אני הח"מ, __________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום _____________, הופיע בפני ____________, אשר 
את האמת אחרת זיהה/תה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' _________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 
 ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים לכך בחוק, אשר/ה נכונות תצהירו/ה זה וחתם/ה עליו בפניי. 

_________________ 
 ,עו"ד__________       



 

 

 
 
 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

 מסמך ב'
  מפרט שירותים

 :  , כולם או חלקםהמציע הזוכה יידרש לבצע את השירותים הבאים .1

 במסגרת זאת יידרש הספק בין היתר: וח ארגוני לחברה.פיתתוכנית ייעוץ לבניית תוכנית הדרכה ו .1.1

לסייע בגיבוש תוכנית עבודה שנתית להדרכות ופעילות פיתוח ארגונית, לרבות סיוע  .1.1.1
 בגיבוש מהלכי הפיתוח הארגוני המרכזיים שיבוצעו בארגון

 לסייע בגיבוש ובהטמעת מנגנון הערכת עובדים, ומנגנוני תמרוץ תגמול ושימור עובדים.  .1.1.2

 בהתאם לדרישות החברה. במסגרת זאת יידרש הספק בין היתר: ,הדרכות ותכני הדרכהיתוח פ  .1.2

 חדשים.ומערכים קיימים, ולפתח תכנים ומערכי הדרכה לסייע בעדכון תכני הדרכה  .1.2.1
 להתאים תכני הדרכה פרונטליים לפורמט מקוון   .1.2.2

תשתית וציוד הדרכה ופעילויות פיתוח ארגוני באופן פרונטלי, לרבות אספקת  ביצוע הדרכות .1.3
במסגרת זאת ידרש הספק לסייע בהפקת ההדרכות ופעילויות הפיתוח הארגוני, לרבות  נדרשים.

 איתור ספקי משנה במידת הצורך וביצוע הפעילויות באמצעותם.  

 ביצוע הדרכות ופעילויות פיתוח ארגוני בצורה מקוונות, לרבות אספקת מערכת טכנולוגית נדרשת.   .1.4

 פעילויות ההדרכה, בכתיבת דוחות מעקב וסיכומים, ובהערכת אפקטיביות ההדרכות.  סיוע בתיעוד  .1.5

, אשר תאפשר בין היתר או מערכת דומה( LMS )מערכת אספקה ותחזוקת מערכת לניהול ההדרכה .1.6
שימור התיעוד והמידע הנצבר, מעקב אחר ביצוע ההדרכות ועמידת העובדים בתוכנית ההדרכה 

 במסגרת זאת יידרש הספק בין היתר:. דול הערכת עובדיםומו, ובדרישות הרגולציה

ספק את ידת הצורך ל, ובמ/ותמתאימה /מערכותאפשרויות למערכתהציע לחברה מספר ל .1.6.1
 המערכת. 

 לסייע בגיבוש והטמעת תוכנית ההדרכות השנתית במערכת .1.6.2
 לסייע בתיעוד ביצוע פעולות ההדרכה במערכת ובמעקב אחר ביצוע תוכנית ההדרכה  .1.6.3

 תים משלימים / נלווים נוספים, ככל שידרשו.שירו .1.7

 :(2021)הדרכות מתוכננות בתוכנית העבודה לשנת  על ידי החברה דוגמאות להדרכות נדרשות .2
 

 פיתוח ארגוני: .2.1
יעדים הדרכות ומפגשים במסגרת תוכנית פיתוח ארגוני שתגובש. כגון: מפגשים לגיבוש  .2.1.1

עדכון הקוד האתי, פעילויות לשיפור שנתית והצגתה, מפגשים לארגונית תוכנית עבודה ו
התקשורת הפנים ארגונית, פעילויות לחיזוק השייכות הארגונית והגיבוש מחלקתי, 

 פעילויות לפיתוח מנהלים ולשימור עובדים וכד'
שירותי הליווי  .(ביניים ידרגב םחברי הנהלה ומנהלילעובדים )בדגש על ליווי ואימון אישי  .2.1.2

בודה השונים, כגון: שיפור יכולות ניהול וארגון, התנהלות והייעוץ יקיפו את נושאי הע
יעילה מול ממונים/כפיפים/עמיתים, ניתוח אתגרים יחידתיים, שיפור יחסי העבודה פנים 

 יחידתיים, ליווי אישי למנהלים, טיפול במשברים, 
 



 

 

 
 
 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

 : ISOהדרכות כלל ארגוניות הנדרשות לצורך עמידה בדרישות רגולציה ותקני  .2.2
: מניעת הטרדה מינית, קוד אתי, היערכות לשעת חרום, עזרה הדרכות נדרשותדוגמאות ל .2.2.1

ראשונה, כיבוי אש והפעלת ציוד אש, נהלי בטיחות ועבודה עם ציוד מגן, ניהול סיכונים, 
 תנאי עמידה בהיתר רעלים, תוצאת בדיקות סביבתיות ותעסוקתיות, הגבלים עסקיים.

יום מועברת באופן פרונטלי אך ניתן להעביר את מדובר על הדרכות קצרות )כשעה(, רובן כ .2.2.2
 רובן להדרכה מקוונת. 

ברובן של הדרכות אלו החברה מעוניינת כי הספק הזוכה ישפר/יבנה מחדש את תכני  .2.2.3
 ההדרכה.  

 
 :ISOהדרכות מקצועיות הנדרשות לקבוצות עובדים ייחודיות לצורך עמידה בדרישות רגולציה ותקני  .3

 :דוגמאות להדרכות נדרשות .3.1

 הערות כמות מודרכים שם הקורס

 ימים 4קורס של כ  עובדים בשנה 10כ  קורס מפעילים
 ניתן לבצע באופן מקוון עובדים בשנה 20כ  הדרכת עובדים חדשים

כמה עשרות נהגים בשנה  הדרכת נהגים מובילי חומ"ס
 )ספקים ולקוחות(

 ניתן לבצע באופן מקוון

הדרכת קבלנים/ספקים המבצעים 
 במפעל עבודות

 ניתן לבצע באופן מקוון כמה עשרות ספקים בשנה

 שעות הדרכה 4כ  עובדים בשנה 20כ  הדרכת בטיחות לעובדי מעבדה
 שעות הדרכה 4כ  עובדים 5כ  הדרכת בטיחות לעובדי אחזקה

הגבלים עסקיים לעובדי הדרכת 
 שירות לקוחות

 שעות הדרכה 4כ  עובדים 5כ 

 שעות הדרכה 8כ  ים בשנהעובד 25כ  הכשרת צוותי חרום
חלקן הגדול של הדרכות אלו מבוצעות כיום על ידי עובדי החברה, יש מקום לרענון תכני ההדרכה  .3.2

 ולהפיכה של חלקן להדרכות מקוונות. 
 

 הדרכות מקצועיות וקורסים לקבוצות עובדים ייחודיות: .4
רובן ניתן לעשות הדרכות מקצועיות וקורסים לקבוצה קטנה של עובדים )או לעובד בודד(.  .4.1

 באמצעות הפניה לקבלני משנה )מכללות וכד'(.
-QlikView, רשיון מלגזה, נהיגה במכונה ניידת, ICPהפעלת מכשיר  דוגמאות להדרכות נדרשות: .4.2

Professional ,VMware vSphere®7 ,הכשרת מאבטחים, השתלמות  בחשבות שכר ודיני עבודה ,
 בתעשייה.   ניהול מו"מ, ממונה בטיחות, מנהל עבודה

 . 5המפורט בסעיף בעבור הדרכות הנדרשות לביצוע על ידי מוסדות חיצוניים יופעל המנגנון  .4.3
 

מעת לעת החברה תוכל לפנות למציע הזוכה באפשרות להעניק שירותים משלימים בתשלום הקשורים  .5
הדרכה ועוד חדר הדרכה, תוכנות הדרכה והדרכה מקוונת, אמצעי  בהספקת השירותים העיקריים לדוגמה:

  בתנאים הבאים:
 החברה תפנה מראש למציע הזוכה בפניה פרטנית לקבלת הצעה עבור השירות.  .5.1
 החברה תהא רשאית, אך לא חייבת לקבל את הצעתו של המציע הזוכה לפניה. .5.2
הצעת המציע הזוכה תהיה מובנית באופן שבו רכיבים שאינם במסגרת טופס המחירים תוצג עבורם  .5.3

 פק בתוספת התקורה הנקובה בהצעתו של המציע. הצעת המחיר של הס
הצעות לפחות עבור השירותים המשלימים וכן המלצה של  2החברה תהא רשאית לדרוש הצגת  .5.4

הצעתו של הספק תכלול מועדי ביצוע של המציע הזוכה לגבי כל הצעה )יתרונות/חסרונות(. 
 /דמי ביטול במידת הצורך.הפעילות המוצעת וכן מועדים עדכניים עליהם יופעל מנגנון ביטול

במידה והחברה תאתר ספק המציע את השירות המשלים במחיר נמוך יותר מההצעה שנתן המציע  .5.5
הזוכה, המציע הזוכה ישווה את המחיר להצעה שאיתרה החברה, או יספק את השירות המשלים 

 באמצעות הספק שאיתרה החברה בתוספת התקורה שנקב בהצעתו. 



 

 

 
 
 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

 השירות המשלים אך ורק לאחר קבלת אישור בכתב/הזמנת רכש. המציע הזוכה יספק את  .5.6
 

  נסיעות: .6
 החברה לא תשלם לספק תשלום שעתי בגין נסיעות של עובדיו לצורך מתן השירותים. .6.1
על אף האמור החברה תשלם לספק את עלות הוצאות הנסיעה של עובדיו לצורך מתן השירותים  .6.2

 קילומטר.  1-"ל הנכון לחודש ביצוע הנסיעות לקילומטר בתעריף חשכ 1-בהתאם לעלות הנסיעה ל
החזר הוצאות הנסיעה יהא מנקודת מקור אחת שיגדיר המציע הזוכה עם זכייתו, כאשר החזר  .6.3

קילומטר לכל כיוון לכל היותר )אף אם בוצע בפועל מספר גבוה  120 -עלות הוצאות הנסיעה יוגבל ל
 יותר של קילומטרים(. 

 



 

 

 
 
 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

 

 

 
 

 מסגרת הסכם
 2021שנערך ונחתם בתל אביב ביום ________לחודש ________שנת 

 

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

 אביב-, תל40מרחוב יצחק שדה, 
 (או "המזמין" )להלן: "החברה"

 ;מצד אחד
 לבין

______________________ 
 תאגיד/עוסק מספר _____________

 ________________מרחוב _
 "(היועץ)להלן: "

 ;מצד שני
 

 

למתן שירותי הדרכה ופיתוח ארגוני לעובדי החברה לשירותי התקשרות מסגרת והחברה מעוניינת ב  הואיל
 "(;המכרז"להלן: ) 15/2021ובהתאם פרסמה מכרז פומבי  איכות הסביבה בע"מ

 הנדרשים על פיש בידו את כל האישורים , כי יהמכרזמצהיר, לאחר שקרא את כל מסמכי  והיועץ והואיל
הסכם זה ועל פי כל דין, כי הוא בעל ניסיון ובעל האמצעים הנדרשים על מנת לבצע את השירותים 

ובהסכם זה להלן, וכי הוא נכון לבצע את השירותים בהתאם לתנאי ההסכם  במכרזכמפורט 
 ובתמורה לסכומים הנקובים בו;

 האמור; זבמכרנבחר כזוכה  והיועץ 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  ןכותרות הסעיפים בהסכם זה ניתנו למען הנוחות בלבד ואין ליתן לה .1.2
 ההסכם. 

עתו, לרבות הצעת המחיר, ייחשבו כחלק וכן כל המסמכים שצרף היועץ להצ המכרזכל מסמכי  .1.3
 פרד מהסכם זה ויצורפו כנספח א' להסכם זה.בלתי נ

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

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

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

 
 'סמך גמ

הסכם 
 תההתקשרו



 

 

 
 
 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

 נספחי ההסכם: .1.6

 מסמכי הצעת הזוכה  - נספח א'
 לוםתנאי תש - נספח ב'

 'גנספח 
 נספח ד'
 נספח ה'

- 
- 
- 

 התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים
 ביטוח

 נוסח ערבות ביצוע

 מהות ההסכם .2

החברה מתקשרת עם היועץ בהסכם מסגרת, והיא תעביר ליועץ מעת לעת, ובהתאם לצרכיה  .2.1
 בקשות לקבלת הצעות לשירותי הדרכה ופיתוח ארגוני.

ו כמפורט במפרט השירותים המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד פירוט השירותים הנ .2.2
 ממנו.

 בהתאם למנגנון הבא :יוענקו השירותים  .2.3

  מעת לעת, ועל פי צרכיה, תפנה החברה אל היועץ בפניה פרטנית לקבלת שירות. הפניה תכלול
את הפרטים הנדרשים לצורך תמחיר השירותים הנדרשים, דוגמת מועד, מיקום, היקף 

 המודרכים, חומרי הדרכה קיימים וכד'. 

  ימי עבודה, תשובה לפניה הפרטנית, הכוללת תכנון המענה המוצע  10היועץ יגיש לחברה, תוך
והצעת מחיר מפורטת. בהתאם לצורך, ועל פי הנחיות הפנייה הפרטנית, הצעת המחיר 

 תחולק לשני רכיבים:

 ע הזוכה.א. היקף שעות נדרש בחלוקה לפי סוג עובד אצל המצי

ב. מחיר עבור שירותים משלימים נדרשים )כגון ציוד הדרכה, תשתית טכנולוגית, תשלום 
 לקבלן משנה וכד'(. 

  החברה תאשר את ההצעה או תבקש הבהרות והשלמות נוספות. יובהר כי היועץ יתחיל
 בביצוע הצעתו רק לאחר קבלת אישור בכתב על הצעתו מאת החברה. 

  הצעת מחיר למתן שירותים משלימים,  היועץלפנייה הפרטנית כלל יובהר כי במידה ומענה
והחברה איתרה ספק לשירות משלים, אשר עונה על הצורך והמפרט אשר פורט בפניה 

, היועץלפחות מהמחיר המוצע על ידי  5%הפרטנית, ואשר נותן הצעת מחיר שנמוכה יותר ב 
החברה, או לשתף פעולה עם להשוות את המחיר למחיר החדש שאותר על ידי  היועץעל 

 הספק שאיתרה החברה בכל הקשור לשירותים המשלימים. 

אשר הוצגו מטעמו  רכזים )לפחות(ושני , השירותים יינתנו על ידי היועץ באמצעות מנהל פרויקט .2.4
  "(.צוות היועץלהלן: "על ידו במסגרת הצעתו למכרז ואושרו על ידי החברה )

ועץ. החברה תהא רשאית להודיע ליועץ על הגדלת צוות הייעוץ השירותים יינתנו על ידי צוות הי .2.5
ימי עבודה מן המועד בו תתקבל דרישת החברה וזאת  10והוא יידרש להרחיב את הצוות בתוך 

בהתאם להיקפים שיצויינו בה ולאנשי הצוות הנדרשים. מובהר כי אנשי הצוות הנוספים יידרשו 
 י סוג הייעוץ שעליהם להעניק.לעמוד בתנאי הסף שנקבעו במסגרת המכרז לפ

היועץ לא יהיה רשאי להחליף איש מאנשי צוות היועץ אלא מטעמים מיוחדים ולאחר שיקבל  .2.6
 אישור מראש ובכתב מאת החברה לגבי עצם ההחלפה וזהות המחליף.



 

 

 
 
 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

מטעם החברה ו/או כל מי שעליו תורה החברה  גב' מיטל אקוקההשירותים יינתנו בתיאום עם  .2.7
 "(.הממונה)להלן: " ליועץמסר ואשר זהותו תי

 יועץהצהרות והתחייבויות ה .3

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

כי הוא בחן את אופי השירותים הנדרשים לביצוע על פי הסכם זה וכי הוא מכיר את התנאים  .3.1
ועם או בקשר עם והנסיבות הקשורים וכרוכים בו ולא תהיינה לו טענות בקשר עם היקפם או ביצ

 התמורה שתשולם לו על פי הסכם זה. 

ם מסגרת, וכי החברה אינה מתחייבת להעביר לביצועו שירותים ככי ידוע לו כי ההסכם הנו הס .3.2
 בהיקף מסוים או בכלל.

מצהיר כי בדק את כל הבדיקות הנחוצות לצורך הגשת הצעתו ויכולתו לעמוד בכל  היועץ .3.3
וא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, וה
 שהוא כלפי המזמין בקשר עם כך.

כשיר על פי כל דין ליתן את השירותים, ובכלל זה כי הינו מחזיק בכל האישורים כי הינו  .3.4
 הדרושים לשם ביצועם על פי כל דין.

ברמה מתן השירותים שים להדרו , כוח האדם והמשאביםהמיומנות ,את הידע, הניסיון ויש לכי  .3.5
מומחים  ועומדים לרשותכי  ובהתאם לדרישות החוק והוראות הסכם זה; ,מקצועית גבוהה

ועובדים מקצועיים בעלי כישורים, ידע, ניסיון, מיומנות והסמכה כדין, במספר מספיק, לקיום כל 
לוגיסטיים, ההאמצעים  ועומדים לרשות וכי ;זה ברמה מקצועית כאמור שבהסכם והתחייבויותי

  .מתן השירותיםהטכניים והארגוניים הנדרשים ל

על נספחיו, הוראות הסכם זה על  המכרזאת השירותים בהתאם להוראות  לחברההיועץ יספק  .3.6
 "(. מפרט השירותים)להלן: " כמסמך ב'המפרט המצורף הוראות נספחיו ובפרט 

מטעמו אלא באישור מראש  את השירות על ידי קבלן משנה ו/או מי לספקהיועץ מתחייב שלא  .3.7
 תיעתר לבקשה כאמור מטעמים מיוחדים בלבד.החברה . מובהר כי החברהובכתב מאת 

יידרש  ולצורך מילוי התחייבויותיש ככלמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם ומוצהר, כי  .3.8
לשמור על יחסי אמון עם יקפיד היועץ , החברה מטעםלבוא במגע עם גורמים שונים היועץ 

 ,החברהולהימנע מלהציג מצגים ו/או להבטיח הבטחות ו/או ליטול התחייבויות בשם  חברהה
 .מראש ובכתבאלא לאחר קבלת אישור לכך 

היועץ מתחייב, כי ידועים ומוכרים לו היטב החוקים, התקנות והוראות כל רשות מוסמכת,  .3.9
ם ותוך עמידה בלוחות החלים בקשר עם מתן השירותים, וכי הוא מתחייב לפעול על פי הוראותיה

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

היועץ מתחייב ליתן את השירותים ולבצע את כלל התחייבויותיו על פי המפורט בהסכם זה, וזאת  .3.10
אם לסטנדרטים הגבוהים ביותר של התחומים השונים הכרוכים ובהת לפי מיטב הנוהג המקצועי

בהתאם להוראות כל דין  ,במקצועיות ובמיומנות מרביתבביצוע השירותים, וכן לבצעם 
, ועם כל הממונהמגע הדוק ושיתוף פעולה עם קיום תוך , החברהולשביעות רצונה המלאה של 

ה, בקשותיה ודרישותיה של הוראותי אחר כלימלא היועץ . לשם כך הרלוונטייםאנשי המקצוע 
מלפעול ללא קבלת אישור וימנע  ,בין שהן מפורטות בהסכם זה ובין שאינן מפורטות בו ,החברה
 מראש.



 

 

 
 
 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

כי אין לו והוא לא ייקח על עצמו כל התחייבויות אחרות העלולות למנוע ו/או לעכב ו/או לשבש  .3.11
יו במהלך תקופת הסכם זה, וזאת באיכות ו/או להעמידו בניגוד עניינים ביחס לביצוע התחייבויות

 ובמועדים כמפורט בהסכם זה ובנספחיו.

מצהיר כי אין בחתימתו על הסכם זה ובביצועו משום הפרה כלשהי בדרך של מעשה ו/או  היועץ .3.12
 מחויב ו/או כפוף לו. היועץ מהווה צד לו ו/או של כל דין אשר היועץ מחדל, של כל הסכם אשר 

ד חתימת הסכם זה יש בידיו את האישורים כדלקמן, כי במהלך כל תקופת כי במועהיועץ מצהיר  .3.13
הסכם זה ו/או התקופה המוארכת, לפי העניין, ידאג כי יהיו בידיו אישורים אלו תקפים, וכי הוא 

 יציגם מפעם לפעם בפני התאגיד לפי דרישתו:

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

 אישור עוסק מורשה מטעם שלטונות מע"מ. .ב

מפריש ניכויים ותשלומים כדין  היועץאישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבון, כי  .ג
 עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות, בהתאם להוראות הדין. 

 מעביד-עובד קבלן עצמאי והעדר יחסי –יחסי מזמין  .4

מוסכם בין הצדדים כי היועץ ייתן את השירותים נשוא הסכם זה כנותן שירות עצמאי, ואין  .4.1
ו/או מי מטעמה לבין היועץ ו/או  החברהבהתקשרות בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין 

 מי מעובדיו ו/או מי מטעמו.

-תקשרות למתן שירות קבלניעל בסיס ה היועץהסכימה להתקשר עם  החברהמובהר בזאת, כי  .4.2
עצמאי, על כל המתחייב והמשתמע מכך, הן לעניין תעריפי התשלומים והן לעניין הזכויות 

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

, ומנוע מלדרוש החברהד בינו לבין מעבי-היועץ יהיה מנוע מלטעון לקיומם של יחסי עובד .4.3
מעביד בינו לבין  -זכויות כלשהן שיסודן בטענה לכאורית לקיומם של יחסי עובד החברה מ

 .החברה

היועץ מצהיר, כי הוא משלם מס הכנסה כקרן; כי הינו מורשה לעניין מס ערך מוסף; כי הוא  .4.4
ן, ומתחייב לפעול לגבי מבטח את עובדיו שיועסקו במתן השירות במוסד לביטוח לאומי כדי

עובדיו בהתאם לדין, לנכות ולהעביר לרשויות המס את כל תשלומי המס המתחייבים בדין וכן 
תשלומי ביטוח לאומי וכן לבטחם בביטוח פנסיוני ולשלם להם תנאים סוציאליים כדין. היועץ 

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

להלן סכומים כלשהם )למעט  לא תנכה מהתמורה המפורטתשהחברה היועץ מצהיר כי ידוע לו  .4.5
(, ולא תעביר מכספיה סכומים כלשהם , וסכומים העוסקים בקיזוזמס הכנסה במקור, אם נדרש

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

שולמה גם תמורה  לחברהמאשר היועץ כי בתמורה המשולמת לו שהינה בבחינת עלות כוללת 
 מלאה עבור עובדיו. 

, מנהליו או מי מטעמו, , עובדיוהיועץשל אם למרות כל האמור לעיל ייקבע עקב דרישה או טענה  .4.6
על ידי גורם כלשהו, כי חרף האמור בהסכם זה, ולמרות כוונת הצדדים שהיחסים ביניהם ו/או 

מעביד,  -יהיו יחסים שבין מזמין עבודה לבין קבלן, היחסים הינם יחסי עובד  היועץלבין עובדי 
מהתמורה  40% ימים, 30-אוחר מ, ולא ימיד עם דרישה ,לחברהלהשיב  היועץאזי מתחייב 

בהתאם להוראות חוזה זה או את ההפרש בין התמורה  מהחברההחודשית שקיבל בפועל 



 

 

 
 
 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

לעובד אם החברה לבין עלות השכר שהיה משולם על ידי  ליועץ החברההחודשית ששולמה על ידי 
כאמור יתה מתקשרת עם עובד שכיר באותו תוכן והיקף התקשרות לפי הגבוה. חישוב ההחזר יה

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  החברההיועץ מתחייב לפצות את  .4.7
ם לשלם ו/או שיהא עליה לשלם ובכל ההוצאות שתישא ו/או תידרש לשאת בהן עקב טענה לקיומ

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

, מנימוקים סבירים, לדרוש החלפת עובד מעובדיו של היועץ העוסק במתן תהיה רשאית החברה .4.8
כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מהסכמת  . יובהר,ההשירותים, והיועץ מתחייב להיענות לדרישת

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

 תיאום ודיווח .5

היועץ מתחייב ליתן את השירותים ולבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה בתיאום ותוך קיום  .5.1
 . הממונהועם  החברהקשר מתמיד ויעיל עם 

עץ דין וחשבון בכתב על פעולותיו, ובכלל זה ימסור , יגיש היוהחברהבכל מועד שייקבע על ידי  .5.2
את כל המסמכים אשר נערכו על ידו עד לאותה עת בקשר עם השירותים. בנוסף, ימסור  לממונה
ולמי מטעמה, על פי דרישתה מעת לעת, דיווחים שוטפים, בכתב ובעל פה, בנוגע  חברההיועץ ל

הנחיות האמורים, או חלקם, ייערכו רשאי לדרוש כי הדו"חות וה הממונהלמתן השירותים. 
  . והרשאה והנחיות לגבי המשך פעולותי החברהמלקבל ידאג היועץ, במידת הצורך, כן  בכתב.

את מתן  הממונהו/או  החברהאישור ב ה אוהסכמאין במוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי  .5.3
המקצועית  וותמאחרי היועץאת  השירותים ו/או שלב כלשהו משלבי מתן השירותים, כדי לשחרר

ו, לרבות אך לא רק, לעניין הפרת זכויות יוצרים, הזכות שירותים הניתנים על ידלהבלעדית 
 .לפרטיות או כל זכות אחרת המוגנת בדין

 איסור הסבת החוזה .6

למסור  את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או רשאי להסב לאחר היועץ אין .6.1
 מראש בכתב. המזמיןלא בהסכמת לאחר כל זכות לפי החוזה, א

מראש המזמין רשאי למסור את ביצועה של העבודה כולה או מקצתה, אלא בהסכמת  היועץאין  .6.2
למנהל בכתב על רצונו למסור את ביצועו של חלק כלשהוא מהעבודה לקבלן  היועץובכתב. הודיע 

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

במפורש בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה פוטרת  ואת הסכמת ן המזמיןנת .6.3
-ישא באחריות מלאה לכל מעשה או אי היועץמאחריותו ומהתחייבויותיו לפי החוזה, ו היועץאת 

 מעשה של כל מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם.

תהא רשאית להמחות ולהעביר את חובותיה וזכויותיה  החברהמוסכם בזה על ידי הצדדים כי  .6.4
כתב ליועץ , לפי הסכם זה, לכל אדם או גוף אחר, כפי שתמצא לנכון. ניתנה הודעה בהיועץכלפי 

, יחולו, החל יום לפחות 14, בהתראה של על העברת הזכויות והחובות לאדם או גוף כאמור
על אותו אדם או גוף וזכויות היועץ כלפי החברה מועד שייקבע בהודעה, כל זכויות וחובות המ

 יחולו בהתאמה כלפי אותו אדם או גוף כאמור.היועץ וחובות 

 תקופת ההתקשרות .7

מן המועד שיינקב על ידי  חודשים 12למזמין תהא לתקופה של  יועץהתקופת ההתקשרות בין  .7.1
 .החברה



 

 

 
 
 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

לוש תקופות שמורה האופציה על פי שיקול דעתה הבלעדי להאריך את ההסכם בש למזמין .7.2
 נוספות בנות שנה כל אחת או חלק ממנה ועד לתקופת התקשרות מקסמיאלית בת ארבע שנים.

מובהר כי שלושת חודשי ההתקשרות הראשונים יהוו תקופת ניסיון כאשר בסיומה תהא רשאית  .7.3
ידית במידה ולא יעמוד בדרישות ההסכם ו/או לא יהחברה לסיים את ההתקשרות עם היועץ מ

 ירותים לשביעות רצונה.יבצע את הש

נמצא במהלך ביצוע עבודות הוא לא יהא רשאי שלא להשלימה עד תום, אף  יועץהמובהר כי אם  .7.4
 אם תקופת ההתקשרות בינו לבין החברה תסתיים קודם לכן.

לפי שיקול דעתה סיבה שהיא ומכל רשאית בכל עת,  החברה, תהא לעיל 7.1בסעיף על אף האמור  .7.5
מראש, וליועץ  יום 14 תימסר ליועץ לפחותש בכתבזה לידי סיום בהודעה  הסכםהבלעדי, להביא 

בעניין. במקרה זה ובכל מקרה אחר של ביטול  התביעדרישה ו/או ו/או  הלא תהיה כל טענ
כלשהו, פרט חובה לפצות ו/או לשלם ליועץ תשלום החברה , לא תחול על החברהההסכם על ידי

פסקת למועד ה עדניתנו, ש ככל, ו בפועלבגין השירותים שניתנו על ידלתשלום התמורה 
 .ההתקשרות

היה לקוי, חסר, רשלני או היועץ על ידי  השירותיםהיה ומתן מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה,  .7.6
או  ,יועץ לא קיים אחר הוראותיההאו ש, החברהדעתה הבלעדי של בלתי מקצועי, לפי שיקול 

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

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

תהא רשאית לבטל את הסכם זה באופן מידי וללא החברה יות האמור לעיל, מבלי לגרוע מכלל .7.7
 מתן הודעה מוקדמת, במקרים הבאים:

כפושט רגל, למינוי  והוגשה בקשה למינוי כונס נכסים )זמני או קבוע(, להכרזתהיועץ נגד  .7.7.1
או  ,באיחוד תיקיםהיועץ נמצא או אם  ,יום 60תוך בוטל מפרק )זמני או קבוע( והמינוי לא 
 אם הוגשה בקשה לאיחוד תיקים;

 ועיקול זה לא הוסר תוך שבועיים.היועץ של  וצו עיקול על נכס מנכסי הוטל .7.7.2

באופן מהותי בכל דרך, ללא הסכמת החברה אצל היועץ שונתה הבעלות ו/או השליטה  .7.7.3
 מראש ובכתב.

רה באופן אשר על פי שיקול דעתה הסביר של החבהיועץ העסקי או הכספי של  ושונה מצב .7.7.4
על פי  ולבצע כיאות את התחייבויותיהיועץ של  ועלול להשפיע מהותית לרעה על יכולת

 החוזה.

 היועץ העביר ו/או המחה זכויותיו ו/או חובותיו ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה לצד ג'.  .7.7.5

, לרבות חובות חברההיועץ נמצא במצב שעלול להעמידו בניגוד עניינים עם חובותיו ל .7.7.6
אמון, ואשר עלולים ליצור ניגוד עניינים כאמור לעיל ו/או קשורים למתן הנאמנות וה

 השירותים.

אינה שבעת רצון מתפקוד היועץ ו/או עבודתו ו/או תוצריו או שהיועץ אינו מקיים החברה  .7.7.7
 את התחייבויותיו לפי הסכם זה.

 ימים ממועד קבלת הודעה 3היועץ הפר את ההסכם הפרה יסודית ולא תיקן אותה תוך  .7.7.8
 בכתב על כך מאת החברה.

, החברהשל  הח כל דין או הסכם, זכויותיובכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכ .7.8
שארו בתוקפם המלא, כאילו לא בוטל ימטעמו לא יפגעו, כל אלה י תוהביטחונו יועץחובותיו של ה

 ההסכם.



 

 

 
 
 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

 ליועץ תמורה בגיןדלעיל, תשלם החברה  7.7 -7.6הובא ההסכם לידי גמר כאמור בסעיפים  .7.9
השירותים שניתנו לה בפועל בניכוי הוצאותיה ו/או נזקיה הישירים ו/או העקיפים על פי 

, וליועץ שלום נוסףשכר ו/או פיצוי ו/או תתחשיביה. מלבד תשלום זה, לא יהיה היועץ זכאי לכל 
 לא תהא כל טענה או תביעה בקשר לכך. 

תהא החברה רשאית מכל סיבה שהיא, דלעיל,  7.7 -7.6סעיפים בהובא ההסכם לידי גמר כאמור  .7.10
ללא היועץ להשתמש לצורך כך בכל מסמך שהוכן על ידי לאחר ו השירותיםביצוע את למסור 
לא תהיינה כל טענות, דרישות או תביעות מכל סוג שהוא בשל שימוש בזכותה זו. וליועץ תשלום 

עביר את כל המסמכים על יא וכבון במסמכים, והילא תהא כל זכות עליועץ מוצהר ומוסכם, כי 
למען הסר יועץ מודגש, כי  ורה, לידי החברה., ללא תמוחברה והמצויים אצללסוגיהם השייכים 

כלפי היועץ, לרבות דרישה להשבת כספים החברה אין באמור לעיל כדי לגרוע מטענות וזכויות 
 דלעיל.  7.7 -7.6בגין נזקים שנגרמו לה עקב אחד או יותר מהאירועים המפורטים בסעיפים 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לבטל הסכם זה במקרה של הפרתו היסודית על ידי  .7.11
 .1970-מי מהם, בהתאם להוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם( התשל"א

תשמור החברה , מכל סיבה שהיאהחברה ידי -, יובהר כי אם ההסכם יבוטל עלספקלמען הסר  .7.12
אשר היועץ סיפק לה במסגרת השירותים,  אסטרטגיתהתכנית ה אתבבעלותה ובחזקתה המלאה 

 תהא לה זכות מלאה בהם.  חברהומוסכם על הצדדים כי ל

 היעדר בלעדיות .8

תהיה רשאית, אם תמצא לנכון לעשות  החברהליועץ לא תהיה בלעדיות ביחס למתן השירותים.  .8.1
, בכל חברהאו להעסיק מבין עובדיה מומחה או מומחים לשם ייעוץ לזאת, להזמין על חשבונה 

 עניין הקשור ו/או הכרוך במתן השירותים. 

הוזמן מומחה כאמור, בין אם לפני חתימת ההסכם ובין לאחר אותו מועד, יסייע היועץ בידי  .8.2
שותו המומחה בביצוע תפקידו, ישתף עמו פעולה וימציא לו כל מידע, נתון ומסמך המצויים בר

 .   החברהואשר יידרשו על ידי המומחה או על ידי

ליועץ לא תהיה איזו זכות קדימה ו/או עדיפות ו/או זכות אחרת כלשהי למתן שירותים ו/או  .8.3
בביצוע שירותים, אשר אינם כלולים בהסכם זה. היועץ נותן בזה את הסכמתו הבלתי מסויגת 

תנו על פי הסכם זה, לרבות לצורך קבלת תמצא לנכון בשירותים שניהחברה לעשות כל שימוש ש
 שירותים נוספים כאמור. 

 תמורה .9

לתמורה אשר זכאי  היועץיהא  על כל נספחיו, וכל מחויבויותיו לפי ההסכם השירותיםבגין ביצוע  .9.1
הוצעה על ידו בהצעתו אשר נבחרה כהצעה הזוכה לפי סוגי אנשי הצוות במכפלת שעות מתן 

 "(.התמורה)להלן: "על ואשר יאושרו על ידי החברה השירותים שיינתנו על ידם בפו

ככל והבקשה הפרטנית כולל מתן שירותים משלימים, יהא זכאי היועץ לתקורה בגובה שהוצע על  .9.2
יובהר כי במידה ומענה לפנייה הפרטנית כלל הזוכה הצעת מחיר ידו בהצעתו. על אף האמור, 

שלים, אשר עונה על הצורך והמפרט למתן שירותים משלימים, והחברה איתרה ספק לשירות מ
לפחות מהמחיר המוצע  5%אשר פורט בפניה הפרטנית, ואשר נותן הצעת מחיר שנמוכה יותר ב 

להשוות את המחיר למחיר החדש שאותר על ידי החברה, או לשתף פעולה  היועץ, על היועץעל ידי 
 עם הספק שאיתרה החברה בכל הקשור לשירותים המשלימים. 

רה האמורה יהא הספק זכאי לתשלום בגין נסיעות של עובדיו אל מקום מתן בנוסף לתמו .9.3
השירותים וממנו חזרה בהתאם למכפלת הקילומטר שהוצהר על ידו בעת תחילת מתן השירותים 

קילומטר. מובהר כי גובה הקילומטר לא יעלה על  1-שכ"ל לחאל מפעל החברה במכפלת תעריף 



 

 

 
 
 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

עות יהא עבור כל עובדי הספק יחד ולא לכל אחד מהם בנפרד ק"מ לכל כיוון, וכי החזר הנסי 120
   )הגעה של מספר עובדים תזכה בהחזר אחד בלבד ולא עבור כל אחד מהם בנפרד(.

 ווסף מע"מ כשיעורו על פי הדין.תתמורה יל .9.4

ולרבות כל פעולה  השירותיםהינה תמורה כוללת בגין כל מרכיבי  מובהר בזאת כי התמורה לעיל .9.5
, לרבות כל הוצאה הנדרשת לצורך מתן השירותים בשלמותן, ת המתבצעות במסגרתהומטלה נלוו

נשיאה בכל הוצאות הציוד, כח האדם והחומרים הנדרשים למתן השירותים, הסדרי תנועה 
  וכיו"ב, והכול כמפורט במפרט הטכני.

צאה שא בהוצאה כלשהי, תחול ההות החברהמוצהר בזה כי פרט למקרים בהם נאמר במפורש כי  .9.6
 בין אם הדבר נקבע בחוזה במפורש ובין אם לאו. היועץהאמורה על 

ללא כל שינוי ו/או עדכון במהלך  םבתוקפ ושאריי אותם נקב בהצעתו, היועץתעריפי הזכייה של  .9.7
 .כל תקופת ההסכם

מובהר ומוסכם כי, תנודות במדדים מכל סוג שהוא, בריבית, בשכר עבודה, במסים, ארנונות,  .9.8
תעריפי הזכייה הנ"ל לספק ע"פ ההסכם לא ישנו את  יועץרי חומרים אשר על התשלומים ומחי

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

 תנאי התשלום יהיו כמפורט בנספח ב'.  .9.9

 והודעות ויתור על הודעה נוטריונית .10

ת נוטריוניות ועצם הפרת שני הצדדים מוותרים בזאת על הצורך בשליחת התראות או הודעו .10.1
 החוזה 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 .10.2
דינה בדואר רשום,  השני המפורטת בחוזה, או תימסר במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה

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

 זכויות יוצרים .11

המסמכים, וכל מסמך אחר מכל סוג, ובכלל זה כל ההגשות הקשורות כל מוסכם על הצדדים, כי  .11.1
 היועץ במסגרת השירותים,על ידי  יערךכל חומר אחר שיכן ובמתן השירותים על פי הסכם זה, 

רשאי לעשות בהם שימוש כלשהו או להעתיקם היועץ אינו ו ,החברה ית שלה הבלעדיהיו בבעלות
 החברה אישורולאחר קבלת  על פי הסכם זה ובויותייאו למוסרם לאחר, אלא לצרכי קיום התחי

 ובכתב, ואך ורק בהתאם לאישור. מראש 

יל, היועץ מתחייב לשמור את המסמכים המצוינים, בצורה לע 11.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .11.2
 .החברהמסודרת, מעודכנת וממוינת, ולא להשמידם אלא באישור מראש ובכתב על ידי 

תהא זכאית לקבל את כל המסמכים או חלק מהם בכל עת שהיא, בין  החברהמוסכם בזה, כי  .11.3
מיד עם דרישתה,  לחברה במשך ביצוע הסכם זה ובין לאחר סיומו, והיועץ מתחייב למוסרם

 .   החברהבצירוף כל הביאורים שיידרשו, לשביעות רצונה המלאה של 

ליועץ לא תהא, מכל סיבה שהיא, זכות עיכבון או שיעבוד על המסמכים ו/או חלקם, והוא לא  .11.4
בהם  החברהושימוש של  החברהו/או לנציג  חברהיהיה זכאי, מכל סיבה שהיא, למנוע מסירתם ל

 , בין בעצמה ובין באמצעות אחרים.לנכוןכפי שתמצא 

 סודיות .12

, למסור, לגלות, לפרסם לחשוף או לרמוז ולא להעבירעל סודיות מוחלטת מתחייב לשמור היועץ  .12.1
שנאסף או  ופרסום, תכנית, חומר, מסמך עיוני או מעשי כל מידעלכל אדם ו/או גוף כלשהו 

לא להשתמש בכל מידע שמתחייב  אווה ,החברהמתן השירותים ו/או בקשר עם במסגרת  נתקבל
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על  ולכל מטרה אחרת שהיא, למעט לצורך מילוי תפקידמתן השירותים עם ולצורך  ושהגיע אלי
למען הסר  תקבע. זוובתנאים ש החברהאלא אם קיבל הסכמה מראש ובכתב מאת  ,פי הסכם זה

 הינה הבעלים של כל מידע, מסמך ותוכנית כאמור. החברהיועץ, מובהר, כי 

 ג'בנספח על הצהרת סודיות בנוסח המפורט  אנשי הצוות מטעמוועץ יחתום ויחתים את הי .12.2
 כתנאי לחתימה על ההסכם. להסכם

 תחרות-ניגוד עניינים ואי .13

, לרבות חברההיועץ מתחייב שלא להימצא במצב שעלול להעמידו בניגוד עניינים עם חובותיו ל .13.1
, מיד וללא דיחוי, על כל עניין חברהדווח לחובות הנאמנות והאמון, ובכל מקרה מתחייב היועץ ל

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

אלא  מתן השירותיםסוק, בין במישרין ובין בעקיפין, בכל דבר הקשור עם לעלא היועץ מתחייב ש .13.2
 לכך. החברה, אלא במידה שקיבל את הסכמת החברהבאמצעות 

תעמוד בתוקפה גם לאחר  לעיל 13.2יף כאמור בסע היועץשל  יותיומובהר ומוסכם כי התחייבו .13.3
 תהא.תום תקופת הסכם זה ו/או לאחר ביטולו על ידי מי מהצדדים, תהא עילת הביטול אשר 

 אחריות  .14

מוסכם בין הצדדים כי האחריות הבלעדית עבור השירותים תחול על היועץ בלבד ולפיכך  .14.1
למסמכים הקשורים בייעוץ ו/או אשר הוכנו על ידי היועץ על פי חוזה זה לא  החברהאישוריה של 

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

 ו/או לצד שלישי בגין מתן השירותים. לחברההיועץ יהיה אחראי לנזק, הפסד או הוצאה שיגרמו  .14.2

לכל נזק ו/או אבדן אשר יגרמו לגוף, לרכוש ו/או לציוד של  החברההיועץ יהיה לבדו אחראי כלפי  .14.3
ו/או בקשר עם הפרת התחייבויותיו על ו/או לעובדיה ו/או לצד ג' כלשהו אשר נגרם עקב  החברה

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

, כלפי העובדים המועסקים על ידו החברהאחראי כלפי  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היועץ .14.4
ו/או כלפי כל אדם הפועל מטעמו ו/או כלפי צד שלישי כלשהו, לכל נזק לגוף או לרכוש או אובדן 

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

ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל אובדן ו/או  החברההיועץ פוטר את  .14.5
על כל סכום שתחויב לשלם או  החברהנזק לגוף ו/או לרכוש, כאמור בהסכם זה. היועץ ישפה את 

כל דין, לרבות בגין ששילמה בגין נזק או אובדן להם אחראי היועץ, כאמור לעיל ו/או עפ"י 
תודיע ליועץ על תביעה  החברהההוצאות המשפטיות השונות שתישא בהן בקשר לחיוב כאמור. 

 ו/או דרישה כאמור ותינתן לו האפשרות להתגונן מפניה. 

בגין כל נזק שיגרם לה עקב שגיאה מקצועית של היועץ  החברהבנוסף, היועץ ישפה ו/או יפצה את  .14.6
בתו המקצועית לרבות עקב שימוש בציוד ו/או חומרים ו/או אבזרים ו/או התרשלות במילוי חו

 לקויים. למען הסר יועץ מובהר, כי אחריותו של היועץ תחול גם לאחר תום תקופת הסכם זה. 

הקשורים ו/או הליכים אחרים ויתקיימו הליכים משפטיים במידה  לחברהלסייע היועץ מתחייב  .14.7
שרות על פי הסכם זה והן לאחר גמר הסכם זה מכל זאת הן בתקופת ההתק -מתן השירותים ל

ובכלל זה ימציא לה כל מידע, נתון ומסמך  החברהסיבה שהיא. היועץ מתחייב לשתף פעולה עם 
 המצויים ברשותו ו/או בתחום ידיעתו ואשר יידרשו על ידה, גם אם במסגרת ההליכים כאמור.
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כות בגין כל הוראת דין המתייחסת היועץ יהיה אחראי, הוא לבדו, כלפי כל הרשויות המוסמ .14.8
לבטיחות בביצוע השירותים, אופן ביצוען ותשלום כל התשלומים שיש לשלם על פי דין בגין 

 ביצועו של הסכם זה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, הפר היועץ איזו מהתחייבויותיו בהסכם זה וניזוק, עקב כך, רכוש  .14.9
 בלעדית לכל נזק כאמור. ו/או ציוד, בכל דרך שהיא, יהיה היועץ אחראי

היועץ מתחייב לתקן ו/או להשלים ו/או להשיב לקדמות כל נזק ו/או אובדן, שנגרמו כאמור לעיל,  .14.10
מיד לאחר התרחשותם. היה והיועץ לא יתקן ו/או ישלים ו/או ישיב לקדמות כל נזק ו/או אובדן 

ת שנגרמה לה רשאית לתקן את הנזק ולחייב את היועץ בעלו החברהבהקדם האפשרי, תהא 
 . 10%בתוספת 

היועץ מתחייב לעשות שימוש בחומרים מכל סוג ובלבד שאינם מוגנים בזכויות יוצרים ו/או זכות  .14.11
קנינית אחרת, ומתחייב לפעול על פי כל הוראות הדין בקשר עם שימוש בחומרים האמורים, 

 לרבות אך לא רק, חוק הגנת הפרטיות.

 ביטוח .15

את  פי הסכם זה או על פי כל דין, על היועץ לערוך ולקיים, מבלי לגרוע מאחריות היועץ על .15.1
המצורף להסכם זה נספח ד' הביטוחים ויתר ההוראות כמפורט בנספח הביטוח המסומן כ

 .ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 ערבות ביצוע ההסכם .16

ו לחברה, עד וכתנאי לחתימת היועץעפ"י ההסכם, ימציא  היועץלהבטחת קיום התחייבויותיו של  .16.1
 ש"ח 25,000בגובה  'נספח השל ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בנוסח 

 חודשים לאחר מכן. 3-תקפה למשך כל תקופת ההסכם ו וכשהיא

 היועץ ערבות ביצוע מוארכת לתקופה הנוספת., ימציא היועץה תקופת ההתקשרות עם הוארכ .16.2

 45 למתכנןותוחזר  היועץים על ידי הערבות הבנקאית המקורית תשמש כערבות למתן השירות .16.3
 היועץיום לאחר פקיעתו של החוזה או ביטולו כדין לפי המוקדם, או לאחר השלמת התחייבויות 

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

לחלט את תהא זכאית החברה וקפה במועד, אם לא תוחלף הערבות כאמור או לא יוארך ת .16.4
הערבות וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו תהא זכאית החברה על פי הסכם זה ו/או על פי כל 

 דין. 

החברה תהא רשאית לממש את הערבות, כולה או חלקה, ללא התראה מוקדמת בכל עת בה יפר  .16.5
זקוף, לפי שיקול דעתה, כל סכום תנאי מתנאי ההסכם, וכן תהיה רשאית לעכב בידיה, או ל היועץ

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

להמציא לחברה, מיידית, ערבות  היועץמימשה החברה את הערבות, כולה או מקצתה, מתחייב  .16.6
 בנקאית חדשה ומעודכנת לגובה סכום הערבות האחרון. דינה של הערבות הבנקאית המחודשת

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

לא נותר חייב לחברה כל סכום שהוא,  והיועץבוטל ההסכם, או הסתיים תוקפו מכל סיבה שהיא,  .16.7
 את הערבות.  ליועץתחזיר החברה 

מושה או במקרה של מי היועץאין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של  .16.8
 בכל מקרה שהוא. 

 תהווה הפרה יסודית של ההסכם. היועץהפרת סעיף זה על ידי  .16.9



 

 

 
 
 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

 שימוש או אי שימוש בזכויות .17

על פי החוזה במקרה מסוים או  שימוש בזכות כלשהי המוקנית לההימנעות החברה מלעשות  .17.1
 אין בה ולא תתפרש בשום אופן כוויתור על אותה הזכות באותו מקרה או בכלל. -בכלל 

הסכמה מצד החברה לסטייה בתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה  .17.2
 גזרה שווה למקרה אחר.

, לא יפגעו שניתנו על פיו ע"י החברה או מטעמהכל ויתור או ארכה לתנאי החוזה או להוראות  .17.3
של  היועץבזכויות החברה, ולא ישמשו כצידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום מצד 

 התחייבויותיו על פי החוזה.

 קיזוז .18

על פי החוזה, כל חוב, בין שקצוב ובין שאינו  יועץהחברה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ל .18.1
על פי החוזה ו/או על פי כל דין. מובהר בזאת, כי הוראות סעיף זה אינן  יועץקצוב, המגיע לו מה

 ך אחרת.גורעות מזכותו של החברה לגבות את החוב האמור בכל דר

 סמכות השיפוט .19

בתל אביב בלבד,  מוסכם על הצדדים כי על הסכם זה יחול הדין הישראלי, וכי לבתי המשפט .19.1
תהיה סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל תביעה ו/או מחלוקת שתתגלע בין הצדדים בקשר 

 לחוזה זה.

וסמך לא למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל מחלוקת ו/או תביעה שתועבר לבית המשפט המ .19.2
 על פי החוזה. היועץתהווה עילה לשינוי ו/או לעיכוב ביצוע התחייבויות 

 פרשנות .20

במקרה של סתירה, בין הוראה מהוראות הסכם זה לבין הוראה ברורה ומפורשת במסמך אחר  .20.1
בשאלה איזו הוראה מבין ההוראות תהא  המזמיןמהמסמכים המהווים את ההסכם יכריע 

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

מסופק בפירושו הנכון של מסמך  היועץסתירה בין הוראות ההסכם או שהיה  היועץגילה  .20.2
 לשם קבלת הנחיות כיצד לנהוג. לחברהממסמכי ההסכם או מסמך אחר הנוגע לו יפנה מיד 

ימים מיום קבלת הפניה. מובהר בזאת כי ההכרעה בכתב תוך שבעה  יועץיינתנו ל החברההנחיות  .20.3
יהא מחויב  היועץוכי  המזמין יבעניינים המפורטים לעיל תהא נתונה באופן מוחלט ובלעדי ביד

 לנהוג על פי הנחיותיו והוראותיו של זה.

 ו י ת ו ר .21

ין ד חמכוויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על ביצוע חובה שחייב היה הצד השני לבצע  .21.1
או 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  .21.2
 ונחתמו על ידי הצדדים לחוזה זה.

 כתובות והודעות .22

  בכותרת להסכם. כתובות הצדדים הינן כמפורט .22.1



 

 

 
 
 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

סמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום לפי כתובות הצדדים, וכל מסמך שנשלח כל  .22.2
 שעות מתאריך המשלוח. 72בדואר רשום כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל ע"י הנמען עם תום 

 שינוי החוזה .23

 אין לשנות איזו מהוראות חוזה זה, אלא במסמך בכתב ובחתימת שני הצדדים.  .23.1

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 החברה
 

_______________ 
 
 

 

 היועץ
 

_________________ 
 

 



 

 

 
 
 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

 נספח א'
 

  במכרזהזוכה היועץ מסמכי הצעת 
 הזוכההיועץ לרבות טופס הצעת המחיר של 

 
 
 



 

 

 
 
 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

 

 תנאי תשלום –נספח ב' 

בהתאם להוראות  מהחשבון ינוכה מס במקור .התשלומים יתבצעו רק כנגד המצאת קבלה וחשבונית מס .א
 . היועץהחוק ולאישור שיומצא על ידי 

יוגשו על ידי היועץ מידי חודש בחודשו ויכללו פירוט בדבר השירותים שניתנו בחודש החולף, חשבונות  .ב
 מהותם, היקפם בחלוקה לאנשי הצוות וכל פרט נדרש אחר.

סוכם מראש אחרת הגשת בעבור שירותים משלימים יסוכם בין הצדדים מועד הגשת החשבון. ככל שלא  .ג
  החשבון תהא כמפורט בסעיף ב לעיל 

 .המזמין קבלת החשבון אצליום ממועד  30ישולמו שוטף + החשבונות  .ד

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

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

 .היועץל ויבוצעו בהעברה בנקאית ישירה לחשבון הבנק של התשלומים יכו .ז

 

 

 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

 התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים –' גנספח 
 לכבוד

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
 

 התחייבות לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד ענייניםהנדון: 
 

( לביצוע השירותים "החברה" –סביבה בע"מ )להלן והתחייבתי כלפי החברה לשירותי איכות ה : הואיל
 (; "העבודה" –)להלן המצורף  במכרזכמפורט 

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,

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

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

 
 י לכך, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:א 

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

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

 מוגבלת.

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

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

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

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

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

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

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

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

 בו.

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

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

 התחייבות כאמור.

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

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

 
 __________________ :ולראיה באתי על החתום        



 

 

 
 
 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

 

 נספח ביטוח –' דנספח 

 ן הגדרות נספח ביטוח זה:לעניי

 _________________.     -" המבוטח"

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

 ח ארגוני לעובדי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"משירותי הדרכה ופיתו  -" השירותים"

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

 6לאחר תום תקופת מתן השירותים, את הביטוחים המפורטים בסעיף  חודשים 24למשך תקופה נוספת של 
 "(.ביטוחי המבוטחלהלן )להלן: "

מוסכם כי ככל שהמבוטח אינו חברה בע"מ ואינו מעסיק עובדים, רשאי המבוטח שלא לערוך ביטוח חבות 
ידי המבוטח, -להלן, בכפוף להתחייבות המבוטח כי ככל ויועסקו בעתיד עובדים על 6.2מעבידים כמפורט בסעיף 

 .להלן בטרם העסקת עובדים כאמור 6.2ירכוש המבוטח את הביטוח האמור בסעיף 

ימים לפני מועד תחילת  7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  .2
סכם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים, אישור קיום השירותים/ממועד החתימה על ה

ביטוח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 
המבוטח מתחייב להמציא אישור ביטוח כאמור למשך כל  "(אישור ביטוחי המבוטח)להלן: " 2019-1-6

 . לעיל 1אוחר יותר כמפורט בסעיף ההתקשרות או מועד מ

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

אישור על עריכת ביטוחי המבוטח כמפורט לעיל. מוסכם כי  אם ימנע מהמבוטח מתן השירותים בשל אי הצגת
המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור 

 עקב כך שלא יתאפשר למבוטח להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנדרש.

עריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה, אף אם מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח ל
יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית בהתאם להוראות המפקח 

 על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. 

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

 הנקובות בביטוחי המבוטח. 
מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל שינוי או  .3

מו להתחייבויות המבוטח כאמור בנספח ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין תיקון שיידרש על מנת להתאי
בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם 
ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי 

פי הסכם זה ו/או -ל מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח עלע
 פי דין.-על

, הינה ביטוח זה מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בנספח
או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או מזערית המוטלת על המבוטח. למבוטח לא תהא כל טענה ו/בבחינת דרישה 

כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא 
  גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.

 המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור, .4
ידי מי מטעם ו/או -ידי המבוטח ו/או על-מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על

עבור המבוטח למקום ביצוע השירותים ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש את המבוטח לצורך ביצוע השירותים, 
מור, לרבות משאיות, כלי רכב, במפורש לרבות אבדן תוצאתי עקב נזק לרכוש כאמור )ומבלי לגרוע מכלליות הא

נגררים וכלי שינוע כלשהם(, וכן מאחריות לאבדן או נזק אשר המבוטח זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש 



 

 

 
 
 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

והאבדן התוצאתי שערך או יערוך המבוטח )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות 
תנאי הפוליסות( אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם  הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת

 שגרם לנזק בזדון.
לוודא כי קבלני המשנה בהתקשרות המבוטח עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על המבוטח  .5

 ו/או לכלול את קבלני המשנה בביטוחי המבוטח בהתאמה כאמור. עורכים ביטוחים נאותים בהתאם לשירותים
הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לשירותים, בין אם בוצעו למען 

 באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח. 
 ביטוחי המבוטח: .6

  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .6.1

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

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

 ל אחד מיחידי המבוטח.הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כ

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. ₪ 000,0002,: גבול אחריות

  ביטוח אחריות מעבידים .6.2

פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים -המבטח את חבות המבוטח על
וך כדי ו/או עקב , בשל פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולה להיגרם למי מעובדי המבוטח ת1980 -התש"ם 

 השירותים. 

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

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

  ביטוח אחריות מקצועית .6.3

פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במהלך תקופת הביטוח, -המבטח את חבות המבוטח על
 בגין טעות עקב מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד המבוטח ו/או מי מהפועלים מטעם המבוטח. 

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

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

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

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי המבוטח  6 הביטוח יכלול תקופת גילוי של
ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מנספח זה, ובמידה והביטול או השינוי בתנאי הביטוח לא 

 נבע מאי תשלום או מרמה של המבוטח.

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. ₪ 2,000,000: גבול אחריות
 ללו הוראות לפיהם:ביטוחי המבוטח יכ .7

הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח  .7.1
ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים 

 כאמור.

. חריג רשלנות רבתי 2013ורה היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהד .7.2
)אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי 

 . 1981 -חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור, אולם הויתור  .7.3
 יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.  על זכות התחלוף כאמור לא

על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על  .7.4
 פיהן. 

 הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .8
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 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור ) אישור קיום ביטוחים

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

 נאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.למעט במקרה שבו ת

 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* מבוטחה מבקש האישור*

החברה לשירותי איכות שם: 
הסביבה בע"מ ו/או חברת אם 
ו/או חברות בנות ו/או שלובות 
ו/או בעלי המניות ו/או מנהליהם 

 ו/או עובדיהם

 נדל"ן☐ )יש להשלים( _________שם: 

 שירותים ☒

 ת מוצריםאספק☐

 ______אחר: ☐

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

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

 )יש להשלים( _________מען:  , תל אביב40יצחק שדה מען: 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח

 

חלוקה לפי גבולות 
או סכומי אחריות 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

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

 מטבע סכום יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

 (302אחריות צולבת )  ₪ 2,000,000   2013ביט   צד ג'

 (304הרחב שיפוי )

 (307לני משנה )קבלנים וקב

ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 
(309) 

 (315כיסוי לתביעות המל"ל )

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

 (328ראשוניות )

 (329רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' )

האישור ויתור על תחלוף לטובת מבקש   ₪ 20,000,000   2013ביט   אחריות מעבידים
(309) 

היה וייחשב כמעבידם של  -מבוטח נוסף 
 (319מי מעובדי המבוטח )

 (328ראשוניות )
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 כיסויים

 ת. רטרו:   אחריות מקצועית

 

_______ 

 (301אבדן מסמכים )  ₪ 2,000,000 

 (302אחריות צולבת )

 (303דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע )

 (304הרחב שיפוי )

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

 (325מרמה ואי יושר עובדים )

 (326פגיעה בפרטיות )

 (328ראשוניות )

 (332חודשים ) 6 -תקופת גילוי 

        

 

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

 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *

 לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 

 חתימת האישור

 המבטח:
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 נוסח ערבות ביצוע –' הספח נ
 לכבוד

 
 לשירותי איכות הסביבה בע"מ החברה

         40דה רחוב יצחק ש
 67212אביב, -תל

 

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

לשלם לכם כל של החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ  15-2021הסכם שנחתם מכוח זכייתו במכרז 
דרישתכם,   ימי עסקים מיום קבלת 3וזאת בתוך  חדשים, שקלים של ______סכום או סכומים עד לסך 

מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן בלא כל תנאי שהוא, ו וזאת
לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו שנהיה רשאים כלשהו, ומבלי 

 .או בכלל כלפיכם

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

 ועד בכלל. ___________יום ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 ________בנק: ___       תאריך: ________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


