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 מסמכי המכרז – תוכן עניינים

 הזמנה להציע הצעות –מסמך א' 

פרטי המציע ותצהיר פירוט ניסיונו הקודם וניסיון קצין הבטיחות, לצורך  – (1א)מסמך 

  איכותיהוכחת עמידה בתנאי הסף ולצורך מתן ניקוד 

 

 (2א)מסמך 

 

– 

 

 תצהיר בדבר קיום דיני עבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 

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

   ציבוריים

 

 (4א)מסמך 

 

– 

 

 תצהיר כללי בדבר קיום דיני עבודה

 

 (5א)מסמך 

 

– 

 

 המציעהסכמת הצהרת 

 

 תיאום מכרז-תצהיר בדבר אי – (6א)מסמך 

 

 התחייבות בדבר מניעת שוחד – (7א)מסמך 

 

 תצהיר בדבר העדר הרשעה פלילית – (8א)מסמך 

 

 תצהיר תאגיד בשליטת אישה אישור ו – (9א)מסמך 

 

 אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה – (10א) ךמסמ

 

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

 

 מפרט השירותים  –מסמך ב' 

 טופס הצעת מחיר –מסמך ג' 

  ההתקשרות הסכם –מסמך ד' 

 

 זמסמכי הצעת הזוכה במכר – אנספח 

 סודיות התחייבות לשמירת – בנספח 

 בטיחות ןקציכתב הסמכה של   – נספח ג

 יםביטוחאישור קיום  – דנספח 

 בטיחות נספח – הנספח 
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 הזמנה להציע הצעות – מסמך א'

 כללי .1

"( היא חברה ממשלתית שאמונה על טיפול בכל סוגי הפסולות החברה"(החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ  1.1

, החברה מהווה זרוע ביצוע של מדינה לניהול פרויקט שיקום 2016המסוכנות המיוצרות בישראל. החל משנת 

 גם לשיקום מטמנות ומתחמים מזוהמים באסבסט.  2019קרקעות מזוהמות של המדינה והחל משנת 

ברה הם: טיפול בפסולות חומרים מסוכנים, שיקום קרקעות המדינה, שיקום תחומי פעילותה העיקריים של הח 1.2

מפסולת אסבסט, שיקום מטמנות מוניציפאליות, שיקום אתרים וקרקעות מזוהמים, מיחזור, ניטור סביבתי וגהות 

מיון  תעסוקתית, מעבדה אנליטית, שרותי ייעוץ ומידע בנושאי אקולוגיה וחומרים מסוכנים, יצוא פסולות, שרותי

 ואריזה. 

 קצין בטיחות בתעבורה למתן שירותי, 20/2021במסגרת מכרז מס'  מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעותהחברה  1.3

תנאים המפורטים במסמכי ל בהתאם הכול, והחברהעבור  (, בהתאמה"שירותי קצין בטיחות"-" והמכרז")להלן: 

 .להלן המכרז

 טבלת ריכוז מועדים רלוונטיים במכרז:להלן  1.4

 שעה מועד פעילות

 הגשה

 
18.3.21 

 

המועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 

 מטעם המציעים
4.4.21 

10:00 

 14:00 נאות חובב 18.4.21 המועד האחרון להגשת הצעות

 

המועדים המנויים לעיל באמצעות הודעה שתפורסם באתר מהחברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל אחד  1.5

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

בקשר  ולא תהיה להם כל טענה כלפי החברה חלה על המציעים במועדים המנויים לעיל,אחר שינויים האינטרנט 

 .ידיעה בעניין-לאי

 עיקרי ההתקשרות .2

http://enviro-services.co.il/
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ה או אי התאמה בין הוראות סעיף זה לבין הוראו/כללי בלבד. במקרה של סתירה  הואבסעיף זה  מובאהמידע אשר  2.1

 תגבר ההוראה הפרטנית.פרטנית ומפורשת אחרת שצוינה במסמכי המכרז, 

 המציע"( באמצעות קצין בטיחות שיספק קצין בטיחותהחברה מעוניינת לקבל שירותי קצין בטיחות בתעבורה )" 2.2

  ."(התקנות)" 1961-לחברה, ובהתאם לתקנות התעבורה, תשכ"א

כלים תפעולים הנמצאים באתר לפי רשימה המפורטת במפרט השירותים  וצי רכבים פרטיים בשירות  23-לחברה כ 2.3

מדובר על  .עבור הכלים המשנעים חומ"ס לחברה רישיון מוביל להובלת חומ"ס מסוג ז'רכבים.  34-ליסינג של כ

 להשתנות לפי צרכיה ודרישותיה של החברה. עשויהמת אשר רשימה קיי

 מפרט השירותים, שיכללו, בין היתר: -בהתאם למסמך ב' המציע יידרש לספק לחברה את השירותים  2.4

 לתקנות.  587 - 585פי התקנות, לרבות תקנות -שירותי קצין בטיחות בתעבורה על 2.4.1

 פיקוח בטיחות בתעבורה על הרכבים ועל הנהגים. 2.4.2

 במיון וקליטת נהגים חדשים כולל סיוע בראיונות ומבחני נהיגה.  סיוע 2.4.3

 טיפול ע"פ דרישות משרד התחבורה כולל רישומים ומעקב לנהגים. 2.4.4

 וועדת החברה ו/או כל ועדה הקשורה לבטיחות בתעבורה.ל סיוע 2.4.5

 מעקב טיפולים, תיקונים, רישוי וביטוח לרכבים.  2.4.6

ורף, קיץ, שעות עבודה ומנוחה וחידושים בתקנות לוקת חומר הסברה בנהיגת חחהדרכות נהגים ו 2.4.7

 התעבורה.

 .שייקלטו על ידי החברה או מפעיל חיצוני 6ריכוז וטיפול בדיווחי נוהל  2.4.8

 השיתוף פעולה עם ממונה הבטיחות של החברה ו/או נציגי החברה בתחקור של תאונות/עבירות תנוע 2.4.9

תן שירות, או רכבים אשר נכנסים לאתר או ליקויים הקשורים ברכבים או כלי תחבורה אחרים להם נו

 החברה. 

ומשתמשי הדרך באתר  החברההקשורה ברכבים ובכלים של  נציג החברהכל דרישה אחרת מאת  2.4.10

 החברה לרבות: אכיפה, יעוץ, השתתפות בוועדת בטיחות וכד'. 

מובהר כי ההתקשרות כפופה לחובת עמידה בתנאי התו הירוק. בתוך כך, החברה תהא רשאית  2.4.11

להתלות כניסתו של אדם לחברה בכפוף להצגת אישור המקובל על משרד הבריאות כתו ירוק או 

 . כל תו אחר שהחברה תאמץ

או מי מטעמו לא יורשו להיכנס לאתר מפאת אי עמידה בדרישות, החברה לא תישא  הספקבמקרה שבו  2.4.12

לפי ההסכם בין  בשום נזק שנגרם לספק ולא תשלם בגין שירותים שלא התקבלו או סופקו כנדרש

 הצדדים. 
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החל מיום חתימת  (36שלושים ושישה חודשים )של הסכם ההתקשרות בקשר עם מתן השירותים, יהיה לתקופה  2.5

 . "(תקופת ההתקשרותההסכם )להלן: "

 תעשייתי בנאות חובב לפי מפרט השירותים במסמך ב'. -בפארק האקוהשירותים יינתנו בחצר החברה  2.6

 תנאי סף .3

 תנאי סף מציע

 תנאי הסף המפורטים להלן:אחד מעל המציע לעמוד בעצמו בכל 

 .בישראל כדין תאגיד הרשום הואהמציע  3.1

 המציע מהווה עוסק מורשה. 3.2

 .1976-ניתן להתקשר עם המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 3.3

, 2019, 2018, 2017מהשנים  ללקוח אחד לפחות לאורך מלוא או חלקסיפק שירותי קצין בטיחות תעבורה המציע  3.4

2020 .  

 בטיחותהתנאי סף קצין 

 המציע לעמוד בכל אחד מתנאי הסף שלהלן: המוצע מטעםעל קצין הבטיחות 

 מעל שנה.  המציע מועסק אצלקצין הבטיחות  3.5

 לתקנות. 582הסמכה בהתאם לקבוע בסעיף  הוא בעלקצין הבטיחות  3.6

 לתקנות. 580המופעלים אצל החברה בהתאם לסעיף קצין הבטיחות מחזיק ברישיון נהיגה לסוגי הרכב  3.7

, 2017אחד לפחות לאורך מלוא או חלק מהשנים  לתאגידקצין הבטיחות סיפק שירותי קצין בטיחות תעבורה  3.8

2018 ,2019 ,2020  . 

 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

, המעיד כי המציע 1976-מס לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו ספקצירוף אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מ 4.3

, 1976 מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז

או שהוא פטור מלנהלם, וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם 

 מס לפי חוק מע"מ.

הוכחת עמידה בתנאי הסף  ךלצורוניסיון קצין הבטיחות, צירוף מסמך פרטי המציע ותצהיר פירוט ניסיונו הקודם  4.4

 (.1מסמך א)בנוסח  -  איכותיולצורך מתן ניקוד 
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, חתום על ידי מורשה 1976-, התשל"ותצהיר בדבר קיום דיני עבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים צירוף 4.5

 .(2)אבנוסח מסמך  -חתימה מטעם המציע 

בנוסח  - 1976-, התשל"ותצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים צירוף 4.6

 .(3מסמך א)

 , הכוללים את כל תנאי העסקתם.המציעהביטחון אצל  ןצירוף הסכמי עבודה בכתב של קצי 4.7

 הבטיחות, ברמת ההסמכה הנדרשת, לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף.ן הסמכה של קצי תעודתצירוף  4.8

 לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף.של קצין הבטיחות צירוף רישיון נהיגה רלוונטי  4.9

 רישום ספקים נוספים למכרז וקבלת "מסמכי המכרז להגשה"  .5

 .תנאי להגשת הצעה במכרז הוא רישום למכרז. מציע שלא נרשם למכרז לא יהיה רשאי להגיש הצעה במכרז 5.1

"(. בקשה לרישום") michrazim@escil.co.il מציע המבקש להירשם למכרז ישלח בקשה לרישום לכתובת דוא"ל 5.2

 בבקשה לרישום יש לכלול:

 שם המציע. 5.2.1

 ח.פ/ע.מ. 5.2.2

 שמו של איש הקשר מטעם המציע. 5.2.3

 כתובת דוא"ל איש קשר. 5.2.4

 מספר טלפון ליצירת קשר. 5.2.5

 מספר פקס. 5.2.6

 ".מציע רשום", ייחשב ל"מסמכי המכרז להגשהמציע שקיבל כמענה לבקשה לרישום את " 5.3

". אולם, כל הצעה תוגש אך ורק תוך שימוש בלבד לעיוןרנט הועלו מסמכי המכרז "מובהר כי לאתר האינט 5.4

 ".לעיון בלבדתוך שימוש במסמכי המכרז " ולא", מסמכי המכרז להגשהב"

שלא נרשם  ספק להגיש בקשה לרישום למכרז. מוזמניםרואים עצמם מסוגלים לספק את השירותים הספקים  5.5

 לעיל לא יהיה רשאי להגיש הצעה במכרז. ,1.4למכרז עד למועד האחרון הנקוב בסעיף 

 הבהרות ושינויים .6

 בפורמט הנ"ל:, בלבד Word בקובץ michrazim@escil.co.ilבדוא"ל  דניאל הוכמן למר יוגשושאלות הבהרה  6.1

במסמך  מס' הסעיף המסמך במכרזכותרת  מס' שאלה

 במכרז

 פירוט השאלה

mailto:michrazim@escil.co.il
mailto:michrazim@escil.co.il
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 . זה אך ורק באופןיש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו  6.2

 , יפורסמו באתר האינטרנט ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. שיינתנו, ככל לשאלות הבהרהתשובות  6.3

שיוגשו בכל צורה אחרת מהמפורטת לעיל, לא ייחשבו לשאלות  בעל פה, או שאלותשאלות שאלות טלפוניות,  6.4

ולא  הוו חלק ממסמכי המכרזילא  ,ת הבהרהולשאל ותכתשוב ייחשבולא יינתנו, ש ככלותשובות להן,  ,הבהרה

 .ישמשו לפירושו

במכרז "התנאי מסוג: תשובה כמתן יראו בכך  ,מועד האחרון להגשת הצעותלעד  השיבה החברה לשאלת הבהרהלא  6.5

 אליו מתייחסת שאלה ההבהרה נותר ללא שינוי".

ולא תהיה להם כל טענה כלפי , חלה על המציעים תשובות לשאלות הבהרההאחריות לעקוב באתר האינטרנט אחר  6.6

 ידיעה בעניין. -החברה בקשר לאי

 ההצעה .7

 הצעתו של המציע תכלול את המסמכים הבאים:

 .4כל המסמכים שעל המציע לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף, כאמור בסעיף  7.1

 קורות חיים של קצין הבטיחות. 7.2

 .(4בנוסח מסמך א) -צירוף תצהיר בדבר קיום דיני עבודה, חתום על ידי מורשה חתימה מטעם המציע  7.3

 .(5א)בנוסח מסמך  -המציע, חתומה על ידי מורשה חתימה מטעם המציע  הסכמת צירוף הצהרת 7.4

 .(6בנוסח מסמך א) -תיאום מכרז, חתום על ידי מורשה חתימה מטעם המציע -צירוף תצהיר בדבר אי 7.5

 .(7א) בנוסח מסמך -חתומה על ידי מורשה חתימה מטעם המציע צירוף התחייבות בדבר מניעת שוחד,  7.6

 .(8מסמך א) בנוסח - בדבר העדר הרשעה פליליתצירוף תצהיר  7.7

 .(9בנוסח מסמך א) -בשליטת אישה, ככל שהדבר רלוונטי  דבדבר תאגי צירוף תצהיר 7.8

 .(10בנוסח מסמך א) -צירוף אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה  7.9

 (.11בנוסך מסמך א) -תצהיר העדר ניגוד עניינים וזיקה אישית/עסקית  7.10

מורשי חתום בתחתית כל דף בחותמת המציע ובראשי תיבות של  כשהוא, הזמנה להציע הצעות -מסמך א'  7.11

 החתימה מטעמו.

כל דף בחותמת המציע ובראשי תיבות של מורשי החתימה  בתחתית ם, כשהוא חתומפרט השירותים -מסמך ב'  7.12

 מטעמו.

 ידי מורשה חתימה מטעמו.-מלא וחתום על, כשהוא טופס הצעת מחיר -מסמך ג'  7.13
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כשהוא חתום בתחתית כל דף בחותמת המציע ובראשי תיבות של מורשי החתימה , הסכם ההתקשרות -' דמסמך  7.14

 .מטעמו

כשהוא חתום בתחתית כל דף בחותמת המציע ידי החברה, -פורסם עלמסמך תשובות לשאלות ההבהרה, כפי ש 7.15

 .ובראשי תיבות של מורשי החתימה מטעמו

 אופן הגשת ההצעה .8

המציע שתכיל את כלל המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות  הצעת המציע תוגש במעטפה, ללא סימני זיהוי של 8.1

"(. מעטפת ההצעה)להלן: "ושם המציע " 2021/20מכרז מספר "אך ורק המשפט  המכרז. על גבי המעטפה ייכתב

 .יש לסגור את המעטפה היטב

 .ההצעה תוגש בעותק מקור. כל מציע מתחייב לשמור העתק מצולם של עותק המקור 8.2

במפעל החברה לשירותי איכות מעטפת ההצעה תופקדנה במסירה אישית, בלבד, בתיבת המכרזים הממוקמת  8.3

 הצעה שתוגש שלא בדרך זו, לא תיחשב כהצעה שהוגשה במכרז. .תעשייתי נאות חובב-הסביבה, פארק אקו

האחרון להגשת . לא ניתן יהיה להגיש הצעות לאחר המועד ההצעות יוגשו עד למועד האחרון להגשת הצעות 8.4

הצעות. הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות תיפסל. הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים עד המועד 

 האחרון להגשת ההצעות, לא תיחשב כהצעה שהוגשה במכרז.

החברה רשאית בכל עת, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת הצעות. הודעה על  8.5

 למציעים הרשומים, ותועלה לאתר האינטרנט.כך תועבר 

בהגשת הצעתו מביע המציע את הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל זאת לכל תנאי  8.6

 הסכם ההתקשרות ונספחי המכרז.

 תוקף ההצעה .9

החברה  .הצעות המועד האחרון להגשתמחודשים  (6) שישה לתקופה שלתעמוד בתוקפה מתחייב שהצעתו מציע  כל 9.1

מהמציעים להתחייב שהצעתם תעמוד בתוקפה לתקופה נוספת  לבקש , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,תהא רשאית

 בתום התקופה הראשונה.הצעתו  תפקעלבקשה  יענהמציע שלא  .( חודשים3) שלושה של

 לבחירת הזוכה המידהאמות  .10

 מהציון המשוקלל: %03 - ציון האיכות

ניקוד איכות יינתן בהתאם למסמכים שהוגשו על ידי המציע, ובהתאם לראיון שיתקיים עם המציע וקצין הבטיחות.  10.1

  בנוסף לכך, החברה רשאית להתחשב במידע המצוי בידי החברה ו/או הגיע אליה מצד שלישי. 

 יינתן על פי אמות המידה כדלהלן: -נק'  30סך כולל של  -ניקוד ציון האיכות  10.2
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ניקוד  שיטת הניקוד קריטריון  

 מקסימלי

מהמציע התרשמות ועדת מכרזים  

 ומקצין הבטיחות

 מהצעת המציע תתרשםהחברה 

תהא המציע וכן עם  ראיוןומ

רשאית לשוחח עם אנשי הקשר 

שצוינו בהצעתו של המציע ו/או 

להשתמש בכל מידע שיתקבל 

לידיה, לרבות ניסיון קודם של 

החברה, ותעניק לו ניקוד בהתאם 

לחוות דעת שיתקבלו אודות 

שניתנו להם ע"י  םשירותיה

 המציע.

בראיון ועדת האיכות תתרשם 

 מניסיונו של קצין הבטיחות

, בין היתר מהכשרתו, המוצע

מקצועיותו, פרויקטים שליווה 

 בעבר בתחום השירותים ועוד.

 קצין הבטיחותמובהר, כי 

מחויב להגיע ריאיון. לא הגיע 

לראיון, תיפסל  קצין הבטיחות

 הצעתו של המציע.

**החברה תהא רשאית להחליט 

על קיום הראיון באמצעות 

Video Conference -  במקרה

זה התחברות לשיחה שקולה 

 ל"התייצבות"**

30 

 

 30  סה"כ

 

יובהר כי המידע הנדרש לשם קביעת ניקוד האיכות לפי הקריטריונים שבטבלה לעיל, יומצא ע"י המציע בין היתר  10.3

, ובלבד שאין הדבר מהווה מידע לפי שיקול דעתוולהוסיף , כאשר המציע רשאי לציין (1א) ךמסמבאמצעות מילוי 

 . ה על תנאי המכרזיהסתייגות או התנ

המידה לעיל, לרבות הערכת שביעות רצון הלקוחות תהא לפי שיקול דעתה הבלעדי של קביעת הניקוד לפי אמות  10.4

 החברה והיא תהא רשאית להתחשב בחוות דעת של ממליצים.

ועדת המכרזים ו/או החברה יהיו רשאים לערוך בירורים ולקבל המלצות ו/או התייחסויות הן ביחס לאנשי קשר  10.5

ביחס לכל אדם או גוף אחר, ולא תהא מוטלת עליהם כל חובה, בכל שלב  (, והן1א) ךאותם ציין המציע על גבי מסמ

שהוא, לגלות את תוכן הבירורים או ההתייחסויות או ההמלצות, ו/או את זהות מוסרי המידע, למציע הרלוונטי, או 

מידע, לכל מציע אחר, וזאת, בין היתר, לאור הצורך לשמור על אמינות המידע המתקבל, ושמירת זכויות מוסרי ה

 והמציע מקבל על עצמו תנאים אלו.
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בלי לגרוע מהאמור לעיל, ומבלי להטיל עליה את החובה לעשות כן, החברה  רשאית, אך לא חייבת, על פי שיקול מ 10.6

כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר ניסיונו, מומחיותו,  –לאחר הגשת ההצעות  –דעתה הבלעדי, לדרוש מכל מציע 

והאמצעים העומדים לרשותו לבצע עבודות מהסוג ובהיקף של העבודות נשוא ההליך, וכן תהא מיומנותו, כישוריו 

רשאית לדרוש ראיות בדבר הרמה המקצועית של המציע, והמציע יהיה חייב לספק לחברה את מלוא המידע להנחת 

 דעתה.

ניסיון זה, לטוב ולרע.  החברה רשאית להתחשב בניסיון קודם עם המציע עם גורמים אחרים ככל שידוע לחברה על 10.7

 .ככל שלחברה ניסיון קודם עם המציע

 מהציון המשוקלל: %07 - המחירניקוד  .11

 . השירותיםהצעת המחיר, את הצעתו הכספית למתן  –המציע יידרש לציין בטופס ג'  11.1

 מציון המציע.  70%הצעת המחיר( יהווה  –הניקוד עבור הצעת המחיר )כהגדרתה במסמך ג'  11.2

את הצעתו באופן מלא, ובכלל זה לנקוב במחיר ביחס לכל הפרטים שמילויים נדרש במסגרת על המציע למלא  11.3

תהא החברה רשאית לפסול  –הצעת המחיר המוגשת על ידו. לא נכתב מחיר מוצע לגבי אילו מן הפרטים כאמור 

 .", וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי0או לראות את המחיר כמחיר כ" את ההצעה

 במסמך ג'בטבלה הקבועה  מתן השירותיםופס הצעת המחיר את המחיר המוצע לחודש עבור על המציע לציין בט 11.4

 שלהלן.

 הצעת המחיר אינה כוללת מע"מ. 11.5

סך  -מציע אשר יגיש את הצעת המחיר הנמוכה ביותר יקבל את הניקוד המקסימאלי תחת רכיב ההצעה הכספית  11.6

 יה, בהתאם לנוסחה הבאה:ויתר ההצעות ידורגו באופן יחסי אל -נקודות  70כולל של 

(P1/P2)*70 = T       

 כאשר:

Tניקוד להצעה הנבדקת= 

P1מחיר של ההצעה הזולה ביותר= 

P2מחיר של ההצעה הנבדקת= 

 שללמען הסר ספק, מובהר כי התמורה אשר תוצע על ידי המציע הזוכה תהווה תשלום מלא ושלם בגין שירותיו  11.7

וכיוצ"ב, ללא יוצא מן הכלל, והמציע לא יהיה זכאי לכל  התחזוקההמציע, לרבות כל הפעולות, הטיפול, המטלות, 

תמורה אחרת ו/או נוספת בגין שירותיו, יהא היקף העבודה והשירותים שיידרש ממנו אשר יהא, ובכלל זה לא יהיה 

 .יעות, חניה, צילומים, שליחויות וכיוצ"בזכאי להחזר הוצאות שהוציא בקשר עם מתן השירותים, לרבות נס

 סיכום הציונים ובחירת זוכה 11.8

 ההצעה בעלת הניקוד המצטבר הגבוה ביותר )איכות + מחיר( תיקבע כהצעה הזוכה. 11.8.1
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החברה תהא רשאית שלא לקבל הצעות אשר לפי שיקול דעתה יהיו בלתי סבירות, או שיחרגו מהתקציב  11.8.2

המחירים שיוצעו במסגרתן, והפערים בהם יצביעו על קיומה של העומד לרשות החברה ו/או הצעות אשר 

 תכסיסנות.

מובהר בזאת כי החברה רשאית לבטל את ההליך מכל סיבה שהיא, לרבות סיבות תקציביות, לפי שיקול  11.8.3

 דעתה.

החברה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה גם לאחר פתיחת ההצעות  11.8.4

 לשימוע לקבלת הבהרות בדבר הצעתם.ו/או לזמנם 

, במכרזאת הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי לבחור זוכה "כשיר שני"  שומרתהחברה  :כשירים נוספים 11.8.5

שיהיה המציע שהצעתו תזכה לציון הסופי השני בגובהו, לאחר המציע הזוכה. היה ומכל סיבה שהיא, לא 

רה ו/או לאורך תקופת ההתקשרות לא עמד הזוכה ייחתם הסכם התקשרות עם המציע הזוכה על ידי החב

בהתחייבות כלשהי מהתחייבויותיו, וכתוצאה מכך בוטל ההסכם עמו או בוטל חלק ממנו,  במכרזהראשון 

תהיה רשאית החברה לאשר התקשרות לגבי מתן השירותים או כל חלק מהם עם ה"כשיר השני" שנבחר 

ופן דומה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבחור בזוכה לפי סעיף זה, בכפוף לאישור ועדת מכרזים. בא

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

 

 הודעה על זכייה והתקשרות  .12

כל הודעה אחרת,  .חתומה בידי המוסמך לכך מטעם החברה כאשר היאבכתב, ימסר למציע הזוכה הודעת זכייה ת 12.1

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

זאת, אלא אם כן כנכרת בין הצדדים.  ,על כל תנאיו ונספחיו ,יחשב הסכם ההתקשרותיההודעה וקבלת עם משלוח  12.2

 .הסכם ההתקשרות לכריתתכתנאי  ,שעל המציע הזוכה למלאמסמכי המכרז קובעים תנאים 

 הזכייה:  בהודעתתוך הזמן הנקוב בימציא לידי החברה  המציע הזוכה 12.3

 ידי המציע.-את ההסכם על נספחיו, כאשר הוא חתום על: הסכם ההתקשרות 12.3.1

 .בהתאם להתחייבויות המציע תחת נספח הביטוח )נספח ד'( :אישור על עריכת ביטוחים 12.3.2

תהיה רשאית החברה, לפי שיקול , לידי החברה את המסמכים בתוך הזמן הנקוב בהודעת הזכייהלא המציא המציע  12.4

 או להאריך את הזמן הנקוב ;ואת זכייתו של המציע הזוכה במכרזדעתה הבלעדי, לבטל את הסכם ההתקשרות 

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

 סמכויות ועדת המכרזים .13

ועדת )להלן: " של החברה מכרז זה, ועדת המכרזיםמסמכי  פי-לדין ו/או ע על פי כללה המוקנות  סמכויותהמבלי לגרוע מ

 :כדלקמן ולהחליט, תהא רשאית לפעול "(המכרזים
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שנה שימונו מ למנות ו/או להפעיל סמכויותיה על פי דין ו/או בהתאם להוראות מכרז זה באמצעות ועדה ו/או ועדות 13.1

 .לשיקול דעתה הבלעדי גורמים מקצועיים שימונו על ידיה, בהתאםעל ידיה ו/או באמצעות צוותים ו/או 

 הצעתו או לתקן את הצעתו מסמך, היתר, אישור, רישיון או כל מסמך אחר, להשליםל צירףפשר למציע אשר לא לא 13.2

  .ועדת המכרזים ידי-עלמן שיקבע זתוך פרק 

לאפשר למציע אשר לא פירט בהצעתו פרטים שנדרש לפרט, להשלים או לתקן את הצעתו תוך פרק זמן שיקבע  13.3

 ידי ועדת המכרזים. -על

הבהרות בנוגע להצעתו או בבקשה לקבלת נתונים  בבקשה לקבלתבכתב או בדרך של שימוע, לפנות למציע  13.4

 .שתמצא לנכון ומסמכים נוספים לצורך בדיקת הצעתו, והכל כפי

לשימוע בפני  לפסול הצעת מציע אשר לא השלים את הפרטים הנדרשים בקשר עם הצעתו או אשר לא התייצב 13.5

 .ועדת המכרזים, במועדים אותם קבעה החברה

עיניה  לפי ראות ,ככל שנדרש לכך לרבות, אך לא רק, אל ממליצים שהמציע ציין בהצעתו, כל צד שלישילנות לפ 13.6

המציע בהתאם לניסיון  שר למידע שמסר המציע, וכן להשתמש במידע הקיים עללצורך לבירור ואימות פרטים בק

 .החברה עם המציע, ככל שקיים, לצורך הערכת הצעתו

ההצעה, לרבות  לצורך בחינת, לעשות שימוש במידע אודות המציע, בין אם נוצר לפני הגשת הצעתו ובין אם אחרי 13.7

 .בחינת עמידת המציע בתנאי הסף

ציין כל הסתייגות ו/או התניה לגבי  אשר ערך שינוי, השמטה או תוספת במסמכי המכרז, או לפסול הצעת מציע, 13.8

במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, ולחילופין לראות  התנאים המופיעים בהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין

 .ההתניה כאילו לא נעשו/הסתייגות את השינוי ו/או התוספת ו/או ההסתייגות

השירותים נשוא מכרז  השנים האחרונות עסק באספקת 4-ו/או לדחות הצעתו של מציע אשר בזמן כלשהו בסול לפ 13.9

כתוצאה מהפרת חוזה ו/או מציע אשר  שנים הופסקה או נפסלה עקב או 4זה עבור החברה וההתקשרות עימו באותן 

לרבות מקרה/ים של תרמית, חוסר ו/או כושל עימו,  השנים האחרונות היה לחברה ניסיון שלילי ו/או רע 4במהלך 

עמידה בהצעתו במסגרת הליך מכרזי לאספקת השירותים נשוא מכרז  אמון, התנהלות בלתי הגונה וראויה מצידו, אי

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

מחזיק בלפחות מחצית ממניות המציע ו/או דירקטור ו/או בעל מניות ה עצמו המציע –לעניין סעיף זה "מציע" לרבות 

 ו/או שותף )היה ומדובר בשותפות(.  1968-, תשכ"חכהגדרתו בחוק נירות ערך יחיד ו/או בעל שליטה

פניית מי מהמציעים, את המועדים הקבועים במכרז זה,  פי-עלביוזמתה ו/או  ,לדחות, לפי שיקול דעתה הבלעדי 13.10

 .כולם או חלקם

 ת את תנאי המכרז עד למועד האחרון להגשת הצעות.לתקן או לשנו 13.11
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לא לקבל הצעה של מציע אשר לפי שיקול דעתה, ההרשעות ו/או ההליכים המתנהלים לגביו או לגבי מי מחזיק  13.12

או  (8במסמך א)מן הבעלות בו ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו המפורטים  25%-בלמעלה מ

 מצדיקות זאת. ,נסיבותיהן

או הצעה  לקבל את ההצעה הזולה או היקרה ביותר או בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר )לפי העניין( אל 13.13

 .כלשהי

ודאיות ו/או  לא לקבל כל הצעה ו/או לפסול הצעות אשר ימצאו על ידיה כבלתי סבירות ו/או לא בהירות ו/או לא 13.14

 ככל שנערך. ,הכתכסיסניות ו/או כסוטות משמעותית מן האומדן הפנימי של החבר

 .הדיןהמכרז ולנהל מו"מ עם המציעים ו/או מי מהם וזאת כל אימת שהדבר מתאפשר בהתאם להוראות  13.15

לפצל את ביצוע העבודות בין שני מציעים, או יותר, או להתקשר עם מציע לביצוע חלק מהעבודות בלבד, וזאת  13.16

 אופן בלתי סביר.מקום שבו מחירם של חלק או חלקים מהעבודות תומחר לפי שיקול דעתה ב

 לבחור כשיר נוסף או כשירים נוספים במכרז.  13.17

 .בהצעה לתקן כל טעות חשבונאית או אריתמטית 13.18

 לבטל את המכרז מחמת כל טעות שנפלה בהכנת המכרז או במסמכי המכרז. 13.19

 לא תהיה למציע כל טענה או תביעה כלפי החברה בשל הפעלת סמכויות ועדת המכרזים. 13.20

 על ידי בית המשפט במכרזתנאי שינוי או ביטול  .14

, תהיה רשאית החברה, יש לשנות או לבטל את התנאי ונפסק כי בית משפט,מכרז זה בפני ב לתנאיהובא ענין הנוגע  14.1

כלפי או תביעה ולא תהיה למציעים כל טענה  ,או להמשיך במכרז לבטל את המכרזלפי שיקול דעתה הבלעדי, 

  החברה בעניין.

 במסמכי המכרז עיוןהזכות  .15

יצרף להצעתו מכתב בכותרת  ,"(המידע הסודי)להלן: " מציע הסבור שהצעתו כוללת סוד מסחרי או סוד מקצועי 15.1

 :פירוט , על ידימידע סודיהיכן לטענתו נכלל בהצעתו  המציע יסמןזה מידע סודי בהצעה". במכתב "

 .בו נכלל המידע הסודי המסמך בהצעה כותרת 15.1.1

 בו נכלל המידע הסודי.מספר הסעיף  15.1.2

 לזיהוי מדויק של המידע הסודי.כל פרט אחר  15.1.3

אותו בלעיין במידע כי לא יורשה לו  ודיהסכמה מצהדבר הווה מידע בנושא או מסוג מסוים כמידע סודי, ימציע ימן ס 15.2

 .כלפי החברה בעניין או תביעה סוג הנכלל בהצעה של מציע אחר, ולא תהיה כל טענהמאותו או  נושא

למציע על מנת שיסמן בהצעתו מידע סודי, אף אם לא צירף מכתב סודיות להצעתו, ועדת המכרזים רשאית לפנות  15.3

 לרבות לאחר זכייה במכרז.
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, והיא רשאית לדחות, לקבל או לקבל של ועדת המכרזים הבלעדי המסורה לשיקול דעת עיון ניההחלטה בעניי 15.4

כמידע סימן מידע זה מציע אם  אףבכלל זה, ועדת המכרזים תהיה רשאית להתיר עיון במידע  .חלקית בקשה לעיון

 סודי.

 אחריותפטור מ .16

, לרבות עקב מכרזה עקבאו לנזקים שייגרמו להם  יםמציעשיוציאו ההחברה אינה נושאת באחריות להוצאות  16.1

ביטול המכרז, או כל החלטה על , במכרז הגשת הצעותיהם, השתתפותםבדיקותיהם, פעולותיהם, , עניינותםהת

 .מכרזלגבי ההחלטה אחרת שתקבל החברה 

 

 

 סודיות .17

למעט  למכרז או להסכם ההתקשרות, המציע מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על ידי החברה בקשר 17.1

 .דיןמידע שהוא נחלת הכלל או המחויב בגילוי לפי 

 קבלני המשנה שלו או כל מי מטעמו. ,שלוחיו עובדיו,, מנהליו על ידילשמירת סודיות כאמור גם מתחייב המציע  17.2

 המציע מתחייב לציית לכל הוראות החברה בכל הנוגע לשמירת סודיות. 17.3

 הודעות .18

, בדואר אלקטרוני או בפקסימיליה לפי הכתובות ומספרי רשום הודעות למציעים יכול שתשלחנה בדואר 18.1

 . ק כל מציע שנרשם למכרזהפקסימיליה שסיפ

 שעות ממועד המשלוח.  72הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך  18.2

ובלבד  ,שעות ממועד המשלוח 24הודעה שנשלחה בפקס או בדואר אלקטרוני תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך  18.3

 . שהתקבל אישור אלקטרוני על שליחת הפקס או לא התקבלה הודעה אלקטרונית כי הדואר האלקטרוני לא נשלח

לתיבת הדואר  או מספר הפקס, לקבלת הודעה אשר נשלחה על ידי החברה לכתובת-לא תתקבל כל טענה בנוגע לאי 18.4

 .בהרשמה למכרזאם זו נשלחה בהתאם לפרטים שסופקו על  ,האלקטרוני של מי מהמציעים

 ובמידע במסמכים במסמכי המכרזהחברה זכויות  .19

ובמידע  המכרז לעשות כל שימוש במסמכי אין .לחברהשייכים  ,המכרז במסמכיובמידע  כל הזכויות במסמכי המכרז 19.1

 .המכרזאלא לצורך , המכרז במסמכי

 סמכות שיפוט ייחודית .20

הנוגע למכרז זה תהא של בתי המשפט המוסמכים בעיר תל  הליך משפטיהסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל  20.1

 .יפו-אביב
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 בע"מהחברה לשירותי איכות הסביבה         

 

 

 

 

 

 

פרטי המציע ותצהיר פירוט ניסיונו הקודם וניסיון קצין הבטיחות, לצורך הוכחת עמידה  –( 1א)מסמך 

 בתנאי הסף ולצורך מתן ניקוד איכותי

 פרטים על המציע .1

         :המציע שם 1.1

         :הזיהוי מס' 1.2

         :המציע )כולל מיקוד( מען 1.3

         :הקשר אצל המציע איששם  1.4

         :תפקיד איש הקשר 1.5

         :טלפון קווי 1.6

         :טלפון נייד 1.7

         :פקסימיליה 1.8

         :דואר אלקטרוני 1.9

 

 

למסמכי המכרז ומתן ניקוד  4.3הקבוע בסעיף  לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף של המציע תצהיר פירוט ניסיון קודם .2

 איכות
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כאמור בתנאי הסף בטיחות תעבורה שירותי העניק המציע שלהם  לקוחותאת על המציע לפרט בטבלה שלהלן  2.1

( מספר העובדים המועסקים 2)( שם הלקוח; 1את הפרטים הבאים: )ובפרט  ,למסמכי המכרז 4.3הקבוע בסעיף 

( פרטי איש קשר אצל 5; )שסופקו ( פירוט מהות השירותים4( תקופת מתן השירותים ללקוח )3)אצל הלקוח; 

 הלקוח.

 

 

 

 

 

 מובהר כי בטבלה זו תעשה וועדת המכרזים שימוש גם באשר לניקוד האיכות. 

מס' עובדים  שם הלקוח 

אצל המועסקים 

 הלקוח

תקופת מתן 

 השירותים 

פרטי איש קשר  פירוט מהות השירותים שסופקו

אצל הלקוח )שם, 

תפקיד, טלפון, 

 דוא"ל(

1      

2      

3      

4      

5      

 

כי כל הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מידי על כל שינוי באחר או יותר הריני מצהיר 

 מהפרטים שמסרתי.

         

חתימה וחותמת   כתובת רשומה  ח.פ  שם המציע  תאריך

 המציע
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 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 להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, 

 ו דלעיל וחתם עליו בפני.אישר נכונות תצהיר

_______________________ _______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך

 

 

למסמכי  8.3לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף הקבוע בסעיף טיחות מטעם המציע תצהיר פירוט ניסיון קודם של קצין הב .3

 המכרז ומתן ניקוד איכות

שירותי בטיחות תעבורה כאמור בתנאי לפרט בטבלה שלהלן את התאגידים שלהם העניק  קצין הבטיחותעל  3.1

 הלקוח לו( שם 2( שם קצין הבטיחות; )1: )ובפרט את הפרטים הבאים: ,למסמכי המכרז 3.8הסף הקבוע בסעיף 

ר אצל ( פרטי איש קש5( פירוט מהות השירותים שסופקו; )4( תקופת מתן השירותים )3את השירות; )העניק 

 הלקוח.

שם התאגיד/  

מקום עבודה 

 קודם

תקופת מתן 

 השירותים 

פרטי איש קשר אצל התאגיד  פירוט מהות השירותים שסופקו

 )שם, תפקיד, טלפון, דוא"ל(

1     

2     

3     

4     

5     

 

 אני מועסק אצל המציע מעל שנה.  3.2
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 העסקההסכם עבודה בכתב, הכולל את כל תנאי ה יש לצרף. 

 לתקנות. 582אני בעל הסמכה בהתאם לקבוע בסעיף  3.3

 תעודת הסמכה של קצין הבטיחות, ברמת ההסמכה הנדרשת, לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף. יש לצרף 

 לתקנות. 580אני מחזיק ברישיון נהיגה לסוגי הרכב המופעלים אצל החברה בהתאם לסעיף  3.4

 רך הוכחת עמידה בתנאי הסף.רישיון נהיגה רלוונטי של קצין הבטיחות לצו יש לצרף 

 

 

 

 

מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מידי על כל שינוי באחר  ,קצין הבטיחותאני, 

 או יותר מהפרטים שמסרתי.

         

קצין שם   תאריך

 הבטיחות

קצין  תחתימ  כתובת רשומה  ח.פ 

 הבטיחות

 

 

 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 

י יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, ולהתחייב בשם המציע, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכ

 אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

_______________________ _______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך
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 בדבר קיום דיני עבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תצהיר –( 2א)מסמך 

 

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

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

ה "( שהוא הגוף המבקש להתקשר עם החברהמציעאני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן: " .1

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

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

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

פי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, -עבירה על –משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

(, או לחלופין, המציע ו/או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי 1987 -, או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז1991-תשנ"א

 עד האחרון להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.עבירות )כהגדרתן לעיל(, אולם במו

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

 

________________ 

 חתימת המצהיר

 

 אישור עו"ד 
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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

 

 

 

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

 

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

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

 

 

"( שהוא הגוף המבקש להתקשר עם החברה המציעאני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן: " .1

 "(. אני מצהיר/ה כי אני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.החברהלשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: "

 במשבצת המתאימה: Xסמן  .2

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

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

חלות על )להלן: ''חוק שוויון זכויות''(  1998-שים עם מוגבלות, התשנ"חחוק שוויון זכויות לאנל 9במקרה שהוראות סעיף  .3

 במשבצת המתאימה: x, נדרש לסמן המציע

 עובדים. 100 -המציע מעסיק פחות מ 3.1

 עובדים או יותר. 100המציע מעסיק  3.2

 במשבצת המתאימה: Xנדרש לסמן  עובדים או יותר 100מעסיק במקרה שהמציע  .4

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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 במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, לשם המציע מתחייב כי ככל שיזכה 4.1

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות הצורך, לשם זכויות, ובמקרה לחוק שוויון 9סעיף  לפי חובותיו יישום בחינת

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

)במקרה  פעל ליישומןזכויות, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו,  לחוק שוויון 9סעיף  לפי חובותיו

 שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות, שלגביה נתן התחייבות זו(.

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

 ימים ממועד ההתקשרות. 30החברתיים, בתוך 

 

____________________ ____________________ ____________________ 

 חתימה תאריך שם

 

 

 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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 בדבר קיום דיני עבודהכללי תצהיר  –( 4א)מסמך 

"( שהוא הגוף המבקש להתקשר עם החברה המציעאני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן: " .1

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

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

 חותהבטי פקודת 1945 )הודעה(; יד משלוח ומחלות תאונות פקודתעל המועמד כמעסיק לצורך ביצוע העבודות ובין היתר: 

חוק  ;1951-, תשי"אחוק שעות עבודה ומנוחה ;1949-חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט ;1946 בעבודה

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

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

חוק הסכמים  ;1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה ;1967-חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז ;1959

חוק עובדים  ;1988-חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח ;1987-וק שכר מינימום, תשמ"זח ;1957-קיבוציים, תשי"ז

פרק ד' לחוק שוויון  ;1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו ;1991-זרים )העסקה שלא כדין(, תשנ"א

 קיבוציים, הסכמים חוק ;1998-לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח 8סעיף  ;1998-זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח

חוק  ;2000-לחוק מידע גנטי, תשס"א 29סעיף  ;2001-תשס"א ולהתפטרות, לפיטורים מוקדמת הודעה חוק ;1957-תשי"ז

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

 .1997-תשנ"ז תקין(,ה במינהל או המידות בטוהר ופגיעה עבירות )חשיפת עובדים

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

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

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/EF5DCC9A-852D-4F5E-8C22-8DA0CF8F4C25.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=291586
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=291586
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A7A9F028-3364-4657-B55B-519576164BBD.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255262
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
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נסות אני מצהיר כי לא נקנסתי על ידי מפקח עבודה בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, ביותר משני ק .5

 בשל הפרת דיני העבודה.

 

__________ ____________________ 

 שם המצהיר+ חתימה תאריך

  

 

 

 אישור עו"ד

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

_________________, והמוסמך לתת תצהיר זה המוכר לי באופן אישי/אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה 

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.

_______________________ _______________________ 

 חתימת עוה"דחותמת +  תאריך

 המציעהסכמת הצהרת  –( 5א)מסמך 

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

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

"( שהוא הגוף המבקש להתקשר עם החברה המציע)להלן: "אני נותן תצהיר זה בשם ________________________  .1

 "(. אני מצהיר/ה כי אני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.החברהלשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: "

הריני מאשר כי הבנתי את כל האמור במסמכי המכרז וכן בדקתי את כל הגורמים הקשורים בביצוע השירותים ו/או העלולים  .1

 ליהם, והנני מצהיר כי המציע הוא בעל הידע, המומחיות והניסיון הדרושים למתן השירותים נשוא מכרז זה. להשפיע ע

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

 השירותים ומתחייב לפעול על פיהם. ההתקשרות, והריני מכיר את כל הדינים המתייחסים למתן

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

המציע מתחייב לתת את השירותים בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז לפי המחירים שנקב בהצעתו, והוא מקבל על  .4

 השירותים האמורים לשביעות רצונה המלא של החברה.עצמו לבצע את 

בהגשת הצעתו זו, מתחייב המציע כי היה ותתקשר עמו החברה בהסכם, הוא ינהג על פי ההסכם שצורף למסמכי המכרז  .5

ולמפרט השירותים שצורף למכרז, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על פי כל האמור בנספחים להסכם 

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



– 24 – 

 

בחתימתו על מסמכי המכרז, מצהיר המציע, כי כל העובדות והמצגים אשר נתן לחברה במהלך ההליך המכרזי הם נכונים  .6

 ומדויקים, וכך יישארו במהלך תקופת ההסכם.

זו היא ביסוד הסכמת החברה להשתתפות המציע ו/או לזכייתו במכרז וכי החברה שומרת אני מצהיר כי ידוע למציע שהצהרה  .7

התאמה -לעצמה את הזכות לבדוק את כל המצגים האמורים )לרבות לאחר שלב ההודעה על הזוכה(. ידוע לי כי במקרה של אי

מו, אם יזכה במכרז, ולא תהא מכל מין וסוג, תהא החברה זכאית לפסול את הצעת המציע ו/או לבטל את ההסכם שיחתם ע

 למציע כל טענה בקשר לעניין זה.

על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, המציע מתחייב לתת את השירותים המפורטים במסמכי המכרז  בהסתמך .8

 בתמורה להצעת המחיר שבמסמך ג' המוגש יחד עם הצעה זו. 

ם את מלוא התמורה המבוקשת על ידו בגין קיום מלוא התחייבויותיו ידוע לי כי הסכומים בהם נקב המציע הם סופיים וכוללי .9

פי כל מסמכי המכרז ולא ישתנו מכל סיבה שהיא, לרבות לא עקב שינוי בשכר עובדים ו/או שינויים במיסוי ו/או שינויים -על

 במחירי התשומות. 

ז, כולן או מקצתן, תהא החברה פטורה מכל אני מודע לכך כי אם לא ימלא המציע אחר התחייבויותיו הכרוכות בזכייה במכר .10

 .התחייבות כלפיו ותהא זכאית למסור הזכות למתן השירותים למשתתף אחר

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

 ל הצעה זו.במכרז, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתו ע

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

 

         

חתימה וחותמת   כתובת רשומה  ח.פ  שם המציע  תאריך

 המציע

 

 הצהרת מורשי חתימה )ימולא אם המציע הוא תאגיד(

מוגשת ההצעה, וכי אנו רשאים לחתום הרינו מצהירים כי הצעה זו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו 

 בשם המציע על הצעה זו.

 

_____________ _____________ 
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 מס' זיהוי שם מורשה החתימה מטעם המציע

_____________ _____________ 

 מס' זיהוי שם מורשה החתימה מטעם המציע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תיאום מכרז-תצהיר בדבר אי –( 6א)מסמך 

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

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

ה "( שהוא הגוף המבקש להתקשר עם החברהמציעאני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן: " .1

 "(. אני מצהיר/ה כי אני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.החברהלשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: "

 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, הסדר או קשר עם  .3

 או עם מציע פוטנציאלי אחר.  מציע אחר

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

 לעיל(.  3יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 

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

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

 . מתחרה ו/או עם מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זהעם 

 במקום המתאים Vיש לסמן 
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 ידיעתי, המציע ו/או מי מנושאי המשרה במציע, לא נמצאים כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז. למיטב 

 אם כן, אנא פרט:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

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

 .1988-תשמ"ח

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

 

         

 חתימת המצהיר  שם המצהיר  חותמת המציע  שם המציע  תאריך

 

 

 אישור עו"ד 

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

_________________, והמוסמך לתת תצהיר זה המוכר לי באופן אישי/אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה 

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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 התחייבות בדבר מניעת שוחד  –( 7א)מסמך 

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

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

"( שהוא הגוף המבקש להתקשר עם החברה המציע________________________ )להלן: "אני נותן תצהיר זה בשם  .1

 "(. אני מצהיר/ה כי אני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.החברהלשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: "

מתן, קבלה או שידול אני מתחייב/ת בזאת כי המציע ו/או עובדיו ו/או כל גורם אחר מטעמו לא היה מעורב בהצעה, הבטחה,  .2

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
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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 

את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן,  ולהתחייב בשם המציע, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר

 אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

_______________________ _______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך

 

 

 

 

 

 

 

 

 תצהיר בדבר העדר הרשעה פלילית –( 8מסמך א)

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

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

"( שהוא הגוף המבקש להתקשר עם החברה המציעאני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן: " .4

 "(. אני מצהיר/ה כי אני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.החברהלן: "לשירותי איכות הסביבה בע"מ )לה

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

בירה פלילית , או בעבירה פלילית שיש עמה קלון, או בע1997-או חוק שירותי הובלה, תשנ"ז 1993-המסוכנים, תשנ"ג

( השנים שקדמו להכנתו של תצהירי זה, וכן, למיטב ידיעתי, לא 10הכרוכה באלימות או בעבירת מרמה, שבוצעה בעשר )

מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור. הכל למעט ההרשעות 

ת כאמור יש לפרט כל הרשעה ואת כלל נסיבותיה באופן מלא ומרחיב תוך בעניינים כמפורט להלן )ככל שיש הרשעו

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

 

________________________________________________________________________ 



– 29 – 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

________________ 

 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 

נשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, ולהתחייב בשם המציע, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעו

 אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

_______________________ _______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך

 

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

 

אישור רואה 

 חשבון לעניין שליטת אישה

 הגדרות

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

 מאלה:

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

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

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

 .ריק זה עמוד להגיש יש, מתקיים לא אם. המציע אצל מתקיים ואכן רלוונטי אם לצרף יש
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נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין,  מחזיקה בשליטה

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

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

 כאמור בעסק אף אם תוארו שונה.

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוציאו לציבור על  עסק

 פי תשקיף או שותפות הרשומה בישראל.

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

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

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

 .תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה תצהיר

 

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

 היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר.

 

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

 

אני גברת ____________, ת.ז ____________, שם העסק ____________, ח.פ_______ מצהירה בזאת כי העסק נמצא 

 לעניין עידוד נשים בעסקים. 2002 –(, התשס"ג 15בשליטתי בהתאם לתיקון לחוק חובת המכרזים )מספר 

 

________________ ________________ ________________ ________________ 

 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 _________________, והמוסמך לתת תצהיר זה 
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בשם המציע, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, ולהתחייב 

 אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

_______________________ _______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך

 

 

 

 אישור רואה חשבון

מאשר בזאת כי המציע _____________  הוא עסק בשליטת אישה כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(,  אני רו"ח ___________

 .1981-התשמ"א

 

המחזיקה בשליטה בעסק ______________, ח.פ __________ הינה גברת _____________ ת.ז _________________ 

. 

 

 

 

 

 אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה -( 10מסמך א)

 

 

 תאריך: ________  לכבוד

   החברה לשירותי איכות סביבה בע"מ

    40רחוב יצחק שדה 

   67212אביב, -תל

 א.ג.נ.,
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 אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה הנדון:

 

"( מאשר בזה כי המציע המציעאני הח"מ _______ ____________עו"ד/רו"ח של _______ ____________)להלן: "

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 כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי 

ל המציע ועל פי כל דין לחתימת המציע על מסמכי המכרז ולהגשת הצעתו למכרז; וכי מר/גב'  ____________ומר/גב' ההתאגדות ש

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

 

 

 

 

 

 

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

 

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

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

 היעדר ניגוד עניינים .א

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

ה כלשהי, ובין אם לאו אשר יש בהתקשרות אחרת, בין אם עסקית, מקצועית או אישית, בין בשכר או תמורת טובת הנא

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

 כאמור. 

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

 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 התקשרות ו/או מתן  הנני מתחייב/ת להודיע לחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ בכתב, .3

 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   החברה לשירותי  איןהריני להצהיר כי              

 איכות הסביבה בע"מ.  

לי ו/או לבעלי התפקיד המוצעים מטעמי, זיקה אישית או עסקית למי מעובדי  החברה לשירותי איכות  ישהריני להצהיר כי  

 יש לציין שם ותפקיד(.הסביבה בע"מ. הזיקה הינה לעובד __________ )

 

 

 לתאגיד / שותפות .2

לי, לשותף, נושא משרה, לבעלי התפקיד המוצעים מטעמי או לבעל שליטה בי, זיקה אישית או עסקית  איןהריני להצהיר כי  

 למי מעובדי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. 

לי, לשותף, נושא משרה, לבעלי התפקיד המוצעים מטעמי או לבעל שליטה בי, זיקה אישית או עסקית  ישהריני להצהיר כי  

 )יש לציין שם ותפקיד(. למי מעובדי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. הזיקה הינה לעובד ______________

 :לעניין זה      
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, 1968-וק ניירות ערך, תשכ"חבח בעל השליטה בספק, כהגדרת המונח "שליטה" " בעל שליטה"

 ולמעט שליטה הנובעת מאחזקת מדינת ישראל בספק.

קרבת משפחה מדרגה ראשונה )הורה, לרבות הורה מאמץ והורה חורג, בן/בת זוג  " זיקה אישית"

לרבות ידועים בציבור, אח/אחות, צאצא, צאצא בן הזוג, לרבות הורה או בן זוג 

 של כל אחד מהם(.

מעביד, זכות משותפת לקבלת רווחים, -קיום קשרים עסקיים, לרבות יחסי עובד " זיקה עסקית"

להצבעה או למינוי מנהל, שותפות, בעלות, החזקה משותפת או "שליטה" 

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

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

חלטה בדבר הענקת זכות או טובת הנאה אחרת, שבין החברה לשירותי איכות ה

 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, וחתום על  " הספק"

 מסמך זה, יהא תוארו וכינויו אשר יהא. 

עובד החברה "

לשירותי איכות 

 " הסביבה

 לרבות דירקטור, חבר הנהלה ועובד. 

 

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.

  _________________ 

 : חתימת מורשי חתימה וחותמת תאגיד לתאגיד                                                                            
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  _________________ 

 : חתימהלאדם                                                                                                   

 

 

 עו"ד 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 ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים לכך 

 ניי. בחוק, אשר/ה נכונות תצהירו/ה זה וחתם/ה עליו בפ

 

 _________________ 

 עו"ד            

 

 

 

 

 

 מפרט השירותים –מסמך ב' 

 השירותים תיאור .1

 הזוכה"( באמצעות קצין בטיחות שיספק קצין בטיחותשירותי קצין בטיחות בתעבורה )להלן: "יידרש לספק  הזוכה 1.1

 .1961-לחברה, ובהתאם לתקנות התעבורה, תשכ"א

 את השירותים שיפורטו להלן: לחברה יידרש לספק הזוכה 1.2

 לתקנות.  587 - 585פי התקנות, לרבות תקנות -שירותי קצין בטיחות בתעבורה על 1.2.1

 פיקוח בטיחות בתעבורה על הרכבים ועל הנהגים. 1.2.2

 במיון וקליטת נהגים חדשים כולל סיוע בראיונות ומבחני נהיגה.  סיוע 1.2.3

 לנהגים.טיפול ע"פ דרישות משרד התחבורה כולל רישומים ומעקב  1.2.4

 בוועדת החברה ו/או כל ועדה הקשורה לבטיחות בתעבורה. סיוע 1.2.5

 מעקב טיפולים, תיקונים, רישוי וביטוח לרכבים.  1.2.6
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לוקת חומר הסברה בנהיגת חורף, קיץ, שעות עבודה ומנוחה וחידושים בתקנות חהדרכות נהגים ו 1.2.7

 התעבורה.

 שייקלטו על ידי החברה או מפעיל חיצוני.  6ריכוז וטיפול בדיווחי נוהל  1.2.8

 השיתוף פעולה עם ממונה הבטיחות של החברה ו/או נציגי החברה בתחקור של תאונות/עבירות תנוע 1.2.9

או ליקויים הקשורים ברכבים או כלי תחבורה אחרים להם נותן שירות, או רכבים אשר נכנסים לאתר 

 החברה. 

ומשתמשי הדרך באתר  החברההקשורה ברכבים ובכלים של  נציג החברהאחרת מאת כל דרישה  1.2.10

 החברה לרבות: אכיפה, יעוץ, השתתפות בוועדת בטיחות וכד'. 

 אופן מתן השירותים  .2

הזוכה יספק את השירותים האמורים לכל אורך תקופת ההתקשרות, מדי חודש בחודשו בהיקף של שני ימי עבודה  2.1

אלא אם נשלח על ידה למקום אחר כגון:  של נוכחות פיזית באתר החברה שעות כל אחד 8.5בשבוע בהיקף של 

 . משרד התחבורה, מוסך וכו'

 השירותים יינתנו בחצר החברה באופן הבא:  2.2

 ומקום אחסון לתיקים הנדרשים לטובת הפעילות.  לקצין הבטיחותהחברה תקצה מקום ישיבה  2.2.1

קצין הבטיחות יתייצב לביצוע הפעילות במפעל החברה בנאות חובב לשני ימים שבועיים בתיאום עם  2.2.2

קצין הבטיחות לבין החברה ושינוי של וימי הפעילות יהיו קבועים כפי שיסוכמו בין המציע החברה. 

אם ביום פעילות קבוע יחול יום ימים אלו יהא כרוך באישור מראש מנציג החברה. 

חירות/כל יום שיוגדר מראש על ידי החברה כיום ללא פעילות, קצין הבטיחות לא יידרש שבתון/חג/ב

 להתייצב ביום זה ולא יקוזז בגין יום זה. 

 קצין הבטיחות יבצע את הפעילות הנדרשת במסגרת תפקידו ויעביר את הנחיותיו.  2.2.3

ו יבצע התמקדות בנושאים קצין הבטיחות ידווח לנציג החברה על פעילותו השוטפת וכן יציג תוצרים ו/א 2.2.4

 אשר יתבקש על ידי נציג החברה. 

פעילות קצין הבטיחות תהא במסגרת ימי הפעילות שנקבעו ולא תאושר תוספת אלא אם נקבע מראש  2.2.5

 בימי הפעילות באתר יידרש לדווח נוכחות.ובכתב עבור פעילות שמעבר לימי העבודה שנקבעו. 

 בת הפעילות. לטו באתר החברה תקצה לקצין הבטיחות מחשב 2.2.6

החברה  ניהול צי הרכב יתבצע במערכות הקיימות של החברה או מערכות שיירכשו לטובת פעילות זו. 2.2.7

תהא רשאית לרכוש באמצעות המציע הזוכה מערכת המוצעת על ידו במסגרת מענה לפני פרטנית 

  בכפוף להצגת חלופות למערכות מהסוג האמור. 

 עדכונו מול משרד התחבורה. קצין הבטיחות ימלא כתב מינוי וידאג ל 2.2.8

לחברה דיווח  המציעבכל חודש ו/או לפי דרישת החברה, לפי המוקדם, יעביר  5 -בתחילת כל חודש ולא יאוחר מה 2.3

על השירותים שניתנו על ידו לחברה במהלך החודש שחלף. דיווח זה יכלול פירוט השירותים שניתנו לחברה בחודש 

 .שחלף ומועדם

עביר הספק חשבונית המפחיתה באופן יחסי מהתמורה שעות חוסר של הפעילות באתר יבעבור ימי חוסר או  2.4

 64חות ביצע רק יוקצין הבט –שעות פעילות אפשריות  68החודשית את החוסר. לדוגמה: אם בחודש מסוים יש 

 *התמורה החודשית. 64/68החיוב יהיה  –שעות 

שירותים בהתאם לדרישות יקף התוכל לצמצם את ה ,ימים 30בהתראה של ובתיאום מראש מול המציע  ,החברה 2.5

החוק בדבר היקף המשרה הנדרש לפעילותו של קצין הבטיחות באתר. במקרה של צמצום יום עבודה תהא התמורה 
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והקיזוז ייעשה  2.4מהתמורה בהצעתו של המציע. בכל מקרה אחר יחושבו שעות העבודה כמפורט בסעיף  50%

 בהתאמה. 

חברה מקצין הבטיחות המוצע תהא המושכת של קצין הבטיחות  או אי שביעות רצון של במקרה של היעדרות מ 2.6

רשאית החברה לדרוש את החלפתו באחר העומד בתנאי הסף שנקבעו במכרז. במקרה בו אין למציע קצין בטיחות 

סיק קצין נוסף להציע לחברה המועסק על ידו, יהא ראשי בתיאום מראש מול החברה ובכפוף לאישורה הבלעדי להע

 בטיחות כקבלן משנה. 

 כללי .3

במהלך תקופת ההתקשרות החברה תהיה רשאית לדרוש מהזוכה הגדלה או שינוי בסל השירותים המפורט לעיל.  3.1

אשר הוגשה על ידי המציע  במקרה כזה תשלם החברה עבור השירות הנוסף תמורה נוספת, בהתאם להצעת המחיר

 .או במסגרת מענה לפניה פרטנית שתועבר מאת החברה (9שיחושב לפי תעריף חודשי חלקי  )לפי עלות יום עבודה

במהלך תקופת מתן השירותים יידרש המציע הזוכה ו/או מי מטעמו לפעול בהתאם להוראות הבטיחות והסודיות של  3.2

 החברה וכל הוראה אחרת אשר תחול לגבי מבקרי/משתמשי המפעל.

 שהות באתר .4

בגדי עבודה עם שרוול ארוך, נעלי בטיחות, כובע מגן ומשקפי  לבושן שהייתו באתר יהיה קצין הבטיחות בזמ 4.1

 בטיחות במקומות המיועדים לכך. 

ככל שקצין הבטיחות יידרש באמצעי בטיחות נוספים לטובת השירות באתר, אלו יסופקו על ידי המזמין או שהמציע  4.2

 לאישור החברה. יוכל להגיש הצעה פרטנית להשלמת הציוד הנדרש בכפוף 

 קצין הבטיחות ידווח עם כניסתו לאתר ולאחר יציאתו מהאתר באמצעי שייקבע על ידי החברה.  4.3

 קצין הבטיחות יהיה מצויד בטלפון נייד ויהיה זמין בזמן שהותו באתר.  4.4

לרכוש שירותים ממנה לרבות הסעדה, השכרת ביגוד לקצין הבטיחות לפי שיקול דעתה הבלעדי החברה תאפשר  4.5

 ציוד בכפוף לאישור מראש של המציע לביצוע חיובים או קיזוז התשלום בהתאמה לשירותים שנצרכו מהחברה.  או

 יקבל בהשאלה ציוד מילוט מאת החברה )מסכת גזים( אותה ישיב לחברה בסיום ההתקשרות.  קצין הבטיחות 4.6

 רשימת כלים באתר :  .5
 

 מס' רכב סוג רכב

 1937172 לנדיניטרקטור  1

 91-334 טרקטור בובקט  2

 107201 מחפרון אופני )טרקטור(  3

 50945 מלגזה חשמלית ידנית הייסטר  4

 96705 מלגזה חשמלית ידנית הייסטר  5
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 M26-4T 95315מלגזה מניטו  6

 M26-4T 110437מלגזה מניטו  7

 M26-4T 95965מלגזה מניטו  8

 M26-4T 103002מלגזה מניטו  9

 M26-4 186068מלגזה מניטו  10

 MSI25 101921       מניטו  מלגזה 11

 MSI25 110370מלגזה מניטו  12

 MSI25 110219מלגזה מניטו  13

 186292 מלגזה הייסטר 14

 186293 מלגזה הייסטר 15

 186294 מלגזה הייסטר 16

 MSI25 110218מלגזה מניטו  17

 163568 מלגזה מקסיליפט 18

-95-852 גרור סגור )עגלה( 19

57 

-95-853 גרור סגור )עגלה( 20

57 

-97-324 גרור פתוח )עגלה( 21

78 

-203-79 טנדר מיצובישי )רכב אחזקה( 22

002 

-22-744 (ש"לטנדר איסוזו )רכב  23

32 

 21-266-80 טון )לוגיסטיקה( 12משאית  24

 25-496 גרור פתוח )עגלה( 25

-767-59 דאצ'יה דסטר )רכב סככות( 26

601 
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 17508702 )רכב חירום( XVסובארו  27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טופס הצעת מחיר –מסמך ג' 

 הצעת מחיר בשם __________ )להלן: "המציע"(מתכבד להציע _________  ./ח.פאני הח"מ ___________ ת.ז. .1

 מפרט השירותים. -בהתאם לאמור בתנאי המכרז ולמסמך ב' , קצין בטיחות תעבורהמתן שירותי  עבור

 לחודש. ₪הצעת המחיר מטעם המציע למתן השירותים כאמור היא על סך של _____________  .2

 :הערות כלליות לעניין מילוי הצעת המחיר .3

מובהר כי הצעת המחיר מגלמת את כלל הפעולות שעל המציע הזוכה לבצע בקשר עם הענקת השירותים בהתאם  3.1

 מפרט השירותים.  -להוראות המכרז והמפרט, כפי שמופיע במסמך ב' 

הצעת המחיר בטבלה זו אינה מחייבת את החברה להזמין מאת המציע הזוכה שירותים או פריטים בהיקף כשלהו או  3.2

 בכלל. 

 המחיר שינקב יהיה בספרות בלבד ויהיה לפני מע"מ. 3.3
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ין וסוג מובהר ומודגש כי הצעת המחיר כוללת את כל ההוצאות של המציע, בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל מ 3.4

שהוא, הכרוכות במתן השירותים על פי הסכם ההתקשרות, לרבות הוצאות הובלה, חומרים, ציוד, תשלומים 

לעובדים, ביטוחים, ערבויות וכל יתר ההוצאות הנלוות למתן השירותים. מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, כל 

"ב וכן שינויים בשיעורי מדד המחירים לצרכן ההיטלים הממשלתיים ככל שיחולו, לרבות מכס, בלו, מס קניה, וכיו

 ו/או התשומות ו/או כל עלות אחרת שהיא הקשורה במתן השירותים ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה.

         

חתימה וחותמת   כתובת רשומה  ח.פ  שם המציע  תאריך

 המציע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הסכם ההתקשרות –מסמך ד' 

 הסכם למתן שירותי קצין בטיחות בתעבורה 

_________ ביום __ בחודש ___ בשנת   2021שנערך ונחתם ֹבֹֹֹֹֹֹֹֹֹ

 ב י ן

 520036450החברה לשירותי איכות הסביבה מ.ת. 

  40מרחוב: יצחק שדה 

 אביב-תל

 מצד אחד;                         "(החברה)להלן: "

 

 ל ב י ן
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_______________________ 

  מרחוב _________________

 מצד שני;                                     "(ספקה)להלן: "         

 

 ספק"( באמצעות קצין בטיחות שיספק הקצין בטיחותוברצון החברה לקבל שירותי קצין בטיחות בתעבורה )להלן: " הואיל:

 "(.התקנות)להלן: " 1961-לחברה, ובהתאם לתקנות התעבורה, תשכ"א

 

כאמור וכי הוא וקצין הבטיחות שימונה מטעמו הינם בעלי הידע, הניסיון, ם מצהיר כי הוא עוסק במתן שירותי ספקוה והואיל:

 המקצועיות והיכולת הנדרשים לצורך מתן השירותים וכי הם מעוניינים להעניקם לחברה; 

 

לתקנות  582מצהיר כי יספק לחברה קצין בטיחות אשר מחזיק בתעודת הסמכה כדין ובהתאם לקבוע בסעיף  ספקוה :לוהואי

     לתקנות. 587 - 585ואשר ישמש בתפקידיו כקבוע בסעיפים 

 

 580מתחייב כי קצין הבטיחות הינו בעל רישיון נהיגה לסוגי הרכב המופעלים אצל החברה בהתאם לסעיף  ספקוה והואיל:

 לתקנות.

 

מצהיר כי לא קיימת כל מניעה ו/או הגבלה משפטית או אחרת המונעת ממנו מלתת את השירותים לחברה  ספקוה : והואיל

 פי הסכם זה.-ומלקיים את התחייבויותיו על

 

 :אי לכך הותנה והוסכם כדלקמן

 מבוא ופרשנות .4

ומסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד ידי הצדדים להסכם זה, -המבוא להסכם זה, נספחיו כשהם חתומים על 4.1

 הימנו.

מצהיר, כי תנאי ההסכם נהירים לו, כי הוא מכיר את כל הנתונים והדרישות הכרוכים במתן השירותים,  ספקה 4.2

כהגדרתם להלן, בחן את כל התנאים, הנתונים והנסיבות הקשורים בביצוע השירותים, וכי הוא מוותר על כל דרישה 

כל דרישה אחרת המתבססת על טענה, כי לא הכיר תנאי כלשהו של הסכם זה ו/או נתון לתוספת תמורה וכן על 

 כלשהו בקשר לביצוע השירותים.

התאמה בין הוראה מהוראות הסכם זה לבין האמור בנספחים, יגברו הוראות הסכם זה, -במקרה של סתירה או אי 4.3

 ידי הצדדים אחרת. -אלא אם כן הוסכם במפורש ובכתב על

עיפים נועדו לצורך הנוחות והקלה על ההתמצאות. כותרות הסעיפים אינן מהוות חלק מן ההסכם ואין כותרות הס 4.4

 לעשות בהן שימוש לצורכי פרשנותו. 

 נספחי הסכם זה יהיו כדלקמן: 4.5

 ;מסמכי הצעת הזוכה במכרז -נספח א' 

 התחייבות לשמירת סודיות; - נספח ב'

 ;קצין הבטיחותכתב הסמכה של  – נספח ג'

 ;ביטוחים קיוםאישור  - 'נספח ד

 נספח בטיחות -נספח ה' 

 תקופת ההסכם .5
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"(, וכל צד יהיה רשאי להביאו לידי סיום תקופת ההסכםחודשים )להלן: " 36הסכם זה נעשה לתקופה קצובה של  5.1

 "(. ההודעה המוקדמת)להלן: " ימים שתינתן למשנהו (30) בהודעה מראש ובכתב של שלושים

את התמורה  ספקלעיל, תשלם החברה ל 5.1ידי צד למשנהו על סיום ההסכם בהתאם לסעיף קטן -נמסרה הודעה על 5.2

ביצע בפועל. באם  ספקעד למועד שנקבע לסיום ההסכם, הכול לפי העניין ולפי הערך היחסי של השירותים שה

כומים אלו מיד לאחר הודעת לחברה ס ספקסכומים מראש תמורת מתן השירותים, יחזיר ה ספקשילמה החברה ל

 ביטול ההסכם ולא יאוחר מהמועד שנקבע לסיומו.

לעיל החברה תהא רשאית לבטל הסכם זה באופן מיידי וללא כל התראה מוקדמת בכל  5.1על אף האמור בסעיף  5.3

 אחד מהמקרים הבאים:

ילה או פגיעה ו/או קצין הבטיחות יפעלו בדרך של הפרת אמון כלפי החברה ו/או בדרך של מע ספקאם ה 5.3.1

על פי נספח ב' להלן ו/או יפעלו בדרך הפוגעת \מכוונת אחרת ברכוש החברה ו/או יפרו את התחייבויות 

 במוניטין או בעסקיה של החברה ו/או במצב של ניגוד אינטרסים;

יום במהלך תקופת  14ו/או קצין הבטיחות יהיה מנוע לתת את השירותים לתקופה העולה על  ספקאם ה 5.3.2

 ההסכם.

ו/או קצין הבטיחות יפרו הפרה יסודית את הסכם זה ולא תיקנו את ההפרה, ככל שלדעת  ספקם הא 5.3.3

 ימים מיום שהחברה נתנה להם התראה. 7החברה ההפרה ניתנת לתיקון, בתוך 

 ו/או קצין הבטיחות הפרו את תפקידם או את המוטל עליהם לפי התקנות ו/או כל דין; ספקאם ה 5.3.4

 בתנאים המחייבים להסמכתו או שמירת הסמכתו כקצין בטיחות;קצין הבטיחות לא יעמוד  5.3.5

 פקעה הסמכתו של קצין בטיחות; 5.3.6

 ו/או קצין הבטיחות הורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון; ספקה 5.3.7

ו/או קצין הבטיחות עשה מעשה תרמית כלפי החברה ו/או מעל בכספי החברה ו/או פעל בזדון  ספקה 5.3.8

 ינים בינו לבין החברה;נגד החברה ו/או פעל תוך ניגוד עני

ו/או קצין הבטיחות מתחייבים להעביר באופן מקיף ומסודר את  ספקעם סיום תקופת ההסכם, מכל סיבה שהיא, ה 5.4

ידה, ולבצע חפיפה והדרכה -כל המידע שברשותם ביחס לשירותים שניתנו לחברה או לכל גורם אחר שייבחר על

ו/או קצין הבטיחות מתחייבים למסור לחברה, בצורה  ספקמלאה ביחס לשירותים שניתנו לפי הסכם זה. כמו כן ה

ידם במסגרת מתן -ודרת את כל המסמכים, המידע, החומר הציוד וכיוצ"ב שהגיע אליהם ו/או הוכן עלמקיפה ומס

 ו/או ביצוע השירותים. 

בכתב לרשות הרישוי על הפסקת מתן שירותי בטיחות  ספקמיד עם סיום תקופת ההסכם, מכל סיבה שהיא, יודיע ה 5.5

 לחברה על ידי קצין הבטיחות.

 תוקף ההסכם .6

תוך שבוע ימים מתאריך לא התקבלו _____. בחברה בתאריך  ספקלתוקפו עם תחילת פעילות ה הסכם זה ייכנס 6.1

א, 584, כל האישורים הנדרשים מרשות הרישוי להעסקת קצין הבטיחות בחברה, לרבות בהתאם לתקנות זה

 "(.מועד הפקיעה"יפקע ההסכם ויחדל להתקיים )להלן:  -ב לתקנות 584-)ג( ו580

להאריך את מועד הפקיעה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולחזור ולהאריכו, וזאת במתן  החברה תהיה רשאית 6.2

 . ספקהודעה בכתב ל

  השירותים .7

מסמכי  -נספח א' בו במכרז בהסכם זה כמפורטם מתחייב להעניק לחברה שירותי ספקבמהלך תקופת ההסכם, ה 7.1

 לרבות: ובנספח ב' מפרט השירותים ההצעה, 

 לתקנות.  587 - 585פי התקנות, לרבות תקנות -שירותי קצין בטיחות בתעבורה על 7.1.1
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 פיקוח בטיחות בתעבורה על הרכבים ועל הנהגים. 7.1.2

 במיון וקליטת נהגים חדשים כולל סיוע בראיונות ומבחני נהיגה.  סיוע 7.1.3

 טיפול ע"פ דרישות משרד התחבורה כולל רישומים ומעקב לנהגים. 7.1.4

 או כל ועדה הקשורה לבטיחות בתעבורה.בוועדת החברה ו/ סיוע 7.1.5

 מעקב טיפולים, תיקונים, רישוי וביטוח לרכבים.  7.1.6

לוקת חומר הסברה בנהיגת חורף, קיץ, שעות עבודה ומנוחה וחידושים בתקנות חהדרכות נהגים ו 7.1.7

 התעבורה.

 שייקלטו על ידי החברה או מפעיל חיצוני.  6ריכוז וטיפול בדיווחי נוהל  7.1.8

 הונה הבטיחות של החברה ו/או נציגי החברה בתחקור של תאונות/עבירות תנועשיתוף פעולה עם ממ 7.1.9

או ליקויים הקשורים ברכבים או כלי תחבורה אחרים להם נותן שירות, או רכבים אשר נכנסים לאתר 

 החברה. 

ומשתמשי הדרך באתר  החברההקשורה ברכבים ובכלים של  נציג החברהכל דרישה אחרת מאת  7.1.10

 החברה לרבות: אכיפה, יעוץ, השתתפות בוועדת בטיחות וכד'. 

 להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו. נספח א'מסמכי ההצעה מצורפים כ

ידי החברה מעת לעת, -מתחייב לפעול בשיתוף פעולה מלא עם נציג החברה, כפי שימונה על ספקלצורך האמור ה 7.2

י, ולעדכן אותו ולתאם עימו את כל הדרוש בקשר עם מתן השירותים. במועד חתימת הסכם לפי שיקול דעתה הבלעד

 "(.נציג החברה)להלן: "ויטלי אולידורט זה נציג החברה יהיה מר 

 מתחייב למלא אחר נהליה ודרישותיה של החברה, כפי שיהיו מעת לעת, לשביעות רצונה המלאה. ספקה 7.3

פי הסכם זה כלפי החברה לבין -מצהיר ומתחייב כי בכל מקרה של התנגשות בין ביצוע התחייבויותיו על ספקה 7.4

 פי הסכם זה. -ביצוע התחייבויותיו האחרות, הוא ייתן עדיפות לביצוע התחייבויותיו כלפי החברה על

ית וכל צד יהיה זכאי על פי הסכם זה אינה אקסקלוסיב ספקמוסכם ומובהר בזה כי אספקת השירותים על ידי ה 7.5

להתקשר עם צדדים נוספים לשם אספקה או קבלה של שירותים, ובתנאי כי אין בהתקשרות כאמור כדי לפגוע 

 בהתחייבויות הצדדים על פי הסכם זה.

ו/או קצין הבטיחות לא יקבלו עקב מתן השירותים ו/או בקשר לחברה, מכל גורם הקשור או העשוי להיות  ספקה 7.6

או בעקיפין, בעסקי החברה או המתחרה בה או העשוי להתחרות בה, כל מתנה, הלוואה, הבטחה קשור, במישרין 

 או התחייבות, או טובת הנאה אחרת, כספית או שאינה כספית.

מובהר כי ההתקשרות כפופה לחובת עמידה בתנאי התו הירוק. בתוך כך, החברה תהא רשאית להתלות כניסתו  7.7

 ר המקובל על משרד הבריאות כתו ירוק או כל תו אחר שהחברה תאמץ. של אדם לחברה בכפוף להצגת אישו

במקרה שבו הספק או מי מטעמו לא יורשו להיכנס לאתר מפאת אי עמידה בדרישות, החברה לא תישא בשום נזק  7.8

 שנגרם לספק ולא תשלם בגין שירותים שלא התקבלו או סופקו כנדרש לפי ההסכם בין הצדדים. 

 ספקההצהרות והתחייבויות  .8

 מצהיר, מאשר ומתחייב כדלקמן: ספקה

 כי הוא יספק לחברה את כל השירותים בהתאם לדרישות החברה מפעם לפעם. 8.1

פי דין, מכח הוראות -פי כל דין לספק את השירותים וכי אין הוא מנוע על-כי הוא ו/או קצין הבטיחות רשאים על 8.2

 הסכם, או באופן אחר כלשהו להעניק לחברה את השירותים.
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באמצעות קצין הבטיחות שזהותו וכישוריו  ספקכל עוד לא הוסכם אחרת בין הצדדים, השירותים יינתנו על ידי הכי  8.3

בכתב  יאושרו על ידי החברה. מוסכם בין הצדדים כי קצין הבטיחות, אשר יבצע את השירותים יהיה המפורט

יה עליו להעביר לחברה את שמות יהיה מעוניין לשנות את קצין הבטיחות, יה ספק. ככל שה'נספח גב ההסמכה

קציני הבטיחות החלופיים, בצירוף פירוט כישוריהם. לחברה שיקול דעת מוחלט אם לתת אישור כאמור או לסרב 

 והיא לא תהיה חייבת לנמק את סירובה.  ספקלבקשת ה

הכשרה מתאימה  הבטיחות יהיה איש מקצוע מורשה ומוסמך לתפקידו, מנוסה ובעל ידע בתחומו, אשר קיבל ןכי קצי 8.4

 לביצוע תפקידו ולמתן השירותים הכלולים בהסכם זה.  ספקמה

. בהסכם כאמור )או במכתב נלווה( ספקהבטיחות הסכם עבודה בכתב, הכולל את כל תנאי העסקתו אצל ה קציןכי ל 8.5

שתהיה לכל דבר ועניין, לרבות לכל זכות תביעה  ספקעובד ה הואיובהר בשפה פשוטה ומובנת כי קצין הבטיחות 

 מסכים לכך.  ספקלעובד בגין יחסי עבודה, וכי ה

ישולם מלוא שכרם וכן יוענקו להם כל הזכויות המגיעות להם על  לספקלכל קציני הבטיחות המספקים שירותים  8.6

 פי כל דין לרבות זכויות סוציאליות, ימי חופשה ומחלה, דמי הבראה ופיצויי פיטורים. 

ולו על קצין הבטיחות, כל כללי ההתנהגות, נהלי והנחיות העבודה כפי שיהיו במשך כל תקופת אספקת השירותים יח 8.7

 בחברה, מפעם לפעם. 

ו/או קצין הבטיחות וכי  ספקכי בחתימתו על הסכם זה אין משום הפרה של הסכם כלשהו עם צד ג' בהם קשורים ה 8.8

 חתימתו אינה מחייבת הסכמה של צד שלישי כלשהו. 

נותן שירותים  ספקאחרים, בכל דרך אחרת, בדבר קיומו של הסכם זה או את העובדה שהכי הוא לא יפרסם או יידע  8.9

לחברה, לרבות לא להתראיין לכלי התקשורת בנושא הקשור להסכם זה או לאספקת השירותים על פיו, אלא אם 

, בכל מסכים לא להשתמש או לציין ספקכן קיבל את הסכמתה המפורשת לכך של החברה מראש ובכתב. כמו כן, ה

פרסום או מסמך לקידום מכירות או הודעה לעיתונות, את שמה של החברה, או חברה קשורה אליה, מוצר, שם 

נציג, חסות, ציטוט ישיר או עקיף, קוד, ציור, לוגו, סימן מסחר, שם מסחר, אפיון או תמונה של החברה ללא הסכמה 

 מראש ובכתב מאת החברה או כל חברה קשורה לה. 

 באופן שוטף בכל הקשור לאספקת השירותים ויהיו כפופים להנחיותיו. נציג החברההבטיחות ידווחו לקצין ו ספקה 8.10

וקצין הבטיחות במקצועיות, בהגינות, בנאמנות ובמסירות כלפי החברה ולטובתה.  ספקכי במתן השירותים ינהגו ה 8.11

 ברה בכל מהלך תקופת ההסכם.להימנע מכל ניגוד עניינים או ניגוד אינטרסים מול הח ספקכמו כן, מתחייב ה

מעוניין ונכון להתקשר עם החברה בהתאם להסכם זה והוא מסוגל ומתחייב למלא את כל התחייבויותיו  הספקכי  8.12

 פי הסכם זה וכי יש לו ולקצין הבטיחות את הידע, המיומנות והיכולת לבצע הסכם זה במלואו.-על

ידי החברה ולמענה תחת הסכם זה ולא ימסור -ברו אליו עלוקצין הבטיחות לא יעשו שימוש בחומרים שיוע ספקכי ה 8.13

 חומרים כאמור לכל גורם אחר מלבד החברה ו/או למי מטעמה.

וקצין הבטיחות לא יקבלו שכר או כל טובת הנאה משום גורם אחר עימו יבואו במגע בקשר למתן  ספקכי ה 8.14

 השירותים, בין במישרין ובין בעקיפין. 

פי שיקול -מדי פעם בפעם הנחיות ו/או הוראות שונות, עלולקצין הבטיחות  ספקא לכי החברה תהא רשאית להוצי 8.15

דעתה של החברה, הנוגעות לביצוע השירותים וכי ישתף פעולה עם החברה ביחס לכל הפעולות שתנקוט החברה 

 פי הסכם זה. -על ספקלשם פיקוח על אופן ביצוע התחייבויות ה

 פי כל דין.-פי הסכם זה ועל-על ספקיל כדי לגרוע מאחריות הלמען הסר ספק יובהר כי אין באמור לע 8.16

את מלוא הזמן הדרוש, במהלך תקופת ההסכם, על מנת לבצע את השירותים ברמה  ויקדישהספק וקצין הבטיחות כי  8.17

 גבוהה ובמסירות. 

משפטיות, לא יתחייב בשם החברה ו/או יפעל בדרך שיש בה כדי להטיל על החברה התחייבויות כספיות או הספק  8.18

 כלשהן. 
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את התחייבותו זאת, מבלי לגרוע משאר הוראות הסכם זה, יישא בעלות כל נזק ו/או הוצאה שתיגרם  ספקהפר ה

 לחברה ו/או למי מטעמה.

פי כל דין לשם מתן -כי הוא מקיים, יקיים ויהיה האחראי הבלעדי לקיום של כל הדרישות וההוראות המתחייבות על 8.19

י לגרוע מכלליות האמור יחזיק ברשותו במהלך תקופת הסכם זה בכל אישור הדרוש השירותים, לרבות אך מבל

 פי כל דין לצורך מתן השירותים.-על

בציוד כמנהג בעלים  הם ישתמשוציוד כלשהו מהחברה ו/או ממי מטעמה  וקיבלהספק או קצין הבטיחות כי ככל ו 8.20

שימוש בציוד אלא למטרת מתן השירותים בלבד. עם תום תקופת  שלא ייעשההדואג לרכושו. כמו כן מתחייב הוא 

מתחייב להחזיר לידי החברה  ספקפי דרישתה, ה-פי שיקול דעתה של החברה ועל-ההסכם או במועד מוקדם יותר על

 ידי החברה במצב תקין וראוי כפי שקיבלו. -את כל הציוד שברשותו ו/או סופק לו על

 אופן מתן השירותים  .9

את השירותים האמורים לכל אורך תקופת ההתקשרות, מדי חודש בחודשו בהיקף של שני ימי עבודה  הזוכה יספק 9.1

שעות כל אחד של נוכחות פיזית באתר החברה אלא אם נשלח על ידה למקום אחר כגון:  8.5בשבוע בהיקף של 

 משרד התחבורה, מוסך וכו'. 

 השירותים יינתנו בחצר החברה באופן הבא:  9.2

 ום ישיבה לקצין הבטיחות ומקום אחסון לתיקים הנדרשים לטובת הפעילות. החברה תקצה מק 9.2.1

קצין הבטיחות יתייצב לביצוע הפעילות במפעל החברה בנאות חובב לשני ימים שבועיים בתיאום עם  9.2.2

החברה. ימי הפעילות יהיו קבועים כפי שיסוכמו בין המציע וקצין הבטיחות לבין החברה ושינוי של 

ך באישור מראש מנציג החברה. אם ביום פעילות קבוע יחול יום ימים אלו יהא כרו

שבתון/חג/בחירות/כל יום שיוגדר מראש על ידי החברה כיום ללא פעילות, קצין הבטיחות לא יידרש 

 להתייצב ביום זה ולא יקוזז בגין יום זה. 

 קצין הבטיחות יבצע את הפעילות הנדרשת במסגרת תפקידו ויעביר את הנחיותיו.  9.2.3

ין הבטיחות ידווח לנציג החברה על פעילותו השוטפת וכן יציג תוצרים ו/או יבצע התמקדות בנושאים קצ 9.2.4

 אשר יתבקש על ידי נציג החברה. 

פעילות קצין הבטיחות תהא במסגרת ימי הפעילות שנקבעו ולא תאושר תוספת אלא אם נקבע מראש  9.2.5

 ות באתר יידרש לדווח נוכחות.ובכתב עבור פעילות שמעבר לימי העבודה שנקבעו. בימי הפעיל

 החברה תקצה לקצין הבטיחות מחשב באתר לטובת הפעילות.  9.2.6

ניהול צי הרכב יתבצע במערכות הקיימות של החברה או מערכות שיירכשו לטובת פעילות זו. החברה  9.2.7

תהא רשאית לרכוש באמצעות המציע הזוכה מערכת המוצעת על ידו במסגרת מענה לפני פרטנית 

 חלופות למערכות מהסוג האמור.   בכפוף להצגת

 קצין הבטיחות ימלא כתב מינוי וידאג לעדכונו מול משרד התחבורה.  9.2.8

בכל חודש ו/או לפי דרישת החברה, לפי המוקדם, יעביר המציע לחברה דיווח  5 -בתחילת כל חודש ולא יאוחר מה 9.3

פירוט השירותים שניתנו לחברה בחודש על השירותים שניתנו על ידו לחברה במהלך החודש שחלף. דיווח זה יכלול 

 שחלף ומועדם.

בעבור ימי חוסר או שעות חוסר של הפעילות באתר יעביר הספק חשבונית המפחיתה באופן יחסי מהתמורה  9.4

 64וקצין הבטיחות ביצע רק  –שעות פעילות אפשריות  68החודשית את החוסר. לדוגמה: אם בחודש מסוים יש 

 תמורה החודשית. *ה64/68החיוב יהיה  –שעות 

ימים, תוכל לצמצם את היקף השירותים בהתאם לדרישות  30החברה, בתיאום מראש מול המציע ובהתראה של  9.5

החוק בדבר היקף המשרה הנדרש לפעילותו של קצין הבטיחות באתר. במקרה של צמצום יום עבודה תהא התמורה 
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והקיזוז ייעשה  2.4יף מהתמורה בהצעתו של המציע. בכל מקרה אחר יחושבו שעות העבודה כמפורט בסע 50%

 בהתאמה. 

במקרה של היעדרות ממושכת של קצין הבטיחות  או אי שביעות רצון של החברה מקצין הבטיחות המוצע תהא  9.6

רשאית החברה לדרוש את החלפתו באחר העומד בתנאי הסף שנקבעו במכרז. במקרה בו אין למציע קצין בטיחות 

בתיאום מראש מול החברה ובכפוף לאישורה הבלעדי להעסיק קצין  נוסף להציע לחברה המועסק על ידו, יהא ראשי

 בטיחות כקבלן משנה. 

 היקף מתן השירותים .10

שעות כל  8.5, יעניק לחברה את השירותים מדי חודש בחודשו בהיקף של שני ימי עבודה בשבוע בהיקף של ספקה 10.1

 אחד. 

 תשלום עבור השירותים .11

הנקוב יהיה זכאי לתמורה חודשית בסך  ספקעות רצון החברה, הפי הסכם זה, לשבי-עבור ביצוע השירותים על 11.1

 ."(התמורה החודשית)להלן: "טופס הצעת המחיר  –במסמך ג' 

יידרש להשלימם עד תום החודש או לחלופין בהיעדר השלמה החברה תהא רשאית  ספקבעבור ימי/שעות חוסר, ה 11.2

 החודש.  לקזז תשלום יחסי לפי סך ימי הפעילות שקיימים לביצוע באותו

 בחודש העוקב לאחר החודש בו ניתנו השירותים. 10ינפיק לחברה חשבונית מס כדין בגין התמורה עד ליום  ספקה 11.3

 , בכפוף לאישור הדו"ח החודשי וכנגד חשבונית מס כדין.35 בתנאי שוטף + ספקהתמורה החודשית תשולם ל 11.4

יישא בכל המיסים, ההיטלים והאגרות אשר יחולו בגין מתן השירותים ו/או הסכם. מבלי לגרוע מכלליות  ספקה 11.5

 ספקפי הסכם זה ינוכה כל מס, היטל או חיוב לפי הקבוע בכל דין וה-על ספקהאמור, מתוך כל סכום שישולם ל

התמורה החודשית או להתקשרות  ימציא לחברה כל מסמך או אישור מן הרשויות, אשר הצגתו מהווה תנאי לתשלום

 פי דין. -זאת או על

מתחייב להעביר לידי החברה אישור על ניהול ספרים כחוק  ספקבחשבונית המס הראשונה ובכל תחילת שנת מס ה 11.6

 ואישור על ניכוי מס במקור.

, לרבות קספקבועה, מלאה ומוחלטת והיא מהווה תמורה נאותה והוגנת ל היא החודשית מוצהר ומוסכם כי התמורה 11.7

רווח, עבור כל ההוצאות )למעט אם נקבע במפורש אחרת בהסכם זה(, הכרוכות והנובעות מביצוע השירותים, 

על פי הסכם זה  ספקלרבות תשלום שכר ותנאים נלווים כדין לקצין הבטיחות, ומביצוע כל יתר התחייבויותיו של ה

לא יהא זכאי לכל תוספת תשלום  ספקסכם זה לעיל, האו על פי כל דין. מוסכם ומוצהר, כי מלבד האמור במפורש בה

 או הוצאות.

 

 אי קיום יחסי עובד מעביד .12

-הצדדים מצהירים ומאשרים בזאת, כי הסכם זה הינו הסכם קבלנות כמשמעותו בחוק חוזה קבלנות, התשל"ד 12.1

בין החברה ו/או בין ל ספקמעביד בין ה-יפעל כקבלן עצמאי, ואין בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ספק, וכי ה1974

בכל חובה או תשלום המוטל על פי כל דין על  ספקקצין הבטיחות לבין החברה. החברה לא תהיה חייבת כלפי ה

מצהיר ומאשר כי ידוע לו, כי רק בהסתמך על האמור הסכימה החברה להתקשר עימו על פי תנאי  ספקמעביד. ה

 ופן מהותי. הסכם זה וכי בכל מקרה אחר היו תנאי ההסכם שונים בא

ניתנת כדי להבטיח את  ספקמובהר, כי כל זכות הניתנת לחברה להורות ו/או לפקח על ביצוע השירותים על ידי ה 12.2

 ספקביצוע השירותים במלואם, ולא יהיה בה כדי לפרש ו/או להצדיק יחסים של עובד ומעביד בין החברה לבין ה

 או בין החברה לבין קצין הבטיחות. 
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פי הסכם זה לחברה לפקח, להדריך או להורות לו, אלא אמצעי -ין לראות בכל זכות הניתנת עלמצהיר, כי א ספקה 12.3

, ואין בהם כדי ליצור יחסי ספקידי ה-להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואן ומתן השירותים ברמה גבוהה על

 פי הסכם זה. -על ספקלבין החברה ו/או כדי לגרוע מאחריות ה ספקמעביד בין ה-עובד

בגין מתן השירותים חושבה בהתבסס על ההנחה כי התמורה  ספקמוצהר ומוסכם בזאת, כי התמורה המשולמת ל 12.4

 מהחברה, בנוסף לתמורה, כל תשלומים שהם.  ספקהינה סופית ומוחלטת וכי לא יגיעו ל

יגוד לאמור ידי בית הדין לעבודה או כל גורם מוסמך אחר כי בנ-לפיכך, מוסכם בין הצדדים כי במידה שיקבע על 12.5

כספים ו/או זכויות מעבר  ספקהעניק את השירותים לחברה כעובד וכי מגיעים לאו קצין הבטיחות  ספקבהסכם זה, ה

"(, אזי מוסכם בין הצדדים כי התמורה לה היה זכאי עודפות זכויותפי הסכם זה )להלן: "-לאלו שיינתנו לו על

יהא זכאי אך ורק לזכויות העודפות  ספק"(, והוקןמת מחירמן התמורה החודשית )להלן: " 66%הינה  ספקה

פי הסכם זה יבואו -על ספקשיחושבו לפי המחיר המתוקן בלבד. עוד מוסכם כי במקרה כזה, התשלומים ששולמו ל

מתחייב להשיב לחברה את מלוא ההפרש שבין הזכויות  ספקעל חשבון ערכן ו/או היקפן של כל הזכויות העודפות, וה

יום מהמועד בו יקבע כי הוא העניק את שרותיו לחברה  30הכספים שקיבל לפי הסכם זה, תוך  העודפות לבין כל

ים צמודים למדד המחירים לצרכן וריבית חודשית בשיעור המרבי שיהיה מקובל בבנקים יכעובד, בערכים ריאל

 ועד להשבתו לחברה. ספקבאותה עת, החל ממועד תשלום כל סכום ל

רה בגין כל נזק שנגרם לו ו/או למי מטעמו וישפה אותה בגין כל ההוצאות שתישא בהן יפצה את החב ספקבנוסף, ה 12.6

 בעקבות תביעה להכרה במעמדו כעובד החברה, או בגין תביעה של קצין הבטיחות להכרה במעמדו כעובד החברה. 

 אחריות .13

קח על עצמו את הטיפול, ניהול התביעה, והתשלום בכל התביעות, העלויות, ההוצאות, האובדן או הנזק יי ספקה 13.1

)לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד( שייגרמו לחברה בקשר עם השירותים )לרבות בגין תביעות שיוגשו כנגד 

על  ספקחייבויות כלשהן של ההבטיחות( ו/או כתוצאה מהפרת הת קציןהחברה על ידי צדדים שלישיים ובכלל זה 

אחראי על פי דין, לרבות בגין קביעות משפטיות של גופים שלטוניים כלשהם,  ספקפי ההסכם או הדין, או שבגינם ה

לא יתפשר בתביעת צדדים שלישיים בלא הסכמת החברה ככל שיש בפשרה כאמור כדי להשפיע,  ספקובלבד שה

אודות כל דרישה או תביעה כאמור בסמוך  ספקיע בהקדם האפשרי לבמישרין או בעקיפין, על החברה. החברה תוד

 מראש ובכתב. ספקלאחר קבלתה, ולא תתפשר בדרישה או תביעה כאמור ללא קבלת הסכמת ה

מתחייב לשפות את החברה באופן מלא בגין כל אבדן ו/או נזק ו/או קנס ו/או הוצאה ו/או תביעה )לרבות אך  ספקה 13.2

ר לעיל, הוצאות משפטיות שכר טרחת עו"ד וכו'( שהחברה תחויב בהם בגין אחריות מבלי לגרוע מכלליות האמו

( ימים מיום המשלוח של דרישתה הראשונה אליו בכתב, וזאת מבלי לפגוע בזכות 7כאמור לעיל, תוך שבעה ) ספקה

 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-החברה לכל תרופה או סעד אחרים על

פי הסכם זה ונספחיו אינה גורעת -על ספקכות החברה לפקח על ביצוע התחייבות הלמען הסר ספק יובהר כי סמ 13.3

פי הסכם זה ונספחיו, לרבות אחריותו לאיכות השירותים ורמתם ואינה גורעת מהוראת -על ספקמאחריותו של ה

 קבלן עצמאי. ספקלעיל, בדבר היות ה 8סעיף 

 

  ביטוח .14

, לרכוש ולהחזיק בתוקף, על ספקי מתלה לביצוע השירותים, מתחייב הלפי הסכם זה, וכתנא ספקמבלי לגרוע מאחריות ה

שנים מתום תקופת ההסכם, את הביטוחים  7גם במשך  –חשבונו, למשך כל תקופת הסכם זה, ולעניין אחריות מקצועית 

 הבאים:

, תוך כדי חבות כלפי קצין הבטיחות בגין פגיעה גופנית הנגרמת במשך תקופת ההסכם - ביטוח אחריות מעבידים 14.1

הביטוח  לתובע ולאירוע ולתקופת הביטוח. ₪ 2,000,000 -ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות שלא יפחת מ

מקצועית, כי על החברה מוטלות  מחלהיורחב לשפות את החברה היה וייקבע, לעניין קרות תאונת עבודה ו/או 

 .ספקחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי ה
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 ₪ 2,000,000 -אחריות בשל מעשה רשלנות או השמטה, בגבול אחריות שלא יפחת מ - מקצועיתביטוח אחריות  14.2

הביטוח יורחב לשפות את החברה בגין חבות אשר תוטל על החברה עקב מעשה או מחדל למקרה ולתקופת הביטוח. 

 כלפי החברה.  ספקוזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות ה ספקאו של מי מהבאים מטעם ה ספקשל ה

יהיו ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי החברה. הביטוחים לעיל יכללו  11.2-ו 11.1ביטוחים שבסעיפים ה 14.3

סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של המבטח לתחלוף נגד כל יחיד מיחידי המבוטח והבאים מטעמם, ומכל אדם 

 למעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון. או גוף שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו או לוותר על זכות התביעה ממנו,

ימים ממועד החתימה על ההסכם, אישור חברת הביטוח בדבר עריכת  7מתחייב להמציא לחברה, תוך  ספקה 14.4

זמתו, אלא בהסכמת וובי ספקידי ה-לא יצומצמו או יבוטלו על 11.2-ו 11.1הביטוחים דלעיל. הביטוחים שבסעיפים 

 שני הצדדים מראש ובכתב.

 ספקידי חברת הביטוח המבטחת אותו, מתחייב ה-יצומצמו או יבוטלו על 11.2-ו 11.1והביטוחים שבסעיפים במידה  14.5

 ימים מראש. 30להודיע לחברה, בכתב לפחות 

 הסבת ההסכם .15

 הצדדים מסכימים ומתחייבים כי:

ולם או חלקם, בין פי הסכם זה, כ-לא יעביר ו/או יסב ו/או ימחה לאחר את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על ספקה 15.1

 פי שיקול דעתה הבלעדי, מראש ובכתב.  -בתמורה ובין אם לאו, אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה, על

 פי הסכם זה, כולן או חלקן.-החברה תהא רשאית להעביר או להסב זכויותיה וחובותיה על 15.2

 סודיות .16

להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו,  נספח ב'מתחייב לחתום על כתב התחייבות לשמירה על סודיות בנוסח המצורף כ ספקה

 ולקיים במלואן את הוראותיו אשר ימשכו לחול גם לאחר סיום הסכם זה.

 שונות .17

 הצדדים מסכימים כי דיני מדינת ישראל יחולו בלעדית על הסכם זה, בכל הקשור לעריכתו, פרשנותו או אכיפתו. 17.1

ידי -זה לא יהיו בתוקף אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו עלפי הסכם -כל שינוי, תוספת, גריעה, ויתור או הנחה על 17.2

פי הסכם זה בשל כך שלא עמד על אכיפתה -הצדדים. צד להסכם זה לא ייראה כמוותר על זכות שקמה לו על

 במועדה. ויתור במקרה אחד לא ייראה כוויתור לגבי מקרה אחר, בין באותו עניין ובין בעניין אחר.

 ו/או על פי כל דין. 1974-לחוק חוזה קבלנות תשל"ד 5ן על פי סעיף מוותר על זכותו לעכבו ספקה 17.3

שום פעולה, הנחיה או הימנעות מפעולה או הנחיה על פי הוראות הסכם זה, לא תפורש כמשנה את טיב היחסים  17.4

על פי הסכם זה או  ספקלבין החברה ו/או כמטילה אחריות או חבות של ה ספקו/או עובדי ה ספקהמשפטיים בין ה

מאחריותו ו/או משנה את אחריותו על פי הסכם זה או על פי כל  ספקפי כל דין על החברה ו/או כמשחררת את ה על

 דין.

כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה הן כמפורט במבוא להסכם זה. כל הודעה על פי הסכם זה תהא בכתב ותישלח  17.5

 5תיחשב כאילו הגיעה לנמען ולידיעתו תוך בדואר רשום או במסירה ידנית או בדוא"ל. הודעה שהועברה כאמור, 

 24באם נמסרה ביד; בתוך  -באם נשלחה בדואר רשום; בעת מסירתה ובלבד שנתקבל אישור מסירה  -ימי עסקים 

 שעות ממועד קבלה של אישור אוטומטי משרת הדואר האלקטרוני כי דבר הדוא"ל נשלח בהצלחה.

יפו. לא תהיה סמכות  -אביב -המשפטיות המוסמכות בעיר תל תביעות בגין הסכם זה תוגשנה אך ורק לערכאות 17.6

 שיפוט לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

היה וייקבע, בהתאם להוראות הדין החל, כי סעיף מסוים בהסכם זה הינו בטל או בלתי ניתן לאכיפה, לא תשפיע  17.7

 קביעה זו על תוקפם של יתר סעיפי הסכם זה.

 מות בין הצדדים בעניין הנדון בו, ובא במקומם.הסכם זה כולל את כל ההסכ 17.8
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 ולראיה באו הצדדים על החתום:

   

 החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ   הספק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הזוכה במכרז צעההמסמכי ה -נספח א' 

 טופס הצעת המחיר -לרבות מסמך ג' 
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 סודיותשמירת התחייבות ל -נספח ב' 

 מרחוב 024275653, ע"י יובל בטיחות ע"מ 2021"( נחתם ביום ___ לחודש ____ כתב ההתחייבותכתב התחייבות זה )להלן "

 "(.קצין הבטיחות)להלן: "_______ מרחוב _______,  .ז.ת_______, "( ועל ידי ספקה)להלן: " _______

)להלן:  520036450התקשר בהסכם לאספקת שירותים עם החברה לשירותי איכות הסביבה מ.ת  ספקוה הואיל

 "(;החברה"

 לצורך אספקת השירותים הוא קצין הבטיחות; ספקונציגו של ה והואיל
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וקצין הבטיחות חותמים על התחייבות זו  ספקושמירה על המידע הסודי )כהגדרתו להלן( הינה חיונית לחברה, וה והואיל

 תנאי לאספקת השירותים על ידם. כ

 מצהיר ומתחייב כלפי החברה כדלקמן: ספקאשר על כן, ה

" יכלול גם את כל חברות האם, חברות הבת וחברות קשורות של החברה, במישרין או בעקיפין, החברהבכתב התחייבות זה המונח "

 וכן חליפיהם או נעבריהם של חברות אלו. 

 והן לקצין הבטיחות.  ספקמתייחס הן ל" ספק"הבכתב התחייבות זה המונח 

  מידע סודי 

מכיר בכך שתהיה לו גישה למידע, בעל אופי סודי, הקשור לחברה, לרבות בכל הקשור, עסקיה, נכסיה,  ספקה 17.9

מצבה הפיננסי, מידע בעל אופי סודי הנוגע לפעילויות החברה, תכניות, תחזיות, לקוחות, ספקים, שותפים עסקיים 

"(. מידע סודי יכלול, המידע הסודישלישיים שכלפיהם התחייבה החברה לשמור על מידע בסודיות )להלן "וצדדים 

מידע, בין אם מסומן כסודי ובין אם לאו, הקשור לטכנולוגיה, מוצרים )בין אם מוצרים מוגמרים או  בין השאר, כל

יים, תוצאות ניסויים, נוסחאות, תהליכים, מוצרים שבפיתוח(, מחקר ופיתוח, פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחר

למידע סודות מסחריים, ידע מקצועי, שיווק, קידום מכירות, תכניות עסקיות וכספיות, נהלי עבודה, אסטרטגיות, 

תחזיות, המצאות, מידע פיננסי, רשימת לקוחות, חוזים, התקשרויות, עסקאות, התחייבויות, ומידע או נתונים 

צים, נושאי משרה, דירקטורים ובעלי מניות. מידע סודי יכלול מידע בכל צורה שהיא, בין הקשורים לעובדים, יוע

במסמך, בכתב, בעל פה, או במדיה מגנטית או אלקטרונית. מידע סודי לא יכלול מידע אשר: )א( הפך נחלת הכלל 

גילויו על ידי החברה; לפני  ספק; )ב( מידע שהיה ידוע לספקשלא כתוצאה מהפרה של כתב התחייבות זה על ידי ה

נדרש לגלותו לפי  ספקע"י צד שלישי ללא חובת סודיות כלפי החברה, או )ד( מידע שה ספק)ג( מידע אשר נמסר ל

 דרישה של רשות שיפוטית מוסמכת, רשות מנהלית מוסמכת, או על פי הוראות הדין.

רות יחסים של אמון ביחס למידע מכיר בכך שאספקת השירותים על ידו לחברה וגישתו למידע הסודי יוצ ספקה 17.10

 הסודי כאמור.

 ספקבמהלך תקופת אספקת השירותים לחברה או בכל עת לאחר תום תקופת אספקת השירותים מכל סיבה שהיא, ה 17.11

ישמור בהקפדה יתרה על המידע הסודי ויבטיח את חשאיותו, ולא יגלה לכל אדם או ישות כלשהי את המידע הסודי 

 ובת עצמו או גוף אחר מלבד החברה, אלא באישור החברה מראש. או ישתמש במידע הסודי לט

כל הזכויות במידע הסודי הינן, וימשיכו להיות, רכושה הבלעדי של החברה או של הצד השלישי אשר סיפק את  17.12

מסכים כי כל המזכרים, המסמכים, ההתכתבויות  ספקהמידע הסודי לחברה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ה

קטרוני או בדרך אחרת(, הדו"חות, התרשימים, הנוסחאות, המפרטים, הרשימות וכל מסמך אחר )בכל )בדואר אל

בקשר לאספקת השירותים לחברה או  ספקצורה שהיא( שהוכן, נאסף, עובד, נתקבל, הוחזק או היה בשימוש ה

סודי. כל העותקים  "( יהיו רכושה הבלעדי של החברה ויחשבו כמידעהחומריםלמידע הסודי ועבור השירותים )"

לחברה בעת סיום תקופת אספקת השירותים או  ספקהמקוריים, ההעתקים ותמציות של החומרים יועברו על ידי ה

ישמור עותקים כלשהם של הנ"ל ומבלי שתהיה לו זכות  ספקפי דרישת החברה, מבלי שה-בכל עת לפני כן על

ספקת השירותים את החומרים, אלא אם הדבר נדרש לא יוציא ממשרדי החברה במהלך תקופת א ספקעכבון בהם. ה

ינקוט  ספקמתוקף תפקידו ומותר בהתאם לנוהלי החברה. במידה והחומרים הוצאו ממשרדי החברה כמפורט לעיל, ה

 בכל האמצעים הנדרשים על מנת לשמור על סודיות החומרים ויחזיר אותם למקומם מיד לאחר שימוש כאמור. 

ופת אספקת השירותים לחברה, מבלי שקיים לכך היתר או אישור כדין, ולא יגלה לא ישתמש, במהלך תק ספקה 17.13

חובת סודיות או אי שימוש )לרבות מוסד אקדמי  ספקמידע סודי או סודות מסחריים השייכים לכל אחר כלפיו יש ל

קודם,  לא יכניס למשרדי החברה כל נכס או מסמך סודי של מתקשר ספק"(. המתקשר קודםאו כל גוף קשור( )"

 כל זאת אלא אם כן נכס, מסמך או מידע זה הפך לנחלת הכלל או שאותו מתקשר קודם הסכים בכתב לגילוי כאמור. 

מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע הסודי, בין בעצמו ובין באמצעות אחרים ו/או מי מטעמו, על מנת  ספקה 17.14

 להתחרות בחברה או על מנת לסייע לאחרים להתחרות בה. 
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 כללי .18

מצהיר כי במילוי התחייבויותיו על פי כתב התחייבות זה הוא אינו מפר כל התחייבות לסודיות או התחייבות  ספקה 18.1

מכיר בכך שהחברה מסתמכת  ספקדומה או זכות של צד שלישי כלשהו )לרבות מוסד אקדמי או כל גוף קשור(. ה

 לספק שירותים לחברה. ספקעל הצהרה זו בהחלטתה לאפשר ל

, כי הוראות התחייבות זו, הן סבירות ונדרשות לשם הגנה על אינטרסים לגיטימיים של החברה בקשר מסכים ספקה 18.2

 לנשוא התחייבות זו. 

מכיר בכך שבמקרה של הפרת הוראה מהוראות כתב התחייבות זה יגרמו לחברה נזקים שאינם ניתנים לתיקון  ספקה 18.3

היה החברה זכאית לצו מניעה על מנת לאכוף כתב , תספקולפיכך במקרה של הפרת כתב התחייבות זה על ידי ה

 התחייבות זה )מבלי לגרוע מהתרופות האחרות להן תהיה זכאית החברה במקרה זה על פי כל דין(.

אביב ולהן -על כתב התחייבות זה יחול הדין הישראלי והוא יפורש על פיו. לערכאות המשפטיות המוסמכות בתל 18.4

 לעדית בכל עניין הנובע מכתב התחייבות זה או בקשר אליו.בלבד תהא סמכות השיפוט היחידה והב

במידה וייקבע על ידי ערכאה משפטית מוסמכת כלשהי כי הוראה כלשהי בכתב התחייבות זה איננה תקפה או בלתי  18.5

אכיפה בצורה כלשהי, הרי שהוראה זו תיאכף במידת האפשר בהתאם לכוונת הצדדים. אם הוראה זו אינה יכולה 

ם לכוונה זו, הוראה זו תחשב כאילו תוקנה כך שיימחקו ממנה החלקים אשר נקבע כאמור, כי הם להיאכף בהתא

אינם תקפים או בלתי אכיפים, וזאת רק במדינה או באזור בו ניתנה ההחלטה כי הוראה זו איננה תקפה או בלתי 

יבות זו הנה רחבה מדי לגבי אכיפה כאמור על פי הדין המקומי. בנוסף אם יקבע, כי הוראה מסוימת הכלולה בהתחי

זמן הנזכרים בה, היקף גיאוגרפי, פעילות או נושא, היא תפורש כך שהוראה כאמור תוגבל ותצומצם בקשר -פרקי

עם מאפיין כאמור, כך שההוראה תהיה ברת אכיפה במידה הרבה ביותר האפשרית המתאימה לדין החל כפי שיהיה 

 באותה העת.

תוקף מלא גם לאחר סיום אספקת השירותים מכל סיבה שהיא. התחייבות זו לא הוראות התחייבות זו יישארו ב 18.6

 פי כל דין.-על ספקתגרע באופן כלשהו מהתחייבויות ואחריות ה

כל תוספת, שינוי ו/או ויתור של ההתחייבויות על פי כתב התחייבות זה יהיו תקפים רק אם יהיו בכתב וייחתמו גם  18.7

ים על התחייבות הצד האחר יהווה ויתור חד פעמי ולא יהוה תקדים ו/או ילמד ידי החברה. ויתור של אחד הצדד-על

 גזירה שווה למקרה דומה ו/או שונה ו/או אחר.

 

 

 

 .2021ולראיה באנו על החתום, היום ____ ב_____                            

  

 ________________: קצין הבטיחות : ________________ספקה                       

 

 

 

 

 קצין הבטיחותכתב הסמכה של  –נספח ג' 
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 אישור קיום ביטוחים –נספח ד' 
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 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור ) אישור קיום ביטוחים

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

 באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי

 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* מבוטחה מבקש האישור*

_________ ו/או חברות שם: 

 אם ו/או חברות בת

 נדל"ן☐ _________שם: 

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 _________ת.ז./ח.פ.:  _________ת.ז./ח.פ.: 

 _________מען:  _________מען: 
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 כיסויים

 סוג הביטוח

 

חלוקה לפי גבולות אחריות 

 או סכומי ביטוח

מספר 

הפוליס

 ה

נוסח ומהדורת 

 הפוליסה

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

 חריגים 

 בהתאם לנספח ד'יש לציין קוד כיסוי 

 מטבע סכום

 רכוש 

 

ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 088 בערך כינון   2013ביט  

(309) 

 (313כיסוי בגין נזק טבע )

 (314כיסוי גניבה, פריצה ושוד )

 (316כיסוי רעידת אדמה )

 (328ראשוניות )

      

 (302אחריות צולבת )  ₪ 5,000,000   2013ביט   צד ג'

 (304הרחב שיפוי )

 (307קבלנים וקבלני משנה )

 (309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )

 (315כיסוי לתביעות המל"ל )

 -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 (321מבקש האישור )

 (322מבקש האישור מוגדר כצד ג' )

 (328ראשוניות )

 (329רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' )

 (304הרחב שיפוי )  ₪ 20,000,000   2013ביט   מעבידיםאחריות 

 (309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )

היה וייחשב כמעבידם של מי  -מבוטח נוסף 

 (319מעובדי המבוטח )

 (328ראשוניות )

    אחריות מקצועית

 

 

 (301אבדן מסמכים )  ₪ 2,000,000 

 (302אחריות צולבת )

 (303לשון הרע )דיבה, השמצה והוצאת 

 (304הרחב שיפוי )

 (309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )

 -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 (321מבקש האישור )

 (325מרמה ואי יושר עובדים )

 (326פגיעה בפרטיות )

 (327עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח )

 (328ראשוניות )

 (332חודשים ) 12 -תקופת גילוי 

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

088 

 ביטול/שינוי הפוליסה *

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

 או הביטול.

 חתימת האישור

 המבטח:
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 נספח בטיחות - ה'נספח 

 על עצמו את ההתחייבויות הבאות:הקבלן מתחייב כי הוא מקבל 

תוך ציות לכל  "( 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 מוסמכת. הקבלן וכל מי  דין,

ופקודת הבטיחות בעבודה  1954 -יפעל בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ג שיבצע את העבודה מטעמו,  

והתקנות והצווים שפורסמו על פיהם, ובהתאם להוראות הבטיחות של החברה. הקבלן  1970–]נוסח חדש[, התש"ל 

כל תביעה ייטול על עצמו את כל האחריות כלפי החברה וכלפי כל הבאים מכוחה לשחררם ו/או לשפותם בקשר ל

 שתוגש נגדם בשל הפרת הוראה כאמור שנעשתה על ידו ו/או על ידי מי מעובדיו ו/או קבלן משנה שלו ו/או מי מטעמו. 

הקבלן יספק על חשבונו ציוד מגן אישי מלא לעובדיו, שלוחיו והפועלים מטעמו, לרבות: בגדי עבודה תקינים, שלמים  .2

או אטמי אוזניים לעבודה באזורים המוגדרים כאזורי רעש מזיק, רתמות ונקיים, נעלי בטיחות, משקפי מגן, אוזניות 

בטיחות לעבודה בגובה, כפפות ומסכת גזים/אב"כ. הקבלן אחראי לוודא שעובדיו, שלוחיו והפועלים מטעמו משתמשים 

וין אחרת בציוד מגן אישי, בהתאם לסוג העבודה ועל פי הנהלים והוראות העבודה המקובלים בחברה. וזאת אלא אם צ

 במפרט השירותים.

הקבלן או קבלן המשנה שיבצע פרויקט ארוך טווח מטעם החברה, יוודא שעובדיו שיבצעו עבודות באתר החברה או  .3

בשטחים ואתרים המופעלים מטעם החברה או בפיקוחה או באחריותה או בשליטתה, יהיו בעלי אישור מרופא תעסוקתי 

ביר העתקי האישורים הנ"ל למחלקת הבטיחות של החברה, וזאת לפני להתאמת העובד לעבודה בתוקף. הקבלן יע

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

הקבלן או קבלן המשנה שיבצע כל פרויקט מטעם החברה, יוודא שעובדיו יתנהגו בהתאם לנורמות ההתנהגות המקובלות  .4

 איכות הסביבה ולא יגרמו כל נזק לזולת, באם מדובר בפגיעה פיזית או מילולית. בחברה לשירותי

כל החומרים והמכשירים בהם ישתמש לביצוע העבודה יהיו מאיכות מעולה ויעמדו בכל התקנים ובכל דרישות הדין  .5

בציוד מאושר על והחברה, ובכל הקשור לציוד הנדרש לביקורות תקופתיות ולאישור כל רשות ומוסד, ישתמש אך ורק 

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 

ומד בדרישות כל תקן מחייב והינו תקין מבחינה בטיחותית ומבחינת וציוד חפירה, המעידות כי הציוד האמור נבדק, ע

התאמה לביצוע העבודה. הקבלן יישא באחריות הבלעדית לציוד ולטיב החומרים והמכשירים אשר ישמשו לביצוע 

 העבודה.

ו. לא יאוחר הקבלן אחראי לניקיון האתר, כמתחייב על פי כל דין ולשביעות רצון המזמין מטעם החברה ועל פי הוראותי .6

מיום השלמת העבודה, יסלק את כל הציוד, עודפי החומרים, האשפה והפסולת וישאיר את אתר העבודה כשהוא פנוי 

ונקי בהתאם להוראות המזמין מטעם החברה ולשביעות רצון החברה. ידוע לו כי החברה לא תקבל את האתר ללא קבלת 

 ר.אישור בכתב של המזמין מטעם החברה על ניקיון כאמו
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היה והקבלן ויחרוג מאיזו מהוראות הבטיחות הנזכרות לעיל ומבלי לגרוע מכל הזכויות והסעדים העומדים לחברה עקב  .7

 הקבלן מתחייב כדלקמן:  הפרתו זו את ההסכם )לרבות זכותה לבטל את ההסכם(,

לתיקון החריגה הוא יפעל  -לאחר שיקבל מהחברה התראה ראשונה על חריגה כל שהיא מהוראת הבטיחות  .7.1

 לאלתר בהתאם לאמור במכתב ההתראה שקיבל מממונה הבטיחות של החברה.

מתחייב לשלם לחברה הוא  -לאחר שיקבל מהחברה התראה שנייה על חריגה כל שהיא מהוראת הבטיחות  .7.2

פיצוי קבוע ומוסכם מראש בשיעורים כפי שנקבעו בנספח ב' לנוהל טיפול בעבירות בטיחות של גורמי חוץ 

 ובלי שיהא צורך בהוכחת הנזק. ברה, מבלי שיהא צורך לתת לו התראה נוספתבח

  'מצ"ב להלןפירוט עבירות בטיחות וגובה הקנס בגינן שנקבעו בנספח ב. 

הוא מתחייב לנהוג ליישום  -לאחר שיקבל מהחברה כל התראה נוספת מעבר להתראות המפורטות לעיל  .7.3

  החלטות בדבר הפסקת עבודה זמנית או סופית.

במקרים חריגים, כגון עברת בטיחות חמורה, תאונת עבודה, כמעט תאונת עבודה, נזק סביבתי, גרימת נזק  .7.4

לרכוש וכד' בסמכותו של ממונה הבטיחות להפסיק את עבודתו של גורם חוץ ו/או להטיל עליו קנס, מבלי 

 לעיל. 5.1-5.3לעבור את השלבים המפורטים בסעיפים 

חבלה, אובדן, קלקול או נזק שהוא לגוף, רכוש או אחר, שייגרם לצד שלישי כלשהו ו/או הקבלן האחראי לכל תאונה,  .8

לחברה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לעובדיו ו/או לקבלני המשנה שלו ולכל מי שהוא אחראי לגופו ו/או לרכושו 

ו במהלך ביצוע העבודה או בקשר מטעמו, כתוצאה ממעשה או מחדל, תוך כדי, או עקב, א-ו/או לכל מי שבא בשמו או 

אליה, מצדו, עובדיו, שלוחיו, אלה הנתונים למרותו, קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שלוחיהם ומי שנתון למרותם ו/או 

 המצוי באתר ובסביבתו. 

הקבלן או קבלן המשנה שיבצע פרויקט מטעם החברה ו/או בחצר החברה או באתרים המופעלים מטעם החברה, יכבד  .9

מדיניות החברה לניהול סביבתי וינקוט בפעילות למניעת זיהום סביבתי בהתאם להנחיות החברה ולהוראות כל  ויישם

 דין.

הקבלן משחרר בזאת את החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה, מכל אחריות או חובה שהיא בקשר לכל תאונה,  .10

לני המשנה ו/או מי מטעמם, בין אם נגרמו באקראי, חבלה, אובדן, קלקול או נזק כנ"ל, לרבות אחריות כלשהי כלפי קב

היו תוצאה של פעולה או מחדל הכרחיים או צפויים מראש לצורך ביצוע העבודה, ובין אם נגרמו מחמת תאונה בלתי 

   נמנעת. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל טענת הגנה שהיא שתעמוד לו מכוח הדין כלפי ניזוק כלשהו.

ו/או לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל, או כל הפסד וכל תשלום שיהיה עליה הקבלן מתחייב לפצות  .11

לשלם בשל תביעה שתוגש נגד החברה ו/או פסק דין שייפסק כנגדה, בין מעשה או מחדל כאמור, ובכל מקרה שהחברה 

טי אחר שיוטל עליה, הקבלן תחויב בתשלום כל סכום כאמור, למרות התוצאות, קנס או תשלום חובה מנהלי או שיפו

מתחייב לשלם כל סכום כאמור, במקום החברה או לחברה, וכן, לשאת בכל ההוצאות שנגרמו לחברה, לרבות הוצאות 

ושכר טרחת עורך דין. החברה מצידה מסכימה לאפשר לו להתגונן בכל תביעה כאמור, ביחד איתה או במקומה, כפי 

 שתחליט החברה.

 

___________________  ___________________ 

 ספקה             תאריך 
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פירוט עבירות בטיחות וגובה הקנס בגינן שנקבעו בנספח ב' לנוהל טיפול בעבירות בטיחות של 

 גורמי חוץ בחברה

 

 

* בהתאם לחומרת העבירה, רשאי מנהל הבטיחות בהתייעצות עם סמנכ"ל כלכלה וכספים, לשקול הטלת קנס כבר בעבירה 

 הראשונה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תיאור עבירת בטיחות

 

 ₪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 עבודה בגובה ללא שימוש ברתמת בטיחות

 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 

 בהתבסס בממצאי תחקיר האירוע

  הערכת הנזק ברכוש החברה:   

      אחר**    

**הסכום ייקבע עפ"י חומרת העבירה 

 האירועבהתבסס בממצאי תחקיר 

   : ₪סה"כ לגבייה, 


