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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

 מסמכי המכרז – תוכן עניינים

 הצעותהזמנה להציע  –מסמך א' 

פרטי המציע ותצהיר פירוט ניסיונו הקודם לצורך הוכחת עמידה  – (1מסמך א)
 בתנאי הסף

 
 (2מסמך א)

 
– 

 
 תצהיר בדבר קיום דיני עבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 
תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות לפי חוק עסקאות  – (3מסמך א)

   גופים ציבוריים
 

 (4מסמך א)
 
– 

 
 תצהיר כללי בדבר קיום דיני עבודה

 
 (5מסמך א)

 
– 

 
 הצהרת הסכמת המציע

 
 תיאום מכרז-תצהיר בדבר אי – (6מסמך א)

 
 התחייבות בדבר מניעת שוחד – (7מסמך א)

 
 תצהיר בדבר העדר הרשעה פלילית – (8מסמך א)

 
 אישור ותצהיר תאגיד בשליטת אישה  – (9מסמך א)

 
 אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה – (10מסמך א)

 
 תצהיר העדר ניגוד עניינים וזיקה אישית/עסקית – (11מסמך א)

 
 פניה מוקדמת להשתתפות במכרזטופס  – (12מסמך א)

 

 מפרט השירותים  –מסמך ב' 

 מחייביםים מחיר טופס הצעת –מסמך ג' 

  המסגרת הסכם –מסמך ד' 

 

 זמסמכי הצעת הזוכה במכר – אנספח 

 מסמך תנאי תשלום – בנספח 

 נספח ביטוח – גנספח 

 התחייבות על שמירת סודיות ועל הימנעות מניגוד עניינים – דנספח 

 הוראות וכללי בטיחות – הנספח 

 נוסח ערבות ביצוע  – נספח ו

 הזמנה נוסח ערבות ביצוע – 1ו'נספח 
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

 

 הזמנה להציע הצעות – מסמך א'

 כללי .1

מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות "( החברהלהלן: "(סביבה ההחברה לשירותי איכות  1.1

לאספקת מגוון שירותים הכוללים, בין היתר, שינוע כלי עבודה  להצטרף למאגר ספקי מסגרת

"( והפעלת כלי עבודה על ידי שירותי שינועכבדים, שינוע פסולות וחומרים מסוכנים )להלן: "

הכול בהתאם ו"(, השירותים"( )להלן יחדיו: "שירותי תפעול)להלן: "אנשי מקצוע מוסמכים 

 לתנאים המפורטים במסמכי המכרז להלן.

 טבלת ריכוז מועדים רלוונטיים במכרז: 1.2

 מועד פעילות

 25.4.21 מועד פרסום המכרז

 14:00בשעה  3.5.21 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 

 10.5.21 ות הבהרהמענה משוער לשאל

 בנאות חובב 14:00שעה עד  20.5.21 המועד האחרון להגשת הצעות

המועדים המנויים לעיל באמצעות הודעה מהחברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל אחד  1.3

אתר )להלן: " services.co.il-http://enviroבכתובת  שתפורסם באתר האינטרנט של החברה

חלה  במועדים המנויים לעיל,אחר שינויים באתר האינטרנט . האחריות לעקוב ("האינטרנט

 .ידיעה בעניין-בקשר לאי ולא תהיה להם כל טענה כלפי החברה על המציעים

להגיש את הצעותיהם החל משלושה ימי עסקים לפני המועד האחרון  רשאיםהמציעים יהיו  1.4

 להגשת ההצעות, ועד למועד האחרון להגשת ההצעות.

 עיקרי ההתקשרות .2

או אי התאמה בין הוראות ו/כללי בלבד. במקרה של סתירה  הואבסעיף זה  המידע אשר מובא 2.1

תגבר ההוראה ה פרטנית ומפורשת אחרת שצוינה במסמכי המכרז, סעיף זה לבין הורא

 הפרטנית.

ספקי " או "המציעים הזוכים( מציעים )להלן: "2החברה מעוניינת להתקשר עם שני ) 2.2

שתי ההצעות בעלות  שינוע ושירותי תפעול מעת לעת."(, אשר יספקו לחברה שירותי המסגרת

הניקוד המצטבר הגבוה ביותר במכרז ייקבעו כהצעות הזוכות. החברה תהיה רשאית להזמין 

את השירותים מספקי המסגרת, על פי מנגנון הזמנת השירותים בהסכם המסגרת, המפורט 

 להלן.

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


– 4 – 

 

 

 _חתימה וחותמת: ___________________

 

צעות קבלן משנה אשר יוצג על השירותים יינתנו על ידי המציעים הזוכים בעצמם, או באמ 2.3

ידם לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף כמפורט להלן, והמציעים לא יהא רשאים להחליפו, 

אלא במקרים מיוחדים, ובאישור מוקדם ומראש של החברה הן לגבי עצם ההחלפה והן לגבי 

( "(. מובהר כי ככלל, החלפת קבלן המשנה )ככל שקייםקבלן משנהזהות המחליף )להלן: "

תהווה הפרה יסודית של התחייבויות המציעים הזוכים, ותקנה לחברה את הזכות לבטל את 

 ההתקשרות עמם ואת זכייתם במכרז.

חודשים, שתחילתה  24תקופת ההתקשרות עם כל אחד מספקי המסגרת היא לתקופה של  2.4

 (2) במועד שייקבע ע"י החברה. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי

תקופת ההתקשרות חודשים או חלק מהם )להלן: " 12תקופות נוספות, כל אחת בת 

וזאת בהודעה שתימסר ע"י  -עם כל ספק מסגרת באופן נפרד ובלתי תלוי  - "(המוארכת

יום לפני תום תקופת ההתקשרות ו/או התקופה המוארכת,  30החברה לספק המסגרת הזוכה 

ידי החברה, יחולו כל הוראות ההסכם ויתר  לפי העניין. הוארכה תקופת ההתקשרות על

 מסמכי המכרז גם על תקופת ההתקשרות המוארכת.

 יספקאת התקשרות עם כל אחד מלבטל  ,בכל עת ומכל סיבה שהיא תהיה רשאית, החברה 2.5

בתאריך שיהיה נקוב בהודעת החברה תסתיים ההתקשרות  ,. ניתנה הודעה כאמורמסגרת

 . או תביעה כלפי החברה בענייןלא תהיה כל טענה המסגרת  ולספק

החברה , והרשאה בלעדית לאספקת השירותים לספקי המסגרתמובהר כי החברה לא תעניק  2.6

, וכן שירותיםאת התהא רשאית, בכל עת, להתיר גם לנותני שירותים אחרים להעניק לה 

 אוולספקי המסגרת לא תהא כל טענה , ל לפי שיקול דעתה הבלעדיודומים, הכ שירותים

 .כלפי החברה בענייןתביעה 

ובין היתר לשירותים, ככל שתידרש במסגרת מתן השירותים קבלת שירותים משלימים  2.7

תהא רשאית  ,דיגום, שירותי מעבדה ושירותי ייעוץ קידוח, טיפול קצה לחומר הנאסף באתר,

 -לקבלת הצעה לשירותים המשלימים  פניה פרטנית ספקי המסגרתהחברה להעביר לביצוע 

החברה איתרה ספק למתן השירותים המשלימים במחיר שהוא ש במקרהפי שיקול דעתה. על 

להשוות את המחיר או להתקשר עם  יהיה , על הספקספק מסגרתפרטנית של  הזול מהצע

ככל והשירותים המשלימים יועברו לביצוע  .%4הספק שאיתרה החברה בתוספת תקורה של 

 שתף פעולה עם הצד השלישי ככל שיידרש. לספקי המסגרת  יםצד שלישי אחר, מתחייב

 תנאי סף .3

 על המציע לעמוד בעצמו בכל אחד מתנאי הסף המפורטים להלן:

 המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל ועוסק מורשה. 3.1

 .1976-ניתן להתקשר עם המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 3.2

 שנתייםלמשך  פהשתקעמו יש למציע התקשרות  או באמצעות קבלן משנה, לעמוד בעצמו המציעעל 

 ,לצורך מתן השירותים במכרז "(קבלן המשנה)להלן: " לפחות מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז

 בתנאי הסף המפורט להלן:
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באספקת  ,2020-2015 םלפחות, בין השני ( שנים3ניסיון של שלוש )או לקבלן המשנה למציע  3.3

 : לפחותללקוח אחד  יחדיו, להלןהשירותים  כל

 ."( וכלי עבודה שאינם מתניידיםה"כלי צמשינוע ציוד מכני הנדסי )להלן: " 3.3.1

 .העמסה ופריקה ביצועלרבות  ופסולת חומרים מסוכנים שינוע חומרים מסוכנים, 3.3.2

 .שינוע פסולת מסוגים שונים 3.3.3

 הפעלת כלי צמ"ה. 3.3.4

 הוכחת העמידה בתנאי הסף .4

 :על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאיםה כי המציע עומד בתנאי הסף, לצורך הוכח

 צירוף העתק תעודת התאגדות של המציע. 4.1

 צירוף העתק של תעודת עוסק מורשה.  4.2

 פרטי המציע ותצהיר פירוט ניסיונו הקודם לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסףמסמך צירוף  4.3

 (.1מסמך א) בנוסח - והעדפת המציע במתן שירות דחוף או מיידי

, חתום 1976-צירוף תצהיר בדבר קיום דיני עבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 4.4

 .(2בנוסח מסמך א) –על ידי מורשה חתימה מטעם המציע 

, תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים צירוף 4.5

 .(3בנוסח מסמך א) – 1976-התשל"ו

-צירוף אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 4.6

, המעיד כי המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת 1976

, או שהוא פטור מלנהלם, וכי הוא נוהג לדווח 1976מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז 

 תיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.לפקיד השומה על הכנסו

  עניינים ניגוד .5

החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות, בכל שלב שהוא של  5.1

המכרז, כל הצעה של מציע, אשר הוא, או כל גוף קשור עמו, מצוי בניגוד עניינים עם החברה, 

עם פעילות החברה, לרבות פעילות בתחום שינוע כלי עבודה  או שהוא עוסק בפעילות מתחרה

כבדים, שינוע בחומרים מסוכנים והפעלת כלי עבודה כבדים, והכל בין במישרין ובין בעקיפין, 

ללא צורך במתן נימוקים, ובלבד שנתנה למציע התראה על כוונה כזאת, תוך ציון עיקר 

בכתב או בעל פה, לפי החלטתה, כל נימוק  נימוקיה ותוך מתן הזדמנות למציע להביא בפניה,

ימי עבודה מיום  5 -ו/או מידע המצדיקים מדוע ראוי שלא תעשה כן, וזאת תוך לא פחות מ

 מתן ההודעה. 

הביא המציע נימוקים או מידע בעניין זה, והחליטה החברה לפסול את הצעתו לאחר בחינת  5.2

 טה למציע. הנימוקים והמידע כאמור, תמסור החברה את נימוקי החל
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

מציע שיש לו ספק בשאלה אם לאור האמור הוא מנוע מהשתתפות, או שהוא סבור שבעניינו  5.3

ימים מיום פרסום  10ניגוד העניינים לא צריך להביא לפסילתו, רשאי לפנות לחברה בתוך 

המכרז ולהביא בפניה את כל הפרטים הרלוונטיים, וכן את פירוט נימוקיו מדוע אין לפסול 

תו במכרז. החברה תבחן את פניית המציע ותהא רשאית להחליט אם לאשר את את השתתפו

השתתפותו או למנוע אותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ותמסור את נימוקי החלטתה למציע 

ימי עבודה לפני מועד הגשת ההצעות. לא היה סיפק בידי הועדה לקבל החלטה  5לפחות 

קרה כזה יחול האמור בפסקה הראשונה במועד, יהא רשאי המציע להשתתף במכרז, ובמ

 לעיל.

 "טופס פניה מוקדמת להשתתפות במכרז". (12מסמך א)פניה כאמור תתבצע בהתאם לנוסח  5.4

 החברה רשאית לדרוש מהמציע מידע נוסף ו/או לפנות לגורמים שונים לבירור העובדות.  5.5

נשלט על ידו או שהוא לעניין סעיף זה "גוף קשור" משמעותו כל גוף אשר המציע שולט עליו או  5.6

והמציע נשלטים על ידי אותו גוף או שהם שולטים במשותף על אותו גוף, או שותפים באותו 

גוף, או שיש להם עסקים משותפים משמעותיים, והכל בין במישרין ובין בעקיפין. "שליטה" 

או לעניין זה משמעותה היכולת לכוון את פעולותיו של הגוף, לרבות הזכות למנות מנכ"ל 

 35% -דירקטורים או אורגנים מקבילים בגוף שאינו חברה. לעניין סעיף זה בעלות ביותר מ

במניות או ברכוש או בזכויות רכושיות או בזכויות הצבעה בדירקטוריון או בכל אורגן דומה, 

 תחשב כשליטה. 

סמכויות החברה כאמור יחולו גם לאחר בחירת המציע וגם לאחר כריתת ההסכם מושא  5.7

ז בכל מקרה שבו התגלו לחברה עובדות מהותיות שלא היו ידועות לה, ולא היו ידועות המכר

 לה לעת הבחירה במציע ו/או לעת ההתקשרות עמו בהסכם. 

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכות ועדת המכרזים לפסול הצעת מציע במכרז, לאחר  5.8

(, באחד או יותר מן המצבים שניתנה לו הזדמנות להשמיע טענותיו בעניין )בכתב או בע"פ

 הבאים:

התקשרות עם אותו מציע עלולה להיות נוגדת את טובת החברה, מכל סיבה  5.8.1

 שהיא;

ההתקשרות עם אותו מציע עלולה להיות נוגדת את תכליות המכרז ו/או אינטרס  5.8.2

 הציבור;

 החברה גילתה שהמציע מסר מידע שגוי או מטעה או בלתי מדויק; 5.8.3

 .סמכי המכרז או הקיימת בדיןכל עילה אחרת המנויה במ 5.8.4

 להגשה"מכרז המסמכי "קבלת ורישום למכרז  .6

שלא נרשם למכרז לא יהיה רשאי להגשת הצעה במכרז הוא רישום למכרז. מציע תנאי  6.1

 .להגיש הצעה במכרז

 michrazim@escil.co.il מציע המבקש להירשם למכרז ישלח בקשה לרישום לכתובת דוא"ל 6.2

 יש לכלול: לרישום . בבקשה"(בקשה לרישום)להלן: "

mailto:michrazim@escil.co.il
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

 .שם המציע 6.2.1

 .ח.פ/ע.מ 6.2.2

 .שמו של איש הקשר מטעם המציע 6.2.3

 .כתובת דוא"ל איש קשר 6.2.4

 .מספר טלפון ליצירת קשר 6.2.5

 מספר פקס. 6.2.6

 ."מציע רשום, ייחשב ל""מכרז להגשההמסמכי "כמענה לבקשה לרישום את קיבל שמציע  6.3

תוגש אך  כל הצעה. אולם, "בלבד לעיון"מכרז ה מסמכילאתר האינטרנט הועלו מובהר כי  6.4

 ."לעיון בלבדתוך שימוש במסמכי המכרז " ולא, "מכרז להגשההמסמכי "ב תוך שימושורק 

 הבהרות ושינויים .7

 בפורמט הנ"ל:, בלבד Word בקובץ michrazim@escil.co.ilדוא"ל ל יוגשושאלות הבהרה  7.1

המסמך כותרת  מס' שאלה

 במכרז

 מס' הסעיף

 במסמך במכרז

 פירוט השאלה

    

 . זה אך ורק באופןיש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו  7.2

, יפורסמו באתר האינטרנט ויהוו חלק בלתי נפרד שיינתנו, ככל לשאלות הבהרהתשובות  7.3

 ממסמכי המכרז. 

בעל פה, או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרת מהמפורטת לעיל, לא שאלות שאלות טלפוניות,  7.4

 ,ת הבהרהולשאל ותכתשוב ייחשבולא יינתנו, ש ככלותשובות להן,  ,ייחשבו לשאלות הבהרה

 .ולא ישמשו לפירושו הוו חלק ממסמכי המכרזילא 

תשובה כמתן יראו בכך  ,מועד האחרון להגשת הצעותלעד  השיבה החברה לשאלת הבהרהלא  7.5

 "התנאי במכרז אליו מתייחסת שאלה ההבהרה נותר ללא שינוי".מסוג: 

ולא , חלה על המציעים תשובות לשאלות הבהרההאחריות לעקוב באתר האינטרנט אחר  7.6

 ידיעה בעניין. -תהיה להם כל טענה כלפי החברה בקשר לאי

 ההצעה .8

 הצעתו של המציע תכלול את המסמכים הבאים:

 .4כל המסמכים שעל המציע לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף, כאמור בסעיף  8.1

 .ושירותיו המציע תיאור כללי של 8.2

 .(4בנוסח מסמך א) –המציע, חתומה על ידי מורשה חתימה מטעם המציע  הסכמת הצהרת 8.3

mailto:michrazim@escil.co.il
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

בנוסח מסמך  –תיאום מכרז, חתום על ידי מורשה חתימה מטעם המציע -תצהיר בדבר אי 8.4

 .(5א)

 בנוסח מסמך –חתומה על ידי מורשה חתימה מטעם המציע התחייבות בדבר מניעת שוחד,  8.5

 .(6א)

בנוסח  –חתום על ידי מורשה חתימה מטעם המציע בדבר העדר הרשעה פלילית, תצהיר  8.6

 .(7מסמך א)

בנוסח מסמך  –תצהיר בדבר קיום דיני עבודה, חתום על ידי מורשה חתימה מטעם המציע  8.7

 .(8א)

 .(9בנוסח מסמך א) –בשליטת אישה, ככל שהדבר רלוונטי  דר תאגיבדב תצהיר 8.8

 .(10בנוסח מסמך א) –אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה  8.9

 (.11בנוסח מסמך א) – תצהיר העדר ניגוד עניינים וזיקה אישית/עסקית 8.10

 .(12בנוסח מסמך א) –טופס פניה מוקדמת להשתתפות במכרז  8.11

חתום בתחתית כל דף בחותמת המציע ובראשי  כשהוא, הזמנה להציע הצעות –מסמך א'  8.12

 תיבות של מורשי החתימה מטעמו.

כל דף בחותמת המציע ובראשי תיבות  בתחתית ם, כשהוא חתומפרט השירותים –מסמך ב'  8.13

 של מורשי החתימה מטעמו.

ידי מורשה חתימה -, כשהוא מלא וחתום עלמחייביםים טופס הצעת מחיר –מסמך ג'  8.14

  מטעמו.

כשהוא חתום בתחתית כל דף בחותמת המציע ובראשי תיבות , המסגרתהסכם  –' דמסמך  8.15

 .של מורשי החתימה מטעמו

כשהוא חתום בתחתית כל ידי החברה, -פורסם עלמסמך תשובות לשאלות ההבהרה, כפי ש 8.16

 .דף בחותמת המציע ובראשי תיבות של מורשי החתימה מטעמו

 אופן הגשת ההצעה .9

במפעל החברה מעטפת ההצעה תופקד במסירה אישית, בלבד, בתיבת המכרז הממוקמת  9.1

הצעה שתוגש שלא בדרך זו, לא . תעשייתי נאות חובב-לשירותי איכות הסביבה, פארק אקו

 תיחשב כהצעה שהוגשה במכרז.

. לא ניתן יהיה להגיש הצעות לאחר המועד ההצעות יוגשו עד למועד האחרון להגשת הצעות 9.2

הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות תיפסל. הצעה  ת.האחרון להגשת הצעו

שלא תמצא בתיבת המכרז עד המועד האחרון להגשת ההצעות, לא תיחשב כהצעה שהוגשה 

 במכרז.

 מציע מתחייב לשמור העתק מצולם של עותק המקור. . כליתוגש בעותק מקור ההצעה 9.3

 מעטפות כמפורט להלן: "(, אשר תכיל שתי3מעטפה תוגש במעטפה )להלן: " ההצעה 9.4
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

מעטפה זו תכיל את כלל המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות  – 1מעטפה  9.4.1

 .הצעת המחיר –מסמך ג' למעט המכרז, 

, מסמכי 1, ]שם המציע[, מעטפה 09/2021מעטפה זו תסומן באופן הבא: "מכרז 

 יש לסגור את המעטפה.". ההצעה

 חיר.הצעת המ –מעטפה זו תכיל את מסמך ג'  – 2מעטפה  9.4.2

, הצעת 2, ]שם המציע[, מעטפה 09/2021מעטפה זו תסומן באופן הבא: "מכרז 

 יש לסגור את המעטפה. המחיר".

תסומן באופן הבא:  3(. מעטפה 2ומעטפה  1יוכנסו שתי המעטפות )מעטפה  3מעטפה  לתוך 9.5

 יש לסגור את המעטפה.". 3, ]שם המציע[, מעטפה 09/2021"מכרז 

רשאית בכל עת, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת  החברה 9.6

 הצעות. הודעה על כך תועבר למציעים הרשומים, ותועלה לאתר האינטרנט.

בהגשת הצעתו מביע המציע את הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז,  9.7

  ובכלל זאת לכל תנאי הסכם ההתקשרות ונספחי המכרז.

 תוקף ההצעה .10

המועד האחרון מחודשים  (6) שישה לתקופה שלתעמוד בתוקפה מתחייב שהצעתו מציע  כל 10.1

מהמציעים  לבקש , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,החברה תהא רשאית .הצעות להגשת

 יענהמציע שלא  .( חודשים3) שלושה להתחייב שהצעתם תעמוד בתוקפה לתקופה נוספת של

 התקופה הראשונה.בתום הצעתו  תפקעלבקשה 

" שייבחר במכרז, כהגדרתו להלן, תעמוד בתוקפה, השלישייובהר, כי הצעתו של ה"כשיר  10.2

זכיה במכרז, וככל שהודע למציע כי הוא נבחר -כאמור לעיל, אף לאחר קבלת הודעה על אי

 ".שלישיכ"כשיר 

 אמות המידה לבחירת הזוכה .11

 מהציון המשוקלל 20% -ציון האיכות  

התרשמות ועדת מכרזים מניסיונו יינתן על פי  -נק'  20סך כולל של  -ניקוד ציון האיכות  11.1

 ניסיוןו לקוחות המציעשל רצון השביעות מ ובין היתר,ויכולתו של המציע במתן השירותים, 

הוראות ב ,תנאי החברה, לרבות עמידת המציע בעם שירותי המציעהחברה  של קודם

 .ועודהבטיחות של החברה, זמינות המציע למתן השירותים 

ובהתאם לראיון שיתקיים עם  ,ידי המציעניקוד איכות יינתן בהתאם למסמכים שהוגשו על  11.2

התחשב במידע המצוי בידי . בנוסף לכך, החברה רשאית ל(שקייםוקבלן המשנה )ככל  המציע

ככל שהמציע מבקש לעמוד בהצעתו כי  ,מובהר. שלישיהחברה ו/או הגיע אליה מצד 

. לא הגיע איוןירבאמצעות קבלן משנה, מחויב נציג מוסמך ובכיר מטעם קבלן המשנה להגיע 

 קבלן המשנה לריאיון, תיפסל הצעתו של המציע.

 "(.ציון האיכות המזערי)להלן: " נקודות ומעלה, תיפסל 15תזכה לציון איכות של  שלאהצעה  11.3
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

, ותהצע( 2שתי )האיכות המזערי, ירד מספר ההצעות במכרז מ מעבר של ניקוד-אם בשל אי 11.4

תהיה ועדת המכרזים רשאית לשנות ניקוד האיכות המזערי, כך שמספר ההצעות במכרז 

 ( הצעות.2יעמוד על שתי )

כי המידע הנדרש לשם קביעת ניקוד האיכות, יומצא ע"י המציע בין היתר באמצעות  ,יובהר 11.5

(, כאשר המציע רשאי לציין ולהוסיף מידע לפי שיקול דעתו, ובלבד שאין 1מסמך א)מילוי 

 הדבר מהווה הסתייגות או התניה על תנאי המכרז. 

קביעת הניקוד לפי אמות המידה לעיל, לרבות הערכת שביעות רצון הלקוחות תהא לפי שיקול  11.6

 דעתה הבלעדי של החברה והיא תהא רשאית להתחשב בחוות דעת של ממליצים.

עדת המכרזים ו/או החברה יהיו רשאים לערוך בירורים ולקבל המלצות ו/או התייחסויות ו 11.7

הן ביחס לאנשי קשר אותם ציין המציע, והן ביחס לכל אדם או גוף אחר, ולא תהא מוטלת 

עליהם כל חובה, בכל שלב שהוא, לגלות את תוכן הבירורים או ההתייחסויות או ההמלצות, 

דע, למציע הרלוונטי, או לכל מציע אחר, וזאת, בין היתר, לאור ו/או את זהות מוסרי המי

הצורך לשמור על אמינות המידע המתקבל, ושמירת זכויות מוסרי המידע, והמציע מקבל על 

 עצמו תנאים אלו.

בלי לגרוע מהאמור לעיל, ומבלי להטיל עליה את החובה לעשות כן, החברה רשאית, אך לא  11.8

כל הוכחה  –לאחר הגשת ההצעות  –לעדי, לדרוש מכל מציע חייבת, על פי שיקול דעתה הב

שתראה לנכון, בדבר ניסיונו, מומחיותו, מיומנותו, כישוריו והאמצעים העומדים לרשותו 

לבצע עבודות מהסוג ובהיקף של העבודות נשוא ההליך, וכן תהא רשאית לדרוש ראיות בדבר 

חברה את מלוא המידע להנחת הרמה המקצועית של המציע, והמציע יהיה חייב לספק ל

 דעתה.

החברה רשאית להתחשב בניסיון קודם עם המציע עם גורמים אחרים ככל שידוע לחברה על  11.9

 ככל שלחברה ניסיון קודם עם המציע. ,ניסיון זה, לטוב ולרע

 מהציון המשוקלל 80% -ציון המחיר 

 אספקת השירותיםהצעת המחיר, את הצעתו הכספית עבור  –לציין בטופס ג'  יידרשהמציע  11.10

 . "(המחיר המחייב)להלן: "

 . נק' 80סך כולל של  -ניקוד ציון המחיר  11.11

על המציע למלא את הצעתו באופן מלא, ובכלל זה לנקוב במחיר ביחס לכל הפרטים שמילויים  11.12

לא נכתב מחיר מוצע לגבי אילו מן הפרטים נדרש במסגרת הצעת המחיר המוגשת על ידו. 

הגג כמחיר  המוצע, רשאית לפסול את ההצעה או לראות את המחירתהא החברה  –כאמור 

 ., וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדישנקבע על ידי החברה

 לפי הנוסחה הבאה: ותשוקלל תחושב המחיר הצעתלטובת ניקוד הצעת המחיר,  11.13

( + )מחיר X %40 מחיר עבור הפעלת ביובית ובלאואר=  )של המציע המשוקללת מחיר ההצעת 

 (X 40% מחיר עבור הפעלת כלים נוספים( + )X 20% הובלת כליםעבור 
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

הנמוכה ביותר יקבל את הניקוד המקסימאלי  המשוקללת מציע אשר יגיש את הצעת המחיר 11.14

ויתר ההצעות ידורגו באופן יחסי אליה,  -נקודות  80סך כולל של  -תחת רכיב ההצעה הכספית 

 בהתאם לנוסחה הבאה:

 הנמוכה ביותר המשוקללת ההצעה X 80ציון מחיר = 

                      ____________________ 

 הנבדקת ת המחיר המשוקללתהצע                 

החברה תהא רשאית שלא לקבל הצעות אשר לפי שיקול דעתה יהיו בלתי סבירות, או שיחרגו  11.15

ערים בהם מהתקציב העומד לרשות החברה ו/או הצעות אשר המחירים שיוצעו במסגרתן, והפ

 יצביעו על קיומה של תכסיסנות.

מובהר, כי אין להוסיף הסתייגות לצד הצעת מחיר או כל הערה אחרת המתנה על הוראות  11.16

ודאות לגבי ההצעה. הוספת הסתייגות או הערה כאמור, עלולה להוביל -המכרז או היוצרת אי

 לפסילת ההצעה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

מובהר כי התמורה אשר תוצע על ידי המציע הזוכה תהווה תשלום מלא למען הסר ספק,  11.17

ושלם בגין שירותיו של המציע, לרבות כל פעולות ההובלה, מתן אחריות, התקנה וכיוצ"ב, 

ללא יוצא מן הכלל, והמציע לא יהיה זכאי לכל תמורה אחרת ו/או נוספת בגין שירותיו, יהא 

שר יהא, ובכלל זה לא יהיה זכאי להחזר הוצאות היקף העבודה והשירותים שיידרש ממנו א

 שהוציא בקשר עם מתן השירותים, לרבות נסיעות, חניה, שליחויות וכיוצ"ב.

מובהר, כי החברה רשאית, במסגרת הפניה הפרטנית, לבקש מספקי המסגרת להציע הצעות  11.18

שהגיש ספק  המחייב מחיר חדשות. הצעת המחיר החדשה לא תעלה על הצעת המחיר

 גרת במכרז זה.המס

 סיכום הציונים, בחירת הזוכים ובחירת ספק מסגרת ראשון ושני .12

שתי ההצעות בעלות הניקוד המצטבר הגבוה ביותר )ציון איכות + ציון מחיר( ייקבעו כהצעות  12.1

ההצעה שקיבלה את הניקוד הגבוה ראשון יהיה הזוכה שהציע את המסגרת הספק  .הזוכות

את ההצעה שהציע . ספק מסגרת שני יהיה הזוכה "(ראשוןהמסגרת הספק )להלן: " ביותר

 "(.שניהמסגרת הספק להלן: ") ובטיבשקיבלה את הניקוד השני 

החברה תהא רשאית שלא לקבל הצעות אשר לפי שיקול דעתה יהיו בלתי סבירות, או שיחרגו  12.2

מהתקציב העומד לרשות החברה ו/או הצעות אשר המחירים שיוצעו במסגרתן, והפערים 

 הם יצביעו על קיומה של תכסיסנות.ב

בזאת כי החברה רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, לרבות סיבות תקציביות,  מובהר 12.3

 לפי שיקול דעתה.

רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה גם לאחר  החברה 12.4

 פתיחת ההצעות ו/או לזמנם לשימוע לקבלת הבהרות בדבר הצעתם.
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, בגובהו, לאחר המציע הזוכה השלישיהמציע שהצעתו תזכה לציון הסופי  :כשירים נוספים 12.5

יבחר כ"כשיר שלישי", וזאת אלא אם ועדת המכרזים החליטה שלא לבחור כלל ב"כשיר 

. היה ומכל סיבה שהיא, לא ייחתם הסכם התקשרות עם המציעים הזוכים על שלישי" במכרז

התקשרות לא עמדו מי מהזוכים במכרז בהתחייבות כלשהי ידי החברה ו/או לאורך תקופת ה

מהתחייבויותיהם, וכתוצאה מכך בוטל ההסכם עם מי מהם או בוטל חלק ממנו, תהיה 

רשאית החברה לאשר התקשרות לגבי מתן השירותים או כל חלק מהם עם ה"כשיר השלישי" 

חור בזוכה "כשיר שנבחר לפי סעיף זה. באופן דומה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לב

  רביעי" ו"כשיר חמישי" במכרז, ולהחיל הוראות סעיף זה לגביהם, בשינויים המחויבים.

 מנגנון הזמנת השירותים בהסכם המסגרת .13

 תהיה רשאית להזמין את השירותים מספקי המסגרת, על פי אחת הדרכים הבאות: החברה 13.1

המחייב )להלן: להזמין מספק המסגרת הראשון הזמנה למתן שירותים במחיר  13.1.1

 "(.הזמנה במחיר מחייב"

לפנות לספק המסגרת הראשון בפנייה פרטנית לקבלת הצעת מחיר נמוכה  13.1.2

 למתן השירותים. המהמחיר המחייב, ולבחור ב

המסגרת בפנייה פרטנית לקבלת הצעת מחיר נמוכה מהמחיר  יספקכל לפנות ל 13.1.3

 לבחור בהצעה הזולה מבין ההצעות למתן השירותים. והמחייב, 

פנייה הובמסגרת  ,לפנות לכל ספקי המסגרת יחדיו בפנייה פרטנית לקבלת הצעות 13.1.4

לבקש הצעות מחיר נמוכות מהמחיר המחייב, להציב תנאי סף להגשת הצעות, 

לפרט אמות מידה איכותיות לבחירת ההצעה ולדרוש תנאים נוספים לצורך מתן 

 השירותים המבוקשים בפנייה הפרטנית. 

הראשון או לספק המסגרת השני, לצורך מתן שירות דחוף לפנות לספק המסגרת  13.1.5

או מיידי, בהזמנה במחיר המחייב או בפנייה פרטנית לקבלת הצעת מחיר נמוכה 

 מהמחיר המחייב.

יובהר, כי החברה תהיה רשאית לפנות בהזמנה במחיר מחייב לספק המסגרת השני או כמו כן  13.2

מחייב, מבלי לפנות תחילה לספק בפנייה פרטנית לקבלת הצעת מחיר נמוכה מהמחיר ה

שביעות רצון משירותים -המסגרת הראשון בהזמנה או בפנייה פרטנית, וזאת במקרים של אי

קודמים שסופקו על ידי ספק המסגרת הראשון, משיקולי זמינות ולוח זמנים, או מכל שיקול 

 ענייני אחר.

ית תנאים נוספים שלא במסגרת הפנייה הפרטנ להוסיףעוד יובהר, כי החברה תהיה רשאית  13.3

א תהא רשאית להתחשב בהם בעת והי ,לרבות הסכם התקשרות ספציפי ,נדרשו במכרז זה

 קבלת בבחירת ההצעה שהתקבלה במענה לפנייה הפרטנית.

כי החברה תהא רשאית מעת לעת לפנות לספקי המסגרת בבקשה לביצוע  ,כמו כן מובהר 13.4

ירות נלווה אחר, בהתאם לצרכיה של עבודות נוספות מסוגים מיוחדים או לקבלת כל ש
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החברה, ובמקרה זה לא תהיה חובת מענה לפניה פרטנית אלא רק לספקים שיש להם יכולת 

 לביצוע עבודה מסוג זה, ואשר מעוניינים לבצע את העבודות.

פניות הזמנות או החברה מבקשת להבהיר כי היא אינה מתחייבת כי יועברו לספקי המסגרת  13.5

 כלשהו או בכלל, ולא תהא להם כל טענה או תביעה כלפי החברה בעניין.פרטניות בהיקף 

   והתקשרות הודעה על זכייה .14

חתומה בידי המוסמך לכך מטעם  כאשר היאבכתב, ימסר למציע הזוכה הודעת זכייה ת 14.1

 כל הודעה אחרת, בין בכתב ובין בעל פה, לא תעניק כל זכות למציע.  .החברה

כנכרת בין  ,על כל תנאיו ונספחיו ,ב הסכם ההתקשרותיחשיההודעה וקבלת עם משלוח  14.2

כתנאי  ,שעל המציע הזוכה למלאזאת, אלא אם כן מסמכי המכרז קובעים תנאים הצדדים. 

 .הסכם ההתקשרות לכריתת

 הזכייה:  בהודעתתוך הזמן הנקוב בימציא לידי החברה  המציע הזוכה 14.3

נספחיו, כאשר הוא חתום את ההסכם על : ד' המצורף כמסמך הסכם ההתקשרות 14.3.1

 ידי המציע.-על

ערבות בנקאית מקורית, אוטונומית, ובלתי מותנית שהוצאה על : ערבות ביצוע 14.3.2

חודשים מיום  14תקפה למשך  בנוסח נספח ו' למסמך ד', ידי בנק בישראל,

 ,₪ 50,000בע"מ, בסכום של לפקודת החברה לשירותי איכות הסביבה  הוצאתה

חתומה בידי כשהיא הסכם, וה התחייבויותיו על פי מסמכי המכרזכל להבטחת 

 .מורשי החתימה של הבנק

יום טרם פקיעת  60עד ו חודשים מיום תחילת ההתקשרות 12בכל תקופה של 

-כתב ערבות חדש כאמור בסעיף זה בעל תוקף ל הספקימציא  ,הערבות הקודמת

של התשלומים ששולמו  מהסך הכולל 10%-חודשים נוספים, על סכום השווה ל 14

החודשים  12בגין ביצוע השירותים במהלך )כולל מע"מ( לקבלן על ידי החברה 

עם המצאת  , לפי הסכום הגבוה.כולל מע"מ, ₪ 25,000או  שלפני הפקת הערבות

ערבות זאת יוחזר לו כתב הערבות הקודם. הערבות תוארך מעת לעת עד לקיום 

 .הספקמלוא התחייבויות 

נוספים או השלמות נוספות, שלדעת החברה דרושים בהתאם לתנאי מסמכים  14.3.3

 .המכרז

ולרבות  ,לידי החברה את המסמכים בתוך הזמן הנקוב בהודעת הזכייהלא המציא המציע  14.4

אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו 

ואת עדי, לבטל את הסכם ההתקשרות תהיה רשאית החברה, לפי שיקול דעתה הבל מהצעתו,

בהודעת הזכייה ולחזור  או להאריך את הזמן הנקוב ;זכייתו של המציע הזוכה במכרז

 לחברה. יםזאת, מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר העומד .ולהאריכו

 סמכויות ועדת המכרזים .15
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זו, ועדת המכרזים של  פי מסמכי הזמנה-מבלי לגרוע מהסמכויות המוקנות לה על פי כל דין ו/או על

 "( תהא רשאית לפעול ולהחליט, כדלקמן:ועדת המכרזיםהחברה )להלן: "

למנות ו/או להפעיל סמכויותיה על פי דין ו/או בהתאם להוראות הזמנה זו באמצעות ועדה  15.1

ו/או ועדות משנה שימונו על ידיה ו/או באמצעות צוותים ו/או גורמים מקצועיים שימונו על 

 .לשיקול דעתה הבלעדיידיה, בהתאם 

לאפשר למציע אשר לא צירף להצעתו מסמך, היתר, אישור, רישיון או כל מסמך אחר,  15.2

 ידי ועדת המכרזים. -להשלים או לתקן את הצעתו תוך פרק זמן שיקבע על

לאפשר למציע אשר לא פירט בהצעתו פרטים שנדרש לפרט, להשלים או לתקן את הצעתו  15.3

 עדת המכרזים. ידי ו-תוך פרק זמן שיקבע על

לפנות למציע בכתב או בדרך של שימוע, בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעתו או בבקשה  15.4

 לקבלת נתונים ומסמכים נוספים לצורך בדיקת הצעתו, והכל כפי שתמצא לנכון.

לפסול הצעת מציע אשר לא השלים את הפרטים הנדרשים בקשר עם הצעתו או אשר לא  15.5

 כרזים, במועדים אותם קבעה החברה.התייצב לשימוע בפני ועדת המ

לפנות לכל צד שלישי, לרבות, אך לא רק, אל ממליצים שהמציע ציין בהצעתו ככל שנדרש  15.6

לכך, לפי ראות עיניה לצורך בירור ואימות פרטים בקשר למידע שמסר המציע, וכן להשתמש 

הערכת במידע הקיים על המציע בהתאם לניסיון החברה עם המציע, ככל שקיים, לצורך 

 הצעתו.

לעשות שימוש במידע אודות המציע, בין אם נוצר לפני הגשת הצעתו ובין אם אחרי, לצורך  15.7

 .בחינת ההצעה, לרבות בחינת עמידת המציע בתנאי הסף

לפסול הצעת מציע, אשר ערך שינוי, השמטה או תוספת במסמכי ההזמנה, או ציין כל  15.8

ם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין הסתייגות ו/או התניה לגבי התנאים המופיעים בה

במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, ולחילופין לראות את השינוי ו/או התוספת ו/או 

 .ההסתייגות/הסתייגות ההתניה כאילו לא נעשו

השנים האחרונות עסק באספקת  4-לפסול ו/או לדחות הצעתו של מציע אשר בזמן כלשהו ב 15.9

שנים הופסקה או נפסלה  4חברה וההתקשרות עימו באותן השירותים מושא הזמנה זו עבור ה

השנים האחרונות היה לחברה ניסיון  4עקב או כתוצאה מהפרת חוזה ו/או מציע אשר במהלך 

שלילי ו/או רע ו/או כושל עימו, לרבות מקרה/ים של תרמית, חוסר אמון, התנהלות בלתי 

רותי לאספקת השירותים מושא הגונה וראויה מצידו, אי עמידה בהצעתו במסגרת מכרז תח

 הזמנה זו לחברה ו/או מקרה/ים של חוסר שביעות רצון משמעותי מעבודתו וכיוצא בזה. 

המציע עצמו ו/או בעל מניות המחזיק בלפחות מחצית  –לעניין סעיף זה "מציע", לרבות 

 1968-ממניות המציע ו/או דירקטור יחיד ו/או בעל שליטה כהגדרתו בחוק נירות ערך, תשכ"ח

 ו/או שותף )היה ומדובר בשותפות(. 

פי פניית מי מהמציעים, את המועדים -ביוזמתה ו/או על ,לדחות, לפי שיקול דעתה הבלעדי 15.10

 .הקבועים בהזמנה זו, כולם או חלקם



– 15 – 

 

 

 _חתימה וחותמת: ___________________

 

 לתקן או לשנות את תנאי ההזמנה עד למועד האחרון להגשת הצעות. 15.11

ו/או ההליכים המתנהלים לגביו  לא לקבל הצעה של מציע אשר לפי שיקול דעתה, ההרשעות 15.12

מן הבעלות בו ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה  25%-או לגבי מי מחזיק בלמעלה מ

 שלו, או נסיבותיהן, מצדיקות זאת.

לא לקבל את ההצעה הזולה או היקרה ביותר או בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר )לפי  15.13

 .העניין( או הצעה כלשהי

עה ו/או לפסול הצעות אשר ימצאו על ידיה כבלתי סבירות ו/או לא בהירות לא לקבל כל הצ 15.14

ו/או לא ודאיות ו/או כתכסיסניות ו/או כסוטות משמעותית מן האומדן הפנימי של החברה, 

 ככל שנערך.

לנהל מו"מ עם המציעים ו/או מי מהם וזאת כל אימת שהדבר מתאפשר בהתאם להוראות  15.15

 .ההזמנה והדין

 לבחור כשיר נוסף או כשירים נוספים במכרז.  15.16

לפצל את ביצוע העבודות בין שני מציעים, או יותר, או להתקשר עם מציע לביצוע חלק  15.17

מהעבודות בלבד, וזאת מקום שבו מחירם של חלק או חלקים מהעבודות תומחר לפי שיקול 

 דעתה באופן בלתי סביר.

 לתקן כל טעות חשבונאית או אריתמטית בהצעה. 15.18

 לבטל את המכרז מחמת כל טעות שנפלה בהכנת המכרז או במסמכי המכרז. 15.19

 לא תהיה למציע כל טענה או תביעה כלפי החברה בשל הפעלת סמכויות ועדת המכרזים. 15.20

 על ידי בית המשפט תנאי במכרזשינוי או ביטול  .16

, התנאייש לשנות או לבטל את  ונפסק כי בית משפט,מכרז זה בפני ב לתנאיהובא ענין הנוגע  16.1

ולא  ,או להמשיך במכרז לבטל את המכרזתהיה רשאית החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, 

  כלפי החברה בעניין.או תביעה תהיה למציעים כל טענה 

 במסמכי המכרז עיוןהזכות  .17

יצרף  ,"(המידע הסודי)להלן: " מציע הסבור שהצעתו כוללת סוד מסחרי או סוד מקצועי 17.1

היכן לטענתו נכלל  המציע יסמןזה מידע סודי בהצעה". במכתב מכתב בכותרת " להצעתו

 :פירוט , על ידימידע סודיבהצעתו 

 .בו נכלל המידע הסודי המסמך בהצעה כותרת 17.1.1

 בו נכלל המידע הסודי.מספר הסעיף  17.1.2

 לזיהוי מדויק של המידע הסודי.כל פרט אחר  17.1.3

כי לא יורשה  ודיהסכמה מצהדבר הווה מידע בנושא או מסוג מסוים כמידע סודי, ימציע ימן ס 17.2

 סוג הנכלל בהצעה של מציע אחר, ולא תהיה כל טענהמאותו או  אותו נושאבלעיין במידע לו 

 .כלפי החברה בעניין או תביעה
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

ועדת המכרזים רשאית לפנות למציע על מנת שיסמן בהצעתו מידע סודי, אף אם לא צירף  17.3

 מכתב סודיות להצעתו, לרבות לאחר זכייה במכרז.

, והיא רשאית לדחות, של ועדת המכרזים הבלעדי המסורה לשיקול דעת עיון נילטה בענייההח 17.4

בכלל זה, ועדת המכרזים תהיה רשאית להתיר עיון  .לקבל או לקבל חלקית בקשה לעיון

 כמידע סודי.סימן מידע זה מציע אם  אףבמידע 

 אחריותפטור מ .18

 עקבאו לנזקים שייגרמו להם  יםמציעשיוציאו הנושאת באחריות להוצאות  אינההחברה  18.1

 הגשת הצעותיהם, השתתפותםבדיקותיהם, פעולותיהם, , עניינותם, לרבות עקב התמכרזה

 .מכרזלגבי הביטול המכרז, או כל החלטה אחרת שתקבל החברה החלטה על , במכרז

 סודיות .19

למכרז או להסכם  מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על ידי החברה בקשר המציע 19.1

 .דיןלמעט מידע שהוא נחלת הכלל או המחויב בגילוי לפי  ההתקשרות,

קבלני המשנה  ,שלוחיו עובדיו,, מנהליו על ידילשמירת סודיות כאמור גם מתחייב המציע  19.2

 שלו או כל מי מטעמו.

 המציע מתחייב לציית לכל הוראות החברה בכל הנוגע לשמירת סודיות. 19.3

 הודעות .20

, בדואר אלקטרוני או בפקסימיליה לפי רשום למציעים יכול שתשלחנה בדוארהודעות  20.1

 . ק כל מציע שנרשם למכרזהכתובות ומספרי הפקסימיליה שסיפ

 שעות ממועד המשלוח.  72הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך  20.2

שעות ממועד  24 הודעה שנשלחה בפקס או בדואר אלקטרוני תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך 20.3

ובלבד שהתקבל אישור אלקטרוני על שליחת הפקס או לא התקבלה הודעה  ,המשלוח

 אלקטרונית כי הדואר האלקטרוני לא נשלח. 

מספר , לקבלת הודעה אשר נשלחה על ידי החברה לכתובת-לא תתקבל כל טענה בנוגע לאי 20.4

בהתאם לפרטים אם זו נשלחה  ,לתיבת הדואר האלקטרוני של מי מהמציעים או הפקס

 .בהרשמה למכרזשסופקו על 

 ובמידע במסמכים במסמכי המכרזהחברה זכויות  .21

לעשות כל שימוש  אין .לחברהשייכים  ,המכרז במסמכיובמידע  כל הזכויות במסמכי המכרז 21.1

 .המכרזאלא לצורך , המכרז ובמידע במסמכי המכרז במסמכי

 סמכות שיפוט ייחודית .22

הנוגע למכרז זה תהא של בתי המשפט  הליך משפטיהסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל  22.1

 .יפו-המוסמכים בעיר תל אביב

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ        
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

 סףהקודם לצורך הוכחת עמידה בתנאי  סיוןפירוט ניופרטי המציע  – (1)א מסמך

בתנאי הסף המפורטים  עומד"(, המציע)להלן: "___________ אני הח"מ ____________ ת.ז.  .1

  במשבצת הרלוונטית(: V)יש לסמן  להלן

 .בעצמי 

 באמצעות קבלן משנה.  

לפחות  שנתייםלמשך  פהשתקבמקרה זה אני מצהיר יש למציע התקשרות עם קבלן המשנה 

 , לצורך מתן השירותים במכרז.מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז

 פרטים על המציע .2

         :המציע שם 2.1

         :הזיהוי מס' 2.2

         :המציע )כולל מיקוד( מען 2.3

         :הקשר אצל המציע איששם  2.4

         :תפקיד איש הקשר 2.5

         :טלפון קווי 2.6

         :טלפון נייד 2.7

         :פקסימיליה 2.8

         :דואר אלקטרוני 2.9
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

 המשנה )ככל שקיים(קבלן רטים על פ .3

         :קבלן המשנה שם 3.1

         :הזיהוי מס' 3.2

         :)כולל מיקוד( קבלן המשנה מען 3.3

         :קבלן המשנההקשר אצל  איששם  3.4

         :תפקיד איש הקשר 3.5

         :טלפון קווי 3.6

         :טלפון נייד 3.7

         פקסימיליה: 3.8

 _____________________________________ :דואר אלקטרוני 3.9

 למסמכי המכרז .33הקבוע בסעיף  קודם לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף סיוןפירוט ני תצהיר .4
 והעדפת המציע במתן שירות דחוף או מיידי

באספקת כל , 2020-2015( שנים לפחות, בין השנים 3של שלוש ) נוניסיו אתלפרט בטבלה  המציעעל 

 להלן יחדיו, ללקוח אחד לפחות:  השירותים

תקופת מתן  שם הלקוח 

)יש השירותים 

לציין מועד 

התחלה וסיום של 

תקופת 

 השירותים(

פרטי איש קשר  שסופקו השירותים מהות פירוט

אצל הלקוח )שם, 

תפקיד, טלפון, 

 "ל(דוא

שינוע כלי צמ"ה וכלי עבודה ] [    1

 שאינם מתניידים

 

שינוע חומרים מסוכנים, לרבות ]  [ 

 העמסה ופריקה ביצוע

 שינוע פסולת מסוגים שונים]  [ 

 לי צמ"הכהפעלת ]  [ 
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

שינוע כלי צמ"ה וכלי עבודה ] [    2

 שאינם מתניידים

 

לרבות שינוע חומרים מסוכנים, ]  [ 

 ביצוע העמסה ופריקה

 שינוע פסולת מסוגים שונים]  [ 

 לי צמ"הכהפעלת ]  [ 

שינוע כלי צמ"ה וכלי עבודה ] [    3

 שאינם מתניידים

 

לרבות שינוע חומרים מסוכנים, ]  [ 

 ביצוע העמסה ופריקה

 שינוע פסולת מסוגים שונים]  [ 

 לי צמ"הכהפעלת ]  [ 

שינוע כלי צמ"ה וכלי עבודה ] [    4

 שאינם מתניידים

 

לרבות שינוע חומרים מסוכנים, ]  [ 

 ביצוע העמסה ופריקה

 שינוע פסולת מסוגים שונים]  [ 

 לי צמ"הכהפעלת ]  [ 

שינוע כלי צמ"ה וכלי עבודה ] [    5

 שאינם מתניידים

 

לרבות שינוע חומרים מסוכנים, ]  [ 

 ביצוע העמסה ופריקה

 שינוע פסולת מסוגים שונים]  [ 

 לי צמ"הכהפעלת ]  [ 
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

נכונים. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מידי על כל שינוי  הםהריני מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי לעיל 

 באחר או יותר מהפרטים שמסרתי.

         

חתימה וחותמת   כתובת רשומה  ח.פ  שם המציע  תאריך

 המציע

 

 

 

 

 

 

 

 אישור עו"ד 

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

______________________ המוכר לי באופן אישי/אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה 

_________________, והמוסמך לתת תצהיר זה ולהתחייב בשם המציע, ולאחר שהזהרתיו כי עליו 

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

 חתם עליו בפני.ו

_______________________ _______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

 :קבלן משנה ככל שקיים

ולמציע נכונים. הריני מתחייב להודיע לחברה  קבלן המשנההריני מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי לעיל לגבי 

 או יותר מהפרטים שמסרתי. דבאופן מידי על כל שינוי באח

 

_________  _________  _________  _________  _________ 

קבלן שם   תאריך

 המשנה

מורשי שמות   ח.פ 

החתימה מטעם 

 קבלן המשנה

ת מורשי חתימ 

וחותמת  חתימה

 קבלן המשנה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אישור עו"ד 

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

______________________ המוכר לי באופן אישי/אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה 

_________________, והמוסמך לתת תצהיר זה 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
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

 בדבר קיום דיני עבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תצהיר –( 2)א מסמך

 

 

___________ 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 המציענותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן: " אני .1

מוסמך/ת לתת תצהיר זה  אניה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. אני מצהיר/ה כי להתקשר עם החבר

 בשם המציע.

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

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

פי חוק עובדים זרים )איסור העסקה -עבירה על –לא הורשע ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

(, או 1987 -, או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז1991-שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

לחלופין, המציע ו/או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות )כהגדרתן לעיל(, אולם במועד 

 האחרון להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

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

 

________________ 

 חתימת המצהיר

 

 אישור עו"ד 

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

______________________ המוכר לי באופן אישי/אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה 

_________________, והמוסמך לתת תצהיר זה ולהתחייב בשם המציע, ולאחר שהזהרתיו כי עליו 

נשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעו

 וחתם עליו בפני.

_______________________ _______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך

 

 



– 23 – 

 

 

 _חתימה וחותמת: ___________________

 

תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות לפי חוק עסקאות גופים  –( 3מסמך א)

   ציבוריים

 

 

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

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

 

 

"( שהוא הגוף המבקש המציענותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן: " אני .1

 אני"(. אני מצהיר/ה כי החברההחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: "להתקשר עם 

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

 במשבצת המתאימה: Xסמן  .2

 חלות על המציע.לא  1998-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חל 9הוראות סעיף  2.1

חלות על המציע  1998-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חל 9הוראות סעיף  2.2

  והוא מקיים אותן.

)להלן: ''חוק  1998-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חל 9במקרה שהוראות סעיף  .3

 במשבצת המתאימה: x, נדרש לסמן חלות על המציעשוויון זכויות''( 

 עובדים. 100 -המציע מעסיק פחות מ 3.1

 עובדים או יותר. 100המציע מעסיק  3.2

 במשבצת המתאימה: Xן נדרש לסמ עובדים או יותר 100מעסיק שהמציע  במקרה .4

המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה  4.1

זכויות,  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת והשירותים החברתיים, לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות הצורך, לשם ובמקרה

המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים  4.2

זכויות, הוא פנה כאמור ואם קיבל  לחוק שוויון 9ף סעי לפי חובותיו יישום לשם בחינת

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו  פעל ליישומןהנחיות ליישום חובותיו, 

 ה נתן התחייבות זו(.ונעשתה עמו התקשרות, שלגבי

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה,  .5

 ימים ממועד ההתקשרות. 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 

https://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.PDF
https://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.PDF
https://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.PDF
https://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.PDF
https://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.PDF
https://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.PDF
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

____________________ ____________________ ____________________ 

 חתימה תאריך שם

 

 

 

 אישור עו"ד 

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

______________________ המוכר לי באופן אישי/אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה 

_________________, והמוסמך לתת תצהיר זה ולהתחייב בשם המציע, ולאחר שהזהרתיו כי עליו 

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

 וחתם עליו בפני.

_______________________ _______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

 המציע הסכמת הצהרת –( 4)אמסמך 

___________ 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 המציענותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן: " אני .1

 אניאני מצהיר/ה כי  ."(החברה)להלן: " להתקשר עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

הריני מאשר כי הבנתי את כל האמור במסמכי המכרז וכן בדקתי את כל הגורמים הקשורים בביצוע  .1

בעל הידע, המומחיות והניסיון  המציע הואהשירותים ו/או העלולים להשפיע עליהם, והנני מצהיר כי 

 זה.  הדרושים למתן השירותים נשוא מכרז

כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע כל המציע מצהיר כי בידי  אני .2

על פי הסכם ההתקשרות, והריני מכיר את כל הדינים המתייחסים למתן השירותים  והתחייבויותי

 ומתחייב לפעול על פיהם.

עונה על כל  יעומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז וכי הצעת המציעמצהיר כי  אני .3

 הדרישות שבמסמכי המכרז. 

נקב מתחייב לתת את השירותים בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז לפי המחירים ש המציע .4

 לבצע את השירותים האמורים לשביעות רצונה המלא של החברה. ומקבל על עצמ וא, והבהצעתו

על פי ההסכם  הוא ינהגבהסכם,  ו החברהכי היה ותתקשר עמ המציע זו, מתחייבו תבהגשת הצע .5

שצורף למסמכי המכרז ולמפרט השירותים שצורף למכרז, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור 

את  ומקבל על עצמ המציעלעיל, על פי כל האמור בנספחים להסכם המהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ו

 ן כל חובה אחרת הנובעת ממנו.מלוא תנאיו, וכ

לחברה במהלך ההליך אשר נתן כי כל העובדות והמצגים  המציע, על מסמכי המכרז, מצהיר ובחתימת .6

 נכונים ומדויקים, וכך יישארו במהלך תקופת ההסכם. הםהמכרזי 

 וו/או לזכיית המציע ביסוד הסכמת החברה להשתתפות היא זושהצהרה  מציעאני מצהיר כי ידוע ל .7

כרז וכי החברה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את כל המצגים האמורים )לרבות לאחר שלב במ

התאמה מכל מין וסוג, תהא החברה זכאית לפסול את -ההודעה על הזוכה(. ידוע לי כי במקרה של אי

כל טענה בקשר  למציעזכה במכרז, ולא תהא י, אם וו/או לבטל את ההסכם שיחתם עמ המציע הצעת

 .לעניין זה

לתת את השירותים  המציע מתחייבעל כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז,  בהסתמך .8

המוגש יחד  שבמסמך ג' ים המרבייםהמחירבתמורה להצעת  , לפחותבמסמכי המכרז המפורטים

 זו.  העם הצע

בגין  וסופיים וכוללים את מלוא התמורה המבוקשת על יד הם המציע ידוע לי כי הסכומים בהם נקב .9

פי כל מסמכי המכרז ולא ישתנו מכל סיבה שהיא, לרבות לא עקב שינוי -על וקיום מלוא התחייבויותי

 בשכר עובדים ו/או שינויים במיסוי ו/או שינויים במחירי התשומות. 
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

הכרוכות בזכייה במכרז, כולן או מקצתן,  ואחר התחייבויותיימלא המציע מודע לכך כי אם לא  אני .10

ותהא זכאית למסור הזכות למתן השירותים למשתתף  ורה מכל התחייבות כלפיתהא החברה פטו

 .אחר

מוגשת בתום לב, ללא הסכם, תיאום או קשר עם אנשים או גופים אחרים המציע מצהיר כי הצעת  אני .11

 על הצעה זו. והמגישים הצעות במכרז, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימת

 . או הפסדית איננה הצעה גרעונית ציעהמ מצהיר כי הצעת אני .12

 

         

חתימה וחותמת   כתובת רשומה  ח.פ  שם המציע  תאריך

 המציע

 

 תאגיד( הואהמציע  אםהצהרת מורשי חתימה )ימולא 

בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו מוגשת ההצעה,  היאהרינו מצהירים כי הצעה זו 

 לחתום בשם המציע על הצעה זו. רשאים וכי אנו

 

_____________ _____________ 

 מס' זיהוי שם מורשה החתימה מטעם המציע

_____________ _____________ 

 מס' זיהוי שם מורשה החתימה מטעם המציע
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

 תיאום מכרז-תצהיר בדבר אי –( 5א)מסמך 

 

___________ 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 המציענותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן: " אני .1

 אני"(. אני מצהיר/ה כי החברהלהתקשר עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: "

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

 אני האחראי מטעם המציע להצעה אשר מוגשת במכרז זה. .2

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות,  .3

 הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. 

הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות המחירים ו/או  .4

במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט קבלני המשנה אשר 

 לעיל(.  3צוינו בסעיף 

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  .5

 ניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו. לא הייתי מעורב ב .6

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .7

  זו מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא הצעה .8

 . עם מתחרה ו/או עם מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה

 במקום המתאים Vיש לסמן 

 כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום יםלא נמצאו/או מי מנושאי המשרה במציע,  מציעידיעתי, ה למיטב 

 .מכרז

 אם כן, אנא פרט:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

א לחוק 47אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף  .9

 .1988-ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

אני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על תצהיר זה ועד  .10

 צעות.מועד הגשת הה
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

         

חתימת   שם המצהיר  חותמת המציע  שם המציע  תאריך

 המצהיר

 

 

 אישור עו"ד 

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

______________________ המוכר לי באופן אישי/אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה 

_________________, והמוסמך לתת תצהיר זה 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.

_______________________ _______________________ 

 ת עוה"דחותמת + חתימ תאריך
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

 

 התחייבות בדבר מניעת שוחד  –( 6א)מסמך 

___________ 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 המציענותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן: " אני .1

 אני"(. אני מצהיר/ה כי החברהלהתקשר עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: "

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

עורב בהצעה, הבטחה, ו/או כל גורם אחר מטעמו לא היה מ יומתחייב/ת בזאת כי המציע ו/או עובד אני .2

מתן, קבלה או שידול לקבלת טובת הנאה בעלת ערך כספי או לאו, בין במישרין ובין בעקיפין, כתמריץ 

 או תגמול לעובד ציבור הפועל בין במעשה ובין שבמחדל בעד או נגד פעולה הקשורה בתפקידו.

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

____________________ 

 חתימת המצהיר

  

 אישור עו"ד

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

______________________ המוכר לי באופן אישי/אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה 

שהזהרתיו כי עליו _________________, והמוסמך לתת תצהיר זה ולהתחייב בשם המציע, ולאחר 

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

 וחתם עליו בפני.

_______________________ _______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

 תצהיר בדבר העדר הרשעה פלילית –( 7א)מסמך 

___________ 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 המציענותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן: " אני .4

 אני"(. אני מצהיר/ה כי החברהה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: "להתקשר עם החבר

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

מצהיר בזאת כי המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו לא הורשעו בעבירה על  אני .5

בירה פלילית , או בע1997-או חוק שירותי הובלה, תשנ"ז 1993-פי חוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג

( השנים 10שיש עמה קלון, או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירת מרמה, שבוצעה בעשר )

שקדמו להכנתו של תצהירי זה, וכן, למיטב ידיעתי, לא מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל חקירה 

 ינים כמפורט להלןפלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור. הכל למעט ההרשעות בעני

תוך התייחסות  מלא ומרחיבככל שיש הרשעות כאמור יש לפרט כל הרשעה ואת כלל נסיבותיה באופן )

 (:ביצוע העבירה, מועד פסק הדין, תוך צירוף פסק הדין וגזר הדין, והעתק כתב האישום למועד

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

________________ 

 חתימת המצהיר

 אישור עו"ד 

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

______________________ המוכר לי באופן אישי/אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה 

_________________, והמוסמך לתת תצהיר זה ולהתחייב בשם המציע, ולאחר שהזהרתיו כי עליו 

היר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל להצ

 וחתם עליו בפני.

_______________________ _______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

 בדבר קיום דיני עבודהכללי תצהיר  –( 8א)מסמך 

"( שהוא הגוף המבקש המציענותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן: " אני .1

מוסמך/ת לתת תצהיר זה  אנילהתקשר עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. אני מצהיר/ה כי 

 בשם המציע.

המציע מקיים את חובותיו בכל הנוגע לשמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה  .2

 תאונות פקודת :וההסכמים הקיבוציים החלים על המועמד כמעסיק לצורך ביצוע העבודות ובין היתר

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

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

חוק  ;1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד ;1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג ;1953-חוק החניכות, תשי"ג

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

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

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

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

פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם  ;1996-ים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"והעסקת עובד

 קיבוציים, הסכמים חוק ;1998-לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח 8ף סעי ;1998-מוגבלות, תשנ"ח

לחוק מידע גנטי,  29סעיף  ;2001-תשס"א ולהתפטרות, לפיטורים מוקדמת הודעה חוק ;1957-תשי"ז

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

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

 .1997-תשנ"ז התקין(,

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

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

 ה.העבוד

מצהיר כי לא נקנסתי על ידי מפקח עבודה בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  אני .5

 ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה.

__________ ____________________ 

 שם המצהיר+ חתימה תאריך

 אישור עו"ד 

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

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

_______________________ _______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

 אישור ותצהיר על תאגיד בשליטת אישה – (9א) מסמך

 

 רואה חשבון לעניין שליטת אישהאישור 

 הגדרות

אישורו של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים  אישור

 אף אחד מאלה:

הוא אינו קרוב של המחזיקה  -אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  .א

 בשליטה.

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה. -אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  .ב

 .1981 -כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  אמצעי שליטה

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או  מחזיקה בשליטה

 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק. 50% -בעקיפין, למעלה מ

ראשי, וכל ממלא מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, מנהל עסקים  נושא משרה

 תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה.

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוציאו  עסק

 לציבור על פי תשקיף או שותפות הרשומה בישראל.

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד, עם נשים אחרות,  עסק בשליטת אישה

של ההגדרה  2 -ו 1לכוון פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות  היכולת

 אישור.

 בן זוג, אח, צאצא, בן זוג של אח, הורה או צאצא. קרוב

 .תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה תצהיר

 

התוצאה הגבוהה אם לאחר שקלול תוצאות המכרז, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא 

ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף 

 לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר.

 

 יש לצרף אם רלוונטי ואכן מתקיים אצל המציע. אם לא מתקיים, יש להגיש עמוד זה ריק.
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

מציע העונה על הדרישות הנ"ל לעניין עידוד נשים בעסקים יצרף להצעתו אישור ותצהיר לפיו העסק הוא 

 בשליטת אישה.

 

מצהירה  , ח.פ__________, ת.ז ____________, שם העסק ____________אני גברת _________

לעניין  2002 –(, התשס"ג 15בזאת כי העסק נמצא בשליטתי בהתאם לתיקון לחוק חובת המכרזים )מספר 

 עידוד נשים בעסקים.

 

________________ ________________ ________________ ________________ 

 חתימה תאריך ת.ז. שם מלא

 

 אישור עו"ד 

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

______________________ המוכר לי באופן אישי/אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה 

כי עליו  _________________, והמוסמך לתת תצהיר זה ולהתחייב בשם המציע, ולאחר שהזהרתיו

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

 

 אישור רואה חשבון

_____________  הוא עסק בשליטת אישה כהגדרתו אני רו"ח ___________ מאשר בזאת כי המציע 

 .1981-בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א

 

________ הינה גברת _____________ ת.ז , ח.פ __המחזיקה בשליטה בעסק ______________

 _________________. 
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

 אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה –( 10מסמך א)
 
 

 תאריך: ________  לכבוד

   החברה לשירותי איכות סביבה בע"מ

  40רחוב יצחק שדה 
   

  

   67212אביב, -תל

 א.ג.נ.,

 אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה הנדון:

 

"( מאשר בזה כי המציע)להלן: " של ___________________ אני הח"מ ___________________עו"ד

המציע התאגד כדין כחברה בע"מ/שותפות רשומה בישראל וכי הינו תאגיד פעיל וקיים; כי המציע הצהיר 

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

ל המציע ועל פי כל דין לחתימת המציע כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות ש

על מסמכי המכרז ולהגשת הצעתו למכרז; וכי מר/גב'  ____________ומר/גב' הם מורשי חתימה של 

המציע, אשר הוסמכו כדין לחתום בשם המציע על כל המסמכים כאמור וכן על כל מסמך נוסף או אחר 

 שיידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל.

 

_______________________ _______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

 נים וזיקה אישית/עסקיתיתצהיר העדר ניגוד עני -( 11מסמך א)

 

______________, מס' ת.ז./מס' תאגיד _________________, לאחר שהוזהרתי כי עליי אני הח"מ, 

 צפי/ה לעונשים הקבועים לכך בחוק, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:להצהיר את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה 

 היעדר ניגוד עניינים .א

נכון למועד זה אני ו/או בעלי התפקידים המוצעים מטעמי לצורך מתן השירותים איננו עומדים  .1

בניגוד עניינים ו/או קשורים בהתקשרות אחרת, בין אם עסקית, מקצועית או אישית, בין בשכר או 

ה כלשהי, ובין אם לאו אשר יש בה לגרום לניגוד עניינים בין מתן השירותים נשוא תמורת טובת הנא

עימם יש לי התקשרות ובין גורמים אחרים בע"מ  החברה לשירותי איכות הסביבהההתקשרות עם 

 זהה ו/או דומה ו/או אחרת. לעניין זה, ניגוד עניינים משמעו אף חשש ממשי לניגוד עניינים כאמור. 

בע"מ אני ו/או בעלי  ב/ת כי בכל תקופת ההתקשרות עם החברה לשירותי איכות הסביבההנני מתחיי .2

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 .3

התקשרות ו/או מתן שירותים אשר יש או יהיה בהם כדי לגרום לניגוד עניינים כאמור ולפעול 

 בהתאם להנחיותיה. 

 זיקה אישית/עסקית .ב

 במקום המתאים: Xיש לסמן             

 

 לאדם פרטי/ עוסק מורשה .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(החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. הזיקה הינה לעובד __________ 

 לתאגיד / שותפות .2
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

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. 

מטעמי או לבעל שליטה בי, לי, לשותף, נושא משרה, לבעלי התפקיד המוצעים  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 בעל השליטה בספק, כהגדרת המונח "שליטה" " בעל שליטה"

 הנובעת מאחזקת מדינת ישראל בספק., ולמעט שליטה 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 

 הורה או בן זוג של כל אחד מהם(.

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

כל התקשרות בכתב או בעל פה, הסכמה הסכם, הסדר, הזמנת עבודה,  " חוזה"

לטה בדבר הענקת זכות או טובת הנאה אחרת, שבין החברה התחייבות, הח

 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"

 וחתום על מסמך זה, יהא תוארו וכינויו אשר יהא. 

עובד החברה "

לשירותי איכות 

 " הסביבה

 לרבות דירקטור, חבר הנהלה ועובד. 
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.

  _________________ 

 : חתימת מורשי חתימה וחותמת תאגיד לתאגיד                                                                            

 

   

 

  _________________ 

 : חתימהלאדם                                                                                                   

 

 

 

 

 אישור

 

אני הח"מ, __________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום _____________, הופיע בפני ____________, אשר 

זיהה/תה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' _________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת אחרת 

 עליו בפניי. ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים לכך בחוק, אשר/ה נכונות תצהירו/ה זה וחתם/ה 

 

 _________________ 

 ,עו"ד              
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

 פניה מוקדמת להשתתפות במכרזטופס  -( 12מסמך א)

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

האמור להלן הינו אמת, והעובדות והנתונים ידועים כי הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה  לעונשים

 לי מידיעה אישית.

, וזאת "(מציעה" – למען הנוחות להלןשיכונה בשם ________________________ ) פונה אליכםהנני 

 במטרה לבחון את אפשרות המציע להשתתף השתתפותו במכרז ___________________ שפרסמה

(. אני מצהיר/ה כי הנני ", בהתאמההמכרזו" "החברה" –החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן 

 .מציע לפנות וליתן מידע, ולהתחייב, הכל כמפורט להלןה ____________ ]תפקיד במציע[ ע"י

ידוע למציע כי בהתאם הוראות המכרז מציע או גוף הקשור עמו, שיש לו פעילות כלשהי המתחרה עם  .1

 פעילות החברה, כמפורט במסמכי המכרז, אינו רשאי להשתתף במכרז.

כן ידוע למציע, כי ההחלטה האם להתיר למציע להשתתף במכרז, בהתאם לאמור בסעיף ניגוד העניינים  .2

במכרז, הנה בשיקול דעתה הבלעדי של החברה, וכי גם אם החלטת החברה תהא כי המציע מנוע 

חייבת לפרט את הנימוקים או המסמכים בכל הנוגע להחלטתה מהשתתפות במכרז, החברה לא תהא 

 בעניין זה, 

המציע מתחייב למסור לחברה כל מידע, מסמכים ואסמכתאות שהחברה תדרוש בקשר עם פניה זו,  .3

וידוע לי כי סירוב למסור מידע או עיכובים במסירת המידע כאמור תהווה עילה לדחיית הפניה בלא 

 צורך בנימוק.

זו המציע מאשר כי ידוע לו שלוחות הזמנים במכרז ישנה חשיבות רבה ומכרעת לחברה בהגשת פניה  .4

והוא מתחייב לפעול בכל המהירות האפשרית ולעמוד בלוחות הזמנים שתקבע החברה בקשר עם פניה 

זו. המציע מוותר מראש על כל טענה שתעמוד לו בקשר ללוחות הזמנים, וידוע לו כי עצם הגשת הפניה 

 עילה לבקשת דחיית מועדים.לא תהווה 

 ואלו נימוקי הפניה: .5

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

אני מצהיר בשמי ובשם המציע כי המידע והנתונים שלעיל מהווים למיטב הבנתנו את כל המידע  .6

 ונטי, וכן כי המידע האמור נכון ומדויק.הרל

 
        ____________________ 
 ת המצהירחתימ             

 

 

 אישור

 

אני הח"מ, __________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום _____________, הופיע בפני ____________, אשר 

זיהה/תה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' _________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת אחרת 

 ניי. ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים לכך בחוק, אשר/ה נכונות תצהירו/ה זה וחתם/ה עליו בפ

 

 _________________ 

 עו"ד              
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

 מפרט שירותים - מסמך ב'
 

 תיאור השירותים .1

כלי  שינוע ם הכוללים, בין היתר,שירותי לאספקת מגווןספקי מסגרת ב לבחורהחברה מעוניינת  .1.1

והפעלת כלי עבודה על "( שינועשירותי עבודה כבדים, שינוע פסולות וחומרים מסוכנים )להלן: "

 ."(השירותיםכמפורט להלן )להלן: ""(, שירותי תפעולידי אנשי מקצוע מוסמכים )להלן: "

מפעל החברה ב , וכןבאתרי לקוחות החברה ברחבי הארץ ספקי מסגרתהשירותים יבוצעו על ידי  .1.2

או לכל אתר אחר  "(אתר החברה)להלן: " בפארק אקו תעשייתי במועצה אזורית נאות חובב

 .דרש ע"י החברהישי

מובהר כי סוג השירותים והיקפם אינו קבוע ומשתנה מעת לעת וייקבע בהתאם לצורכי החברה  .1.3

בפניה הפרטנית שתישלח לספקי  יסופקוושיקול דעתה. פרטים אודות השירותים הנדרשים 

 המסגרת.

 אנשי קשר .2

עד שני אנשים  המסגרת ספקימנה  השירותיםבקשר למתן מהחברה פרטניות לצורך קבלת פניות  .2.1

על לפחות אחד מאנשי  "(.אנשי הקשרכנציגיו ושלוחיו לעניין הסכם זה )להלן: " שישמשו מטעמו

 שעות ביממה בכל ימות השבוע )למעט יום כיפור(. 24הקשר להיות זמין לפניות החברה 

ימנה מנהל עבודה מטעמו לניהול הפעילות בפועל, מולו תפעל  נוסף על אנשי הקשר, ספק המסגרת .2.2

ממנהל העבודה  כל הודעה שנמסרה ו/או מנהל העבודההחברה. מובהר כי כל הודעה שנמסרה ל

 חברה, בהתאמה.לאו  מהחברהיראו בה בהודעה שנמסרה 

בי ישראל המציע, או נותני השירותים מטעמו, המיועדים לבצע את השירותים יהיו תוש עובדיכל  .2.3

 בעלי תעודות זהות כחולות. לא תותר כניסת עובדים שאינם תושבי ישראל לשטחי המפעל.

 פניה הפרטנית לקבלת הצעות והזמנת השירות  .3

על גבי מסמך הפניה או  לפניה ספק להשיבהעל ככל שתפנה החברה בפנייה פרטנית לספק מסגרת,  .3.1

 לחלופין על גבי מבנה הצעה זהה במידה והחברה תאשר זאת במפורש במסמכי הפניה. 

 .ספקי המסגרת יידרשו להשיב לפניה עד למועד הנקוב בפניה הפרטנית עם הצעתם .3.2

היות ולחלק מהעבודות נדרשת החברה להציג אסמכתאות בעניין יכולות הקבלן המבצע, ספקי  .3.3

כלל הדרישות שיופיעו בפניה  אתלהשלים ולמלא  ,כחלק מהמענה לפניה הפרטנית ,והמסגרת יידרש

 הפרטנית. 

נציג החברה יהא רשאי לפסול הצעות חסרות, הצעות שאינן עומדות בדרישות ההליך או הצעות שלא  .3.4

 איכות )במידה ואלו נקבעו בפניה(. סף או עומדות בתנאי 

 החברהשעות.  72הוגדרו בפניה על ידי החברה תוך על הספק להיות ערוך לספק את השירותים ש .3.5

עבודה ו/או " "דחוףשירות " -, עבור שירות אשר הוגדר בפניה שפורסמה על ידה כתהא רשאית

שעות מהמועד בו הודיעה החברה לספק כי  24, לדרוש כי השירות יסופק לכל היותר תוך "דחופה

אם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ועל הצעתו הינה ההצעה שנבחרה לביצוע השירות, וזאת בהת

בתוך כך, בבחירת המציע תיקח החברה בחשבון את ניסיונו פי המרכיבים שצוינו בפניה הפרטנית. 

 (.1שפורט במסמך א)
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

ו/או  "שירות מידי" -, עבור שירות אשר הוגדר בפניה שפורסמה על ידה כתהא רשאיתהחברה  .3.6

שעות מהמועד בו הודיעה החברה  3לכל היותר תוך  , לדרוש כי השירות יסופק"עבודה מיידית"

ההצעה שנבחרה לביצוע השירות, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של  היאלספק כי הצעתו 

. בתוך כך, בבחירת המציע תיקח החברה בחשבון החברה, ועל פי המרכיבים שצוינו בפניה הפרטנית

 (.1את ניסיונו שפורט במסמך א)

ובמהלך  ,ימים בשבוע 7 ,תהיה רשאית לדרוש את אספקת השירותים בכל שעות היממה החברה .3.7

 השנה כולה )למעט ביום כיפור(. 

היה ונדרש הספק לספק את השירותים המפורטים במפרט זה ביום שבת או שנדרש לספק לחברה  .3.8

ה מהתמורה הנקוב 10%לעיל, תשולם לספק תמורה בתוספת  3.5מידי כאמור בסעיף  שירות

 בהצעתו.

יעמוד שציוד המתאים לביצוע השירות הרלוונטי, האת  העבודותהספק יעמיד במועד הנדרש לביצוע  .3.9

 במסגרתבכל עת בדרישות החוק, התקנות והנחיות הבטיחות הרלוונטיות. הובלת החומרים תעשה 

כל  . על הספק לדאוג בהקדם האפשרי לתיקונה שלהתיקבע על ידי החברה ותאושר על ידשהזמנים 

השירותים והעלולה לשבש את לוחות  למתןתקלה ניהולית ו/או ארגונית ו/או טכנית הקשורה 

 הזמנים של אספקת השירותים. 

במועד  הספק אינו זמין לביצוע השירות ,שאושרו על ידי החברה ובשל נסיבות חיצוניות היה .3.10

 , ויחולו עליו הוראות מפרט זה.מסגרת אחרהמבוקש, תפנה החברה לספק 

 כלים נדרשים לביצוע העבודות .4

, השירותיםאת כלל  מספק המסגרת לספק להבמסגרת הפנייה הפרטנית החברה רשאית לדרוש  .4.1

 אנשי המקצוע הנדרשים לביצוע העבודה, לרבות: וציוד , ההכלים

טון נטו.  22, בעלת יכולת נשיאה של לפחות 4Oמצוידת בגרור פלטה מסוג ה 3Nמסוג  תמשאי .4.1.1

 .ומעלה 2011תהיה  יתהמשאשנת ייצור של 

 .9-ו 8, 3ביובית חומ"ס בעלת היתר לשינוע קבוצה  .4.1.2

 .טון לפחות 1מחפר זחלי עם כף מסוג גראפ )צבת( להעמסת משקל של  .4.1.3

 .טון לפחות 1.2בעלת כושר הרמה של  –מלגזה  מותאמת לתנאי שטח )נסיעה על קרקע חולית(  .4.1.4

 .מ' 11רבי )מינימום( גובה הרמה מי – מעמיס )מלגזה( עם זרוע טלסקופית .4.1.5

 .יעה אופני )שופל( מעמיס קדמי .4.1.6

 .בלאוור .4.1.7

 .טון לפחות 4מנוף להעמסת משקל של  .4.1.8

 מיני מחפרון. .4.1.9

מובהר כי החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, לפנות לספקי המסגרת בפניה פרטנית לקבלת  .4.2

בסעיף המצוין שאינם מנויים  ,אנשי המקצוע הנדרשים לביצוע העבודהוציוד , ההכלים, שירותים

 לעיל.

את  אינו מחזיק ברשותו הפניה הפרטנית הצעתו במסגרת במועד האחרון להגשתשמובהר כי מציע  .4.3

 .הצעה לא יחויב בהגשת - אנשי המקצוע הנדרשים לביצוע העבודהוציוד , ההכלים
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

ככל שהספק יספק את השירותים באמצעות קבלן משנה, יהיה על קבלן המשנה לעמוד בכל  .4.4

, והחזקה בכל הרישיונות, ההיתרים והביטוחים , לרבות עמידה בהוראות החוקהתחייבויות הספק

ולהציב כל  , והחברה תהיה רשאית לבדוק האם קבלן המשנה עומד בהתחייבויות אלההרלוונטיים

 .דרישה בעניין מהספק

 עמידה בהוראות החוק; רישיונות .5

בהתאם להנחיות נציג החברה ובהתאם להנחיות  שירותי הובלת פסולות וחומרים מסוכנים יהיו .5.1

 המשרד להגנת הסביבה ומשרד התחבורה. 

כלל הרישיונות והמסמכים הנדרשים לטובת ביצוע השירותים,  המסגרת בכל עת יהיו בידי ספק .5.2

 הבאים: וההיתרים ובכלל זאת הרישיונות 

 .ד' 10.10מס'  2013-רישיון עסק מכוח צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג .5.2.1

, להובלת חומרים מסוכנים 2001 –רישיון מוביל על פי תקנות שירותי הובלה, תשס"א  .5.2.2

 .9, 8, 6, 5, 4, 3, 2סוג ח', המכיל את קבוצות סיווג החומר המסוכן  –בשכר  

היתר רעלים מהמשרד להגנת הסביבה הכולל עיסוק מסוג "הובלת פסולת חומרים  .5.2.3

 .(3מסוכנים" )מס'  

יהיה אחראי לכך שכל הרישיונות וההיתרים האמורים יהיו בתוקף במשך כל תקופת  גרתהמס ספק .5.3

הנ"ל  , ההיתרים והביטוחיםההתקשרות עם החברה, ויעביר לעיון החברה את העתקי הרישיונות

מובהר כי על הספק לדווח מיידית לנציג החברה אודות כל שינוי בנוגע לתוקף  מיד עם דרישתה.

 הרישיונות והיתרים שברשותו וברשות שלוחיו.

 את בעלי התפקידים הבאים: המסגרת בכל משך ההתקשרות יעסיק ספק .5.4

 .1961-קצין בטיחות כמשמעותו בפרק י' לתקנות התעבורה, תשכ"א .5.4.1

 2001-( לתקנות ההובלה, תשס"א2)ב()2כאמור בסעיף אחראי על הניהול המקצועי מוסמך  .5.4.2

 ."(תקנות ההובלה)"

)ג()ג( לתקנות 2אחראי על בטיחות ההובלה של חומרים מסוכנים מוסמך כאמור בסעיף  .5.4.3

 .ההובלה

על ספק המסגרת להציג בפני נציג החברה אסמכתאות מתאימות אודות הסמכתם של בעלי 

 .החברה , הכול לפי דרישתה שלהתפקידים האמורים

אופן בלקבל את אישור החברה לכך, ולהציג לה מחויב הספק  בספק במקרה בו מתחלף בעל תפקיד

 .הנדרשים בהתאם לאמור במסמך זהאת כל האישורים  מיידי

 המבצע מטעם הספק את השירותים הנדרשים:  התנאים הבאים יחולו על כל עובד .5.5

 .העובד הוא בעל ת.ז. ישראלית .5.5.1

בעלי  נותני השירותים מטעמו, המיועדים לבצע את השירותים יהיוכל עובדי המציע, או  .5.5.2

אישורי כניסה למתקני ביטחון או תעשיות ביטחוניות או אישורי כניסה ממשטרת ישראל 

 או אישורי כניסה ממשרד הביטחון. לא תותר כניסת עובדים שאינם בעלי אישורים כאמור.

הנהג הוא בעל היתר להובלת חומרים  - במידה ונדרש לבצע הובלת חומ"ס /פסולת חומ"ס .5.5.3

 .מסוכנים מהמשרד להגנת הסביבה
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

מנוסים מוסמכים, מיומנים, נהגים ועובדים  ספק המסגרתיעסיק  לצורך ביצוע השירותים .5.6

התנאים הסוציאליים ויתר ההוצאות בקשר  לרבותוכשירים, וישלם בעצמו ועל חשבונו את שכרם, 

להעסקתם. הזוכה יעסיק את העובדים בהתאם לשעות העבודה והמנוחה לפי כל דין, ויימנע 

 מלהעסיק אותם בשעות החורגות מהן. 

מצהיר כי בידי כל המועסקים על ידו, לרבות הנהגים, רישיונות תקפים ומתאימים  ספק המסגרת .5.7

כי העובדים והנהגים עברו הכשרה מקצועית  המכרז וההסכם,לצורך ביצוע העבודות מכוח 

מתאימה, וכי יעברו הדרכה תקופתית ובדיקה רפואית תקופתית במהלך תקופת ההסכם כמפורט 

בחוק. הנהגים והעובדים יהיו מצוידים בכל המסמכים הנדרשים ובכל ציוד הבטיחות הנדרש 

סלול הנסיעה מאתר הפינוי למפעל החברה כאמור בחוק ולפי כל דין. הנהגים יכירו היטב את מ

אלא במקרי חירום. כלל העובדים והנהגים ימלאו אחר  וממנ ןבנאות חובב וימנעו מסטיות כלשה

 כל הוראות החוק לעניין ביצוע העבודות לרבות בעניין ההובלה עצמה. 

שקבעה וכלי הצמ"ה יעמדו בדרישות התקן, המפרטים ורמת הבטיחות  כלי העבודה ,רכבי הספק .5.8

לא ייעשה  שירותי ההובלהרשות הרישוי ומשרד התחבורה לאותם כלי רכב. בכל מקרה לצורך 

, וזאת אלא אם הוגדר פרטנית אחרת 2011משנת שימוש ברכבים שתאריך עלייתם לכביש מוקדם 

 . או בפניה הפרטנית במסמכי המכרז, המפרט וההסכם

כך שעובדיו יצטיידו בכל אחד מהמסמכים יהיה האחראי הבלעדי ל שספק המסגרתמובהר במפורש  .5.9

 לפני ביצוע ההובלה ו/או העבודה: ,או הפריטים המפורטים להלן

 .שיון רכביר .5.9.1

 .למפרט זה 5.5.2אישור כניסה לפי סעיף  .5.9.2

 .תעודת ביטוח מקיף וחובה תקפים .5.9.3

 .רישיון ספק רלוונטי עבור אותו רכב הובלה .5.9.4

 .היתר הובלת חומרים מסוכנים עבור נהג הרכב .5.9.5

 .ובתוספת הרביעית לתקנות ההובלה 14סימון תואם עבור רכב ההובלה כאמור בתקנה  .5.9.6

ציוד לכיבוי שריפות, ציוד עזרה ראשונה וציוד מגן אישי לנהג כאמור בתוספת הראשונה  .5.9.7

 לתקנות שירותי הובלה. 

ובהתאם חלק ב' לתוספת החמישית של תקנות  20-ו 9שטר מטען ממולא בהתאם לתקנה  .5.9.8

 .פק לנהג על ידי נציג אתר הפינוי(ההובלה )יסו

ולתוספת השלישית לתקנות ההובלה )יסופק  10כרטיס בטיחות ממולא בהתאם לתקנה  .5.9.9

 .לנהג על ידי נציג אתר הפינוי(

 .טופס מלווה לפסולת מסוכנת .5.9.10

 .ציוד קשירה או עגינה מתאים .5.9.11

קפים במועד האמורים לעיל יהיו תוההיתרים  , המסמכיםידאג כי כל הרישיונות ספק המסגרת .5.10

  .ההובלה ו/או ביצוע העבודה

האישורים או המסמכים  ,יספק לחברה מיד עם דרישתה עותק מכל אחד מההיתרים ספק המסגרת .5.11

 האמורים.
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

ימנה קצין בטיחות אשר יהיה אחראי לאכיפת נהלי הבטיחות במהלך ביצוע  ספק המסגרת .5.12

. על קצין הבטיחות לאשר את השימוש ברכבי הספק ובציוד הצמ"ה בכל עת לפני ביצוע השירותים

 השירותים בפועל. 

בכל עת רשימה של כלי  מספק המסגרתמבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית לדרוש  .5.13

לצורך מתן השירותים, את תעודת הרישוי שלהם,  על ידו המופעלים, הרכב וכלי הצמ"ה שברשותו

וכן את רשימת  ,תאריך עלייתם לכביש, העתקי תעודות הביטוח ופוליסות הביטוח המקיף שלהם

הנהגים המועסקים על ידו ו/או קבלני המשנה, לרבות פרטים בדבר שמם הפרטי, שם המשפחה, 

לידה, ארץ הלידה, שנת עליה, המען שמות קודמים, מספר תעודת זיהוי, מס׳ אישי בצה״ל, שנת ה

 שיונות הנהיגה שלהם והיתר הובלת חומרים מסוכנים.יהמלא וכן את העתקי ר

מתחייב להוציא מיד ממסגרת השירות, כל כלי שלדעת נציג החברה אינו עומד  ספק המסגרת .5.14

ול דעתה לפי דרישת נציג החברה על פי שיק ,בדרישות האמורות לעיל או בכל דין, וכן להרחיק מיד

כל נהג או עובד המועסק על ידו, וזאת מבלי שהחברה תישא בתשלום פיצויים כלשהם בגין  ,הבלעדי

 דרישה זו. 

 העמסת פסולת  .6

על יצרן הפסולת,  היא( והעמסת הפסולת שנדרשהפסולת )ככל  העמסתמובהר כי האחריות על  .6.1

יה בהתאם לנדרש, ועליו או מי מטעמו יהיה אחראי לעיגון הפסולת וכיסו המסגרת ואולם ספק

יהיה לספק את ציוד הקשירה או הכיסוי המתאים לשם כך. הספק או מי מטעמו יהיה אחראי 

לבדוק כי האריזות שלמות ותקינות, וכן יהיה אחראי לעגינתם, יציבותם ובטיחותם של המטענים 

 , וכן לוודא כי החומר המסוכן אינו דולף. הרכביםעל גבי 

לוודא כי הפסולת מעוגנת לרכב  המסגרת ריותו המלאה והבלעדית של ספקמאח אין באמור לגרוע .6.2

 ההובלה בהתאם לדרישות כל דין. 

מובהר במפורש כי החברה לא תהיה אחראית כלפי הספק בגין כל נזק או הוצאה או קנס שיוטל על  .6.3

ה הספק, ככל שיתברר שההעמסה או עיגון הפסולת לרכב הספק נעשו שלא כדין או שירות ההובל

 ניתן שלא כדין. 

העמסה או עיגון הפסולת מישפה את החברה בגין כל הוצאה שתושת עליה, הנובעת יפצה או הספק  .6.4

 ניתן שלא כדין. שו/או שירות הובלה  נעשו שלא כדיןשלרכב הספק 

 כמות הפסולת שתועמס לא תעלה על משקל הנשיאה המקסימלי המותר לרכב הספק שהוזמן.  .6.5

יבוצע הפינוי תשלם החברה לספק  שבודקות באתר  90-ימשך למעלה מתהעמסת פסולת שעבור  .6.6

 מע"מ. בתוספת₪  90המתנה בסך של  חצי שעתתמורה בגין כל 

באתר הפינוי על ידי מאזני גשר של אתר  רכב ההובלה של הספקדרישת החברה יישקל ל בהתאם .6.7

 ולאחריה. ת הפסולתהפינוי לפני ההעמס

ביצוע ההובלה ועד לפריקת המטען בהתאם למשך  שילוט הרכבלו מובהר כי על הספק לדאוג לסימון .6.8

 .  ויישא בכל ההוצאות הדרושות לכך לאמור בתוספת הרביעית לתקנות התעבורה

 נסיעה .7

ידאג להצטייד בכל הרישיונות הנדרשים לטובת ביצוע ההובלה לפני  המסגרת ספקמטעם נהג  .7.1

 ביצועה בפועל, לרבות הרישיונות וההיתרים האמורים לעיל. 
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

הספק ידאג לספק לכל נהג מכשיר טלפון נייד, והנהג ידאג להיות זמין כשעתיים לפני הגעתו לאתר  .7.2

 ההובלה ועד להגעתו לאתר החברה בנאות חובב.  ולמשךהפינוי 

 ,בין מפעל החברה בנאות חובבלאתר הפינוי בין ביותר  המהירייסע בנתיב  נהג מטעם ספק המסגרת .7.3

 . שאינן מטעמי חירום ו/או בטיחות ויימנע ככל האפשר מסטייה מנתיב הנסיעה או מעצירות בדרך

ספק לצורך הובלה ועד פריקתם המלאה של החומרים השל  ומסירת החומרים לידי רכב מעת .7.4

להובלת החומרים ליעדם ולמסירתם לגורם אשר אמור  באחריות הבלעדיתהספק  יישא, הרכבמ

על מנת למנוע כל נזק כתוצאה מהובלת הספק ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים  .לםלקב

, ויהיו יהיה האחראי הבלעדי אם ייגרם נזק כאמור, ויפצה או ישפה את החברה בגין כל החומרים

 .כתוצאה מנזק כאמור חבות או הוצאה שתישא בה

יישא הספק באחריות הבלעדית כלפי  י הספקמוסכם ומובהר כי במקרה של תקלה כל שהיא ברכב .7.5

פי והעמסת ליהחברה בשל כך, ויעמוד בכל התחייבויותיו כלפיה לרבות באמצעות העמדת רכב ח

  .בהתאם לכל דיןמטענו  הפסולת על

כל קנס שיוטל על כל נהג מטעמו בגין עבירות אחריות הבלעדית למוסכם ומובהר כי הספק יישא ב .7.6

הספק ינהל יומן לרישום קנסות כאמור שהוטלו על נהגיו  תעבורה שייבצע במסגרת מתן השירותים.

 ויציגו לנציג החברה לפי דרישה.

הוכחה  תשמשעל תעודת המשלוח עם סיום ההובלה  נציג מטעם החברהחתימת איש הקשר או  .7.7

 .על ידי החברהלפריקת החומרים ולמסירתם על ידי הספק כנדרש 

הספק מתחייב למסור לחברה הודעה על כל תקלה בציוד ההובלה בעת ההובלה, וכן על כל תאונה  .7.8

 ספק.ל הנוגעאו אירוע חריג 

לנציג חברה על כל אירוע חריג שאירע לנהג או לרכב ההובלה במהלך  באופן מיידיהספק ידווח  .7.9

שעות למפקח על התעבורה  48הספק לדווח תוך  מטעם נהגההאמור, על ן ובלה. מבלי לגרוע מהה

על כל תאונה בה ניזוקו מיכלים, משטחי טעינה או שלדת רכב ההובלה, או על כל אירוע חריג 

 שהתרחש במהלך ההובלה או ההעמסה או הפריקה של חומר מסוכן. 

מטרים מבניין מגורים  400-במרחק קטן מ ההובלהרכב הספק את  מטעם בכל מקרה לא יחנה נהג .7.10

ן או למבנה האמורים או ישל חומר מסוכן לבני פריקהאו  טעינהאו ממבנה ציבורי, אלא לצורך 

 ממנו. 

החברה תהיה רשאית להורות לספק להעמיס פסולת חומרים מסוכנים מאתר פינוי נוסף, הנמצא  .7.11

מע"מ  בתוספת₪  450ה תשלם לספק סך של במרחק סביר מציר הנסיעה המקורי של הספק. החבר

באתר פינוי נוסף כאמור. על כל הובלה כאמור יחולו הוראות מפרט זה והוראות  העמסהעל כל 

 הסכם ההתקשרות. 

 פריקת הפסולת .8

הספק ליעדו ידווח על כך לנציג החברה ויקבל ממנו הוראות לעניין מקום הנהג מטעם עם הגעתו של  .8.1

 לת המשאית טרם הפריקה ולאחריה. הפריקה. הספק ידאג לשקי

והחברה תהיה אחראית  מרכב ההובלה הספק יהיה אחראי לשחרור העגינה של מיכלי הפסולת .8.2

 לפריקת הפסולת. 
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

ימשך למעלה משלוש וחצי שעות תשלם החברה לספק תמורה תהחברה ש באתר עבור פריקת פסולת .8.3

 מע"מ. בתוספת₪  90סך של ב חצי שעת המתנהבגין כל 

 . 15:00החברה לא יאוחר מהשעה  אתרלהגיע לשערי  רכב ההובלה מטעם הספקמובהר כי על  .8.4

 חניית לילה .9

הספק את רכב ההובלה  , ישאירמאוחרת לשעות הפעילות של המפעלהספק  נהג היה ושעת הגעת .9.1

 מנציג החברה. בחניון ייעודי במפעל החברה לחניית לילה, בהתאם להנחיות החברה ובאישור מראש

קיבל את אישור נציג הובלה בחניון לילה אחר, אלא אם הלא יהיה רשאי לחנות את רכב  הספק נהג

 את האישורים המתאימים לכך.החברה 

 .הספק יהיה האחראי הבלעדי להבטחת שלומו ולהסדרי השהייה של נהג הספק במקרים כאמור .9.2

ים שיחולו בהובלה באופן בלעדי בכל הוצאה שתיגרם לו או לחברה כתוצאה מעיכוב יישאהספק  .9.3

 והשארת הרכב בחניית לילה. 

 ביטול הזמנה .10

ביטול הזמנה תיעשה במשלוח דואר אלקטרוני או פקס לספק בדבר הביטול. הספק יאשר את קבלת  .10.1

 הודעת הביטול בהקדם האפשרי. 

 כללי .11

יודגש כי אין כל חובה על החברה להתקשר עם ספק מסגרת אחד בלבד למתן כל השירותים המנויים  .11.1

במפרט זה, וכי היא רשאית להזמין את השירותים האמורים מספקים שונים, בהתאם לשיקול 

 דעתה.

לפעול בהתאם להוראות  םו/או מי מטעמ ספקי המסגרת ובמהלך תקופת מתן השירותים יידרש .11.2

 .הבטיחות והסודיות של החברה וכל הוראה אחרת אש
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

 מחייביםים טופס הצעת מחיר –מסמך ג' 

אין להציע ) על ידי להלן יםהנקוב המחייבים יםאני מציע להעניק את השירותים המפורטים במסמכי המכרז, במחיר

 :(מחירון הגגמחיר  על העולהמחיר 

 :ניקוד( 40%) ובלאוארביובית  הפעלתהמוצע על ידי המציע עבור  המחייבהמחיר  .1

 אזור הובלה

  4בסעיף ראו מקרא אזורים *

ון גג לאזור מחיר סוג רכב

 בש"חליום עבודה 

)אין להציע  מוצע מחייב מחיר

  העולה על מחיר מחירון הגג(מחיר 

 אזור א'
  5,500 ביובית

  11,000 בלאואר

 אזור ב'

     

 4,600 ביובית
 

  9,000 בלאואר 

 אזור ג'
  4,000 ביובית

  8,000 בלאואר

 אזור ד'
  3,500 ביובית

  7,000 בלאואר

 ה'אזור 
  2,800 ביובית

  7,000 בלאואר

 אזור ו'
  2,800 ביובית

  7,000 בלאואר

 אזור ז'
  5,500 ביובית

  11,000 בלאואר

 

 :1מילוי הטבלה בסעיף להערות  1.1

את   תכוללה ובלאואר, ביובית הפעלתיום  על המציע להציע את הצעתו עבור 1.1.1

אתר החברה פריקה בצורך שטיפה והובלה ל ,שאיבה ,עובדיםהצוות עבודת 

 בנאות חובב.

 .החברה רשאית לפנות לספקי המסגרת בפניה פרטנית לביצוע עבודות נוספות 1.1.2

 מספרי אום נדרשים: 1.1.3

1993 ,1824  ,1814  ,3082.  

 .םידרש להוסיף מספרי אום נוספייבמידת הצורך הזוכה 
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

 :(ניקוד 20%) הובלת כליםהמוצע על ידי המציע עבור  המחייבהמחיר  .2

 הובלהאזור 

 4בסעיף ראו מקרא אזורים *

ליום עבודה  לאזור ון גגמחיר הובלת כלים

 בש"ח

)אין להציע מחיר  מוצעמחייב  מחיר

 העולה על מחיר מחירון הגג(

  3,500 הובלת כלים אזור א'

  3,000 הובלת כלים אזור ב'

  2,500 הובלת כלים אזור ג'

  2,200 הובלת כלים אזור ד'

  2,200 כליםהובלת  אזור ה'

  2,200 הובלת כלים אזור ו'

  3,500 הובלת כלים אזור ז'

 

 :2מילוי הטבלה בסעיף להערות  2.1

לעיל מפורטים בטבלה  2הכלים שלגביהם נדרשת הובלה בהתאם לטבלה בסעיף  2.1.1

 .שלהלן 3הקבועה בסעיף 

 .כיוון אחדעבור  הואהמחיר המוצע על ידי המציע להובלת הכלים  2.1.2

 :ניקוד( 40%) המוצע על ידי המציע עבור הפעלת הכלים שלהלן המחייב המחיר .3

)אין להציע מחיר העולה  מוצע מחייב מחיר בש"ח ליום עבודה ון גגמחיר סוג השירות

  על מחיר מחירון הגג(

  2,000 מחפרון

 2,500 שופל
 

  2,800 באגר

 1,800 מיני מחפרון/מיני באגר
 

  2,000 מניטו

 מלגזה
 

1,800  

שני עובדים ליום  – צוות עובדים

 שעות עבודה 12 עבודה של
 1,680 

 

 טון  12נהג חומ"ס למשאית     - נהג

 1,150  שעות עבודה 12עד 
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

 

 :3הערות למילוי הטבלה בסעיף  3.1

  .יום עבודה המחיר המוצע על ידי המציע הוא עבור 3.1.1

המחיר לשעת צוות עובדים או נהג, יחושב לפי של לשעת עבודה שישולם מחיר ה 3.1.2

שעות  12לנהג חלקה ₪  1,000עבודה המגולמת בהצעת המחיר המחייבת )למשל 

 ₪(.  83.3עבודה = 

לרבות סידור אריזות על גבי משטחים,  עבודות כפייםיידרש לבצע  צוות עובדים 3.1.3
 .שרינק, הכנת משלוחים להובלה וכיוצא בזה

הצגת ל כפופה מ"סמפרט השירותים, עבודת נהג חו -נוסף על האמור במסמך ב'  3.1.4
 : הבאיםאישורים ה

 .שיון נהיגהיר 3.1.4.1

 שיון מוביל חומ"ס של הנהג.יר 3.1.4.2

 :מקרא אזורים .4

 השטח הגאוגרפי הכלול בין קו הרוחב של עכו )לא כולל( וצפונה; – אזור א' 4.1

השטח הגאוגרפי הכלול בין קו הרוחב של עכו )כולל( ובין קו הרוחב של חדרה  – ב' אזור 4.2
  ;)לא כולל(

השטח הגאוגרפי הכלול בין קו הרוחב של חדרה )כולל( ובין קו הרוחב של אשדוד  – ג' אזור 4.3
  ;)לא כולל(

השטח הגאוגרפי הכלול בין קו הרוחב של אשדוד )כולל( ובין קו הרוחב של  – אזור ד' 4.4
  ;אופקים )כולל(

השטח הגאוגרפי הכלול בין קו הרוחב של אופקים )לא כולל( ובין קו הרוחב של  - אזור ה' 4.5
  ;ירוחם )כולל(

השטח הגאוגרפי הכלול בין קו הרוחב של ירוחם )לא כולל( ובין קו הרוחב של  – אזור ו' 4.6

 ;מצפה רמון )כולל(

 ה.השטח הגאוגרפי הכלול בין קו הרוחב של מצפה רמון )לא כולל( ודרומ – אזור ז' 4.7

 :הערות כלליות לעניין מילוי הצעת המחיר .5

 .מציון המציע 80%הניקוד עבור הצעת המחיר יהווה  5.1

, "המוצעהמחיר ת "ועמודשבטופס זה, בוהשורות כל הטבלאות על המציע למלא את  5.2

תהא החברה רשאית  –לא נכתב מחיר מוצע לגבי אילו מן הפרטים כאמור  בלבד. אלו ותועמוד

, וזאת לפי שיקול הגג שנקבע על ידי החברה או לראות את המחיר כמחיר לפסול את ההצעה

 .דעתה הבלעדי

לבצע בקשר עם הענקת  ספק המסגרתמובהר כי הצעת המחיר מגלמת את כלל הפעולות שעל  5.3

וההערות הנלוות לכל  מפרט השירותים –מסמך ב'  ,השירותים בהתאם להוראות המכרז

 . טבלה בטופס זה
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

רשאית, במסגרת הפניה הפרטנית, שלא לקבל את הצעות המחיר שהוגשו מובהר כי החברה  5.4

על גבי טופס זה ולהזמין את ספקי המסגרת להציע הצעות מחיר חדשות. מובהר כי החברה 

, רשאית במסגרת הפניה להזמין את ספקי המסגרת להציע הצעות ביחס לחלק מהשירותים

 ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

מובהר כי בשלב זה הצעת המחיר לא תנוקד לצורך דירוג ההצעות, וכי החברה רשאית לנקדה  5.5

 ולדרגה לאחר הפניה הפרטנית למציעים. 

בסוג העבודות, הכלים מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים  5.6

 .והשירותים

שפורטו בהצעת מובהר כי החברה אינה מתחייבת להזמין מהזוכה את כלל השירותים  5.7

 .לבחור אילו רכיבים להזמין מבין רכיבי ההצעה המחיר, וכי היא שומרת לעצמה את הזכות

הצעת המחיר בטבלה זו אינה מחייבת את החברה להזמין מאת המציע הזוכה שירותים או  5.8

 פריטים בהיקף כשלהו או בכלל. 

 המחיר שינקב יהיה בספרות בלבד ויהיה לפני מע"מ. 5.9

הוסיף הסתייגות לצד הצעת מחיר או כל הערה אחרת המתנה על הוראות מובהר כי אין ל 5.10

ודאות לגבי ההצעה. הוספת הסתייגות או הערה כאמור, עלולה -המכרז או היוצרת אי

 .להוביל לפסילת ההצעה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה

ין שירותיו מובהר כי התמורה אשר תוצע על ידי המציע הזוכה תהווה תשלום מלא ושלם בג 5.11

של המציע, לרבות כל הפעולות, הטיפול, המטלות, התחזוקה וכיוצ"ב, ללא יוצא מן הכלל, 

והמציע לא יהיה זכאי לכל תמורה אחרת ו/או נוספת בגין שירותיו, יהא היקף העבודה 

והשירותים שיידרש ממנו אשר יהא, ובכלל זה לא יהיה זכאי להחזר הוצאות שהוציא בקשר 

 תים, לרבות נסיעות, חניה, צילומים, שליחויות וכיוצ"ב.עם מתן השירו

         

חתימה וחותמת   כתובת רשומה  ח.פ  שם המציע  תאריך

 המציע
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

 ' דמסמך 

  מסגרתהסכם 

 2021שנת ______  לחודש______  ביום ______ שנערך ונחתם ב

 

 :בין

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ 

 520036450ח.פ. 

 40מרחוב יצחק שדה, 

 אביב-תל

 "(החברה)להלן: "

 ;מצד אחד    

 :לבין

________ 

 ________תאגיד/עוסק מספר 

 ______מרחוב 

 _______ עיר

 "(הקבלן" או "הספק)להלן: "

 ;מצד שני

 

 לאספקת מגווןשירותים  ,מעוניין לספק לחברה הספק, והספק מאת לקבלוהחברה מעוניינת   הואיל

)להלן: כלי עבודה, פסולות וחומרים מסוכנים והפעלת כלי עבודה  לשינוע היתר,, בין םשירותי

 "(;המכרז"להלן: ) 09/2021מספר  מסגרת ולשם כך פרסמה את מכרז "(,השירותים"

 , הרישיונותמצהיר, לאחר שקרא את כל מסמכי המכרז, כי יש בידו את כל האישורים הספקו והואיל

וההיתרים הנדרשים על פי הסכם זה ועל פי כל דין, כי הוא בעל ניסיון ובעל האמצעים הנדרשים 

על מנת לבצע את השירותים כמפורט במכרז ובהסכם זה להלן, וכי הוא נכון לבצע את 

 השירותים בהתאם לתנאי ההסכם;

בהצעת  ל בחירהע __________ מיוםוועדת המכרזים של החברה החליטה במסגרת ישיבתה  והואיל

 ;כאחת ההצעות הזוכות הספק

הכל כמפורט ו, לביצוע השירותים וברצון הצדדים להסדיר את התחייבויותיהם ההדדיות והואיל

 ;בהסכם זה
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

 

 :אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן

 כללי .1

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

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

 . פרשנות

מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה לבין האמור באחד מנספחיו וככל שלא ניתן  בכל .1.3

ליישב סתירה זו, יגבר האמור בנספח על האמור בהסכם. במקרה של סתירה בין ההסכם ובין 

 תם להלן(, יגבר האמור בהסכם.מסמכי המכרז )כהגדר

 הספק, או היה צריך לגלות, סתירה בין אחת מהוראות ההסכם למשנה, או שהיה הספקגילה  .1.4

 לספקמסופק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו, או משמסר המפקח הודעה 

בכתב למנהל והמנהל ייתן  הספקיפנה  –מפרש כהלכה את ההסכם  הספקשלדעתו אין 

 בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו, וזה יהיה הפירוש המחייב בין הצדדים. –בכתב  הוראות

 בהסכם זה תהא למונחים הבאים המשמעות שלהלן: .1.5

מסמכי "

 "המכרז

מסמך  ,מפרט השירותים –הזמנה להציע הצעות, מסמך ב'  –מסמך א'  –

הסכם ההתקשרות, על  –' דמסמך ו, ים מרבייםטופס הצעת מחיר –ג' 

 נספחיהם;

מנכ"ל החברה, לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידו לצורך ההסכם  – "המנהל"

 או כל חלק ממנו;

" או הממונה"

 "המפקח"

ידי החברה או המנהל מעת לעת, בכתב, לאכוף הוראות -מי שימונה על –

 .םאו חלק ם, כולמתן השירותיםהסכם זה מטעם החברה ולפקח על 

 ספק" /"הספק"

   "המסגרת

לרבות נציגיו, באי כוחו, עובדיו, שליחיו, המורשים ______________ –

לפעול בשמו ומטעמו בכל הנוגע למתן השירותים כהגדרתם להלן 

 ;חלק מהשירותיםאו ולרבות הפועלים בשמו או עבורו למתן כל 

עובדיו של הספק ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או אלה  – "עובדי הספק"

יושכרו או יירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי ששירותיהם 

שליחיו לביצוע העבודה ו/או לביצוע הסכם זה או בקשר אליהם, לרבות 

 קבלני משנה;

 ;תעשייתי נאות חובב-בפארק אקומתקן החברה  – "המפעל"
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

"פנייה פרטנית 

 ת"ולקבלת הצע

 

המסגרת תועבר לספקי ש שירותפנייה לקבלת הצעות לאספקת  –

הרלוונטיים בהתאם לסוג השירותים אליהם נבחרו, ואשר כל ספקי 

המסגרת תחת שירותים אלה יידרשו להשיב לה עד המועד שייקבע בה. 

 ;הפנייה תכלול את כל הפרטים הדרושים לצורך הגשת הצעה

"מענה לפנייה 

פרטנית לקבלת 

 הצעות"

 

לפנייה הפרטנית ההצעה אשר יגישו ספקי המסגרת הרלוונטיים במענה  –

 לקבלת הצעות.

 המסמכים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה:  .1.6

 כלל מסמכי הצעת הזוכה במכרז – נספח א'

 מסמך תנאי תשלום – נספח ב'

 נספח ביטוח – 'גנספח 

 התחייבות על שמירת סודיות ועל הימנעות מניגוד עניינים – 'דנספח 

 הוראות וכללי בטיחות – 'הנספח 

 נוסח ערבות ביצוע – נספח ו'

 נוסח ערבות ביצוע הזמנה – 1נספח ו'

 הספקהצהרות  .2

 מצהיר ומתחייב כלפי החברה, כי: הספק 

הוא מקיים ומתחייב להמשיך ולקיים את התנאים בכלל ותנאי הסף בפרט, המפורטים  .2.1

ובאפשרותו במסמכי המכרז. הוא קרא בעיון את הוראות הסכם זה ואת כלל מסמכי המכרז 

לעמוד בכל התחייבויותיו על פיהם ובמועדים הנדרשים לפי הרמה הנדרשת בהוראות הסכם 

 זה.

הוא בעל המיומנות, הניסיון והידע הדרוש, ברשותו כוח אדם מיומן ומקצועי, וכן ברשותו כל  .2.2

האמצעים והציוד הדרושים לבצע את כל התחייבויותיו על פי הסכם זה במלואן ובמועדיהן, 

מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל שינוי במצב דברים  ספקומנות ובמומחיות. הבמי

 זה.

יבצע את השירותים בנאמנות, במומחיות, במקצועיות וביעילות מקובלים, לפי מיטב  הוא .2.3

הנוהג המקצועי, לשביעות רצונה של החברה, ועל פי כל הוראות הסכם זה, במועדים ובהיקף 

 רה.ידי החב-הנדרשים על
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

יבצע את כל העבודות בהתאם להסכם זה, לשביעות רצונה המוחלט של החברה, וימלא  הוא .2.4

לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המפקח, בין שהן מפורטות בהסכם ובין שאינן מפורטות 

 בהסכם.

מצהיר בזאת כי ניתנה לו ההזדמנות לבדוק, לפני הגשת הצעתו, את מתחם העבודה  הספק .2.5

הגישה וכן ניתנה לו ההזדמנות להשיג את כל הידיעות לגבי הסיכויים  וסביבתו, את דרכי

 והאפשרויות האחרות העלולות להשפיע על הצעתו.

פי כל דין, -ועובדיו העוסקים במתן השירותים הם בעלי כל האישורים הנדרשים על הספק .2.6

יספק את השירותים  הספקובפרט אישורים להפעלת עסקו ומתן השירותים מושא מכרז זה. 

המפורטים בהסכם זה על נספחיו, הכול בהתאם לכל הדינים, ההיתרים, הרישיונות, 

ההוראות והנהלים הנוגעים לעניין, לרבות בנושאי בטיחות ובנושאי ביטוח. מוסכם בזאת, כי 

ועל  ספקהשגת כל הכיסויים הביטוחיים, ההיתרים, הרישיונות וכיוצ״ב יהיו באחריות ה

 בלבד והם בגדר תנאי לתחילת מתן השירותים.חשבונו 

הרי אלה  –פי דין, לשם ביצוע השירותים -שיידרשו היתרים או רישיונות נוספים, על ככל .2.7

פי ההסכם, והוא מתחייב -ימצאו בידיו ויהיו תקפים למשך כל תקופת ההתקשרות על

 להציגם בפני החברה לפי דרישה.

"מ ומס הכנסה לרבות אישור ניהול פנקסי כל האישורים הנדרשים מרשויות מע בידיו .2.8

 חשבונות ורשומות במע"מ וכן אישור לפטור מניכוי מס במקור.

יעסיק עובדים בהתאם להוראות הדין, ובכלל זאת ישמור  הספקמתן השירותים  במסגרת .2.9

ויקיים את כל החוקים, התקנות וההסכמים הקיבוציים, ככל שכאלה חלים עליו ו/או על 

ם להעסקת עובדים, בטיחות בעבודה, הגנת השכר, תנאים סוציאליים וכן כל עובדיו, הנוגעי

 דין אחר הקשור והנוגע לכך. 

יום  14-יש באפשרותו להתחיל את מתן השירותים מיד עם חתימת הסכם זה ולא יאוחר מ .2.10

 לאחר הודעת הזכייה.

לחברה, ידוע לו שהתמורה שתשולם לו היא התמורה המלאה והסופית עבור מתן השירותים  .2.11

לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מעבר לתמורה בגין מתן השירותים, לרבות במקרה  והספק

של התייקרות תשומות, שינויי חקיקה או הטלת מיסים ו/או היטלים לאחר מועד תחילת 

 וישולמו על ידו.  ספקההתקשרות, וכל אלה יהיו על חשבון ה

לחברה מצד ג' בגין השירותים שסיפק הוא יפעל להסרת כל תביעה ו/או דרישה שתופנה  .2.12

לחברה ויישא עבור החברה בכל תשלום הנובע מאותה תביעה ו/או דרישה לרבות הוצאות 

 אותו הליך. 

מתחייב שלא להסב או להעביר בדרך אחרת את זכייתו לאחר, כולה או חלקה, ו/או  הספק .2.13

או חובה הנובעת ממסמכי /הסכם זה, כולו או חלקו, ו/או להעביר ו/או למסור לאחר כל זכות ו

 המכרז ומהסכם זה לאחר, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.
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פי דין, בין מכוח הסכם ובין מכוח התחייבות -אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, בין על .2.14

אחרת כלשהי שלו, לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, ואין בחתימתו על ההסכם או 

 התחייבויותיה על פיו משום הפרה של הסכם או התחייבות אחרת שלו.בביצוע 

התקבלו אצלו כל ההחלטות התאגידיות הנדרשות לצורך התקשרותו בהסכם זה, וכי  .2.15

 . ספקהחתומים מטעמו על ההסכם רשאים לחייב בחתימתם את ה

והוא מתחייב  1976-הוא מנהל ספרים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל״ו .2.16

פי החוק הנ״ל, או פטור מהחובה -להמציא לחברה העתק של האישור על ניהול ספרים על

 פי החוק הנ״ל, על פי דרישה. -לנהל ספרים על

למלא אחר  הספקעל פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב  הספקמבלי לגרוע מאחריות  .2.17

 '".גנספח כ"" המצורף להסכם זה ומסומן נספח הביטוחהוראות הביטוח המופיעות ב"

מתחייב להכיר ולשמור אחר הקוד האתי של החברה, המפורסם באתר החברה  הוא .2.18

services.co.il-www.enviro. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי סעיף זה, על כל סעיפי המשנה, הוא סעיף מהותי  .2.19

 .תהווה הפרה יסודית של ההסכם ושהפרת

 ההתקשרות .3

מתקשרים בזאת בהסכם למתן השירותים למשך תקופת ההסכם, כמפורט  והספקהחברה  .3.1

מסמך לעמוד בכל הוראות  ספק. באחריות המפרט השירותים –במסמך ב' במסמכי המכרז ו

 . ב'

הספק מתחייב בזאת לתת את השירותים במועד על פי הזמנת החברה, במקצועיות ולשביעות  .3.2

המהווה חלק בלתי  –רצונה של החברה, הכל כאמור בהסכם זה, בנספחיו ובמפרט השירותים 

 נפרד מהסכם זה. 

מובהר  בגין ביצוע השירותים המפורטים תשלם החברה לספק את התמורה כמפורט להלן. .3.3

להזמנת רכש שתוצא על ידי החברה ואשר תהא על בסיס תשולם לספק תהיה כי התמורה ש

 הפרטנית. ההצעההמענה לבקשת 

מובהר כי השירותים, חלקם או כולם, יוזמנו מהספק במהלך תקופת ההתקשרות מעת לעת  .3.4

. בכלל זאת, אין בהזמנות החברה במהלך ובהתאם לשיקול דעתה ועל פי צרכי החברה בפועל

די לחייבה באופן כלשהו ביחס להזמנות נוספות, והיא תהיה רשאית בכל תקופת ההסכם כ

 עת להגדיל או להקטין את היקף השירותים הנדרשים מהספק ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

הספק מצהיר בזאת כי אין ולא תהיה לו כל טענה או תביעה כלפי החברה ביחס להיקף  .3.5

 תקשרות. השירותים שיוזמנו בפועל מהחברה במהלך תקופת הה

רק עבור הזמנות חתומות ומאושרות על ידי החברה. לא  השירותיםהספק מתחייב לספק את  .3.6

ישולם כל תשלום עבור אספקה שבוצעה ללא הזמנה חתומה ומאושרת על ידי הגורמים 

 המוסמכים בחברה וכן עבור פריטים שלא הוזמנו במפורש.

http://www.enviro-services.co.il/
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אום מראש מול הגורם המוסמך המוזמנים אך ורק בתי השירותיםהספק מתחייב לספק את  .3.7

 בחברה. 

הספק יהיה אחראי להעמסה, הובלה, פריקה במחסני החברה בנאות חובב או לכל יעד אחר  .3.8

שייקבע על ידי החברה )בפניה פרטנית(. לא יושארו ציוד וחלפים על ידי המוביל מטעם הספק 

 ללא השגחה ביעד באספקה בהיעדר נציג מטעם החברה.

מלאי שוטף על מנת לעמוד בכמויות האספקה הנדרשות והמוזמנות  הספק מתחייב להחזיק .3.9

בתנאי המכרז או בפניה  בהתאם לימי העבודהעל ידי החברה ולספק את ההזמנות במלואן 

חלקיות להזמנת  . מובהר בזאת שלא יתקבלו אספקותהפרטנית או שתואמו עם נציג החברה

רכש שתבוצע על ידי החברה, אלא אם אישרה החברה מראש ולא ישולם כל תשלום על הזמנת 

 אלא באישור מראש של הספקה חלקית. –רכש שלא סופקה במלואה 

בתחום בו זכה גם אם זה אינו פריט  שירות/ספקת ציודאהספק מתחייב להיות בעל יכולת  .3.10

המבוקש  שירות/רוש הצעתו של ספק כל עוד הציודמלאי של הספק. החברה תהא רשאית לד

 קיים אצל ספקים/יבואנים אחרים.  

המועד שייקבע בפנייה הפרטנית מ החל חודשים 24 שלהיא לתקופה  הספקההתקשרות עם  .3.11

לחברה בלבד שמורה זכות הברירה, להאריך  "(.תקופת ההתקשרות)להלן: "מטעם החברה 

שנה בכל פעם או חלק ממנה, עד לתקופת התקשרות תקופות נוספות, שתי את ההתקשרות ב

ידי -( שנים. מימוש זכות הברירה כאמור יהא בהודעה שתימסר על4)ארבע של  מרבית כוללת

 .( ימים לפני תום תקופת ההתקשרות14עשר )-החברה לזוכה לפחות ארבע

( 30למרות האמור לעיל, החברה תהיה רשאית לבטל הסכם זה בהודעה מראש של שלושים ) .3.12

יום מכל סיבה וללא חובת הנמקה או הסבר. ניתנה הודעה כאמור, יהיה הסכם זה בטל 

לא תהיה כל טענה או תביעה כלפי  ולספקומבוטל לכל דבר ועניין בתום תקופת ההודעה, 

 החברה בגין כך, למעט התמורה המגיעה לו עבור שירותים שביצע עד למועד סיום ההסכם. 

ו/או מי מטעמו לפעול בהתאם  הספקהשירותים יידרש  מובהר כי במהלך תקופת מתן .3.13

 להוראות הבטיחות של החברה, וכל הוראה אחרת אשר תחול לגבי מבקרי/משתמשי המפעל.

 להלן. 4את התמורה כמפורט בסעיף  ספקבגין ביצוע השירותים המפורטים תשלם החברה ל .3.14

תגובה לטיפול  אספקה, יעמוד בלוחות הזמנים של ביצוע השירותים בדגש על זמני ספקה .3.15

 . בפניה הפרטניתאו כפי שנקבע  ב' מסמךלהתאם בשהתחייב הכל כפי ו ,בתקלות או ליקויים

 פנייה פרטנית לקבלת הצעות

הוגדר צורך בפניה פרטנית לפי הגדרת החברה, היא תעביר לספקי המסגרת תחת סוג  .3.16

השירותים המבוקש, מעת לעת, ובהתאם לצרכיה ולשיקול דעתה, בקשה לקבלת הצעות 

 לביצוע עבודות פרטניות. 

 תהיה רשאית להזמין את השירותים מספקי המסגרת, על פי אחת הדרכים הבאות: החברה .3.17

גרת הראשון הזמנה למתן שירותים במחיר המחייב )להלן: להזמין מספק המס .3.17.1

 "(.הזמנה במחיר מחייב"
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לפנות לספק המסגרת הראשון בפנייה פרטנית לקבלת הצעת מחיר נמוכה  .3.17.2

 מהמחיר המחייב, ולבחור בה למתן השירותים.

המסגרת בפנייה פרטנית לקבלת הצעת מחיר נמוכה מהמחיר  יספקכל לפנות ל .3.17.3

 עה הזולה מבין ההצעות למתן השירותים. לבחור בהצוהמחייב, 

פנייה הובמסגרת  ,לפנות לכל ספקי המסגרת יחדיו בפנייה פרטנית לקבלת הצעות .3.17.4

מחיר נמוכות מהמחיר המחייב, להציב תנאי סף להגשת הצעות,  הצעותלבקש 

לפרט אמות מידה איכותיות לבחירת ההצעה ולדרוש תנאים נוספים לצורך מתן 

 המבוקשים בפנייה הפרטנית.  השירותים

לפנות לספק המסגרת הראשון או לספק המסגרת השני, לצורך מתן שירות דחוף  .3.17.5

או מיידי, בהזמנה במחיר המחייב או בפנייה פרטנית לקבלת הצעת מחיר נמוכה 

 מהמחיר המחייב.

 יובהר, כי החברה תהיה רשאית לפנות בהזמנה במחיר מחייב לספק המסגרת השני או בפנייה .3.18

פרטנית לקבלת הצעת מחיר נמוכה מהמחיר המחייב, מבלי לפנות תחילה לספק המסגרת 

שביעות רצון משירותים קודמים -הראשון בהזמנה או בפנייה פרטנית, וזאת במקרים של אי

שסופקו על ידי ספק המסגרת הראשון, משיקולי זמינות ולוח זמנים, או מכל שיקול ענייני 

 אחר.

במסגרת הפנייה הפרטנית תנאים נוספים שלא  להוסיףתהיה רשאית  עוד יובהר, כי החברה .3.19

והיא תהא רשאית להתחשב בהם בעת  לרבות הסכם התקשרות ספציפי, נדרשו במכרז זה,

 קבלת בבחירת ההצעה שהתקבלה במענה לפנייה הפרטנית.

 –כמו כן, החברה תהיה רשאית לקבוע אמות מידה איכותיות במסגרת הבקשה הפרטנית  .3.20

רה זה יועבר מתן השירותים לספק המסגרת אשר יקבל את הניקוד המשוקלל הגבוה ובמק

 ביותר.

ידוע לספק כי ייתכן שבחלק מהבקשות הפרטניות יידרש ספק המסגרת לספק לחברה את  .3.21

השירותים בליווי עבודות נוספות )כגון: הדרכה, מתן אחריות וכיוצב'(, בעצמם ו/או בליווי 

ה זה יפרט ספק המסגרת בהצעתו כל נתון אשר יידרש לחברה קבלני משנה מטעמם, ובמקר

 לצורך קבלת החלטה בדבר הבחירה בספק המסגרת אשר יעניק את השירותים. 

כמו כן, מובהר כי החברה תהא רשאית מעת לעת לפנות לספקי המסגרת בבקשה לביצוע  .3.22

רכיה של מסוגים מיוחדים או לקבלת כל שירות נלווה אחר, בהתאם לצ נוספותעבודות 

החברה, ובמקרה זה לא תהיה חובת מענה לפניה פרטנית אלא רק לספקים שיש להם יכולת 

 לביצוע עבודה מסוג זה, ואשר מעוניינים לבצע את העבודות.

פרטניות  פניותהחברה מבקשת להבהיר כי היא אינה מתחייבת כי יועברו לספקי המסגרת  .3.23

 .כלפי החברה בענייןאו תביעה  בהיקף כלשהו ו/או בכלל, ולא תהא להם כל טענה
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יצוין כי החברה שומרת על זכותה לקבוע במסמכי הפנייה הפרטנית דרישות נוספות מספקי  .3.24

המסגרת לרבות, דרישות ביטוחיות מיוחדות, דרישות לסוג מסוים של ציוד, אחריות, ביצוע 

 עבודה נלוות וכיוצא בזה.

על מנת לקבל הבהרות ו/או השלמות החברה תהא רשאית לפנות לספקים, כולם או חלקם,  .3.25

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

באחריות ספק המסגרת לעדכן את החברה בדבר שינויים בדרכי יצירת הקשר עמו לצורך  .3.26

העברת פניה פרטנית. פניה פרטנית יכולה להיעשות באמצעות דוא"ל או בטלפון )במקרים 

 על ידי מזמין העבודה כדחופים(.   שיוגדרו

ככל שספק המסגרת נדרש על ידי החברה, במסגרת הפנייה הפרטנית, להציע הצעת מחיר  .3.27

נמוכה יותר, עליו להציע מחיר בהתאם לפירוט המדויק שייכלל בפניה הפרטנית, וזאת עד 

שצוין המועד אשר ייקבע בפניה לקבלת ההצעות הפרטנית, לכתובת הדוא"ל או מספר הפקס 

 בפניה. 

 הצעת ספק המסגרת תהא בתוקף לתקופה שתיקבע בפניה הפרטנית לקבלת הצעות. .3.28

 יעמוד בלוחות הזמנים של אספקת השירותים כפי שתיקבע החברה.  הספק .3.29

פניות פרטניות  3-מובהר כי החברה תהא רשאית לגרוע מן המאגר ספק אשר לא יגיש מענה ל .3.30

למעט משלוח הודעה על גריעתו מן המאגר וביטול  לפחות, וזאת ללא צורך במשלוח התראה,

ההסכם עמו. מובהר לעניין זה השבת תגובה לפניה פרטנית, גם בהיעדר הצעה קונקרטית, 

 .תיחשב כמענה לפניה

 תמורה  .4

פי הסכם זה, במלואן ובמדויק, תשלם -על ספקבתמורה לקיום מלוא התחייבויותיו של ה .4.1

במענה לפניה במסגרת הצעתו  ספקאת התמורה כפי שננקבה על ידי ה ספקהחברה ל

להסכם נספח ב' והכל בתוספת מע"מ כדין ובכפוף לתנאי התשלום המפורטים ב ,הפרטנית

מכל סיבה שהיא  הספקידי -ינתן שירות שלא במשך שנה שלמה עליזה. מובהר כי במידה ש

 ספקלמספר החודשים בפועל שה אזי התמורה בגין השירות תשולם באופן חלקי ויחסית

 סיפק שירות לחברה.

יהא זכאי להגיש את חשבון שכר העבודה לחברה רק לאחר שנציג שמינתה החברה  הספק .4.2

 .ובהתאם לפניה הפרטנית במסמך ב'יאשר כי השירותים בוצעו בהתאם לאמור 

 ושסופק השירותיםבתום כל חודש יגיש הספק לחברה חשבונית ערוכה כדין, ובה פירוט של  .4.3

״(. החשבונית תיבדק על ידי נציג החברה, החשבוןעל ידו בפועל על ידו באותו חודש )להלן: ״

 .וככל שתאושר תועבר להנהלת חשבונות של  החברה לאישור

בהתאם לאישור כדין  ספקתנכה החברה מס במקור בשיעור המס בו חב ה ספקמכל תשלום ל .4.4

 בשיעור המס המקסימלי. –אמור שיומצא על ידו לחברה, ובהעדרו של אישור כ

אין בתשלום התמורה, בחלקה או במלואה, כדי לשחרר את הספק מאחריותו ו/או כדי לגרוע  .4.5

 .מזכות החברה להעלות טענות כנגד הספק בגין רשלנות, ביצוע לקוי, מרמה וכיוצ"ב
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הוא סופי ומוחלט וכולל בתוכו  לספקמוסכם ומוצהר במפורש כי סכום התמורה שישולם  .4.6

תשלום עבור כל התשומות, ההוצאות, הציוד, אגרות הרישוי, ביטוח, הובלה, מתן שירותי 

)כולל רווח נאות( ושל עובדיו, וכן  ספקאחריות, שינויים בשערי מטבע וכן שכר העבודה של ה

לום נוסף לא יהיה רשאי לדרוש כל תש ספקכל הוצאה אחרת הדרושה למתן השירותים, וה

בגין ביצוע השירותים כאמור. כל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג החלים או אשר 

 וישולמו על ידו. ספקיחולו בעתיד על השירותים על פי הסכם זה יחולו על ה

לא יעמדו טענות עיכבון ו/או שיעבוד ו/או קיזוז מכל סוג שהוא, על כל רכוש, נכס או  ספקל .4.7

מתן השירותים, והללו יושבו או ישולמו ללא תנאי לחברה מיד עם  תשלום מכל סוג במסגרת

דרישתה הראשונה. החברה תהיה רשאית )אך לא חייבת( לקזז או לנכות מהסכומים 

כל סכום שיגיע לה לפי הסכם זה, וכן תהיה רשאית לקזז או לנכות מתשלומי  ספקהמגיעים ל

ים היטלים ותשלומי חובה אחרים. לנכות לפי כל דין, כגון מיס ספקסכומים שעל ה ספקה

 .ספק, יהוו אלו תשלומים כדין לספקשילמה החברה תשלומים כאמור בשם ה

 הפרה ופיצויים .5

לעיל, החברה תהיה רשאית לסיים הסכם זה לאלתר במקרה של הפרה  3על אף האמור בסעיף  .5.1

התראה בכתב על ההפרה והוא לא  לספק, ובלבד שניתנה הספקיסודית של ההסכם על ידי 

 ימים ממועד קבלתה. 3תיקנה בתוך 

יום ממועד קבלת הודעה  7את ההסכם בהפרה שאינה יסודית, ולא תיקנה תוך  הספקהפר  .5.2

 ב הפרה כאמור להפרה יסודית.על כך מהחברה, תחש

 הפרה יסודית של ההסכם תהיה כל אחת מאלה:  .5.3

ביצוע את השירותים לשביעות -איחור באופן עקבי במתן השירותים ו/או אי .5.3.1

 רצונה של החברה או מי מטעמה; 

אספקת שירותים בטיב או באיכות שאינה תואמת את דרישות החברה, כפי  .5.3.2

 י נציג החברה;שהועלו במכרז זה וכפי שיוגדר על יד

בקשה למתן צו פירוק או צו כינוס נכסים, או  ספקבמקרה בו )א( הוגשה נגד ה .5.3.3

או  ספקשמונה כונס נכסים זמני או קבוע לרכושו, )ב( מונה מפרק או מפרק זמני ל

הגיש הצעה להגיע להסדר עם  ספקשהתקבלה החלטה על פירוקו, או )ג( אם ה

 יכים; נושיו או אם ניתן לגביו צו להקפאת הל

או אם בוצעה פעולה כלשהי מטעם משרד  ספקבמקרה שהוטל עיקול על רכוש ה .5.3.4

, והעיקול או הפעולה האמורה לא הוסרו בתוך ספקההוצאה לפועל לגבי רכוש ה

 ימים;  30

 הפסיק את מתן השירותים או הסתלק מביצוע הסכם זה; ספקבמקרה שה .5.3.5

הסכם זה ו/או  בקשר עם חתימת ספקבמקרה שיתברר שהצהרה כלשהי של ה .5.3.6

לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע  ספקהמכרז אינה נכונה או שה

 על החלטת החברה להתקשר עמו מלכתחילה;
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מסמך ב שהתחייב אליהם הספק אספקת השירותהפרה חוזרת ונשנית של זמני  .5.3.7

 העולה על שלוש פעמים )לא רצופות(. או בפנייה הפרטנית ב'

מהותיים שהפרתם  הם סעיפים 12-10, 9, 8, 6, 2כי סעיפים מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר  .5.4

 תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

בחרה החברה לבצע את השירותים בעצמה במהלך תקופת ההסכם לאור התרחשות אחד או  .5.5

יובאו וחשבון, במסגרתו -יותר מהמקרים המפורטים לעיל, תערוך החברה בין הצדדים דין

בחשבון, בין היתר, ההוצאות והתשלומים שהוציאה החברה לשם מתן השירותים על ידה, 

וכן ההפסדים והנזקים שנגרמו לה בשל הצורך לבצע את השירותים בעצמה. מבלי לגרוע מכל 

סעד העומד לזכותה, תהא החברה רשאית לקזז סכומים אלה או חלקם ישירות מחשבון 

 .ספקה

ר בזאת כי אין חובה על החברה לבצע את השירותים למען הסר ספק, מובה .5.5.1

לעיל, והיא תהיה  5.5בעצמה, או בכל דרך אחרת, בכל מקרה של פעולה לפי סעיף 

 לקיים את ההסכם ו/או לתקן את ההפרה.  ספקזכאית לדרוש מה

אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מכל זכות וסעד אחרים העומדים לרשות החברה  .5.5.2

 . ספקעל פי דין ו/או הסכם זה במקרה של הפרת התחייבות כלשהי של ה

ישלם לחברה פיצויים  הספקמבלי לגרוע מכל סעד העומד לזכות החברה, מוסכם כי  .5.6

 הוכחת נזק, בשל ההפרות המפורטות להלן: מוסכמים מראש ללא 

בהתאם  חרג הספק מלוח הזמנים שהתחייב מול החברה לעניין ביצוע השירותים .5.6.1

, ונציג הפרטניתו/או מלוח הזמנים אליו התחייב במסגרת הצעתו  למסמך ב'

, ינוכה מהתמורה או עובדי הספק מצא שהאיחור נגרם באשמת הספק החברה

מערך ההזמנה. אם אישרה החברה הספקה  חלקית  10%עד  של סךהמגיעה לספק 

 מערך הפריטים שטרם סופקו מההזמנה. 10%אז עד 

שעות בהזמנה אשר הוגדרה  12 מעל ימים בהזמנה רגילה או 3מעל  הספקאיחר  .5.6.2

 חברה לגבות את הפיצוי המוסכם בסעיףתהא רשאית ה ,ע"י החברה כדחופה

  , בנוסף לאפשרות ביטול ההזמנה.5.6.1

או  לספקאת סכום הפיצויים המוסכמים מכל תשלום שיגיע  לנכותהחברה תהא זכאית  .5.7

הפיצויים המוסכמים  ניכוילגבותם בכל דרך חוקית אחרת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

מהתחייבויותיו  הספקאו גבייתם בדרך אחרת, לא ישחררו את  לספקמהתשלומים המגיעים 

 על פי הסכם זה. 

ים כי סכומי הפיצוי הנקובים לעיל הם סבירים בנסיבות העניין ומשקפים הצדדים מצהיר .5.8

 נכונה את הערכת הנזק שייגרם לחברה עקב הפרת ההסכם כאמור לעיל. 

ביצוע משביע -פיצויים בשל אי מהספקכל האמור לעיל לא יפגע בזכותה של החברה לתבוע  .5.9

זה בהתאם לאמור בו, או על רצון של השירותים או בעד הפרה אחרת כלשהי של תנאי הסכם 



– 61 – 

 

 

 _חתימה וחותמת: ___________________

 

פי כל דין. למען הסר כל ספק, הטלת פיצויים מוסכמים כאמור לא תגרע מכל זכות ו/או טענה 

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

 לספקתשלום הפיצויים המוסכמים כאמור לעיל, או ניכויים או קיזוזים מסכומים המגיעים  .5.10

לים את השירותים ומכל התחייבות אחרת לפי מהתחייבותו להש הספקאינו פוטר את 

 ההסכם ו/או לפי כל דין. 

 

 הסבת ההסכם .6

רשאי להסב לאחר את ההסכם, או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר או  ספקאין ה .6.1

 למסור לאחר כל זכות לפי ההסכם, אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש.

רשאי למסור לאחר את ביצוע העבודות על פי הסכם זה, כולן או מקצתן, אלא  ספקאין ה .6.2

בהסכמת החברה בכתב ומראש, ואולם העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה 

ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת ביצוע העבודות 

 או חלקן לאחר.

 ספקלעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את ה 6.1כאמור בסעיף נתנה החברה את הסכמתה,  .6.3

יישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של  ספקמאחריותו ומהתחייבותו לפי ההסכם וה

 כוחם ועובדיהם, בקשר להסכם זה.מבצעי העבודות, באי 

מתחייב בזאת, התחייבות יסודית, שלא להקים או לייסד חברה או כל גוף משפטי אחר  ספקה .6.4

ולהעביר לו בדרך כלשהי, כל זכות שהיא בקשר עם ההסכם, אלא אם כן קיבל לכך מראש את 

 הסכמת החברה בכתב. החברה תוכל לסרב ליתן הסכמתה ללא צורך בנימוק כלשהו.

החברה מצידה רשאית להסב את חיוביה ו/או זכויותיה לפי הסכם זה, כולם או מקצתם, בכל  .6.5

שלב של ביצוע ההסכם לכל אדם ו/או תאגיד או לפצלם בין מספר בני אדם ו/או תאגידים, 

כל טענה ו/או תביעה בקשר להסבת החיובים  ספקהכל לפי ראות עיניה בלבד ולא תהיה ל

 ו/או הזכויות כנ"ל.

לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי סעיף זה, על כל סעיפי המשנה, הוא סעיף מהותי  מבלי .6.6

 שהפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 ההסכם ביצוע ערבויות .7

 .כנדרש במכרז בנוסח נספח ו'ביצוע ערבות הספק ימציא לחברה  .7.1

החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, לדרוש מאת הספק הזוכה בפנייה הפרטנית  .7.2

 וידוע מוכר בנק ידי על שניתנה ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותניתלהמציא לחברה 

בסך  1'ונספח בנוסח  ,החתימה של הבנק מורשיבידי  חתומה, החברה לפקודת, בישראל

ידה. מובהר כי סכום הערבות יחושב באחוזים מסכום שייקבע על ידה ולתקופה שתיקבע על 

נוסח  יעוד מובהר, כי החברה תהיה רשאית לבצע שינוי .ממנה 10%ההזמנה ולא יעלה על 

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. ,בערבותנוספים 



– 62 – 

 

 

 _חתימה וחותמת: ___________________

 

ימים ממועד קבלת הזמנת  7-מובהר כי הזוכה ימציא את ערבות ביצוע ההזמנה לא יאוחר מ .7.3

כן צוין אחרת על ידי נציג החברה, וכתנאי להתחלת עבודה על ידי הזוכה.  העבודה, אלא אם

לא המציא הזוכה לחברה את ערבות ביצוע ההזמנה כאמור, החברה תהא רשאית לחלט את 

ערבות הביצוע, כולה או חלקה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, וזאת כפיצוי 

 סעד לו זכאית החברה לפי כל דין. מוסכם, ומבלי שיהיה בחילוטה כדי לגרוע מכל

ודשים ( ח2)שני  לקבלן ותוחזר הקבלן ידי על השירותים למתן תיוכערבו הערבויות תשמשנה .7.4

או ביטולו כדין לפי המוקדם, או לאחר השלמת התחייבויות  ההסכם של פקיעתו לאחר

של הקבלן לחברה לפי המאוחר, ובכפוף לזכותה של החברה לחלט כל סכום ממנה במקרה 

 הפרה שיפר הקבלן את התחייבויותיו.

, במקרה בו קיימים לחברה ולקבלן סוגיות פתוחות, לרבות אך לא 7.4אף האמור בסעיף  על .7.5

רק, הליך המתקיים בבית המשפט, תישאר הערבות הבנקאית בידיה של החברה, ואף תוארך 

 . יהיהסוגימים לאחר הסדרת  30, עד לתום פי דרישת החברה

את  לחלטתוחלף הערבות כאמור או לא יוארך תוקפה במועד, תהא זכאית החברה לא  אם .7.6

הערבות וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו תהא זכאית החברה על פי הסכם זה ו/או על פי 

 כל דין. 

תהא רשאית לממש את הערבות, כולה או חלקה, ללא התראה מוקדמת בכל עת בה  החברה .7.7

יפר הקבלן תנאי מתנאי ההסכם, וכן תהיה רשאית לעכב בידיה, או לזקוף, לפי שיקול דעתה, 

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

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

החברה את הערבות, כולה או מקצתה, מתחייב הקבלן להמציא לחברה, מיידית,  מימשה .7.8

ערבות 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. 

שהיא, והקבלן לא נותר חייב לחברה כל סכום  ההסכם, או הסתיים תוקפו מכל סיבה בוטל .7.9

 , תחזיר החברה לקבלן את הערבות. לפי שיקול דעתה הבלעדי שהוא

בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הקבלן במקרה של  אין .7.10

 מימושה או בכל מקרה שהוא. 

 .ההסכם של יסודית הפרה תהווה הקבלן ידי על זה סעיף הפרת .7.11

 עובדים והחלפתם העסקת .8

האדם הדרוש לביצוע העבודה, את -מתחייב למיין ולקבל על חשבונו הוא את כוח ספקה .8.1

 ההשגחה עליהם ואמצעי התחבורה עבורם וכל דבר אחר הכרוך בהעסקת כוח האדם.

מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחראים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה  ספקה .8.2

תוך המועד הקבוע לכך בהסכם. בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל 

להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. כן  ספקדין, חייב ה

דאוג לכך שבא כוחו המוסמך יהיה במקום ביצוע העבודה להיות בעצמו או ל ספקמתחייב ה
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בשעות העבודה הרגילות על מנת שהמנהל או בא כוחו יוכל לבוא אתו  ספקאו במשרדי ה

. הוראה, הודעה או דרישה ספקבדברים ולתת לו הוראות שהוא רשאי לתת לפי הסכם זה ל

 .ספק, יראו אותה כאילו נמסרה לספקשנמסרה לבא כוחו של ה

 את בא כוחו המוסמך או את מנהלי העבודה. ספקדרישה בכתב מאת המנהל יחליף ה לפי .8.3

מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע העבודה, מיסים לקרנות ביטוח  ספקה .8.4

סוציאלי בשיעור שיקבע לגבי אותו העובד על ידי ארגון העובדים המייצג את מספר הגדול 

 ה דומה באותו אזור.ביותר של עובדים במדינה עבור עבוד

מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש  ספקה .8.5

בחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה במובן חוק ארגון ופיקוח על 

 .1954 –העבודה, תשי"ד 

למלא  ספקמתחייב הבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, בכל תקופת ההתקשרות  .8.6

אחר כל הוראות הדין הרלוונטיות לעניין הסכם זה, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור 

למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאותי ממלכתי לעיל, 

וכל הצווים, תקנות וכל חיקוק או הוראה אחרת, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך 

לי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדיו, שליחיו ומשמשיו שיועסקו בביצוע מב

העבודות נשוא הסכם זה, לרבות אלה שיועסקו בביצוע העבודות באופן מקרי או זמני, יהיו 

 בכל עת ובמשך כל תקופת ההסכם זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.

המצורף  'הנספח ראות הבטיחות, וכן הוראות למלא אחר כל הו ספקכמו כן מתחייב ה .8.7

 להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי סעיף זה, על כל סעיפי המשנה, הוא סעיף מהותי  .8.8

 שהפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 בין הצדדים יחסים .9

עצמאי לכל דבר וענין ואין בהסכם זה או  ספקכלפי החברה הוא מעמד של  ספקמעמדו של ה .9.1

ו/או קבלנים ו/או  ספקו/או עובדי ה ספקמעביד בין ה-בהסכם אחר כדי ליצור יחסי עובד

מצהיר בזאת כי בביצוע התחייבויותיו  ספקקבלני משנה כלשהם ועובדיהם לבין החברה. ה

לאה, הבלעדית עצמאי וכי עליו בלבד תחול האחריות המ ספקעל פי הסכם זה הוא פועל כ

והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לעובדיו, 

בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מתאונה שאירעה בעת מתן השירותים ובקשר אליה או 

בשעת הליכה/נסיעה לעבודה וחזרה ממנה, לרבות כל הנובע תוך כדי או עקב ביצוע או מחדל 

 ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו על פי הסכם זה. ספקתחייבויותיו של המה

את התחייבויותיו על פי  ספקהצדדים מצהירים ומאשרים בזה כי העובדים שיבצעו מטעם ה .9.2

בלבד או עובדיו של קבלני משנה ככל שיהיו, וכי הם יהיו  ספקהסכם זה הינם עובדיו של ה

, והוא יישא בכל ההוצאות ספקם של הנתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאי

והתשלומים הכרוכים בהעסקתם לפי כל הסכם, הסכם קיבוצי רלבנטי, צו הרחבה, נוהג, חוק 

 וכל דין.
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מתחייב למלא כלפי כל עובדיו ובקשר לכל עובדיו, שיועסקו על ידו בביצוע העבודות  ספקה .9.3

חוקי הבטיחות בעבודה  נשוא הסכם זה, את כל הוראות חוקי העבודה והתקנות על פיהם,

 והתקנות על פיהם, לרבות הסכמים קיבוציים ו/או כל הוראת חוק עתידית.

לשלם לכל עובדיו לפחות את  ספקלעיל, מתחייב ה 9.3מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .9.4

 .1987 -שכר המינימום כקבוע בחוק שכר מינימום, התשמ"ז 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרי שבמידה ויקבע בעתיד, על ידי גורם מוסמך כלשהו, כי  .9.5

-ו/או מי מטעמו לבין החברה יחסי עובד ספקבתקופת חלותו של הסכם זה התקיימו בין ה

ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו שכר ותנאים נוספים  פקסמעביד וכי על החברה לשלם ל

על פי הסכם  ספקהמתחייבים על פי כל דין, מוסכם על הצדדים כי כל התשלומים שקיבל ה

זה יחשבו כהלוואה צמודת ערך ונושאת ריבית וכי יערך חישוב מחדש של הסכומים שהיה על 

פי שכר השווה לשכר המינימום ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו כעובד על  ספקהחברה לשלם ל

, או כל חוק אחר שיבוא במקומו, שחל 1987 -כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז 

יוחזר על ידו מייד  ספקבתקופת ההסכם, כפי ששונה מעת לעת, וכי כל סכום עודף שקיבל ה

עם קבלת הדרישה הראשונה מהחברה כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן ונושא ריבית 

לרבות פיגורים שתהיה נהוגה מעת לעת בבנק לאומי לישראל בע"מ לגבי חשבונות  שנתית

 דביטוריים העומדים ביתרת חובה חריגה שלא נפרעה לאחר דרישה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ו/או מכל סעד העומד לחברה על פי ההסכם ו/או הדין, החברה  .9.6

ו/או לעכב  ספקו/או דרישה של התהיה רשאית לקזז את הסכומים המגיעים לה מכל תביעה 

עד לפרעון מלא ולסילוק סופי ומוחלט של חובו לחברה כאמור בסעיף  ספקכל תשלום המגיע ל

 זה.

החברה תהיה זכאית בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה בהם  .9.7

 וזאת כדי לוודא את ביצועו של סעיף זה. ספקמועסקים עובדי ה

 ומסכימים כי הוראות סעיף זה יחולו במשך כל תקופת ההסכם ולאחריה. הצדדים מצהירים .9.8

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי סעיף זה, על כל סעיפי המשנה, הוא סעיף מהותי   .9.9

 שהפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 אחריות  .10

יישא באחריות מלאה ומוחלטת לכל הוצאה, הפסד, תאונה, חבלה, אובדן,  ספקמוסכם כי ה .10.1

קלקול או נזק שהוא, ישיר או עקיף, לגוף, רכוש או אחר, שייגרם לחברה ו/או לעובדיה ו/או 

ו/או  ספקלמי מטעמה )לרבות נציג החברה ו/או מי מטעמו( ו/או לצד ג' כלשהו, ו/או לעובדי ה

אחראי לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמו או  קספלקבלני המשנה ולכל מי שה

, תוך כדי, או עקב, או במהלך מתן השירותים ספקמטעמו, כתוצאה ממעשה או מחדל של ה

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

חובה  משחרר בזאת את החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה, מכל אחריות או ספקה .10.2

שהיא בקשר לכל הוצאה, הפסד, תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק שהוא, ישיר או עקיף, 

לגוף, רכוש או אחר, שייגרם לצד שלישי כלשהו ו/או לחברה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה 
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אחראי לגופו ו/או לרכושו  ספקולכל מי שה ספקו/או לציוד ה ספקו/או לעובדי ה ספקו/או ל

מי שבא בשמו או מטעמו, בקשר לכל תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק שאירעו  ו/או לכל

, תוך כדי, או עקב, או במהלך מתן השירותים או בקשר ספקכתוצאה ממעשה או מחדל של ה

אליהם, מצדו, עובדיו, שלוחיו, וכל אלה הנתונים למרותו, בין אם נגרמו באקראי, היו תוצאה 

 ם או צפויים מראש, ובין אם נגרמו מחמת תאונה בלתי נמנעת.של פעולה או מחדל הכרחיי

מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה, מיד עם דרישתה, בגין כל נזק שייגרם לה  ספקה .10.3

, או כל הפסד ו/או כל תשלום שיהיה עליה לשלם בשל ספקכתוצאה ממעשה או מחדל של ה

או בכל מקרה שהחברה תחויב תביעה שתוגש נגד החברה ו/או פסק דין שיינתן כנגדה ו/

בתשלום כל סכום כאמור ו/או במקרה שיושת עליה קנס או תשלום חובה מנהלי או שיפוטי 

מתחייב לשלם כל סכום כאמור,  ספקכאמור. ה ספקאחר, שמקורו במעשה או במחדל של ה

במקום החברה או לחברה, וכן, לשאת בכל ההוצאות שנגרמו לחברה, לרבות הוצאות ושכר 

להתגונן בכל תביעה כאמור, ביחד  ספקעורך דין. החברה מצידה מסכימה לאפשר ל טרחת

 איתה או במקומה, כפי שתחליט החברה. 

מתחייב שלא לעשות כל דבר שיש בו משום נזק, מפגע, מכשול, מטרד או הפרעה לרבים  ספקה .10.4

לכך אחראי  ספקו/או לצד שלישי כלשהו, ובפרט לחברה ולעובדיה בשטח מפעל החברה. ה

בין שנגרם כתוצאה  –שכל מפגע או נזק שייגרם על ידו ו/או בקשר עם השירות בשטחי החברה 

יסולק ו/או  – ספקמתאונה ובין אם הנזק הינו פעולה הכרחית לשם קיום התחייבויות ה

באופן יעיל ולשביעות רצונה של החברה ו/או רשות  ספקיתוקן באופן מיידי על חשבונו של ה

בתוך זמן סביר, תהיה  –לפי העניין  –את המפגע או תיקן את הנזק  ספקק המוסמכת. לא סיל

ישלם  ספק, והספקהחברה רשאית לסלק את המפגע ו/או לתקן את הנזק על חשבונו של ה

ביצוע תשלומים כאמור -לחברה כל הוצאה שתוציא החברה למטרה זאת מיד עם דרישתה. אי

בין בדרך של קיזוז או עיכוב תשלומים,  ספקהיזכו את החברה, בין היתר, בזכות להיפרע מ

 ובין בכל אמצעי חוקי אחר שתמצא לנכון, בנוסף לכל סעד אחר העומד לזכותה. 

לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם  ספקסיומו של הסכם זה לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריות ה .10.5

 נובעת מהסכם זה ו/או מהשירותים שביצע.

מתחייב לקיים את הוראות פקודת הבטיחות  ספקר כי, הלפגוע באמור לעיל, יובה מבלי .10.6

וכן הוראות כל דין הנוגע לבטיחות, בהתאם לעניין, וכן  1970 –בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל 

לעבוד בהתאם לתוכנית העבודה של החברה, לעניין בטיחות בעבודה, כפי שתאושר על ידי 

 משרד העבודה. 

חברה תעשייתית, אשר קיימים בה חומרים מסוכנים  היאמצהיר, כי ידוע לו שהחברה  ספקה .10.7

וכן מתקנים הנדסיים שונים והוא מתחייב להעסיק אך ורק עובדים אשר בריאותם תקינה 

 ומאפשרת עבודה בתנאי החברה. 

בזה את החברה מכל אחריות  ספקלפגוע בכל דבר אחר האמור בהסכם זה, פוטר ה מבלי .10.8

מתחייב לפצות את החברה בגין כל הוצאה שתגרם לה,  כלפיו ו/או עובדיו ו/או מטעמו, והוא

ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו עקב השהות בתחומי  ספקמכל מין וסוג בגין כל נזק שיגרם ל

 החברה כאמור.
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

מתחייב לבצע את כל התחייבויותיו בהתאם להסכם זה באופן שימנע, ככל הניתן, כל  ספקה .10.9

 הפרעה ליתר הפעילויות הקיימות בסביבתו.

אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, דרך, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל,  ספקה .10.10

טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב תוך כדי ביצוע העבודה, בין שהנזק 

או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה, יתוקן על 

ן היעיל ביותר לשביעות רצונו של המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים חשבונו הוא באופ

לפקח על הטיפול בכביש, בדרך, במדרכה, בשביל, רשת מים, ביוב, בתיעול, חשמל, הטלפון 

ביצוע התיקונים כאמור בסעיף זה על -וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב. אי

בין בדרך של קיזוז או עיכוב  ספקר, בזכות להיפרע מהיזכו את החברה, בין הית ספקידי ה

 תשלומים, ובין בכל אמצעי חוקי אחר שתמצא לנכון, בנוסף לכל סעד אחר העומד לרשותה.

את החברה מכל אחריות לכל  ספקמבלי לפגוע ביתר הוראות הסכם זה ונספחיו, משחרר ה .10.11

 ספקג', וכן לציוד או רכוש של ה נזק שיגרם לו או למי מעובדיו או למי מעובדי החברה או לצד

או של החברה או של צד ג', עקב הפרת הוראות סעיף זה, והוא מתחייב לשפות את החברה 

 בגין כל הוצאה שתגרם לה עקב כך. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי סעיף זה, על כל סעיפי המשנה, הוא סעיף מהותי  .10.12

 שהפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 קין לעובדיםנזי .11

מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא  ספקה .11.1

 כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ביצוע העבודות. ספקבשרותו של ה

 הוא סעיף מהותי שהפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. מובהר כי סעיף זה .11.2

  ספקביטוח על ידי ה .12

יישא באחריות המלאה וישפה את החברה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או  המציע הזוכה .12.1

ההוצאה מכל סוג שהוא, אשר ייגרמו לחברה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו 

כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הספק ו/או מי מעובדי המציע הזוכה ו/או מי מטעמו 

 במסגרת הסכם זה.

ל פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב המציע הזוכה מבלי לגרוע מאחריות המציע הזוכה ע .12.2

" המצורף להסכם זה ומסומן נספח הביטוחלמלא אחר הוראות הביטוח המופיעות ב"

 ".'ג'נספח כ"

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי סעיף זה, על כל סעיפי המשנה, הוא סעיף מהותי  .12.3

 שהפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 פיקוח על ידי נציג החברה  .13

אין לראות בזכות הפיקוח על ביצוע העבודות שניתנה לנציג החברה, אלא אמצעי בקרה עבור  .13.1

 יקיים את ההסכם בכל שלביו במלואו. ספקהחברה להבטיח, כי ה
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

ממילוי מלוא מהתחייבויותיו כלפי החברה לפי תנאי  ספקהפיקוח הנ"ל לא ישחרר את ה .13.2

 הסכם זה.

 ביטחון .14

משנה  ספקהשירות מתחייב להפסיק מיד את עבודתו של כל עובד מעובדיו ו/או של  נותן .14.1

פי שיקול -מטעמו המועסקים בביצוע השירותים, אם החברה תדרוש זאת מכל טעם שהוא )על

 דעתה הבלעדי של החברה(, וכן לפעול על פי כללי בטחון הנהוגים בחברה.

 סודיות .15

מוחלטת בין בכתב או בעל פה, ביחס לכל מידע בקשר ו/או מי מטעמו ישמור על סודיות  ספקה .15.1

לחברה, לא יגלה לצד ג' כלשהו ולא ישתמש במידע, פרטים או נתונים כלשהם שיגיעו 

ו/או מי מטעמה  ספקלידיעתו, במישרין או בעקיפין, תוך כדי ולאחר תקופת ההסכם. ה

 מתחייבת שלא לפגוע במוניטין של החברה.

או מי מטעמו מתחייב בזאת, כי במשך תקופת ההסכם ולאחריה, /ו ספקהלאמור לעיל,  בנוסף .15.2

ישמור בסודיות מוחלטת ולא יגלה בין בכתב ובין בעל פה, כל מידע שיש בו סוד מסחרי של 

 , ובין השאר:החברה

ישמור על סודיות מוחלטת בין בכתב ובין בעל פה, ביחס לכל מידע סודי ו/או  .15.2.1

י, מסמך מדעי או מסמך מעשי אשר כולל חסוי, לרבות תכנית, חומר, מסמך עיונ

"(, אשר יגיעו לידיו ו/או לידיעתו מידעמידע סודי ו/או חסוי של החברה )להלן: "

 במסגרת ההסכם.

ישמור על סודיות מוחלטת, בין בכתב ובין בעל פה, ביחס לכל מידע הנוגע לשיטות  .15.2.2

 הביצוע של השירותים אותם מעניקה החברה.

על סודיות מוחלטת, בין בכתב ובין בעל פה, ביחס לכל מידע הנוגע למאגר  ישמור .15.2.3

 לקוחות החברה, לרבות שמותיהם של הלקוחות וכל הפרטים הקשורים בהם. 

מטעמו מאשר כי ידוע לו ומוסכם עליו כי המידע הנזכר לעיל, הינו בגדר מידע  מיו/או  ספקה .15.3

ידי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו, -ל עלעסקי שאינו נחלת הכלל ואינו ניתן לגילוי בנק

 , יתרון עסקי על מתחריה וכי החברה נוקטת באמצעים סבירים לשמור על סודיותו. החברה

 ו/או מי מטעמה כי המידע הנ"ל הנו בגדר מידע מהותי לחברה. ספקכן מאשר ה .15.4

נספח זה כ יחתום על נספח שמירת הסודיות והימנעות מניגוד עניינים המצורף להסכם ספקה .15.5

 . 'ד

 שונות .16

בלעדיות, וכי החברה רשאית לפי שיקול  ספקומובהר שאין בהסכם זה בכדי להקנות ל מוסכם .16.1

 דעתה הבלעדי להתקשר עם קבלנים אחרים לצורך קבלת השירותים. 

מצהיר כי אין לו ו/או לעובדיו ו/או לקבלני משנה מטעמו כל זכות או רשות לייצג את  ספקה .16.2

 החברה או להתחייב בשמה בכל נושא או עניין.
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

שום ויתור, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה, או מתן ארכת זמן לעשייה או הימנעות  .16.3

זכויותיהם לפי  מהסכם זה, לא ייחשבו כוויתור של הצדדים על כמתחייבמעשיית פעולה 

 הסכם זה ולא יהוו מניעה לתביעה על ידם, אלא אם כן נעשה ויתור כזה במפורש ובכתב. 

פעולה, הנחיה או הימנעות מפעולה או הנחיה על פי הוראות הסכם זה, לא תפורש כמשנה  שום .16.4

לבין החברה ו/או כמטילת אחריות  ספקו/או עובדי ה ספקאת טיב היחסים המשפטיים בין ה

 ספקעל פי הסכם זה או על פי כל דין על החברה, ו/או כמשחררת את ה ספקבות של האו ח

 מאחריותו ו/או משנה את אחריותו על פי הסכם זה או על פי כל דין. 

כל שינוי וכל תיקון של הסכם זה יחייב את הצדדים רק אם נערך בכתב, ייחתם על ידי שני  .16.5

 הצדדים ויצוין בו במפורש כי הוא מהווה שינוי או תיקון להסכם זה. 

יהיה זכאי  ספקהחברה תהיה רשאית לעכב תחת ידה מתוך הכספים ו/או התשלומים שה .16.6

יהיה חייב לה מכל סיבה שהיא ו/או כל  קספזה, כל סכום ו/או חוב שה הסכםלקבל על פי 

סכום ו/או תשלום הנתבע ו/או נדרש ו/או עלול להיתבע או להידרש ממנה בקשר לקיום 

על פי הסכם זה, לרבות התנהגותו ומחדליו, עד שתסולק באופן סופי  ספקהתחייבויותיו של ה

מסכים  ספקד. ההתביעה ו/או הדרישה, לרבות סכום שנובע מהוצאות משפט ושכר טרחת עו"

 ספקכי החברה תהא רשאית לקזז כל חוב ו/או תשלום ו/או שיפוי כאמור כנגד כל תשלום שה

בגין עבודה במסגרת הזמנת רכש  ספקיהיה זכאי לקבל מהחברה לרבות תשלומים המגיעים ל

 נפרדת.

י ו/או על פ 1974 -לחוק הסכם קבלנות תשל"ד 5מוותר על זכותו לעיכבון על פי סעיף  ספקה .16.7

 כל דין וכן מוותר על זכות הקיזוז. 

לא יהא רשאי להמחות ו/או להעביר את חיוביו בהתאם להסכם זה לכל צד שלישי  ספקה .16.8

שהוא, אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב. לצורך סעיף זה, תחשב כהמחאה גם כניסה 

ו , או ביצוע השירותים על ידי תאגיד שאיננספקהשליטה ב העברתלשותפות עם אדם אחר, 

 .ספקה

מעני הצדדים הם המענים המופיעים במסמכי המכרז, וכל הודעה אשר תשלח בדואר רשום  .16.9

על פי הסכם זה או בקשר אליו למענים האמורים תחשב כאילו נמסרה  למשנהומצד אחד 

שעות מעת מסירתה למשלוח בדואר רשום בישראל. הודעה אשר נמסרה  72לתעודתה בתום 

ו בדואר אלקטרוני לפי הפרטים המופיעים במסמכי המכרז ביד או נשלחה בפקסימיליה א

תחשב כנמסרת במועד המסירה ובלבד שלגבי פקסימיליה התקבל אישור מסירה במועד 

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

ייחודית בכל אביב סמכות השיפוט ה-מסכימים כי לבתי המשפט המוסמכים בתל הצדדים .16.10

 הקשור ו/או הנובע מהסכם זה.
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 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 ספקה החברה

_________________ _________________ 

 

 



– 70 – 

 

 

 _חתימה וחותמת: ___________________

 

 נספח א'

 

 מסמכי הצעת הזוכה במכרז 

 ים מרבייםטופס הצעת מחיר –' גמסמך לרבות 
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 נספח ב' – תנאי תשלום

יתבצעו רק כנגד המצאת קבלה וחשבונית מס. מהחשבון ינוכה מס במקור בהתאם להוראות  התשלומים .1

 . הספקהחוק ולאישור שיומצא על ידי 

יוגשו עבור כל חודש בגין היום הראשון בחודש ועד ליום האחרון באותו החודש. החשבונות  חשבונות .2

לחודש ייחשב כאילו הוגש בחודש  5-לחודש העוקב כאשר חשבון שיוגש לאחר ה 5 –יוגשו לא יאוחר מה

 העוקב. כל פיגור בהגשת החשבון, יגרום לעיכוב בביצוע התשלום. 

 .החברה אצל קבלתם ממועד יום 45+  שוטף ישולמו חשבונות .3

 .חוק פי על בשיעורו"מ מע יתווסף לתמורה .4

 ידי על ואישורו הסופי לבירורו עד שהיא חבות ללא התמורה תשלום יעוכב מאושר לא חשבון בגין .5

 .החברה

או באמצעות המחאה  הספקיכול ויבוצעו בהעברה בנקאית ישירה לחשבון הבנק של  התשלומים .6

 לפי החלטת החברה מעת לעת. הכל לספקשתימסר 
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 קובץ צורף בנפרד - ביטוח –' גנספח 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 .)שם הספק( _________________   -" המבוטח"
, תל אביב ו/או 40מרחוב יצחק שדה  520036450ח.פ.  סביבהההחברה לשירותי איכות   –" מבקש האישור"

 . חברת אם ו/או חברות בנות ו/או קשורות ו/או בעלי המניות
שירותי שינוע כלי עבודה כבדים, שינוע פסולות וחומרים מסוכנים והפעלת כלי עבודה  –" השירותים"

 .אנשי מקצוע מוסמכיםעל ידי 

לערוך  המבוטחפי כל דין, על -פי הסכם זה ו/או על-על של המבוטחמבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות  .1
, את הביטוחים השירותיםולקיים, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן 

 "(.המבוטחביטוחי להלן )להלן: " 8המפורטים בסעיף 

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

, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון המבוטחביטוח, חתום בידי מבטח 
 "(. המבוטחאישור ביטוחי )להלן: " 2019-1-6

אישור להמציא לידי מבקש האישור את  המבוטח, על המבוטחלא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי 
 בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם. ביטוחי המבוטח

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

 יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.
במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא  מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח

מנע ת אם יו גםלקיים את כל התחייבויות על פי הסכם זה, ועל המבוטח תגרע מהתחייבויות המבוטח
יהיה מנוע  כמפורט לעיל. מוסכם כי המבוטחהאפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות  מהמבוטח

מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא 
 כנדרש. השירותים להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח לויתאפשר 

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

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

 ידי מבקש האישור להגישה למבטחים. -יוחלט על

לבצע כל שינוי  שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח .4
כאמור בנספח ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש  ות המבוטחאו תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבוי

, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או המבוטחכי אין בעריכת ביטוחי 
למוסכם ואין בכך כדי  באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח

ר ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישו
 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על-על המבוטח

 לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח
 על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה. לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח

, ביטוח זה מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף .5
פי -ממלוא החבות על , שאינה פוטרת את המבוטחהמבוטחמזערית המוטלת על הינה בבחינת דרישה 

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

 .המבוטחו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי 
ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או  קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ככל שלדעת המבוטח

. בכל נואת הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבו המבוטחיערוך , המבוטחמשלימים לביטוחי 
, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף ויד-ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על

כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח 
ול את מבקש האישור, בכפוף המבוטח לכליורחב שם  ידי המבוטח-ם שייערך עלחבות נוסף ו/או משלי
 לסעיף אחריות צולבת.
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פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור,  המבוטח .6
)ומבלי  שנעשה בו שימוש בקשר לשירותיםמאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו 

לנזקים לכל הבאים מטעמו (, וכן מאחריות וכל כלי עבודה אחר ע מכלליות האמור, לרבות כלי רכבלגרו
אולם הפטור כאמור לא יחול  או בשמו בקשר עם השירותים, בין אם נערך ביטוח כאמור ובין אם לאו.

 לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

לדרוש כי יערכו על  השירותים, על המבוטחעם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם  בהתקשרות המבוטח .7
 .ידם ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם

נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לשירותים, בין אם  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח
ישא באחריות לשפות ו/או לפצות את ו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו. המבוטח בוצעו באמצעות

ידי קבלן המשנה, בין אם אובדן -קש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו עלמב
 ובין אם לאו.  ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח

  אחריות כלשהי.אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור 
יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום  המבוטחמובהר, כי 

. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור ההשתתפות העצמית
בגין נזקים שבאחריות  בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית,

 המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.
 

יובהר כי על המבוטח חלה החובה לוודא כי התחייבויותיו על פי נספח זה כלולות בביטוחים שערך. 
אישורי הביטוח שצורפו הינם דוגמא בלבד ואינם נוסח  במקרה של סתירה יגברו הוראות הסכם זה.

 מחייב.
 

 ביטוחי המבוטח: .8
  

  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .8.1
פי דין בשל פגיעה ו/או נזק העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של -על המבטח את חבות המבוטח

 אדם ו/או גוף כלשהו בקשר עם השירותים.
למען הסר ספק, מבקש . ₪ 1,000,000עד לסך של  נזקי גוףסייג אחריות מקצועית לא יחול בגין 

 האישור, עובדי מבקש האישור ורכוש מבקש האישור ייחשבו במפורש לצד שלישי.
החריגים לגבי כלי רכב ונזק לרכוש ברכב באחזקתו ו/או בפיקוחו ו/או בהשגחתו ו/או בשליטתו של 

 נשוא הסכם זה. יםלא יחולו כלפי כלי רכב ותכולה הנמצאת ברכב מבוטחה
בכפוף לסעיף אחריות צולבת על  לכלול את מבקש האישור כמבוטח נוסף בפוליסה,הביטוח יורחב 

 .המבוטחפי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 
 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  4,000,000: גבול אחריות

  ביטוח אחריות מעבידים .8.2
פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים -על המבטח את חבות המבוטח

תוך כדי ו/או  , בשל פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולה להיגרם למי מעובדי המבוטח1980 -התש"ם 
 עקב השירותים. 

היה ויקבע לעניין קרות תאונת עבודה  ו/או הבאים מטעמוהביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור 
 .המבוטחנושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי  מי מהםלה כלשהי כי ו/או מח

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

 כלי רכב .8.3

פי דין וביטוח צד שלישי )רכוש( עקב השימוש בכלי רכב בגבול -ביטוח חובה כנדרש על .8.3.1

 בגין נזק אחד.₪  750,000 -אחריות שלא יפחת מ

עקב  יוביטוח זה יורחב לשפות את מבקש האישור בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על

מעשה ו/או מחדל של המבוטח ו/או הבאים מטעם המבוטח, בכפוף לסעיף אחריות 

 צולבת, לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור 

כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כנגד ₪  750,000של 

מבקש האישור או מי מטעם מבקש האישור, בגין נזק אשר היה מכוסה לו נערך ביטוח 

 כאמור, על המבוטח לשפות המפורטים לעיל בגין נזק או הוצאה כאמור.
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מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה ביטוח מקיף אולם  .8.3.2

 לעיל.  6ולהסתפק בביטוח חובה וצד שלישי )רכוש(, ובלבד שיחול האמור בסעיף 

ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי, מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי, הנובע מסיבה  .8.3.3

"כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד, כלשהי, במלוא ערך כינון. הביטוח יערך על בסיס 

רעידת אדמה, סיכוני טבע ונזק בזדון. הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית 

בגין כל כלי הנדסי כבד. הביטוח יורחב ₪  750,000או נזק לרכוש בגבול אחריות של 

ימוש לשפות את מבקש האישור, בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב הש

בציוד, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח לציוד, 

 לעיל. 6ולהסתפק בביטוח צד שלישי כאמור, ובלבד שיחול האמור בסעיף 

 כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין. .8.3.4

ייד, מנופים, מלגזות, גוררים זה לעיל כולל גם, אך לא רק, משאיות, ציוד מכני הנדסי נ. 8.3סעיף 
 ונגררים, עגורנים וכלי הרמה ניידים אחרים.

 יכללו הוראות לפיהם: ביטוחי המבוטח .9

 אינם מחריגים הובלה ו/או שינוע של חומרים מסוכנים, בהתאם לחוק החומ"ס.  .9.1
 וכי מבטח המבוטח ו/או הבאים מטעמוידי מבקש האישור -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .9.2

 .והבאים מטעמו על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור מוותר
יום לאחר  30, לא ייכנס לתוקף אלא המבוטחשינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של מי מביטוחי  .9.3

 משלוח הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
ה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי והתנאותיהם ו/או אי עמיד הפרת תנאי ביטוחי המבוטח .9.4

לקבלת פיצוי או שיפוי על פי  תגרע מזכויות מבקש האישור עובדיו ומנהליו, לאו/או  המבוטח
 הביטוחים כאמור.

היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר  .9.5
יסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכ

 מו.ו/או הבאים מטע מבקש האישורמידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי 
התניות מיגון ו/או התניות בעניין אמצעי בטיחות כלשהם, באופן שהם  יםכולל םאינ ביטוחי המבוטח .9.6

להתניות המיגון המצורפות  יםכפופ יטוחי המבוטחביהוו תנאי מקדמי לכיסוי ביטוחי. לחילופין, 
שיועבר למבקש האישור בהתאם לתנאי נספח זה וקיומם נבדק ואושר על ידי מבקש ביטוח הלאישור 
 האישור.

. חריג רשלנות רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם אין 2013לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  היקף הכיסוי .9.7
על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א  ות המבטח וחובות המבוטחבביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכוי

- 1981 . 
אולם , המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור .9.8

 הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 
בהשתתפויות העצמיות החלות  מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה על המבוטח .9.9

 על פיהן. 

 הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .10

 

 

 חותמת ___________________  חתימת הספק_________________
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 אישור קיום ביטוחים

תאריך הנפקת 
 (DD/MM/YYYYהאישור)

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

 קש האישור.בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מב
 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*

החברה לשירותי איכות שם: 
ו/או חברת אם ו/או  סביבהה

חברות בנות ו/או חברות 
 קשורות ו/או בעלי המניות

 נדל"ן☐ _________שם: 

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

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

 _________מען:  , תל אביב 40יצחק שדה מען: 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי גבולות אחריות 
 או סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח ומהדורת 
 הפוליסה

גבול האחריות/  ת. סיום ת. תחילה
 סכום ביטוח

כיסויים נוספים 
בתוקף וביטול 

 חריגים 
יש לציין קוד כיסוי בהתאם 

 לנספח ד'

 מטבע סכום

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

 (305כלי יריה )
 (307קבלנים וקבלני משנה )

ויתור על תחלוף לטובת 
 (309)מבקש האישור 

כיסוי לתביעות המל"ל 
(315) 

מבוטח נוסף בגין מעשי או 
מבקש  -מחדלי המבוטח 

 (321) האישור
מבקש האישור מוגדר כצד 

 (322ג' )
 (328ראשוניות )

רכוש מבקש האישור ייחשב 
 (329כצד ג' )

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

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

 (328ראשוניות )

: ביטול חריג אחר
אחריות מקצועית 

 בצד ג' לענין נזקי גוף

    1,000,000 ₪ 
 

 

 

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

 שאיבה והובלה של חומרים מסוכנים 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *
לאחר משלוח הודעה  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. * באישור ביטוח כללי 
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

 נספח ד' – התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים

 לכבוד

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 

 לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד ענייניםהתחייבות הנדון: 

( לביצוע "החברה" –והתחייבתי כלפי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן  : הואיל

 (; "העבודה" –השירותים כמפורט במכרז )להלן 

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

מידע המתייחס לכל ענין מקצועי, עסקי או אחר, מכל סוג שהוא, של החברה ושל כל 

הקשורים עמה, בעבר, בהווה, או בעתיד וכן כל חומר אשר הוכן עבור או על ידי, או הוגש 

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

י גילוי המידע הסודי בכל צורה שהיא, לכל אדם או גוף, עלול לגרום נזקים והוסבר לי, כ : והואיל

 כבדים לחברה ו/או לצדדים שלישיים:

 

 אי לכך, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן: 

מתחייב לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע הסודי וכל הקשור או הנובע ממנו, לא  אני .1

 שום אדם או גוף והכל לתקופה בלתי מוגבלת.לפרסמו ולא לגלותו בדרך כלשהי ל

מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת, לא לפרסם, לא לגלות ולא להביא לידיעת אדם או גוף  אני .2

(, והכל "פירוט העבודה" –כלשהם בדרך כלשהי, כל פרט הקשור לעבודה, במישרין או בעקיפין )להלן 

 לתקופה בלתי מוגבלת.

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

 חיוב הגילוי כאמור( או מידע שניתנה הסכמת החברה לגילויו, מראש ובכתב, ובמידה שניתנה.

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

וט אמצעי זהירות קפדניים לאבטחת המידע הסודי ופרטי העבודה ולעשות את כל הנני מתחייב לנק .5

הדרוש מבחינה בטיחותית, נוהלית או אחרת, כדי לקיים את התחייבותי על פי כתב זה. כן הנני מתחייב 

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

 ודה.הנוגע לעב

מתחייב להחזיר לידיכם ולחזקתכם כל חומר כתוב או אחר, וכל חפץ או דבר, שקיבלתי מכם, או  אני .6

השייך לכם, ושהגיע לחזקתי, או לידי, עקב, בקשר עם, או בזמן מתן השירותים, בין מכם ובין מצדדים 

כלשהו של כל חומר שלישיים, וכל חומר שהכנתי עבורכם או עבורי. הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק 

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

 והדו"חות הנ"ל עצמם.
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

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

ובדיקה שערכתי, אין מצב של ניגוד עניינים בין  מאשר כי למיטב ידיעתי ובדיקתי, לאחר חקירה אני .8

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

 ענין אישי בו.

אני אהיה אחראי כלפיכם בנזיקין ועל פי כל דין, לכל נזק, הפסד או הוצאה, מכל סוג, אשר יגרמו לכם,  .9

 י כלשהו, כתוצאה מהפרת התחייבויות על פי כתב זה. או לצד שליש

מתחייב להחתים כל עובד ו/או מועסק ו/או מבצע שירות על ידי בקשר למתן השירותים, על  אני .10

התחייבות כלפיכם הזהה להתחייבותי זו, להעביר עותק מההתחייבות החתומה לחברה וכן הנני ערב 

 לכל הפרה של התחייבות כאמור.

תופר התחייבות כלשהי על פי כתב זה, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין בכל מקרה בו  .11

 הפרה זו, לרבות הזכות לקבלת סעדים זמניים כגון צווי מניעה לצורך הקטנת נזקיכם.

אין באמור במכתב זה כדי לגרוע מכל חבות אחרת או נוספת לנאמנות, שמירת סודיות והימנעות מניגוד  .12

      לת עלי על פי כל דין.עניינים המוט

 : __________________ולראיה באתי על החתום
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

 נספח בטיחות –' הנספח 

 מתחייב כי הוא מקבל על עצמו את ההתחייבויות הבאות: הספק

תוך  "( החברה"  :לבצע את העבודה שהוזמנה ממנו על ידי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן .1

ובכלל זה, חוקים, תקנות, הוראות, צווים וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות  ציות לכל דין,

וכל מי שיבצע את העבודה מטעמו,  יפעל בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה,  הספקמוסמכת. 

שפורסמו על והתקנות והצווים  1970–ופקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל  1954 -תשי"ג 

ייטול על עצמו את כל האחריות כלפי החברה  הספקפיהם, ובהתאם להוראות הבטיחות של החברה. 

וכלפי כל הבאים מכוחה לשחררם ו/או לשפותם בקשר לכל תביעה שתוגש נגדם בשל הפרת הוראה 

 משנה שלו ו/או מי מטעמו.  ספקכאמור שנעשתה על ידו ו/או על ידי מי מעובדיו ו/או 

יספק על חשבונו ציוד מגן אישי מלא לעובדיו, שלוחיו והפועלים מטעמו, לרבות: בגדי עבודה  הספק .2

תקינים, שלמים ונקיים, נעלי בטיחות, משקפי מגן, אוזניות או אטמי אוזניים לעבודה באזורים 

אחראי  הספקהמוגדרים כאזורי רעש מזיק, רתמות בטיחות לעבודה בגובה, כפפות ומסכת גזים/אב"כ. 

לוודא שעובדיו, שלוחיו והפועלים מטעמו משתמשים בציוד מגן אישי, בהתאם לסוג העבודה ועל פי 

 הנהלים והוראות העבודה המקובלים בחברה. וזאת אלא אם צוין אחרת במפרט השירותים.

משנה שיבצע פרויקט ארוך טווח מטעם החברה, יוודא שעובדיו שיבצעו עבודות באתר ה ספקאו  הספק .3

בשטחים ואתרים המופעלים מטעם החברה או בפיקוחה או באחריותה או בשליטתה, יהיו  החברה או

יעביר העתקי האישורים הנ"ל  הספקבעלי אישור מרופא תעסוקתי להתאמת העובד לעבודה בתוקף. 

למחלקת הבטיחות של החברה, וזאת לפני תחילת ביצוע כל עבודה בשטח החברה ו/או בשטחים ואתרים 

 ם החברה או בפיקוחה.המופעלים מטע

משנה שיבצע כל פרויקט מטעם החברה, יוודא שעובדיו יתנהגו בהתאם לנורמות ה ספקאו  הספק .4

ההתנהגות המקובלות בחברה לשירותי איכות הסביבה ולא יגרמו כל נזק לזולת, באם מדובר בפגיעה 

 פיזית או מילולית.

כל החומרים והמכשירים בהם ישתמש לביצוע העבודה יהיו מאיכות מעולה ויעמדו בכל התקנים ובכל  .5

דרישות הדין והחברה, ובכל הקשור לציוד הנדרש לביקורות תקופתיות ולאישור כל רשות ומוסד, 

ישתמש אך ורק בציוד מאושר על פי כל דין. תחילת העבודה תאושר לאחר הצגת האישורים, ההיתרים 

והרישיונות הנדרשים על פי כל דין, לרבות: אישורים על התאמת החומרים והציוד לדרישות החברה 

ו/או תעודות בדיקה בקשר לכל ציוד שהוא, לרבות ציוד הרמה וציוד חפירה, המעידות כי הציוד האמור 

העבודה. נבדק, עומד בדרישות כל תקן מחייב והינו תקין מבחינה בטיחותית ומבחינת התאמה לביצוע 

 יישא באחריות הבלעדית לציוד ולטיב החומרים והמכשירים אשר ישמשו לביצוע העבודה. הספק

החברה ועל פי  המזמין מטעםאחראי לניקיון האתר, כמתחייב על פי כל דין ולשביעות רצון  הספק .6

לת הוראותיו. לא יאוחר מיום השלמת העבודה, יסלק את כל הציוד, עודפי החומרים, האשפה והפסו

החברה ולשביעות רצון  המזמין מטעםוישאיר את אתר העבודה כשהוא פנוי ונקי בהתאם להוראות 

החברה על  המזמין מטעםהחברה. ידוע לו כי החברה לא תקבל את האתר ללא קבלת אישור בכתב של 

 ניקיון כאמור.
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

יות והסעדים ויחרוג מאיזו מהוראות הבטיחות הנזכרות לעיל ומבלי לגרוע מכל הזכו הספקהיה ו .7

מתחייב  הספק  העומדים לחברה עקב הפרתו זו את ההסכם )לרבות זכותה לבטל את ההסכם(,

 כדלקמן:

הוא יפעל  -לאחר שיקבל מהחברה התראה ראשונה על חריגה כל שהיא מהוראת הבטיחות  .7.1

לתיקון החריגה לאלתר בהתאם לאמור במכתב ההתראה שקיבל מממונה הבטיחות של 

 החברה.

מתחייב הוא  -בל מהחברה התראה שנייה על חריגה כל שהיא מהוראת הבטיחות לאחר שיק .7.2

בשיעורים כפי שנקבעו בנספח ב' לנוהל טיפול לשלם לחברה פיצוי קבוע ומוסכם מראש 

ובלי שיהא  צורך לתת לו התראה נוספת בעבירות בטיחות של גורמי חוץ בחברה, מבלי שיהא

 צורך בהוכחת הנזק.

לנספח  (1)ומצ"ב כנספח בנספח ב'  שנקבעוות וגובה הקנס בגינן פירוט עבירות בטיח •

 בטיחות.

הוא מתחייב  -לאחר שיקבל מהחברה כל התראה נוספת מעבר להתראות המפורטות לעיל  .7.3

 יישום החלטות בדבר הפסקת עבודה זמנית או סופית. ללנהוג 

עבודה, נזק במקרים חריגים, כגון עברת בטיחות חמורה, תאונת עבודה, כמעט תאונת  .7.4

סביבתי, גרימת נזק לרכוש וכד' בסמכותו של ממונה הבטיחות להפסיק את עבודתו של גורם 

 לעיל. 5.1-5.3חוץ ו/או להטיל עליו קנס, מבלי לעבור את השלבים המפורטים בסעיפים 

 האחראי לכל תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק שהוא לגוף, רכוש או אחר, שייגרם לצד שלישי הספק .8

כלשהו ו/או לחברה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לעובדיו ו/או לקבלני המשנה שלו ולכל מי 

מטעמו, כתוצאה ממעשה או מחדל, תוך -שהוא אחראי לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמו או 

ים למרותו, כדי, או עקב, או במהלך ביצוע העבודה או בקשר אליה, מצדו, עובדיו, שלוחיו, אלה הנתונ

 קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שלוחיהם ומי שנתון למרותם ו/או המצוי באתר ובסביבתו. 

המשנה שיבצע פרויקט מטעם החברה ו/או בחצר החברה או באתרים המופעלים מטעם  ספקאו  הספק .9

החברה, יכבד ויישם מדיניות החברה לניהול סביבתי וינקוט בפעילות למניעת זיהום סביבתי בהתאם 

 להנחיות החברה ולהוראות כל דין.

או חובה שהיא בקשר משחרר בזאת את החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה, מכל אחריות  הספק .10

לכל תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק כנ"ל, לרבות אחריות כלשהי כלפי קבלני המשנה ו/או מי 

מטעמם, בין אם נגרמו באקראי, היו תוצאה של פעולה או מחדל הכרחיים או צפויים מראש לצורך 

די לגרוע מכל טענת הגנה ביצוע העבודה, ובין אם נגרמו מחמת תאונה בלתי נמנעת. אין באמור לעיל כ

   שהיא שתעמוד לו מכוח הדין כלפי ניזוק כלשהו.

מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל, או כל הפסד וכל תשלום  הספק .11

שיהיה עליה לשלם בשל תביעה שתוגש נגד החברה ו/או פסק דין שייפסק כנגדה, בין מעשה או מחדל 

מקרה שהחברה תחויב בתשלום כל סכום כאמור, למרות התוצאות, קנס או תשלום חובה כאמור, ובכל 

מתחייב לשלם כל סכום כאמור, במקום החברה או לחברה,  הספקמנהלי או שיפוטי אחר שיוטל עליה, 
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

וכן, לשאת בכל ההוצאות שנגרמו לחברה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורך דין. החברה מצידה 

 להתגונן בכל תביעה כאמור, ביחד איתה או במקומה, כפי שתחליט החברה.מסכימה לאפשר לו 

 

___________________  ___________________ 

 הספק             תאריך 
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

לנוהל טיפול בעבירות בטיחות  פירוט עבירות בטיחות וגובה הקנס בגינן שנקבעו בנספח ב'

 של גורמי חוץ בחברה

 

 

* בהתאם לחומרת העבירה, רשאי מנהל הבטיחות בהתייעצות עם סמנכ"ל כלכלה וכספים, לשקול הטלת 

 קנס כבר בעבירה הראשונה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אור עבירת בטיחותית

 

 ₪גובה הקנס,  –עבירה שנייה 

 

 ₪גובה הקנס,  –עבירה שלישית 

 800 400 עבודה ללא כובע מגן

 800 400 עבודה ללא נעלי בטיחות

 800 400 עבודה ללא מסכת מילוט

 1,200 600 עבודה ללא מיגון מפני אש 

 1,600 800 עבודה ללא הרשאת עבודה

 3,000 1,500 בגובה ללא שימוש ברתמת בטיחותעבודה 

 1,600 800 עבירת תעבורה

 1,600 800 עבודה עם ציוד לא תקין

 פגיעה ברכוש החברה

 :)נא לפרט(עבירה חמורה אחרת 

 

  

  הערכת הנזק ברכוש החברה:    

 אחר**     

**הסכום ייקבע עפ"י חומרת העבירה 
 האירועבהתבסס בממצאי תחקיר 

  הערכת הנזק ברכוש החברה:   

      אחר**    

**הסכום ייקבע עפ"י חומרת העבירה 
 בהתבסס בממצאי תחקיר האירוע

   ₪ :סה"כ לגבייה, 
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

 'ונספח 
    

 נוסח ערבות ביצוע

 לכבוד
 

 לשירותי איכות הסביבה בע"מ החברה
         40רחוב יצחק שדה 

 67212אביב, -תל
 

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

לשלם לכם הציוד/המוצרים/השירותים מושא הזמנת העבודה עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ 
וזאת בלא דרישתכם,   ימי עסקים מיום קבלת 3וזאת בתוך   שקלים 50,000של כל סכום או סכומים עד לסך 

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

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת 
 יעלה על הסך הכולל הנ"ל. שסך דרישותיכם לא 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: ________
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 _חתימה וחותמת: ___________________

 

 1'ונספח 
    

 הזמנה נוסח ערבות ביצוע

 לכבוד
 

 לשירותי איכות הסביבה בע"מ החברה
         40שדה  רחוב יצחק

 67212אביב, -תל
 
 

 הנדון: כתב ערבות

 אנו ערבים בזה כלפיכם ("הקבלןלהלן: ")על פי בקשת ___________ ח.פ./ע.מ. מס' ______________ 
בתוספת  (במילים: ______________ שקלים חדשים)לסילוק כל סכום עד לסך של _________ ש"ח 

וזאת ( "הפרשי הצמדהלהלן: ")הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן  הפרשי
 של החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ ע"י מכרזההשירותים נשוא הפניה הפרטנית מכוח  בקשר למתן

 הקבלן ולהבטחת מילוי תנאי המכרז ותנאי הסכם ההתקשרות ע"י הקבלן בכל הקשור לביצוע עבודות
________________________. 

 התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית.
 

 אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם
 הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן

 לדרוש את הסכום תחילה מאת המציע בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם כלשהו, או
 טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת 

בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל, כולל  מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל מהן
 הצמדה. הפרשי

 
 במכתבנו זה:

 
 משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר -"המדד" 
 הכלכלי.

 
 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

 
 כי ("המדד החדשלהלן: ")ל, על פי ערבות זו אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפוע

 יהיו הקרן והפרשי ההצמדה ("המדד היסודילהלן: ")המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש _______ 
 סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

 
 ותוארך על פי דרישתכם.ערבות זו תישאר בתוקפה עד _________ ועד בכלל 

 
 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא

 
 

 __בנק: ___       תאריך: ________


