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מס'  בימכרז מסגרת פומ  16/2018 
 

 המכרזמסמכי  – א'מסמך 
 

 ופירוט ניסיונו הקודם מציעפרטי ה – (1מסמך א)

  אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה – (2מסמך א)

 נוסח אישור רו"ח על מחזור כספי – (3מסמך א)

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

 תצהיר בדבר קיום דיני עבודה  – (5מסמך א)

 נוסח תצהיר בדבר היעדר הרשעה פלילית – (6מסמך א)

 הצהרת המציע – (7מסמך א)

 התחייבות בדבר מניעת שוחד – (8מסמך א)

 נוסח ערבות בנקאית  – (9מסמך א)

 נוסח פניה מוקדמת – (10מסמך א)

 הצעת מחיר טופס – (11מסמך א)

  
 השירותיםמפרט  –מסמך ב' 

 
  ההתקשרות הסכם –' גמסמך 

 
 ;המכרז מסמכי – (1)גמסמך 
 ;נספח ביטוח – (2)גמסמך 
 ;אישור עריכת הביטוח – (3)גמסמך 
 ;התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים – (4)גמסמך 
 ;נוסח ערבות בנקאית – (5)גמסמך 

, 19.6.2017מיום  3, גרסה 2002 –נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה  – (6מסמך ג)
 המשרד להגנת הסביבה;
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 כללי .1

 מזמינה בזה הצעות( "המזמינהו/או " "החברה")להלן:  בע"מ החברה לשירותי איכות הסביבה .1.1
פי התנאים המפורטים (, על "השירותים")להלן: במסגרת מכרז מסגרת  דיגום ארובותלביצוע 

 במסמכי המכרז להלן.

 להלן טבלת ריכוז מועדים רלוונטיים במכרז: .1.2

 מועד פעילות

 30/12/2018 מועד פרסום המכרז

 13/01/2019 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים 

 20/01/2019 תשובותלפרסום שאלות ו משוער מועד

 28/01/2018 המועד האחרון להגשת הצעות

 01/05/2019 תוקף ערבות המציע

 

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

 קובעים התאריכים בטבלה זו.

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

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

 

 עיקרי ההתקשרות .2

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

 . המפורטת, תחייב ההוראה האחרת המכרזבאיזה ממסמכי 

במפעל ארובות הממוקמות בשטחי החברה דיגום ביצוע  שירותי השירותים נשוא מכרז זה הינם .2.1
, על פי צורכי ובחינת עמידה בהיתר הפליטה, החברה הממוקם בפארק אקו תעשייתי נאות חובב

 ."(השירותים" :)להלן החברה

" או ספקי המסגרת"", המעבדות")להלן: מעבדות ( 2)שתי עם ינת להתקשר יהחברה מעונ .2.2
 מסמכי המכרזוהכל בהתאם לתנאים המפורטים להלן, להשירותים ביצוע  לצורך"(, יםהזוכהזוכה/"

 .("הסכם ההתקשרות"או  "ההסכם"והסכם ההתקשרות כמופיע במסמך ב' )להלן: 

תתקשר החברה עם שני  –ושני מציעים הגישו הצעה זהה והיא הזולה ביותר מובהר כי במידה 
תתקשר החברה עם  –המציעים הללו. במידה ושני מציעים הגישו הצעה זהה והיא השנייה בגובהה 

למקום  ה)ובתנאי שאכן הגיע למקום הראשון האשר הגיעלמעבדה הללו, בנוסף שתי המעבדות 
 .יעמוד על שלוש בסך הכלהמעבדות ך כל כך שס ,בלבד(מעבדה אחת הראשון 

למען הסר ספק מובהר כי הצעת המחיר של המציע הזוכה תהווה את המחיר המקסימאלי בגין מתן 
השירותים, ובמסגרת הפניות הפרטניות לקבלת שירותים הוא יוכל להגיש הצעת מחיר נמוכה או 

 ירי ההצעה.שווה למחירי הצעתו, ולא תתאפשר הגשת מחיר המהווה תוספת למח

 מס' מסגרת מכרז 

16/2018 
 מסמך א'

 הזמנה להציע הצעות
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החברה תעביר לכל ספקי המסגרת, מעת לעת, ובהתאם לצרכיה,  – שירותים לקבלתפרטנית בקשה  .2.3
  שירותים ספציפיים.קבלת לפרטנית בקשה 

, וכל פרט השירותים לוח הזמנים לביצוע תכנית העבודה, תגדיר החברה את ,בכל בקשה פרטנית
 נוסף/אחר על פי שיקול דעתה.

מן המחיר אשר יוצע הנחה  אחוז תוגש כמתןפרטנית אשר תוגש ע"י ספקי המסגרת, המחיר ההצעת 
מכל על ידי ספקי המסגרת הזוכים במסגרת מכרז זה, ואחוז ההנחה שיינתן יהיה בדמות אחוז הנחה 

 .עבודההביום לבצע בדיקה וביחס לכל ארובה אותה יידרש ספק המסגרת 

החברה מבקשת להבהיר כי היא אינה מתחייבת כי יועברו לספקי המסגרת בקשות לקבלת  .2.4
בהיקף כלשהו ו/או בכלל, ולא תהא להם כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר עם השירותים 

 האמור.

ספק המסגרת אשר שקלול אחוז ההנחה מתן השירותים מושא ההזמנה הפרטנית יועבר לביצוע  .2.5
 תהא הנמוכה ביותר. ,מכרזהצעתו לעם הצעת המחיר אותה הגיש במסגרת שהציע, ביחד 

במקרים של אי  לחלוקה האמורהשלא לנהוג בהתאם החברה תהא רשאית  על אף האמור, מובהר כי
המסגרת ו/או משיקולי זמינות, עומס ולוח  ישביעות רצון משירותים קודמים שסופקו על ידי ספק

, והכל בות כל אמת מידה נוספת/אחרת אשר תיקבע בבקשה הפרטניתזמנים ו/או מכל שיקול אחר, לר
 .בהתאם לשיקול דעת החברה

בנוסף, החברה תהא רשאית, בכל עת, להתיר גם לנותני שירותים אחרים להפעיל ולקיים שירות דומה  .2.6
 .מסמכי מכרז מסגרת זהו/או מקביל, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ולטובתה וכמפורט ב

במועד שייקבע ע"י  םחודשים, שתחילת 12בת הינה עם כל אחד מספקי המסגרת ות תקופת ההתקשר .2.7
נוספות, כל אחת  תקופות (5) חמשבהחברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות . החברה

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

כל הוראות ההסכם ויתר  המוארכת, לפי העניין. הוארכה תקופת ההתקשרות על ידי החברה, יחולו
יודגש כי תקופת  ., אלא אם נקבע מפורשות אחרתמסמכי המכרז גם על תקופת ההתקשרות המוארכת

 שנים.( 6שש )ות הסופית לא תעלה על ההתקשר

, ביחס לכל אחד מן על אף האמור לעיל, רשאית החברה בכל עת ומכל סיבה שהיא לבטל את ההסכם .2.8
פיו לידי גמר על ידי הודעה בכתב על כך למציעים -ולהביא את ההתקשרות על המציעים הזוכים,

. ניתנה הודעה כאמור יסתיים ההסכם בתאריך שיהיה נקוב בהתאם להוראות ההסכם הזוכים
 בהודעת החברה ולזוכה/ים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין כך. 

עם גורמים מקצועיים הזוכה המציע יתקשר לצורך ביצוע השירותים נשוא מכרז זה, ככל ומובהר כי  .2.9
בהתאם לתנאי המכרז ו/או  וכדי לגרוע מחובתו של המציע ו/או מאחריותלא יהיה בכך נוספים, 
 ההסכם.

 ףס תנאי .3

מגיש את כדין בישראל, אשר במועד הגשת ההצעות תאגיד רשום רשאי להגיש הצעות למכרז מציע שהוא 

 כמפורט להלן. הדרישות והתנאים המצטברים כלמקיים אחר כלל המסמכים הנדרשים וכן 

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

אלא אם כן נכתב במפורש במציע עצמו ולא ניתן יהיה להסתמך על התקיימותו של תנאי סף בגורם אחר, 

 .אחרת במסמכי המכרז
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 . ISO 17025לתקן , ומוסמך הרשות הלאומית להסמכת מעבדותהמציע הנו מעבדה מוסמכת מטעם  .3.1

 50וזאת בביצוע , מכרז זהמושא תים דומים לשירותים במתן שירו מוכח קודם ניסיון בעל, המציע .3.2
דיגומי  50) זה במכרז ההצעה הגשתמועד לל הקודמות השנים( 3שלוש )בכל אחת מדיגומי ארובות 

 ₪ 300,000של )לאורך כל שלושת השנים( מינימלי ובהיקף כספי מצטבר , בכל שנה קלנדרית(ארובות 
 לפני מע"מ.

 דוגמיםצוותי  (2)שני שירותים כנותן  ו/אומעביד -במועד הגשת ההצעות, ביחסי עובדהמציע מעסיק  .3.3
 הנו דוגם מוסמך. שכל אחד מהם  )ראש הצוות ודוגם(

הנו בעל אישור מאת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לביצוע כלל הבדיקות מושא המכרז  המציע .3.4
לביצוע  ומית להסמכת מעבדותמטעם הרשות הלא עם מעבדה מוסמכתו/או הנו בעל התקשרות 

 .אשר אינן נכללות בהסמכתומכרז זה )כמפורט בטופס הצעת המחיר(, מושא האנליזות 

מובהר כי לצורך עמידה בתנאי סף זה ניתן להציג מספר התקשרויות עם מספר מעבדות, ובלבד 
 .מכרז זה )כמפורט בטופס הצעת המחיר( שההתקשרויות יכללו את כל סוגי הבדיקות מושא

 )לא כולל מע"מ(. ₪ 500,000-מלא פחת אשר , 2017-ו 2016מהשנים  בכל אחתמחזור ההכנסות למציע  .3.5

 בעל כל האישורים לפי חוק גופים ציבוריים.הנו המציע  .3.6

 המציע צירף להצעתו ערבות מכרז. .3.7

כל  החלפתשנכללו בהצעתו.  /ותהדוגמים והמעבדהמצעות יחויב לספק את השירותים בא המציעמובהר כי 
הן לגבי עצם ההחלפה, והן  מראש ובכתב, החברהתיעשה אך ורק לאחר קבלת אישור  אחד מן הגורמים הללו

 .החברההבלעדי של  הובכפוף לשיקול דעת לגבי זהות המחליף,

 להצעתו לצרף המציע שעל מסמכים .4

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

 תיאור כללי / פרופיל של המציע. .4.1

 עותק מתעודת עוסק מורשה של המציע; .4.2

בדבר פרטי רישום התאגיד,  מאת רשם החברות 01/12/2018תדפיס נתונים, שאינו מוקדם מתאריך  .4.3
 מנהלי התאגיד והשעבודים הרובצים על נכסיו. 

המעיד כי  ,1976-אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .4.4
המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך 

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

-3.1עמידתו של המציע בתנאי סף למסמכי המכרז, כשהוא מלא וחתום כדין, ובו פירוט  (1)אמסמך  .4.5

 ובצירוף האסמכתאות המעידות על עמידת המציע בתנאי הסף כאמור. 3.4

 ;(2מסמך א)זכויות חתימה חתום ומאושר על ידי רו"ח או עו"ד בנוסח אישור  .4.6

, המעיד על עמידתו של בדבר היקף המחזור הכספי של המציע, (3א)מסמך אישור רואה חשבון בנוסח  .4.7
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 ;3.5המציע בתנאי סף 

 ה, חתום על ידי מורש1976–לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו תנאיםתצהיר בדבר קיום  .4.8
 ;(4מך א)מסבנוסח  ,חתימה מטעם המציע ומאושר כדין

לפיו המציע מקיים את חובותיו בכל הנוגע לשמירת זכויות עובדים לפי  קיום דיני עבודהתצהיר בדבר  .4.9
מסמך בנוסח  , חתום על ידי מורשה חתימה מטעם המציע ומאושר כדין,דיני העבודה המפורטים שם

 ;(5א)

ימה מטעמו, חתום בדבר היעדר הרשעה פלילית של המציע ו/או מי ממנהליו או מורשה החת תצהיר .4.10
 ;(6מסמך א)על ידי מורשה חתימה מטעם המציע ומאושר כדין, בנוסח 

 חתום כנדרש על ידי המציע; (7מסמך א)הצהרת המציע בנוסח  .4.11

 ;(8א) מסמךהצהרת המציע בדבר מניעת שוחד בנוסח  .4.12

 ;(9מסמך א)נוסח ערבות בנקאית, בנוסח  .4.13

 כשהוא ממולא בהצעת המציע. (11מסמך א), בנוסח הצעת המחיר טופס .4.14

, בהתאם לחוק חובת לו העדפה בשל עובדה זו ןיע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוניין כי תינתמצ .4.15
-, כמשמעותם בחוק חובת המכרזים תשנ"ביצרף להצעתו אישור ותצהיר ,1992-המכרזים התשנ"ב

1992. 

ת ו/או כל שינוי או תיקון תשובות ו/או הבהרוחוברת מסמכי המכרז חתומה בכל עמוד לרבות כל  .4.16
 .שיפורסמו על ידי החברה בתנאי המכרז

 דמי הפקת המכרז; בגין תשלום/חשבונית העתק הקבלה .4.17

 –ניגוד עניינים  .5

החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות, בכל שלב שהוא של המכרז, כל  .5.1
בפעילות אשר הוא, או כל גוף קשור עמו, מצוי בניגוד עניינים עם החברה, או שהוא עוסק  ע,מציהצעה של 

, והכל בין במישרין ובין פעילות בתחום הטיפול בחומרים מסוכניםלרבות פעילות החברה, מתחרה עם 
וקיה יפין, ללא צורך במתן נימוקים, ובלבד שנתנה למציע התראה על כוונה כזאת, תוך ציון עיקר נימבעק

ותוך מתן הזדמנות למציע להביא בפניה, בכתב או בעל פה, לפי החלטתה, כל נימוק ו/או מידע המצדיקים 
 ימי עבודה מיום מתן ההודעה.  5 -מדוע ראוי שלא תעשה כן, וזאת תוך לא פחות מ 

ם הביא המציע נימוקים או מידע בעניין זה, והחליטה החברה לפסול את הצעתו לאחר בחינת הנימוקי .5.2
 והמידע כאמור, תמסור החברה את נימוקי החלטה למציע. 

שיש לו ספק בשאלה אם לאור האמור הוא מנוע מהשתתפות, או שהוא סבור שבעניינו ניגוד מציע   .5.3
ימים מיום פרסום המכרז ולהביא בפניה  10לפנות לחברה בתוך העניינים לא צריך להביא לפסילתו, רשאי 

החברה תבחן את פירוט נימוקיו מדוע אין לפסול את השתתפותו במכרז.  את כל הפרטים הרלוונטיים, וכן
ותהא רשאית להחליט אם לאשר את השתתפותו או למנוע אותה, לפי שיקול דעתה את פניית המציע 

ימי עבודה לפני מועד הגשת ההצעות. לא היה בידי  5הבלעדי, ותמסור את נימוקי החלטתה למציע לפחות 
ועד, יהא רשאי המציע להשתתף במכרז, ובמקרה כזה יחול האמור בפסקה הועדה לקבל החלטה במ

 הראשונה לעיל.

 ".פניה מוקדמת להשתתפות במכרזטופס " (10מסמך א)פניה כאמור תתבצע בהתאם לנוסח   .5.4
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 לפנות לגורמים שונים לבירור העובדות. /או החברה רשאית לדרוש מהמציע מידע נוסף ו .5.5

משמעותו כל גוף אשר המציע שולט עליו או נשלט על ידו או שהוא והמציע "גוף קשור" לעניין סעיף זה  .5.6
נשלטים על ידי אותו גוף או שהם שולטים במשותף על אותו גוף, או שותפים באותו גוף, או שיש להם 
עסקים משותפים משמעותיים, והכל בין במישרין ובין בעקיפין. "שליטה" לעניין זה משמעותה היכולת 

שאינו ותיו של הגוף, לרבות הזכות למנות מנכ"ל או דירקטורים או אורגנים מקבילים בגוף לכוון את פעול
במניות או ברכוש או בזכויות רכושיות או בזכויות הצבעה  35%חברה. לעניין סעיף זה בעלות ביותר מ 

 בדירקטוריון או בכל אורגן דומה, תחשב כשליטה. 

המציע וגם לאחר כריתת ההסכם מושא המכרז בכל  סמכויות החברה כאמור יחולו גם לאחר בחירת .5.7
לעת הבחירה במציע  מקרה שבו התגלו לחברה עובדות מהותיות שלא היו ידועות לה, ולא היו ידועות לה

 ו/או לעת ההתקשרות עמו בהסכם. 

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכות ועדת המכרזים לפסול הצעת מציע במכרז, לאחר שניתנה לו  .5.8
 המצבים הבאים:או יותר מן (, באחד הפ-לשמיע טענותיו בעניין )בכתב או בעת לההזדמנו

 את טובת החברה, מכל סיבה שהיא; תהתקשרות עם אותו מציע עלולה להיות נוגד .5.8.1

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

 ה או בלתי מדויק;החברה גילתה שהמציע מסר מידע שגוי או מטע .5.8.3

 בדין.או הקיימת כל עילה אחרת המנויה במסמכי המכרז  .5.8.4

לעיל, יעמוד בתוקפו גם במקרה בו התקשר המציע עם גוף אחר,  5מובהר בזאת כי כל האמור בסעיף  .5.9
 אשר באמצעותו עומד המציע בתנאי הסף.

 ערבות מכרז .6

לצורך הבטחת התחייבויותיו בהתאם לדרישות המכרז ונספחיו, ובכלל זאת ההסכם המצורף לו, יצרף  .6.1
    .(9מסמך א)אוטונומית בנוסח  מקורית ערבות בנקאיתהמציע להצעתו 

החברה תהא רשאית לדרוש ואולם מוסכם כי  (9במסמך א)הערבות תעמוד בתוקפה עד למועד הנקוב  .6.2
המכרז והמציע יאריך את תוקף ערבות חודשים,  3של עד לתקופה נוספת המכרז הארכת תוקף ערבות 

 עפ"י הדרישה.

, לפי ה, אם שוכנעהמקורית , לקבל הצעה, על אף פגם בנוסח הערבותת, אך לא חייבתהא רשאית החברה .6.3
ב. הפגם אינו יוצר  לפגם אין משמעות כלכלית של ממש כי התקיימו כל התנאים הבאים: א. ,השיקול דעת

תהא רשאית, אם מצאה זאת  . החברהנגרם בשוגג ובתום לב  קושי ממשי בחילוט הערבות. ג. הפגם  כל
 בהקשר לאמור, לרבות מהבנק הערב.לנחוץ, לאפשר קבלת הבהרה או השלמה או תיקון 

, כולה או חלקה, במקרים מיידי לפירעוןהמכרז להגיש את ערבות  םייהיו רשאמי מטעמה  החברה ו/או .6.4
 הבאים:

אחרון להגשת הצעות, בכל דרך אימת שהמציע יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד ה כל .6.4.1
 ;שהיא

 ;בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפייםכל אימת שהמציע נהג במהלך המכרז בערמה,  .6.4.2

 ;מדויק בלתיכל אימת שהמציע מסר לחברה מידע מטעה או מידע מהותי  .6.4.3

כל אימת שלאחר שנבחר המציע כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות במכרז  .6.4.4
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 התקשרות עם החברה.ה יצירתשהן תנאי מוקדם ל

 מוגרשיי יםנזקעבור המראש ע"י הצדדים מוערך מינימאלי החילוט הערבות ייחשב כפיצוי מוסכם  .6.5
 החברהומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של  ו,התקיימות הנזק ו/או גובה , וזאת ללא צורך בהוכחתלחברה

לתבוע את אכיפת ביצוע הזכות ו/או בסכום גבוה יותר, נזקים לרבות הזכות לפיצויים במקרה שתוכיח 
 לקבל הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד אחר.הזכות  ועל המציע ו/א העבודות

התקשרות יום יום מ 30 עדר במסגרת הצעתו שמסהמכרז ערבות  לו תוחזר ,מציע שהצעתו לא זכתה .6.6
מציע  כלאשר לא זכו במכרז בדואר רשום לכתובת שיציין  למציעיםהחברה עם הזוכה. הערבות תוחזר 

 הצעתו.ב

המצורף לאחר  הסכםהיחתום על שימים מיום  7 תוךתשוחרר  /יםהזוכה /יםשל המציע המכרז ערבות .6.7
נאים ובנוסח וזאת בתבנקאית אוטונומית ובלתי מותנית,  ערבותשיידרש לעשות כן, זאת בכפוף להמצאת 

, וזאת להבטחת שבו 13בסעיף , ובהתאם להוראות הקבועות בהסכם לרבות להסכם (5ג)בנספח הקבועים 
 "(.ערבות הביצועמילוי התחייבויותיו )להלן: "

בזמן שבו יידרש  מקורית ו/או לא ימציא ערבות ביצועם על ההסכם ושהצעתו נתקבלה ולא יחת מציע .6.8
וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך , הלחלט את סכום הערבות לטובת תרשאי החברההא ת, בהודעת הזכיה

מראש בגין הנזק אשר ייגרם לה עקב כך, וזאת ללא צורך בהוכחתו, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של 
החברה לרבות הזכות לתבוע נזקים גדולים יותר ו/או לתבוע את אכיפת ביצוע העבודות על המציע ו/או 

 את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד אחר. לקבל הצעה אחרת ו/או לבטל

מספר ערבויות, גם אם  או להגיש, אף אחת מן הערבויותלא ניתן לחלק ו/או לפצל להסרת ספק מובהר כי  .6.9
 . הנדרשתסכומן המצטבר של הערבויות שתוגשנה, יהיה בגובה הערבות 

 הבהרות ושינויים .7

המציע אי בהירויות, סתירות או אי  על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא .7.1
התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת, עליו 

. מציע שלא להלן  7.2 לפנות לועדת המכרזים המיוחדת ולפרטם בכתב, וזאת עד למועד הנקוב בסעיף
יפנה לקבלת הבהרות כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי 

 בהירויות, סתירות או אי התאמות כאמור.

 עד ליום michrazim@escil.co.ilבדוא"ל אנה מיאסקיבקר  גב'שאלות הבהרה תוגשנה ל .7.2
 . יש לוודא את קבלת הדוא"ל בדוא"ל חוזר .14:00 לא יאוחר מהשעה 13/01/2019

תשובות ו/או הבהרות ו/או כל שינוי או תיקון בתנאי המכרז, ככל שיוחלט עליהם, בין אם במענה  .7.3

http://enviro-)  החברהשל  האינטרנטבאתר החברה, יפורסמו  ביוזמתלפניות המציעים, ובין אם 

services.co.il) אותם יידרש המציע לצרף להצעתו כשהם  ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז
 .חתומים על ידו

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

 האינטרנט כאמור.

מכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המסמכי החברה רשאית בכל עת, קודם למועד הגשת  .7.4
י המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלת

בדואר רשום ו/או רוכשי המכרז נפרד ממסמכי המכרז ומתנאיו ויובאו בכתב לידיעתם של 
ו/או יועלו לאתר האינטרנט של  לפי הפרטים שנמסרו מראשו/או דואר אלקטרוני בפקסימיליה 

mailto:michrazim@escil.co.il
http://enviro-services.co.il/
http://enviro-services.co.il/
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 .החברה

, מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים המכרזמסמכי עם הגשת  .7.5
מכרז, יהיה מנוע האת מסמכי . מציע שהגיש םמכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיסהרלבנטיים 

 מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.

, תקבע יהםבמצב בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים ו/או אי בהירות לגב ,להסרת ספק .7.6
ה ו/או תביעה הנובעת מאי בהירות ו/או החברה את הפרשנות המחייבת. למציע לא תהא כל טענ

 סתירה במסמכי המכרז ו/או כל אי התאמה ו/או בגין הפירוש ו/או הנוסח שבחרה החברה.

 והוצאות נוספות דמי הפקת המכרז .8

 בסך שלחוברת המכרז את חוברת מסמכי המכרז ניתן לקבל, כנגד תשלום בגין השתתפות בהפקת  .8.1
, 40 שדה יצחק' ברחבמשרדי החברה  או בנאות חובבבמשרדי החברה  )כולל מע"מ(, ש"ח סה"כ 700
  .מציעה פרטיוכנגד מסירת  אביב תל

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת  .8.2
בין  –למציע  תושבנה, ולא כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות, תחולנה על המציע

 . ובין אם לאוהוכרזה כהצעה הזוכה אם הצעתו 

מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למציע במידה וועדת המכרזים תחליט על ביטולו  .8.3
של המכרז מכל סיבה שהיא, וזאת הן בשלב הגשת ההצעות והן לאחר מכן, ולרבות במקרה של קבלת 

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

 ההצעות הגשתאופן  .9

כשהם ואת כל מסמכי המכרז לעיל  4הצעת המציע תכלול את כל המסמכים המפורטים בסעיף  .9.1
חתומים בכל עמוד ומאומתים במידת הצורך. על המשתתף למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל 

 מסמכי המכרז. מסמך מ

תופקד במסירה  הצעת המציע, לרבות כל מסמכי המכרז וכל יתר המסמכים הנדרשים מאת המציע, .9.2
על גבה שום פרט  אשר תישא את מספר המכרז בלבד ולא יצוין בתוך מעטפה סגורה וחלקה אישית

חברה לשירותי איכות בתיבת המכרזים של ה"( מעטפת ההצעהמזהה, לרבות שם המציע )להלן: "
 13:30-09:00בין השעות  ,28/01/19בתאריך ושם בלבד, וזאת  ,החברה בנאות חובבבמשרדי  הסביבה

שיוגשו לפני מועד , הצעות הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה .("מועד הגשת ההצעות" להלן:)
 .זה, יוחזרו לבעליהם

 תירשום את תאריך ושעו"התקבל"  חותמת המעטפהלוודא כי נציג החברה יטביע על  המציע באחריות .9.3
  .ההגשה

בתיבת המכרזים, אינם  המעטפהמשלוח ההצעה בדואר או הגשתה בכל דרך אחרת שאינה שלשול  .9.4
שהיא, בתיבת המכרזים עד המועד האחרון הצעה שלא תמצא, מכל סיבה . עונים על דרישות המכרז

  להגשת ההצעות כאמור לעיל, לא תמנה בין ההצעות המשתתפות במכרז.

ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול על הסף הצעה שלא תוגש במועד כאמור או שתוגש שלא בהתאם  .9.5
 לתנאי מכרז זה, או לקבל אותה למרות הפגמים שנפלו בה, הכל לפי שיקול דעתה.

 ,באמצעות מורשי החתימה מטעמובחותמת, וזאת  –בראשי תיבות, ובמקרה של תאגיד יחתום  המציע .9.6
על המענה ו/או  לרבות על מסמכי הבהרותעל כל עמוד ועמוד ועל כל מסמך הכלול במסמכי המכרז, 

 .וזאת בשולי כל דף – לשאלות שיועלה לאתרי האינטרנט של המזמינה
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התניות או שינויים לגבי תנאי המכרז ולא יערוך את המסמכים המציע לא יצרף שום הסתייגויות או  .9.7
או הנספחים המיועדים להגשה. עשה כן המציע לא יהא בכך כדי לחייב את החברה, והחברה תהא 
רשאית לפסול את הצעתו בשל כך בלבד, ו/או להתעלם מן ההסתייגויות ו/או לדרוש תיקונן, הכל לפי 

 שיקול דעתה הבלעדי.

 על נספחיו, מביע המציע הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז,בהגשת הצעתו  .9.8
הצהרות והתחייבויות המציע בשלב המכרז תחייבנה את  ובכלל זאת לכל תנאי הסכם ההתקשרות.

 .המציע הזוכה, ותהווינה חלק בלתי נפרד מההסכם שייחתם עימו

האינטרנט של דעה שתפורסם באתר ועדת המכרזים רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהו .9.9
 כל טענה או דרישה בקשר לכך. מציעים, ולא תהא למי מהחברהה

 : כיבזאת בעניינה של הצעת המציע, מובהר  .9.10

בטופס זה יחייב את בהם ינקוב המציע הסכומים הינו חובה. הצעת המחיר מילויו של טופס  .9.10.1
להעניק אחוזי הנחה בעת קבלת , ומהם יידרש המציע המציע לכל דבר ועניין אם ייבחר כזוכה

 . בקשות פרטניות מהחברה, מעת לעת ובהתאם לצרכי החברה

 החברה תהיה רשאית לפסול על הסף הצעה חסרה. .9.10.2

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים  .9.10.3
 .במכרז בלבד ציעבמכרז, יהיו על שם המ

את כל הוצאות  תכלול, ל אחד מסעיפי טופס הצעת המחירשל המציע, ביחס לכהמחיר הצעת  .9.10.4
על פי  השירותים במתןמציע, בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות 

כלליות האמור לעיל, כל מ. מבלי לגרוע ולכל אורך תקופת ההתקשרות ההתקשרות הסכם
, וכיו"ב וכן שינויים בשיעורי ההיטלים הממשלתיים ככל שיחולו, לרבות מכס, בלו, מס קניה

 השירותים מתןמדד המחירים לצרכן ו/או התשומות ו/או כל עלות אחרת שהיא הקשורה ב
 ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה.

ניתן למציע על ידי החברה במעמד  של מסמכי ההזמנה )אשר בעותק מקוריההצעה תוגש  .9.10.5
הנדרשים להשלמה וללא כל  תשלום דמי הפקת המכרז(, לאחר שהושלמו בו כל הנתונים

הסתייגות או תיקון שהוא. במקרה של אי צירוף מסמך או השמטה, או שינוי או תוספת או 
או מסמכי המכרז תהא החברה  הסתייגות מנוסח תנאי המכרז, או סטיה אחרת מתנאי

לפסול את ההצעה או לקבלה, עם או בלי הפגם האמור, או לאפשר תיקון כל פגם או  רשאית
 אמור, והכל לפי שיקול דעתה המוחלט.חסר כ

רב ילהסרת ספק מובהר כי אם הודיעה החברה למשתתף כי היא מתעלמת מהסתייגות, וס
המשתתף לחתום על הסכם ההתקשרות, ייחשב הדבר כהפרת התחייבויותיו והחברה תהיה 

בנסיבות רשאית לחלט את הערבות הבנקאית, וזאת בלא לגרוע מכל זכות אחרת המוקנית לה 
ידה -אלה. כל עוד החברה לא התייחסה להסתייגויות או לפגם כאמור וכל עוד לא נקבע על

, כפי שהוכן ע"י החברה ו/או המכרז במפורש אחרת, יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי
 עודכן על ידה.

 תוקף ההצעה .10

החברה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה  01/05/19 המציע תעמוד בתוקפה עד ליום הצעת
חדשה ומתאימה, תחת  מקורית חודשים נוספים. הוארך תוקף ההצעה, יגיש המציע ערבות 3למשך 

 הערבות שצורפה להצעתו, ככל שיהיה צורך בכך ולפי דרישת החברה. 
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  ובחירת זוכים תההצעודירוג  .11

, ואשר יגישו את המחיר תנאי הסףכל בתעמוד הצעתם המציעים אשר שני  ים הזוכים יהיוהמציע .11.1
מובהר כי המחיר הכולל הנמוך . (11א)למחירון המצורף במסמך , הנמוך ביותרשים הכולל בשקלים חד
 .כלל הבדיקות וביחס לכלל הארובות שיהווה סיכום שלביותר יהא המחיר 

ן המחירים אשר הוצעו ממובהר כי בבקשות הפרטניות יידרשו המציעים הזוכים להעניק אחוז הנחה  .11.2
על ידם במסגרת המכרז, וזאת בהתאם לדרישות הפרטניות של כל בקשה )הן לגבי סוג הבדיקה והן 

אשר שקלול אחוז ההנחה שהציע, ספק המסגרת הזוכה בכל בקשה פרטנית יהא הספק לגבי הארובה(. 
 ביחד עם הצעת המחיר אותה הגיש במסגרת הצעתו למכרז, תהא הנמוכה ביותר.

במקרים של אי  לחלוקה האמורהשלא לנהוג בהתאם ל אף האמור, מובהר כי החברה תהא רשאית ע
המסגרת ו/או משיקולי זמינות, עומס ולוח  ישביעות רצון משירותים קודמים שסופקו על ידי ספק

, והכל זמנים ו/או מכל שיקול אחר, לרבות כל אמת מידה נוספת/אחרת אשר תיקבע בבקשה הפרטנית
 .לשיקול דעת החברהבהתאם 

תתקשר החברה עם שני המציעים הללו.  –במידה ושני מציעים הגישו הצעה זהה והיא הזולה ביותר  .11.3
 מעבדותי התתתקשר החברה עם ש –במידה ושני מציעים הגישו הצעה זהה והיא השנייה בגובהה 

 תאח מעבדהלמקום הראשון  הלמקום הראשון )ובתנאי שאכן הגיע האשר הגיע מעבדההללו, בנוסף ל
 יעמוד על שלוש בסך הכל. מעבדותבלבד(, כך שסך כל ה

 הודעה על זכייה והתקשרות  .12

)בדואר רשום או לכתובת מייל שתימסר במסגרת ההצעה למכרז על גבי  הודעת הזכייה תהיה בכתב .12.1
 לחתום על, ים הזוכים, חתומה בידי המוסמך לכך מטעם החברה, ותחייב את המציע((1א)מסמך 

סייגה החברה את הודעת הזכייה, תהיה הזכייה על תנאי  על כל תנאיו ונספחיו. ,הסכם ההתקשרות
 .ובכפוף לסייגים ו/או התנאים הקבועים במכתב הזכייה

משמעותה של זכיה במכרז איננה התחייבות של החברה למסור למי מהזוכים ביצוע של עבודה או  .12.2
וכים במכרז ייחשבו כספקי מסגרת, אשר החברה תהיה רשאית, שירות כלשהם. משתתפים שיוכרזו כז

לבצע את העבודה בהתאם  יםמחוייב ואלו יהיואך לא חייבת, לפנות אליהם מעת לעת, בהזמנת עבודה, 
 . ו בהצעתם במכרז זהלמחירים אותם הציע

 לידי החברה תוך הזמן הנקוב במכתב הזכייה:  וימציאבמכרז  הזוכים יםהמציע .12.3

 ידי המציע.-הוא חתום על כאשר 'כמסמך גההסכם המצורף את  .12.3.1

על פי מסמכי  הםהתחייבויותיכל להבטחת , להסכם 13 בסעיףלקבוע ערבות בנקאית, בהתאם  .12.3.2
 . "(ערבות הביצוע: ")להלן הסכםוה המכרז

 ;הסכם ההתקשרותל (3)נספח ג'באישור על עריכת ביטוחים, כאמור  .12.3.3

תוך התקופה האמורה  ,לעיל 12.3 כמפורט בסעיף ואחר כל התחייבויותימי מן הזוכים לא מילא  .12.4
 ולהמציא נוכח זכיית ואו יותר מהמסמכים, אשר עליולרבות אם לא המציא אחד במכתב הזכייה, 

צוי כפי ולחלט את ערבותוהזוכה אותו , תהא רשאית החברה לבטל את זכייתו של ומהצעתו ב ו/או חזר
קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של 

על  השירותיםלהכריז לצורך מתן  )אך לא חייבת( התחייבויות. כן תהא רשאית החברה במקרה זהה
, והכל מבלי המציעים שהוגדרו כזוכי מסגרתלאחר דורג אשר השתתף במכרז ואשר המדורג הבא, 

  פי כל דין.-המכרז ו/או עלפי -לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית החברה על
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החברה תהיה רשאית לבטל את זכייתו של זוכה במכרז אם לאחר ההחלטה במכרז חל, לדעת בנוסף,  .12.5
החברה, שינוי מהותי לרעה במצבו הכלכלי של הזוכה או אם נודע לחברה לאחר ההחלטה במכרז על 
עובדה מהותית שיש בה כדי להשפיע על ההחלטה ואשר לא היתה ידועה לחברה בעת קבלת ההחלטה. 
במקרה כזה, תפנה החברה לזוכה טרם ביטול זכייתו, לקבלת הסבריו בכתב או בעל פה, ביחס לגורם 

 שבגינו שוקלת החברה לבטל את זכייתו כאמור.

מסור מידע נכון ו/או מסר מידע חלקי בלבד או זכה מציע, ולאחר מכן התברר לחברה כי הוא נמנע מל .12.6
מטעה, רשאית החברה לשלול את זכייתו מעיקרה, מבלי שהמציע יהיה זכאי לקבל כל פיצוי או החזר 

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

בהתבסס על מידע, הבטחה, התחייבות, מצג, הצעה, הבנה, פרסום,  טענותהזוכה מנוע מלטעון  .12.7
 – המכרזלפני בין  פה,-, בין בכתב ובין בעללמסמכי המכרזפרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ 

 .יוובין לאחר –לרבות במסגרת הליכי מכרז זה 

ים ו/או התעודות הנדרשים, תהא החברה רשאית, זוכה איזה מהרישיונות ו/או ההיתרלא חידש מציע  .12.8
אף מטעם זה בלבד, לבטל את ההסכם, לחלט את ערבות הביצוע ולהיפרע ממנו בגין כל הנזקים 

 שייגרמו לה, לרבות בגין החלפתו בזוכה אחר. 

סיבות תקציביות, לפי  מובהר בזאת כי החברה רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, לרבות .12.9
 , ולמציעים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה במקרה של ביטול המכרז.שיקול דעתה

 שמירת זכויות .13

והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי  ,שמורות לחברה במכרזכל הזכויות  .13.1
 המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

 תנאים כלליים .14

פרטים נוספים ו/או הבהרות  מהמציעיםהחברה )או מי מטעמה( רשאית, על פי שיקול דעתה, לדרוש  .14.1
על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת  בכל שלב משלבי המכרזנוספות לשביעות רצונה המלא 

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

תכסיסנית ו/או שהוגשה בחוסר  אוו/החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה  .14.2
בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת החברה תום לב ו/או בלתי סבירה ו/או 

 .מכל סיבה סבירה אחרתו/או  מונע הערכת ההצעה כדבעי

שיקול דעתה ההרשעות ו/או ההליכים המתנהלים החברה רשאית שלא לקבל הצעה של מציע אשר לפי  .14.3
מן הבעלות בו ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה  25%-לגביו או לגבי מי מחזיק בלמעלה מ

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

עם גורם ניסיון שלילי עימו או  החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל הצעה של מציע שהיה לה .14.4
 הקשור עימו, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

מובהר . בתנאים, ללא חובת הנמקהשל מי מן המציעים ת הזכיה להתנות ארשאית ועדת המכרזים  .14.5
מהחברה, בקשר עם כל האמור  -כספית ו/או אחרת  -כל דרישה  מציעבזאת מפורשות, כי לא תהא ל

 . או ביטול המכרזו/ ו/או עקב אי קיבול ההצעה
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ו לא הגיש מסמך מהמסמכים , ו/אמקום הטעון מילוי מצאה ועדת המכרזים כי מציע לא השלים .14.6
לרבות הסתייג מאחד או יותר מסעיפיו,  במסמכי המכרז כלשהישינוי או תוספת ביצע ו/או  הנדרשים

עדה רשאית הוכתב לוואי או בכל דרך אחרת, מבין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין בוזאת 
לכל תוצאה לבקש מהמציע השלמות ו/או הבהרות ו/או לגרום ו/או  להשלימהההצעה ו/או לפסול את 

 הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי., כדין או פעולה אחרת

רשאית ועדת  –מציע אשר נמנע מלמסור לועדת המכרזים את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון  .14.7
וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לועדת  ,המכרזים שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה

המכרזים ו/או לחברה, לפי העניין, כתוצאה מאי הגילוי או מסירת המידע הכוזב כאמור לפי תנאי 
 או לפי כל דין. מסמכי מכרז מסגרת זה

למען הסר ספק, ועדת המכרזים רשאית לדרוש ממציע גילוי כל המידע כאמור וכן כל מידע אחר  .14.8
לגבי בעל עניין בו ולגבי כל גורם אחר שיש לו, במישרין או בעקיפין,  לרבותענין בגילויו,  שלדעתה יש

 אמצעי שליטה במציע. (,לרבות באמצעות אדם או תאגיד אחר)

ועדת המכרזים והחברה שומרות לעצמן את הזכות לוודא ממקורותיהן ובכל דרך בה יבחרו אמיתות  .14.9
כאילו הסכימו לכך  ,יראו את המציע ואת בעלי הענין בוכל מידע שימסור המציע. בהגשת הצעתו 

שועדת המכרזים והחברה תקבלנה לגביהם מידע הקשור למכרז מכל גורם אחר, ככל שהסכמה זו 
 נחוצה.

המציע חייב לעדכן את ועדת המכרזים בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע  .14.10
רק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו למכרז ועד למועד פרסום שמסר לועדת המכרזים או לחברה, בפ
 החלטת ועדת המכרזים בדבר הזוכה.

אחד מנספחיהם,  אובכל מקרה בו קיימת סתירה בין הוראות מסמכי המכרז ו/או ההסכם ו/או ו/ .14.11
הוראות ההסכם גוברות. בכל מקרה בו קיימת סתירה בין המסמכים שאינה מיושבת בהוראות 

 .  החברהכריע תההסכם, 

 עקרון ה"עפרון הכחול" .15

הובא ענין הנוגע ו/או קשור ו/או נובע ממכרז זה בפני ערכאה שיפוטית ופסקה אותה ערכאה כי הוראה  .15.1
או הוראות מהוראות מסמכי המכרז אינן עומדות בדרישות כל דין ולפיכך פסולות ו/או פסולה הוראה 

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

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

 אחריות .16

בקשר עם הצעתו במסגרת ו/או  מציעהחברה אינה נושאת בכל אחריות להוצאה או נזקים שייגרמו ל .16.1
 בקשר למכרז זה, ובפרט בשל אי קבלת הצעתו.

כלשהן בקשר זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות  מציעבמפורש, כי בכל מקרה לא יהיה המובהר  .16.2
 .ו/או אי זכיה , לרבות במקרה של ביטול המכרז על ידי החברהעם השתתפותו במכרז זה

 סודיות .17

מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על ידי החברה בקשר  מציעבקבלת מסמכי המכרז ה .17.1
 , למעט מידע שהוא נחלת הכלל או מידע המחויב בגילוי לפי חוק.ן השירותיםמתאו לצורך 
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לדאוג לשמירת סודיות כאמור גם מצד  מציעלשם מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה, מתחייב ה .17.2
 עובדיו, קבלני המשנה שלו או כל מי מטעמו.

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

לשם הכנת הצעתו והגשתה. אין  מציעמסמכי המכרז הינם רכוש החברה והמסמכים מושאלים לכל  .17.4
הצעה,  מציערשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. לא הגיש ה מציעה

מיד את מסמכי המכרז, אם נדרש לעשות  מציעאו קיבל הודעה מהחברה כי לא זכה במכרז, יחזיר ה
 ה.כן על ידי החבר

 הודעות ונציגות .18

את כתובתו לצורך קבלת הודעות ובנספחי המכרז  במעמד רכישת חוברת המכרזכל מציע במכרז יציין  .18.1
של נציג וכתובת דואר האלקטרוני מספר הפקסימיליה , בכל הקשור במכרז ואת שמו, מספר הטלפון

 ן מכרז זה.ימטעמו המוסמך לחייב את המציע על פי דין לעני

שיצוין כאמור ינוהלו המגעים של החברה בקשר למכרז זה והוא יהיה מוסמך לייצג את עם הנציג  .18.2
 המציע ולהתחייב בשמו. על נציג זה להיות תושב ישראל, וכתובתו בישראל.

לפי הכתובות ומספרי  או בפקסימיליה , בדואר אלקטרוניתשלחנה בדוארלמציעים יכול שהודעות  .18.3
. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב רכישת חוברת המכרזהפקסימיליה שסיפקו המציעים במעמד 

 או בדואר אלקטרוני משלוח. הודעה שנשלחה בפקסימיליההשעות ממועד  72כאילו הגיעה ליעדה תוך 
ואם נשלחה לאחר שעה  19:00התקבלה באותו יום בו התקבלה, באם נשלחה עד שעה תחשב כאילו 

קבלת הודעה אשר -לא תתקבל כל טענה בנוגע לאי .כןזאת או בשבת או בחג, ביום החול שמיד לאחר מ
נשלחה על ידי החברה לכתובת ו/או למספר הפקס ו/או לתיבת הדואר האלקטרוני של מי מהמציעים 

 אם זו נשלחה בהתאם לפרטים שסופקו על ידו.

 סמכות שיפוט ייחודית .19

געים למכרז זה על הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל תובענה ו/או עתירה ו/או תביעה הנו .19.1
 מסמכיו השונים תהא של בתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

 

 

 בכבוד רב,                                

 יחזקאל ישראל                  
  ועדת מכרזיםיו"ר                               

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ              
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 רטי המציע ופירוט ניסיונו הקודםפ           

 מציעפרטים על ה .1

       :מציעשם ה .1.1

         :ע.מ /מס' ח.פמס'  .1.2

        )כולל מיקוד(: מציעמען ה .1.3

         :מציעשם איש הקשר אצל ה .1.4

         תפקיד איש הקשר:  .1.5

          טלפונים: .1.6

          פקסימיליה: .1.7

         דואר אלקטרוני:  .1.8

 

 תנאי הסף עמידה ב .2

 :3.2 הקבוע בסעיף תנאי הסףפירוט עמידה ב .2.1

 50בהיקף של וזאת המכרז, מושא פירוט הניסיון הקודם של המציע במתן שירותים דומים לשירותים 
)לאורך כל שלושת השנים  השנים האחרונות, ובהיקף כספי מצטבר (3) בכל אחת משלושדיגומי ארובות 

 .₪ 000300,של השנים( 

 פירוט הלקוח
 פירוט השירותים
 שהוענקו ללקוח

מספר הדגימות 
עבור  שבוצעו

 הלקוח

שנת ביצוע 
 הדגימות

 היקף כספי
כולל לאותה 

 השנה

פרטי איש הקשר 
בלקוח )שם מלא, 
 ופרטי התקשרות(

      

      

      

      

 
 למלא דף נפרד בנוסח שלהלן להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה.ניתן ** 

 :3.3 תנאי סףהוראות ב ים, ואשר עומדהדוגמים המוצעים על ידי המציע לביצוע השירותים פרטי .2.2

 ותק וניסיון בתחום ההכשרותפירוט בדבר  מספר ת.ז. שם הדוגם

    

    

    

    

 .הסמכות הדוגם המעידות עלאסמכתאות ** על המציע לצרף את 

 

  'מכרז מסגרת מס

16/2018 
 (1מסמך א)

פרטי מציע, מסמכי 
 הערכה ובדיקת תנאי סף
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 : 3.4 פירוט עמידה בתנאי הסף הקבוע בסעיף .2.3

 פרטי המעבדה המוצעת על ידי המציע:      ; 

 ארוכה(: פירוט בדבר זכויות המציע במעבדה המוצעת )בבעלותו/שכירות/בהתקשרות 

___________________________________________________________ 
;___________________________________________________________ 

 .הזכויות במעבדה/טיב ההתקשרות המעידות עלאסמכתאות על המציע לצרף את **  
 

אין ביכולתו לתת מענה לכלל הבדיקות במקרה בו המציע הציג אסמכתאות לבעלות/זכות שימוש במעבדה אך 
גם  בנוסףבמסגרת מעבדה זו, נדרש המציע להציג במסמכי המכרז )כמפורט בטופס הצעת המחיר( המפורטות 

 .התקשרות עם מעבדה מוסמכת

 

 3.1 פירוט עמידה בתנאי הסף הקבוע בסעיף .2.4

 .תקןהעתק מהעל המציע לצרף  י.על שמהרשום , בתוקף ISO 17025הריני להצהיר כי יש ברשותי תקן 
 

הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מידי על כל שינוי הריני מצהיר כי כל 
 . באחד או יותר מהפרטים שמסרתי

 חתימת וחותמת המציע: ____________   ____________________המציע: _ שם 

 ____________________: תאריך

 

 אישור עו"ד
 

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

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

 
_______________________     ___________________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד      תאריך         
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 לכבוד
       הסביבה בע"מלשירותי איכות  החברה

        40רחוב יצחק שדה 
 67212אביב, -תל

 
 א.ג.נ.,

 

 אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה הנדון:
 2018/16מכרז 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 /רו"ח,עו"ד  _________

    

      
  

 'מכרז מסגרת מס

16/2018 
 (2מסמך א)

רישום תאגיד אישור 
 וזכויות חתימה
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 אישור רו"ח על מחזור כספי
           

 תאריך:_______________
 

 ______________ לכבוד
 
 

 7201.31.12 -ו 6201.31.12ביום שנסתיימו מהשנים אישור על מחזור כספי לכל אחת הנדון : 
  

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

 
בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי  31.12.2017-ו 31.12.2016 הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום .ב

 משרדנו.
 

 לחילופין:
 

 בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים.  31.12.2017-ו 31.12.2016ליום  ספיים המבוקרים/סקורים של חברתכםהדוחות הכ
 
אינה  31.12.2017-ו 31.12.2016 ם המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליוםלדוחות הכספיי וחוות הדעת/דוח הסקירה שניתנ .ג

 1כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד
 

 לחילופין:
 

 31.12.2017-ו 31.12.2016 חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום
 להלן. חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' כוללת

 
 לחילופין:

 
 31.12.2017-ו 31.12.2016 ליוםחוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( 

 כוללת חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.
  
המחזור הכספי של חברתכם  31.12.2017-ו 31.12.2016 ליוםבהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים  .ד

 . שקלים חדשים(חמש מאות אלף ) ש"ח 500,000 גבוה מ / שווה להינו  7201-ו 6201שנים אחת מן ה לבכ
 

                                                                                                            
 רב, בכבוד       

                                                                                                           
                                                                               ___________________________ 

                    
 רואי החשבון חתימת       

 הערות: 

 2009אוגוסט  –בישראל  אי החשבוןועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רו ל ידינוסח דיווח זה נקבע ע . 

 .יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח 

                                                 
יראו אותן כחוות דעת ללא סטייה  ,99לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  1

 מהנוסח האחיד.
 

מכרז מסגרת 

 16/2018 'מס
 (3מסמך א)

אישור רו"ח על מחזור 
 כספי
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 קיום התנאים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבורייםתצהיר בדבר 

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

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

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

 

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

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

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

 חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 

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

       ____________________ 
 חתימת המצהיר                           

 

 
 אישור עו"ד

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

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

 
 

_______________________     ___________________________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד      תאריך       

 
 

  

 'מכרז מסגרת מס

16/2018 
 (4מסמך א)

התנאים בדבר קיום תצהיר 
לפי חוק עסקאות עם גופים 

 ציבוריים
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 לכבוד

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
 

 בדבר קיום דיני עבודה תצהיר

 

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

 המציע.

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

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

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

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

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

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

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

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

 עבודה(, )תנאי לעובד הודעה חוק ; 2000-תשס"א גנטי, מידע לחוק 29 סעיף ;2001-תשס"א רות,ולהתפט

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

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

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

__________                                                                                    __________________ 

 שם המצהיר+ חתימה                                                                                              תאריך         

 
 

 אישור עו"ד
 

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

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

 
_______________________     ___________________________ 

 עוה"דחותמת + חתימת       תאריך         
  

 מכרז מסגרת מס'

16/2018 
 (5מסמך א)

תצהיר שמירת זכויות 
 עובדים

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

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

 

"( שהוא הגוף המבקש מציעה" –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן  .1

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

 .מציעלתת תצהיר זה בשם ה

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

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

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

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

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

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

  .הצעות למכרז זה

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

 נכון למעט:  2האמור בסעיף  .3

_____________________________________________________________________________ 

.____________________________________________________________________________ 

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

 ימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. זה שמי, להלן חת .4

 
        ____________________ 
 חתימת המצהיר                 

 

 אישור עו"ד
 

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

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

 
_______________________     ___________________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד      תאריך         
 
 
 

מכרז מסגרת 

 16/2018  'מס
 (6מסמך א)

תצהיר העדר הרשעה 
 פלילית
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 לכבוד

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

 
 המציע הצהרת

לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה   ,__________________ פ.ח ____________________אני הח"מ 
מגיש את הצעתי  ,למכרזבמסמכים האחרים אשר צורפו ועיינתי הסכם ההתקשרות, את  לרבות ,את מסמכי המכרז

 כמפורט להלן וזאת מבלי לגרוע מאיזו מהתחייבויותיי כמפורט בשאר מסמכי המכרז:

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

 א מכרז זה. שונ

 ההתקשרות הסכםן לביצוע כל התחייבויותיי על פי הנני מצהיר כי בידי כל ההיתרים הנדרשים על פי כל די .2
לפעול  מתייחסים למתן השירותים ומתחייב, והריני מכיר את כל הדינים הלמסמכי המכרז 'גמסמך המצורף כ

 .על פיהם

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

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

, כמו גם עם בהצעתי למכרז הדוגמים אשר הוצגוהנני מתחייב לפעול לכל אורך תקופת ההתקשרות בשיתוף עם  .5
הן לגבי  –, והובהר לי כי במקרה ואבקש להחליפם עליי לקבלת את אישור החברה /ותהמוסמכת /ותהמעבדה

 .בכתב, ומראש –עצם ההחלפה והם לגבי זהות המחליף 

 למסמכי 'גמסמך ייב כי היה ותתקשרו עמי בהסכם, אנהג על פי ההסכם שצורף כמתח יבהגשת הצעתי זו, הננ .6
המכרז, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על פי כל האמור בנספחים להסכם המהווים חלק בלתי 

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

 שנתתי, אני מצהיר כי כל העובדות והמצגים באמצעות מורשי חתימה מטעמי כרזבחתימתי על מסמכי המ .7
 יישארו במהלך תקופת ההסכם.כך ו ,הינם נכונים ומדויקים לחברה במהלך המכרז

הינה ביסוד הסכמת החברה להשתתפותי ו/או לזכייתי  לעיל 7בסעיף  אני מצהיר כי ידוע לי שההצהרה האמורה .8
במכרז וכי החברה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את כל המצגים האמורים )לרבות לאחר שלב ההודעה על 
הזוכה(. ידוע לי כי במקרה של אי התאמה מכל מין וסוג, תהא החברה זכאית לפסול את הצעתי ו/או לחלט את 

 בקשר לעניין זה.ת ההסכם שיחתם עמי, אם אזכה במכרז, ולא תהא לי כל טענה הערבות שנתתי ו/או לבטל א

התמורה ובנקיטתם מגולמת  סף עליון כולל,ם הינ ,הצעתיבמסגרת נקבתי הם בהסכומים ידוע לי כי  .9
עפ״י כל מסמכי המכרז ולא ישתנו מכל סיבה שהיא, לרבות לא  יבגין קיום מלוא התחייבויותיהמקסימלית 

  בשכר עובדים ו/או שינויים במיסוי ו/או שינויים במחירי התשומות. עקב שינוי

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

וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ללא הוכחת נזק שהחברה  ,זכאית לחלט את הערבות אשר אפקיד בידיה
 זכאית לו בגין נזקיה.

היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ותהא תקפה ומחייבת אותי  המכרזבמסגרת הצעתי  .11
, והיא תמשיך לחייב אותי וכן המכרזבמסגרת הצעות ירת מסהמועד האחרון למיום יום  120במשך תקופה של 

 תוכלו לקבלה בכל עת לפני תום אותה תקופה. 

מכרז מסגרת 

 16/2018 'מס
 (7א)מסמך 

 הצהרת המשתתף
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מגישים או קשר עם אנשים או גופים אחרים ה , תיאוםללא הסכם ,הנני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת בתום לב .12
 וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתי על הצעה זו. ,במכרזהצעות 

 הצעה גרעונית.  האינ הצעתינני מצהיר כי ה .13

בקשר עם אי מילוי או הפרת  ידי החברהאני מוותר על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על  .14
הוראה כלשהי הכלולה בהצעה זו ועצם חלוף הזמן או אי מילוי או הפרה של הוראה כלשהי מההוראות הנ"ל 

 תשמש במקום התראה כנ"ל.
 
 

 _______________________ מס' הזיהוי:  __________________________  :מציעם הש

 חתימה וחותמת המציע: ____________________ ___________________________ רשומה: כתובת

 תאריך: ___________

 

 )ימולא במידה והמציע הינו תאגיד( הצהרת מורשי חתימה

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

 

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

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

 

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

 _____________ :' קספ    מייל : ___________________________
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 התחייבות בדבר מניעת שוחד 
 
 

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

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

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

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

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

        ____________________ 
 

 חתימת המצהיר                 
 
 
 

 אישור עו"ד
 

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

 חתם עליו בפני.האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל ו
 
 

_______________________    ___________________________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד     תאריך       

  

מכרז מסגרת 

 16/2018  'מס
 (8מסמך א)

התחייבות בדבר מניעת 
 שוחד
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 לכבוד

 לשירותי איכות הסביבה בע"מ החברה

         40רחוב יצחק שדה 

 67212אביב, -תל

 

 בנקאית מס'____________ערבות הנדון: 

מסגרת  במכרז המציע  כלפיכם בקשר עם השתתפות מתחייבים בזאת"( אנו ציעהמבקשת ___________ )להלן: "ל

ולהבטחת מילוי כל של החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ  16-2018מס' למתן שירותי דיגום ארובות 

 שקלים )חמשת אלפים( 5,000של  או סכומים עד לסךלשלם לכם כל סכום התחייבויותיו על פי הוראות המכרז, 

מבלי להטיל עליכם וזאת בלא כל תנאי שהוא, ודרישתכם,  ימי עסקים מיום קבלת 3וזאת בתוך  חדשים, כולל מע"מ,

לטעון כלפיכם טענת הגנה שנהיה רשאים לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, ומבלי 

 .או בכלל ד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכםכלשהי שיכולה לעמו

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן 

 שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. ובלבדמתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, 

 בכלל.ועד  01/05/2019יום ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 ________בנק: ___חתימת        תאריך: ________

  

מכרז מסגרת 

 16/2018  'מס
 (9מסמך א)

 נוסח ערבות בנקאית
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 פניה מוקדמת להשתתפות במכרז
 

___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים אני הח"מ ____________ ת.ז. 
 כי האמור להלן הינו אמת, והעובדות והנתונים ידועים לי מידיעה אישית.הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה 

 

זאת , ו"(מציעה" – למען הנוחות להלןשיכונה בשם ________________________ ) פונה אליכםהנני  .1
 מי אוויר בארובותדיגולמתן שירותי  מסגרתבמטרה לבחון את אפשרות המציע להשתתף השתתפותו במכרז 

(. אני מצהיר/ה כי ", בהתאמההמכרזו" "החברה" –החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן  שפרסמה
 .כמפורט להלןולהתחייב, הכל לפנות וליתן מידע,  מציעה ____________ ]תפקיד במציע[ ע"יהנני 

הוראות המכרז מציע או גוף הקשור עמו, שיש לו פעילות כלשהי המתחרה עם פעילות לידוע למציע כי בהתאם  .2
 החברה, כמפורט במסמכי המכרז, אינו רשאי להשתתף במכרז.

 ניגוד הענייניםכן ידוע למציע, כי ההחלטה האם להתיר למציע להשתתף במכרז, בהתאם לאמור בסעיף  .3
נה בשיקול דעתה הבלעדי של החברה, וכי גם אם החלטת החברה תהא כי המציע מנוע מהשתתפות ימכרז, הב

 לטתה בעניין זה.במכרז, החברה לא תהא חייבת לפרט את הנימוקים או המסמכים בכל הנוגע להח

 תדרוש בקשר עם פניה זו, וידוע לו המציע מתחייב למסור לחברה כל מידע, מסמכים ואסמכתאות שהחברה .4
 סירוב למסור מידע או עיכובים במסירת המידע כאמור תהווה עילה לדחיית הפניה בלא צורך בנימוק. כי

וחות הזמנים במכרז ישנה חשיבות רבה ומכרעת לחברה והוא ניה זו המציע מאשר כי ידוע לו שלבהגשת פ .5
ה זו. המציע מתחייב לפעול בכל המהירות האפשרית ולעמוד בלוחות הזמנים שתקבע החברה בקשר עם פני

טענה שתעמוד לו בקשר ללוחות הזמנים, וידוע לו כי עצם הגשת הפניה לא תהווה עילה  מוותר מראש על כל
 לבקשת דחיית מועדים.

 ואלו נימוקי הפניה: .6

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

._____________________________________________________________________________ 
 

, וכן יע הרלוונטאני מצהיר בשמי, ובשם המציע, כי המידע והנתונים שלעיל מהווים למיטב הבנתנו את כל המיד
 כי המידע האמור נכון ומדויק.

 
        ____________________ 
 ת המצהירחתימ             

 
 אישור עו"ד

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

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

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המועמד, _________________, 

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

 

_______________________    ___________________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך

 

 גרת מס'מכרז מס
16/2018 

 (10מסמך א)
 נוסח פניה מוקדמת
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 הצעת המחיר טופס
במחירים המפורטות הבדיקות לבצע את בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, הנני מציע 

 :להלן  יםהמפורט

 הצעת מחיר מזהם ארובהמספר ה
 )לפני מע"מ( ₪-ב 

1 

TOC   

   VOCתוספת סריקת 

   HClתוספת בדיקת 

   HCNתוספת בדיקת 

   SO2תוספת בדיקת 

   NOxתוספת בדיקת 

   NH3תוספת בדיקת 

   H2Sתוספת בדיקת 

  1סך כל הבדיקות לארובה מספר 

2 

TOC   

   VOCתוספת סריקת 

   תוספת בדיקת חלקיקים

   H2Sתוספת בדיקת 

   NH3תוספת בדיקת 

  2סך כל הבדיקות לארובה מספר 

3 

TOC   

   VOCתוספת סריקת 

   תוספת בדיקת חלקיקים

   H2Sתוספת בדיקת 

   NH3תוספת בדיקת 

  3סך כל הבדיקות לארובה מספר 

4 

TOC   

   VOCתוספת סריקת 

   תוספת בדיקת חלקיקים

   H2Sתוספת בדיקת 

   NH3תוספת בדיקת 

  4סך כל הבדיקות לארובה מספר 

5 

TOC   

   VOCתוספת סריקת 

   HClתוספת בדיקת 

מכרז מסגרת 

 16/2018  'מס
 (11מסמך א)

 הצעת המחירטופס 
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   H2Sתוספת בדיקת 

   HCNתוספת בדיקת 

  6סך כל הבדיקות לארובה מספר 

6 

TOC   

   VOCתוספת סריקת 

   תוספת בדיקת חלקיקים

  9סך כל הבדיקות לארובה מספר 

7 

TOC   

   VOCתוספת סריקת 

   תוספת בדיקת חלקיקים

  10סך כל הבדיקות לארובה מספר 

 

 הטבלה מילוי הערות כלליות לעניין

 עבור כל אחת ואחת מהבדיקותבלבד הואות", ₪ -בהצעת מחיר ת "ועל המציע למלא את עמוד ,. 

 .בשורה "סך כל הבדיקות לארובה" יסכום המציע את סך כל המחירים אותם הציע ביחס לארובה הספציפית 
 ת המחיר של המציע החברה תסכום את כל המחירים אותם הציע המציע תחת כלל הארובות, וזו תהווה הצע

 לצורך השוואתה למציעים אחרים, וקבלת החלטה אודות הזוכה/ים במכרז.

  לבין המחיר הנקוב  תחת אותה ארובה, מחירי הבדיקות תוצאת חיבורמובהר כי במקרה של אי התאמה בין
כל טעות , והחברה תתקן יגבר המחיר המופיע ביחס לכל אחת מן הבדיקות -לאותה ארובה ב"סך כל הבדיקות" 

 .חשבונאית ו/או סופר שתתגלה על ידה
  מע"מ בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד ביצוע  - ל מע"מולכתלא , ובשקלים חדשים בלבדהצעת המחיר תהא

 וף להמצאת חשבונית מס כדין.התשלום יתווסף לתשלום שישולם בכפ

  טעות אריתמטית כאמור.במקרה של טעות חשבונאית/אריתמטית תהא רשאית ועדת המכרזים לתקן כל 
  שיקול דעתה, כהצעה  מובהר כי החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, שלא לקבל הצעה שתימצא על ידה, לפי

 .בלתי  סבירה
 ההוצאות של המציע, בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין  כלת את ות המציע כוללומובהר ומודגש כי הצע

הובלה, תפעוליות, הוצאות י הסכם ההתקשרות, לרבות הוצאות וסוג שהוא, הכרוכות במתן השירותים על פ
חומרים, ציוד, תשלומים לעובדים, ביטוחים, ערבויות וכל יתר ההוצאות הנלוות למתן השירותים. מבלי לגרוע 
בכלליות האמור לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים ככל שיחולו, לרבות מכס, בלו, מס קניה, וכיו"ב וכן שינויים 

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

 ובעת פניה של  –מסגרת  המחירים אשר ינקבו בטופס זה יחייבו את המציע לכל דבר ועניין במידה וייבחר כזוכה
נחה מן המחיר המוצע על ידו במסגרת מכרז החברה אל המציע בבקשה פרטנית, יידרש המציע לנקוב באחוז ה

 לא תתאפשר במסגרת בקשה פרטנית להציע מחיר הגבוה מן המחירים שינקבו בטופס זה על ידי המציע. .זה
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 מפרט השירותים

 

פרטנית לקבלת שירותים החברה תעביר לכל ספקי המסגרת, מעת לעת, ובהתאם לצרכיה, בקשה  .1
 . ספציפיים

ממועד קבלת הבקשה,  שעות 48-הפרטנית תוך ולא יאוחר ממענה לבקשה ספקי המסגרת יחויבו בהגשת  .2
 .אלא אם צוין אחרת בגוף הבקשה

 לבהתאם לשיקולי החברה, כמפורט במסמכי מכרז זה, ייבחר זוכה לביצוע העבודה הפרטנית, אשר יח .3
 .תחילת עבודה צובביצוע העבודה בכפוף לקבלת 

עם קבלת צו תחילת עבודה, באחריות הזוכה להגיש לאישור המשרד להגנת הסביבה, תכנית בדיקת  .4
 ארובות.

הזוכה ספק המסגרת על  ,ביצוע העבודהיום קודם למועד לאחר קבלת אישור המשרד להגנת הסביבה,  .5
מטעמו אשר יבצעו את העבודה וכן את שמות הדוגמים  אתלחברה לשלוח בביצוע העבודה הפרטנית, 

 בצהריים. 12:00 מספר הרכב שישמש את הדוגמים, וזאת עד ולא יאוחר מהשעה

 .08:30השעה ולא יאוחר מים להגיע למפעל עד /על הצוות ,ביום הדיגום .6

על  –ף לא בתוקשלהם בטיחות הבטיחות ו/או הדרכת במידה ולדוגמים אין הדרכת חרף האמור לעיל, 
  לביצוע הדרכת בטיחות. 08:00הצוותים להגיע למפעל בשעה 

דוגמים חדשים  עבור אישורי עבודה בגובהעל ספק המסגרת אשר זכה בביצוע העבודה הפרטנית לשלוח  .7
 פחות יום לפני ביצוע הדיגום.כל הלוזאת –ענון עבודה בגובה יקורס רשביצעו או דוגמים ו/

 , כולל ציוד מגן מלא.עם ציוד תקני, תקין ומכוילליום העבודה על הצוותים להגיע   .8

עם הגעת הצוותים למפעל יש להגיע למחלקת בטיחות למילוי הרשאת עבודה ולעדכן את מזמין העבודה  .9
 בדבר הגעתם.

, על פי כל דין וכן בהתאם להנחיות החברה, כפי שאלו על צוותי דיגום להישמע להנחיות בטיחות  .10
 .לעתמתעדכנות מעת 

  על ראש צוות דיגום לעדכן בזמן אמת בכל בעיה/תקלה/אי התאמה את מזמין העבודה.  .11

 על ראש צוות דיגום לעדכן את מזמין העבודה בסיום יום עבודה. .12

 24עד  במקרה בו הזמנת העבודה הפרטנית תתבטל, מכל סיבה שהיא במועד שהינו –ביטול יום עבודה  .13
במקרה בו  ,בכל תשלום שהוא, וזאת ללא כל קשר לסיבת הביטול.לא תחוב החברה –שעות לפני הדיגום 

תשלם החברה לספק  –לפני מועד הדיגום שעות  24-מ פחות הזמנת העבודה הפרטנית תבוטל במועד שהינו
מהסכום אותו צריכה הייתה החברה לשלם אילו העבודה הייתה  30%המסגרת הזוכה סכום בסך 

 מתבצעת.

 יהתשלום יתבצע עפ" –ליום דיגום  ארובות שתוכננומספר במקרה של ביטול דיגום ארובה אחת מתוך  .14
 .ההצעה שניתנה על ידי ספק המסגרת הזוכה ליתר הארובותוזאת על סמך  ,דיגום בפועל

 

 

 

מכרז מסגרת 
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 להלן פירוט הבדיקות הנדרשות עבור כל ארובה ובדיקה:

 שיטת בדיקה מזהם ארובה

1 

TOC EPA-25a 

 VOC EPA-18/VOSTתוספת סריקת 

 HCl EPA-26aתוספת בדיקת 

 HCN EPA-CTM-033תוספת בדיקת 

 SO2 EPA-6תוספת בדיקת 

 NOx EPA-7dתוספת בדיקת 

 NH3 EPA-CTM-027תוספת בדיקת 

 H2S  EPA-11תוספת בדיקת 

2 

TOC EPA-25a 

 VOC EPA-18/VOSTתוספת סריקת 

 EPA-5 תוספת בדיקת חלקיקים

 H2S  EPA-11תוספת בדיקת 

 NH3 EPA-CTM-027תוספת בדיקת 

3 

TOC EPA-25a 

 VOC EPA-18/VOSTתוספת סריקת 

 EPA-5 תוספת בדיקת חלקיקים

 H2S  EPA-11תוספת בדיקת 

 NH3 EPA-CTM-027תוספת בדיקת 

4 

TOC EPA-25a 

 VOC EPA-18/VOSTתוספת סריקת 

 EPA-5 חלקיקיםתוספת בדיקת 

 H2S  EPA-11תוספת בדיקת 

 NH3 EPA-CTM-027תוספת בדיקת 

5 

TOC EPA-25a 

 VOC EPA-18/VOSTתוספת סריקת 

 HCl EPA-26aתוספת בדיקת 

 H2S  EPA-11תוספת בדיקת 

 HCN EPA-CTM-033תוספת בדיקת 

6 

TOC EPA-25a 

 VOC EPA-18/VOSTתוספת סריקת 

 EPA-5 חלקיקיםתוספת בדיקת 

7 

TOC EPA-25a 

 VOC EPA-18/VOSTתוספת סריקת 

 EPA-5 תוספת בדיקת חלקיקים
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 ארובות למתן שירותי דיגוםמסגרת  הסכם

 
 2018 שנת __________ לחודש __________ ביום םתשנח

 בע"מהחברה לשירותי איכות הסביבה     ב י ן :

 6721210, אביב-, תל40יצחק שדה מרחוב 

                                       "(/החברההמזמין" )להלן:

 ;אחד מצד            

 _____________________ ח.פ. ______________  ל ב י ן :

 מרחוב _________________________   

                                        ("מעבדהה)להלן: "

 ;שני מצד

 
ולשם כך פירסם את מכרז  בארובות אווירבדיקת מזהמי והמזמין מעוניין בקבלת שירותי  הואיל

 " בהתאמה(;המכרז"-" והשירותים)להלן: " 16/2018מסגרת מספר 

 הזוכים במכרז; תכאח מעבדהב הבמכרז, בחר מעבדהה הוהמזמין, על יסוד ההצעה שהגיש והואיל

את כל האישורים הנדרשים על  הבידיש וכי את כל מסמכי המכרז,  הכי קרא המצהיר מעבדהוה והואיל

האמצעים הנדרשים על מנת לבצע את  תניסיון ובעל תבעלא יהפי ההסכם זה ועל פי כל דין, כי 

לבצע את השירותים בהתאם לתנאי  נהא נכויההשירותים כמפורט במכרז ובהסכם זה להלן, וכי 

 ההסכם;

מעוניינים לעגן את כל ההסכמות וההתחייבויות ביניהם במסגרת הסכם זה, והכל והצדדים  והואיל

 בהתאם להוראות הסכם זה;

 
 , הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: על כן, הוצהראשר 

 מבוא  .1

 הימנו, וייקראו כאחד עם יתר סעיפיו. נפרד בלתי חלק יםמהוועל נספחיו  זה להסכם המבוא .1.1

 נועדו לצורכי נוחות בלבד, ואין לייחס להם משמעות פרשנית כלשהי.כותרות הסעיפים בהסכם זה  .1.2

כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד אף לשון רבים משמעו ולהיפך, וכל האמור בו במין זכר אף במין  .1.3
 נקבה משמעו ולהיפך.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה לבין האמור באחד מנספחיו וככל שלא ניתן ליישב סתירה  .1.4
יגבר האמור בנספח על האמור בהסכם. במקרה של סתירה בין ההסכם ובין המכרז, יגבר האמור  זו,

 בהסכם. 

מכרז מסגרת 
 'מס

16/2018 
 'גמסמך 

 הסכם ההתקשרות
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 הסכם זה לא יפורש כנגד מנסחו ויראוהו כאילו נוסח על ידי שני הצדדים. .1.5

על פי כל דין וכן  מעבדהאין בהסכם זה בכדי לשנות ו/או לגרוע מהתחייבויות ואחריותו של ה .1.6
 במכרז. השניתנו במסגרת הצעת הרותיהה והצמהתחייבויותי

כחיקוק  הסכם, כאשר לצורך פרשנות רואים את ההסכם זה, יחול על 1981-חוק הפרשנות, התשמ"א .1.7
 כמשמעותו בחוק הנ"ל.

 הגדרותכללי ו .2

. בנוסף, המכרז לכל מונח שלא הוגדר מפורשות בהסכם זה תהא המשמעות אשר ניתנה לו במסגרת .2.1
 המשמעות הכתובה בצידם:למונחים הבאים תהא 

כל החוקים, התקנות, הצווים, הכללים, הפקודות, התקנים, חוקי עזר,   דין

פסקי דין והלכות משפטיות, צווים מנהליים, תכניות והיתרים 

סטטוטוריים, כל הוראה/הנחיה/נוהל של כל גורם בעל סמכות לפי דין, 

שהוחלו במסגרת הסכם זה או לפי כל דין, והכל כפי שיתוקנו ויעודכנו 

 מעת לעת. 

והמסמכים שצורפו  , מפרטיהכלל נספחיהעל ההזמנה להציע הצעות   כי המכרז מסמ

שפורסמו על ידי  לה, כפי שתוקנו מעת לעת, לרבות מסמכים ונספחים

 המזמין בשלב המכרז.

מסמכי ההסכם או  

 ההסכם 

, על כל נספחיו, לרבות המפרטים המעבדההסכם זה שייחתם עם  

ומוספיהם, ולרבות כל מסמך, מכל מין וסוג, שיצורף להסכם בעתיד, 

וכל תיקון למסמכים אלה, כפי שיהיה מעת לעת, באישור הצדדים 

 בכתב. 

, 19.6.2017מיום  3, גרסה 2002 –נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה   נוהל הבדיקה

נספח ג' להסכם זה ו/או כל גרסה המשרד להגנת הסביבה, המצורף כ

 אחרת שתהא בתוקף במועד ביצוע הבדיקה.

(עבודות או ה)

 )ה(שירותים 

על  המעבדהביצוע וקיום כל התחייבויות לצורך כל העבודות הנדרשות  

, וכן כל העבודות והפעולות הכרוכות מעצם הסכם זהמסמכי המכרז ופי 

אין הוראה מפורשת טבען ומהותן בביצוע הפרויקט, זאת אף אם 

לביצוע עבודה כאמור בהסכם זה ו/או במסמכי המכרז, ואף אם לא צוין 

 . מעבדההשל  הבמפורש כי ביצוע עבודה כאמור הינו באחריות

להסכם זה יצורפו הנספחים המפורטים להלן. כל הנספחים מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה ויכללו  .2.2
 כל תוספת ושינוי שיערכו בהם מעת לעת: 

 ; המעבדהמסמכי המכרז שהוגשו מטעם  – (1ג) מסמך

 הוראות הביטוח; – (2ג)מסמך 

 אישור על קיום ביטוחים; – (3ג)מסמך 

 ;לשמירת סודיות והימנעות מניגוד ענייניםהתחייבות  – (4ג)מסמך 

 ;נוסח ערבות ביצוע – (5ג)מסמך 

, 19.6.2017מיום  3, גרסה 2002 –נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה  – (6ג)מסמך 
 המשרד להגנת הסביבה;
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 המעבדההצהרות  .3

 כלפי החברה כי: תומתחייב המצהיר המעבדה

על  מסמכי המכרז ובאפשרותה לעמוד בכל התחייבויותיהזה ואת כלל את הוראות הסכם  הא קראהי .3.1
 פיהם במועדים הנדרשים.

על פי הוראות ה צד לו ולבצע את כל התחייבויותי להיותלחתום על הסכם זה, הסמכות המלאה  היש ל .3.2
, המעבדהזה אושר כנדרש על פי מסמכי ההתאגדות של  הסכםוכי  המכרזמסמכי  יתרזה ו הסכם

תוקף  הסכםולא יידרש כל אישור נוסף מכל סוג שהוא כדי להקנות ל ,והוראות כל דין המעבדהמוסדות 
 מלא.

בין מכוח התחייבות אחרת אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, בין על פי דין, בין מכוח חוזה ו .3.3
על ההסכם או בביצוע  העל פי הסכם זה, ואין בחתימת כלשהי שלה, לביצוע התחייבויותיה

 .התיה על פיו משום הפרה של חוזה או התחייבות אחרת שלהתחייבויו

 להתחיל את מתן השירותים מיד עם חתימת הסכם זה. יש באפשרותה .3.4

 תאחרמעבדה של כל  השירותיכי הסכם זה איננו על בסיס בלעדי וכי החברה רשאית לשכור את ידוע לה  .3.5
כל דרישה ו/או טענה  התהא ל ולא .לפי שיקול דעתה הבלעדי נשוא הסכם זה, לצורך מתן השירותים

 .ו/או תביעה בקשר עם האמור

ן ומקצועי בהיקף מספק, וכן כוח אדם מיומ נות, הניסיון והידע הדרוש, ברשותהמיומהא בעל יה .3.6
על פי הסכם זה במלואן  הכל האמצעים והציוד הדרושים לבצע את כל התחייבויותי ברשותה

התקשרות עם מעבדה המחזיקה בהסמכה חוקית לביצוע כל , לרבות ובמועדיהן, במיומנות ובמומחיות
 .הפעולות הנדרשות, וזאת מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

 ה וניסיונה, ידיעותיאמנות ובמסירות, ולהשתמש בכישוריהבנ ת למלא את תפקידהא מתחייביה .3.7
ות וברמת דיוק ספק למזמין יהיו באיכת, כי כל השירותים שמעבדהה תלתועלת המזמין. כן מתחייב

לכך  תא האחראימזמין, והיהמלא של ה וויתבצעו לשביעות רצונ גבוהים, ויעמדו בדרישות כל דין

 שיקויים האמור בסעיף זה.

לספק את השירותים באופן זהיר ומבלי לגרום לפגיעה ו/או לנזק כלשהם לאדם  תמתחייב המעבדה .3.8
ו/או לרכוש, ובכלל זאת לקרקע ו/או לכל תשתית ו/או צנרת ו/או ציוד המצויים בה, ובמקרה בו ייגרמו 

 .החשבונועל  הבעצמ מעבדהתקנם הת –פגיעה ו/או נזק כאמור 

או המעבדה רת בהסכם זה התחייבות כלשהי של מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקום בו נזכ .3.9
אילו נאמר שאותה כ, הרי שגם אם הדבר לא נאמר במפורש, יראו המעבדהאחריות המוטלת על 

 המלאה והבלעדית. המעבדה באחריותה התחייבות תבוצע על ידי 

א יהביצוע השירותים נשוא הסכם זה, ואת הנהלים, התקנות והוראות כל דין הקשורים ל הא מכיריה .3.10
 למלאם בקפידה במהלך מתן השירותים נשוא הסכם זה. תמתחייב

-http://enviroבאתר האינטרנט של החברה  ) את הקוד האתי של המזמין, המפורסם הא מכיריה .3.11

services.co.il)פעל בהתאם לערכיו.ת, ו 

המלאה והבלעדית של  הבאחריותהשירותים  ולמעט אם נאמר במפורש אחרת בהסכם זה, יבוצע .3.12
וללא תמורה למכרז, המעבדה בהצעתה , במסגרת התמורה הכוללת, כפי שהוצעה על ידי המעבדה

 נוספת כלשהי. 

לפי ההסכם או המשתמע המעבדה תכולת הפרויקט כוללת כל מטלה הדרושה לצורך ביצוע התחייבויות  .3.13
לצורך  , וכל מטלה הדרושההמעבדהשל מהתחייבויותיה מההסכם או נובעת, במישרין או בעקיפין, 

 ביצוע הפרויקט באופן יעיל ובטיחותי, ברמה ואיכות מעולה, גם אם אינן נזכרות במפורש בהסכם.



 

 

 

8949994/3 

34 

עמידה בדרישות ספק את השירותים במקצועיות וביעילות ועל פי כל הוראות הסכם זה ותוך תא הי .3.14
 המלא.  ולשביעות רצונם, והמשרד להגנת הסביבההחברה 

, ובכפוף להוראות מעת לעת,  תאחרלמעבדה , או להתעביר כי החברה לה כי ידוע  המצהירהמעבדה  .3.15
בקשה פרטנית לקבלת אחוז הנחה מהצעת המחיר שהגישה המעבדה במסגרת המכרז, וכי היא ההסכם, 

 נדרשת להשיב לבקשה בתוך משך הזמן המופיע במפרט השירותים, מסמך ב' המצורף למסמכי המכרז.

תכניות עבודה חברה תעביר לה, או למעבדה אחרת,  מעת לעת, המעבדה מצהירה כי ידוע לה כי ה .3.16
לעמוד בלוחות הזמנים ובדרישות החברה כפי שיעלו בבקשות  תא מתחייבילביצוע השירותים, וה

 הפרטניות.

כל האישורים הנדרשים מרשויות מע"מ ומס הכנסה לרבות אישור ניהול פנקסי חשבונות  הבידי .3.17
 מניכוי מס במקור. ורשומות במע"מ וכן אישור לפטור

דוגמים, אשר הוצגו על ידו במענה למכרז ואושרו על ידי החברה, אשר ( 4ארבעה ) לפחות הא מעסיקהי .3.18

 לצורך ביצוע השירותים. למעבדהיסייעו 

 כשהוא בתוקף במועד הגשת ההצעות. ה, על שמISO 17025, בתקן  המחזיקא הי .3.19

אישור מאת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לביצוע כלל הבדיקות מושא המכרז ו/או  תבעלהיא  .3.20
לביצוע הבדיקות  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות עם מעבדה מוסמכתהתקשרות  תבעל

 .הכמויות אשר אינן נכללות בהסמכתה מושא כתב

קיים תשמור וובכלל זאת תאם להוראות הדין, בהת האת עובדיעסיק תא במסגרת מתן השירותים הי .3.21
, הנוגעים ה ו/או על עובדיהאת כל החוקים, התקנות וההסכמים הקיבוציים, ככל שכאלה חלים עלי

 להעסקת עובדים, בטיחות בעבודה, הגנת השכר, תנאים סוציאליים וכן כל דין אחר הקשור והנוגע לכך.

בהתאם לנוהל  על ידהתוצאות, יבוצעו הודיווח כל שלבי הבדיקה, לרבות הדיגום, האנליזה ואופן חישוב  .3.22
להתעדכן ולפעול על פי הנוהל הישים והעדכני המעבדה הבדיקה הישים והעדכני ביותר יובהר כי על 

 ביותר שיפרסם המשרד מעת לעת.

למול החברה מטעמה , ו/או מי מעבדההתפעל חרף האמור מובהר בזאת כי ביחס לכל תוצאות מעבדה  .3.23
גנת הסביבה תהא בהתאם להוראות החברה בלבד, אשר יינתנו בטרם ביצוע בלבד, וכל פניה למשרד לה

 הפניה, ובכתב.

ת הסביבה, מכל סיבה לא אושרו על ידי החברה ו/או המשרד להגנ במקרה ותוצאות הבדיקה שערכה .3.24
מורה נוספת בגין הביצוע החוזר, לכל ת תהיה זכאיהמעבדה בדיקה חוזרת, וכי לא תערוך שהיא, כי אז ת

 לתמורה רק בכפוף לאישור הבדיקה ע"י המשרד. תזכאי היהות

קפיד לבצע ולהעביר את הדוגמאות למעבדה מוסמכת )כהגדרתה בנוהל הבדיקה( כשהן במצב תקין ת .3.25
 ראוי ומתאים לביצוע הבדיקה וכי הדגימות יגיע למעבדה במצב תקין, נקי ולא פרוץ.  

האישורים ו/או הרישיונות הנדרשים על פי כל , את כל ההיתרים ו/או הועל חשבונ הבעצמ זהשיג, ת .3.26
לפי הסכם זה, לרבות בקשר לאיסוף  הכל דבר הכרוך בביצוע התחייבויותידין, ככל שנדרשים, בקשר ל

דאג כי היתרים ו/או אישורים ו/או רישיונות אלו יהיו תקפים במהלך כל תהדוגמאות ושינוען, וכי 

 . תקופת הסכם

ישא באחריות לכל תביעה שתוגש לוונטי וכל נוהל בנושא בטיחות, ותרפעל בהתאם להוראות כל דין ת .3.27
 או נגד המזמין ו/או נגד מי מטעמו עקב הפרתם. הנגד

את כל האחריות לכל תאונה ו/או חבלה ו/או נזק שייגרמו לכל אדם ו/או עצמה על  תמקבלהמעבדה  .3.28
את  תמשחררהמעבדה לכך.  על פי הוראות הסכם זה ו/או בקשרהתחייבויותיה רכוש כתוצאה מביצוע 

 המזמין ומי מטעמו מכל אחריות ו/או חובה שהיא בקשר לכל תאונה, חבלה או נזק כאמור.
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ו/או  תפר את התחייבויותיהפעל להסרת כל תביעה ו/או דרישה שתופנה לחברה מצד ג' במקרה בו ת .3.29
פנה תביעה ו/או פר הוראה חוקית כלשהי וכתוצאה מכך תותכמופיע בהסכם זה או במקרה בו  המצגי

 דרישה כלשהי לחברה. 

 ינוי לרעה במצבו הפיננסי או במצבהלהודיע למזמין ללא דיחוי בכל מקרה בו יחול ש תא מתחייבהי .3.30
את השינוי  מעבדההתפרט , לפי העניין. במסגרת הדיווח ה/החברים בההפיננסי של מי מבעלי מניותי

, והוא יהא רשאי המעבדההמהותי. המזמין יבחן את מהות השינוי בהתאם למידע שיימסר לו מאת 
לספק מסמכים נוספים. החלטת המזמין בכל הנוגע להודעה כאמור תחייב את המעבדה לדרוש מאת 

 .המעבדה

על הסכם זה ו/או בביצוע הפרויקט אין משום סתירה או הפרה, קיימת או אפשרית, של  כי בחתימתה .3.31
צד, היא ו/או כל הסכם אחר לו המעבדה ו/או מסמכי ההתאגדות של  מעבדההוראות הדין החלות על ה

 צד.המעבדה במישרין או בעקיפין, לרבות כל מסמך או התחייבות או הבטחה אחרת להם 

ידה את הסכם זה, על כל נספחיו, וכי כל תנאי והוראות ההסכם ובכלל זה בעיון ובקפ הקראהיא  .3.32

 למלא אחר כל האמור בהם. תא מתחייבה, ומוסכמים עליה, והיהוראות המפרטים, נהירים, מובנים ל

כי התמורה לפי הסכם זה, מהווה תמורה הוגנת ומלאה לביצוע  ה על יסוד בדיקותיהכי שוכנע .3.33
בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או  תא מוותרזה, מכל מין וסוג שהוא, והיהסכם  על פי ההתחייבויותי

לא המעבדה תביעה לכל תמורה נוספת, אלא כמפורט במפורש בהסכם זה. למען הסר ספק, מובהר כי 
ואחרות, לרבות הארכת לוח זמנים ותקופת ביצוע העבודות, כספיות לבסס שום תביעות  תרשאיתהיה 

י כלשהו מתנאי המכרז, ההסכם, או הוראות כל דין, או השלכותיהם של תנאים עקב אי ידיעה של תנא
על פי  ויותיהכאמור, או על אי ידיעה או אי הכרת תנאי או נסיבה כלשהו הקשורים בביצוע התחייב

 ההסכם.

לא יהיה רשאי  הלאו כל צד הקשור א יוה ,זה הסכםמכל התחייבות על פי  תמשוחררהיה תלא  המעבדה .3.34
פיצוי או ארכה או תשלום נוסף כלשהם או כל סעד אחר, בין אם מתוך עילה נזיקית, חוזית  או לתבוע 

 .האחרת, בקשר למידע שהועבר או הועמד לרשות

במסגרת המכרז, מהוות חלק בלתי נפרד מהסכם  מעבדהשל המצגיה והתחייבויותיה , הצהרותיהכל  .3.35
 זה.

 הצהרות והתחייבות המזמין .4

, כי הסכם זה, כפוף לכל האמור בו, מהווה התחייבות המעבדה מתחייב בזה כלפיהמזמין מצהיר, מציג ו .4.1
 אכיפה מבחינת המזמין. -תקפה ומחייבת ובת

 השירותים .5

 , במפרט השירותיםסמכי המכרזבמבהסכם, לבצע את השירותים המפורטים  תמתחייב מעבדהה .5.1
ונה על ידו לצורך כך )להלן: וזאת לפי הוראות המזמין ו/או מי שימ ,((1מסמך ג))המעבדה ובהצעת 

 .ובהתאם להזמנות עבודה פרטניות מעת לעת ולפי צרכי המזמין ו"(, כפי שיינתננציג המזמין"

 מעבדההמובהר בזאת כי מתן או אי מתן הוראה או הנחיה מאת המזמין אין בהן בכדי לשחרר את 
 על פי הסכם זה או לגרוע מהן. הוהתחייבויותי המאחריות

בהתאם למועדים  ו המלא של המזמיןלהשלים את מתן השירותים לשביעות רצונ תמתחייב מעבדהה .5.2
איחור במתן השירותים יהווה הפרה יסודית של הסכם זה ושל  .המפורטים בהזמנת העבודה הפרטנית

 על פיו.המעבדה התחייבויות 

 :הזמנת עבודה יכללוביחס לכל המעבדה  שירותיבין היתר, , ונספחיומבלי לגרוע מהוראות הסכם זה  .5.3

 הגשת תכנית בדיקת ארובות לאישור המשרד להגנת הסביבה. .5.3.1

 הגעה לאתרי המזמין וביצוע בדיקות ודגימות בהתאם לצרכי המזמין; .5.3.2
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 שליחת הבדיקות והדגימות למעבדות מוסמכות; .5.3.3

 ;תוצרי העבודה למזמיןוהגשת דו"ח ניתוח הבדיקות והדגימות  .5.3.4

 לצרכי המזמין;התאמת תוצרי העבודה הנדרשים  .5.3.5

 ;המעבדה של טים המקצועיים אשר בתחום מומחיותהייעוץ למזמין ביחס להיב .5.3.6

משרד להגנת בחברה ו/או ב המקצועיים עם בעלי התפקידיםהמעבדה של  מלא שיתוף פעולה .5.3.7
מזמין לרבות: ישיבות, התייעצויות ובירורים, וכן מתן כל הפרטים שיידרשו ע"י ההסביבה, 

 ;התפקידיבמסגרת  מעבדההפעולתו של  תחוםכים ל, השייו/או מי מטעמו

השירותים, בהתאם ללוח דיווח מפורט ושוטף למזמין על רמת, אופן והתקדמות ביצוע  .5.3.8
הזמנים והמסגרות התקציביות, תוך ציון הבעיות המתעוררות במהלך ביצוע השירותים 

בכדי לפגוע  והצעת דרכים לפתרונן. היה ותתעורר בעיה מכל מין וסוג שהוא אשר יש בה
היא  -כי עלולה להתעורר בעיה כזותצפה  מעבדהבהתקדמות ביצוע השירותים או במידה וה

 פה ובכתב;-לדווח על כך באופן מידי למזמין בעל תמתחייב

כל שירות נוסף ו/או פעילות נוספת שתידרש למזמין לצורך יעוץ, מעקב, תאום ובקרה כפי  .5.3.9
 יםע, הכל בקשר עם תכולת השירותים כפי שמוגדרשידרוש המזמין, בין במפורש ובין במשתמ

 בהסכם זה ובנספחיו.

על כל חריגה הקשורה בביצוע השירותים שיש בכוחה כדי להשפיע לחברה להודיע  תמתחייבהמעבדה  .5.4
 דבר החריגה.  הלעל איכות התוצאה או אמינות תוצאת הדיגום או האנליזה, וזאת מיד עם היוודע 

במידה ומזוהה בבדיקת הארובה תוצאה המעלה חשד לגבי בעיה באמינות תוצאות הדיגום או האנליזה,  .5.5
פעולות מתקנות ומונעות בצע תתחקיר לצורך בדיקת אמינות התוצאה שהתקבלה, וכן המעבדה בצע ת

 .החברה בהתאם לממצאי התחקיר ובתיאום עם

 הזמנת עבודה פרטנית ולוח הזמנים לביצוע העבודה .6

 ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, כל צורך של החברה לביצוע השירותים ו/או חלקם,מעת לעת, ובכפוף ל .6.1

ספקי המסגרת . בקשה לקבלת שירותים ספציפייםבהמסגרת, מכרז זוכי למי מתבצע החברה פניה 
להשיב לבקשה של החברה, במועד המוגדר במפרט השירותים שצורף למסמכי המכרז כמסמך  יידרשו

 הציע אחוז הנחה עבור הבקשות הפרטניות של החברה.ולב' 

שתשלח  בקשה לקבלת שירותיםלכל להגיש הצעה  מחוייביםמובהר כי כלל ספקי המסגרת יהיו  .6.2
 .מהחברה

לספק  במקרה בו תכריז החברה על המעבדה כזוכה בביצוע בקשת העבודה הפרטנית, תידרש המעבדה .6.3
 .וללוחות הזמנים המצוינים בבקשות הפרטניותאת השירותים הנדרשים בהתאם לתכנית העבודה 

מחויבות מעבדות לאחר קבלת הודעת זכיה מצידה של החברה, ביחס לכל אחת מהפניות הפרטניות,  .6.4
צו תחילת עבודה, עם מכלול הפרטים הנדרשים  מעבדההמסגרת במתן השירותים. החברה תוציא ל

ו תביעה באשר לבחירתה של החברה למסור כל טענה ו/א מעבדהלביצועה. יודגש ויובהר כי לא תהיה ל
תעשה בהתאם למתווה כאמור ובכפוף השונות  מעבדותביצוע של הזמנת עבודה פרטנית, והחלוקה בין ה

 לשיקול דעתה הבלעדי. 

למסמכי המכרז. חרף  2.3המסגרת יתבצעו בהתאם לקבוע בסעיף למעבדות מובהר כי פניות החברה  .6.5
החברה תהא רשאית שלא לנהוג בהתאם לאמור במקרים של אי שביעות רצון משירותים האמור, 

המסגרת ו/או משיקולי זמינות, עומס ולוח זמנים ו/או מכל שיקול מעבדות קודמים שסופקו על ידי 
ספת/אחרת אשר תיקבע בבקשה הפרטנית, והכל בהתאם לשיקול דעת אחר, לרבות כל אמת מידה נו

 החברה.
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לביצוע, ותכנית העבודה תגדיר החברה את לוח הזמנים שירותים לקבלת פרטנית מובהר כי בכל בקשה  .6.6
 וכל פרט נוסף/אחר על פי שיקול דעתה.

במייל למזמין  מעבדההתשלח תוצאות הדו"ח אלא אם הוגדר אחרת בהזמנת העבודה הפרטנית, את  .6.7
, VOC עבודה. במקרה בו הזמנת העבודה הפרטנית עניינה בבדיקת ימי 15-תוך ולא יותר מ ,בדואר/או ו

 ימי עבודה. 22-את התוצאות במייל ו/או בדואר, תוך ולא יאוחר מ מעבדההתשלח 

כות יש לדווח באופן מיידי באם בעת ביצוע הבדיקה נתגלו ממצאים חריגים, להם יש השפעה על אי .6.8
 התוצאות.

ליידע במיידי, ולא יאוחר מיום  מעבדה, באחריות התוצאה חריגהבדיקה העלה ה ממצאיניתוח במידה ו .6.9
 ., בכתבאת נציג המזמין ,אחד עבודה

ימי עסקים מיום שזו תימסר  5תוך פרטנית עבודה הזמנת כל בביצוע השירותים נשוא חל ת מעבדהה .6.10
 אליו.

 תמורה כוללת .7

על פי הסכם זה ומתן השירותים וכל הכרוך בהם והנובע  מעבדההבתמורה לקיום מלוא התחייבויות  .7.1
מעבדה ה ההציעבהתאם לשקלול אחוז ההנחה שמהם במועדם, ישלם המזמין בהתאם לביצוע בפועל ו

 ."(התמורה)להלן: "בגינו זכתה המעבדה במכרז מחיר מן ה לפנייה הפרטנית ההצעתבמסגרת 

שהתבצעו בחודש הבקשות הפרטניות עבור  תבצעו רק כנגד המצאת קבלה וחשבונית מסהתשלומים י .7.2
 .הרלוונטי

חשבונות יוגשו עבור כל חודש בגין היום הראשון בחודש ועד ליום האחרון באותו החודש. החשבונות  .7.3
לחודש ייחשב כאילו הוגש בחודש  5-לחודש העוקב כאשר חשבון שיוגש לאחר ה 5 –יוגשו לא יאוחר מה

 העוקב. כל פיגור בהגשת החשבון, יגרום לעיכוב בביצוע התשלום. 

 יום ממועד קבלתם אצל החברה. 45 חשבונות ישולמו שוטף + .7.4

 לתמורה יתווסף מע"מ בשיעורו על פי חוק. .7.5

בגין חשבון לא מאושר יעוכב תשלום התמורה ללא חבות שהיא עד לבירורו הסופי ואישורו על ידי  .7.6
 החברה.

או באמצעות המחאה המעבדה התשלומים יכול ויבוצעו בהעברה בנקאית ישירה לחשבון הבנק של  .7.7
 מעת לעת. מזמיןהכל לפי החלטת הלמעבדה שתימסר 

לתמורה נוספת כלשהי, וזאת ללא תלות במספר  תזכאיתהיה לא המעבדה למען הסר ספק מובהר כי  .7.8
 .השירותים ומסירת דו"ח מסכםהפעולות שיידרש לבצע לצורך השלמת מתן 

תשלום מתוך הסכום שאושר לתשלום יהא ראשי המזמין לקזז כל תשלום, פיצוי מוסכם, חוב, נזק או  .7.9
למעבדה אחר שהוא זכאי לו בהתאם להוראות הסכם זה או על פי הוראות כל דין מכל סכום המגיע 

 .למעבדהלפי הסכם זה או לפי כל דין, וההפרש ישולם 

, אם יבקש המזמין לבצע קיזוז כלשהו הוא להלן 16בסעיף למעט ביחס לפיצויים מוסכמים כהגדרתם  .7.10

בהודעה מראש בת שבעה ימים בטרם ביצוע הקיזוז. הודעה כאמור תועבר למעבדה יודיע על כך מראש 
 בכתב. מעבדהל

בתחילת ההתקשרות וכן המעבדה  לה ההמזמין ינכה מסך התמורה מס במקור כדין אלא אם המציא .7.11
 בתחילת כל שנה קלנדרית אישור על ניכוי מס במקור ואישור על ניהול ספרים.  

מוסכם כי התמורה המפורטת בפרק זה תהווה התמורה השלמה והסופית עבור ביצוע השירותים על  .7.12
, כשהיא כוללת את כל המיסים, ההיטלים וכל תשלום אחר הכרוך בהם, וכי התמורה המעבדהידי 

 מעביד בין הצדדים. -קבעה בשים לב לכך שלא יחולו יחסי עובדנ
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 תזכאיתהא לא המעבדה מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אלא אם נאמר במפורש אחרת בהסכם זה,  .7.13
 :לתמורה נוספת כלשהי בגין, בין היתר )ומבלי לגרוע מכלליות האמור(, הנושאים הבאים

 אם לכל דין. הוראה או הנחיה שנותנת רשות מוסמכת בהת .7.13.1

עלייה במחירם של כל חומר, ציוד, כוח אדם, מוצר, עלויות מימון או כל תשומה אחרת בקשר  .7.13.2
 עם השירותים.

עלויות, הוצאות, מיסים ותשלומים אחרים בקשר עם עמידה בהוראות כל דין, לרבות לצורך  .7.13.3
רים קבלת כל היתר הנדרש לצורך ביצוע השירותים )לרבות כל האגרות וההיטלים הקשו

לקבלת היתרים כאמור(, או בגין כל עיכוב בקבלת היתר או קבלת היתר, או בגין העמידה 
 בדרישות של כל רשות מוסמכת.

עלויות, הוצאות, היטלים, מיסים, אגרות ותשלומים, לרבות לרשויות מקומיות, לבעלי  .7.13.4
 תשתיות, החלים או שיחולו, החל ממועד כניסת הסכם זה לתוקף, על הפרויקט. 

 רת הוראה מהוראות סעיף זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם.הפ .7.14

 תקופת ההסכם .8

חודשים, שתחילתה במועד שייקבע ע"י  12הינה בת עם כל אחד מספקי המסגרת תקופת ההתקשרות  .8.1
לכל  נוספות ( תקופות5)חמש  דועהחברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות ב. החברה
וזאת בהודעה שתימסר ע"י החברה  –"( התקופה המוארכת)להלן: " חודשים 12כל אחת בת 12, היותר

ההתקשרות ו/או התקופה המוארכת, לפי העניין. הוארכה תקופת  יום לפני תום תקופת 30לזוכה 
כל הוראות ההסכם ויתר מסמכי המכרז גם על תקופת ההתקשרות  ההתקשרות על ידי החברה, יחולו

 המוארכת.

יום מראש ללא  30לעיל, יהא המזמין רשאי לבטל הסכם זה בהודעה של  8.1על אף האמור בסעיף  .8.2
נימוק או הסבר, ובמידה וניתנה הודעה כאמור יהיה הסכם זה בטל ומבוטל לכל דבר ועניין בתום 

 שלאיש מהצדדים תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין כך. תקופת ההודעה מבלי 

במקרה של באופן מיידי לסיים הסכם זה  המזמין יהא רשאי, לעיל 8.2-ו 8.1פים על אף האמור בסעי .8.3
 והמעבדההתראה בכתב על ההפרה,  מעבדהל, ובלבד שניתנה מעבדהיסודית של ההסכם על ידי ה הפרה

, וככל שמדובר בהפרה של הוראות הנוגעות לבטיחות ימים ממועד קבלתה 7את ההפרה בתוך  נהתיקלא 
 . ימים ממועד קבלתה 3בתוך  –

 קבלני משנה .9

לבצע את העבודות באמצעות קבלני משנה, ובלבד שהסכם  תרשאיהמעבדה תהא מובהר בזאת כי  .9.1
וכן כל שינוי מהותי להסכם כאמור אושר מראש מטעמה לבין קבלני המשנה המעבדה ההתקשרות בין 

 .להגנת הסביבה יותר שפירסם המשרדותואם את נוהל הבדיקה הישים והעדכני בהחברה ידי -ובכתב על

לבין קבלני משנה מטעמו יכלול באופן ברור את הדרישות המפורטות בנוהל המעבדה כל הסכם בין  .9.2
 הבדיקה הישים והעדכני ביותר.

שאלו יעמדו בכל הוראות ודרישות הסכם זה על תוודא עם קבלני משנה, המעבדה  ההיה והתקשר .9.3

( והעבודה למול המשרד להגנת 6ראות הנוהל המצורף במסמך ג), לרבות הונספחיו והוראות כל דין
 . הסביבה

 תהאחראיוהיא תהא , המעבדה מובהר כי אין בהעסקת קבלני משנה כדי לגרוע מאחריות כלשהי של .9.4
 מול החברה בכל דבר ועניין הקשור להסכם זה. תהבלעדי

 יחסי עובד מעביד תואי תחולהמעבדה עובדי  .10
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אדם מיומן הדרוש לביצוע השירותים, במספר הדרוש לשם ביצועם -עסיק כוחכי ת תמתחייבהמעבדה  .10.1
 על פי הסכם זה, לרבות לעניין העמידה בלוח הזמנים.התחייבויותיה ולביצוע כל 

במסגרת ידה על  ושהוצגהדוגמים לכל אורך תקופת ההתקשרות את להעסיק  תמתחייב המעבדה .10.2
מיוזמתו, אלא הדוגמים שלא להחליף את  תמתחייב המעבדהעל ידי המזמין.  והצעתו למכרז ואושר

לקבל את אישור החברה מראש ובכתב הן לגבי עצם  המעבדה תמטעמים מיוחדים, ובמקרה זה מתחייב
 ת המחליף.ההחלפה והן לגבי זהו

 יועסקו בעלי מקצוע מנוסים ומיומנים, לפי העניין.  בכלל, בביצוע ומתן השירותים .10.3

בביצוע ומתן השירותים יהיו בעלי ההסמכות מטעמה ים שיועסקו כי כל הגורמ המצהיר המעבדה .10.4
הנדרשות, הידע, ההשכלה, הניסיון והסיווג המקצועי הנדרשים, על פי דרישות המזמין, ההסכם על 

 נספחיו, המפרטים, ועל פי כל דין.

לשלם לעובדיו את כל הביטוחים ו/או התנאים הסוציאליים הנובעים ו/או  תמתחייב המעבדה .10.5

יהיו לפי כל דין, לרבות חוק שכר מינימום,  המעבדהורים להעסקתם. תנאי העסקת עובדי הקש
 .והתקנות מכוחו 1959-והתקנות מכוחו, הוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט 1987-התשל"ז

לכל ההוצאות הכרוכות בגיוס והעסקת כוח האדם הדרוש לביצוע ומתן השירותים,  תאחראי המעבדה .10.6
לרבות שכר העובדים, אמצעי תחבורה עבורם, צורכי דיור, כל המיסים והתשלומים לקרנות ביטוח 

 סוציאלי ותשלומים עבורם למוסד לביטוח לאומי ולרשויות מס הכנסה, הכל כנדרש על פי כל דין. 

הבטחת תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם, ומילוי אחר ל תאחראי המעבדה .10.7
ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל דין, ובאין דרישה חוקית כפי שיידרש על ידי מפקחי 

 . 1954-העבודה, כמשמעם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

ים למסור בכל עת, לדרישת המזמין, את כל הפרט תמתחייב המעבדהמבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה,  .10.8
, מספרם, מקצועם, דירוגם וכל אינפורמציה אחרת שתידרש על ידי שיידרשו על ידיו בנוגע לעובדיה

על כל עובד חדש אשר יעסוק במתן השירותים למזמין וימסור תדווח  המעבדההמזמין ו/או נציגו. 
תים את פרטיו האישיים, ת.ז., תאריך לידה, לאישור המזמין טרם תחילת העסקתו במתן השירו

 כתובת, מספר טלפון ופרטי הסמכותיו וניסיונו )ככל שהם רלוונטיים למתן השירותים(.

יחסי  לבין המזמין לא יתקיימו ,מטעמה, או כל אחר המעבדה, קבלני המשנה של המעבדהבין עובדי  .10.9
ה עובדילהביא עניין זה לידיעת  תבמתחיי המעבדה, וזאת במהלך כל תקופת העסקתם. עובד ומעביד

כבר בשלב גיוסם לתפקיד ולכלול הוראה לעניין זה בהסכמי  ו/או קבלני המשנה ו/או מי מטעמה
דאג לשפות את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה, בגין כל נזק המעבדה תההעסקה של העובדים. 
התקיימו בין הצדדים ו/או מי ידרש לשלם, מכל סיבה שהיא, אם ייקבע כי ישיגרם לו ו/או סכום ש

 .מטעמם, יחסי עובד ומעביד

, התנהג המזמיןאם לדעת להפסקת העסקתו של כל עובד,  המזמיןכל דרישה מטעם מלא ת המעבדה .10.10
למלא תפקידיו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע  מתאיםאינו שהוא באופן בלתי הולם או  העובד

, בין בפרויקט להעסיקו המעבדהחזור תמור, לא לפי דרישה כא שהופסקה העסקתו עובדתפקידיו. 
 אלא אם אישר המזמין אחרת. במישרין ובין בעקיפין, 

, ותיחשבנה מעבדהזה תיכללנה במפורש בהסכמים עם עובדי ה9הוראות הנותנות תוקף לסעיף  .10.11
 המזמין.  –כהוראות לטובת צד שלישי 

 אחריות ושיפוי .11

לכל נזק שהוא, בין  תאחראי אהתכקבלן עצמאי ותפעל  המעבדהעל פי דין,  המבלי לגרוע מאחריות .11.1
ף ובין לנזק רכוש ולכל נזק אחר שייגרם למזמין ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד לרבות לנזק גו

, הנובע, בין המעבדהלקרקע ו/או לתשתיות ו/או לצנרת המצויה בה, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד 
במישרין ובין בעקיפין מביצוע השירותים ו/או בקשר אליהם בין במהלך מתן השירותים ובין לאחר 
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ו/או  עובדי קבלן המשנה שלוחיה ו/או עובדיה ובין אם נגרם על ידי  המעבדה, בין אם נגרם על ידי מכן
 .המעבדהשל למרותה ו/או כל הנתונים 

בלעדית לכל אובדן ו/או פגיעה  תאחראיתהיה  המעבדהעל פי כל דין,  המעבדהמבלי לגרוע מאחריות  .11.2
ו/או למזמין ועובדיו ו/או לצד מטעמה ולכל הבאים לשלוחיה , לעובדיה, לרכושה, להו/או נזק שיגרם 

ג' כלשהו, עקב או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שלו ו/או של עובדיו ו/או מי מהפועלים מטעמו, וכן לכל 
או בשמה ו/או מי הפועלים  המעבדהנזק שיגרם עקב ביצוע השירותים ו/או כל הכרוך בכך, על ידי 

 מחוצה לו. וביןבכותלי מפעל החברה , בין מטעמה

לשלם דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא  תמתחייב המעבדה .11.3
 , עקב או כתוצאה מתאונה ו/או נזק שנגרמו תוך כדי ביצוע השירותים.הבשירות

למען הסר ספק מובהר בזאת כי המזמין לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא העלול להיגרם לרכוש  .11.4
 חלה חובת הזהירות והשמירה על עובדי מעבדהו/או לצד ג' כלשהו ועל המעובדיה ו/או למי  המעבדה
בזאת על כל דרישה ו/או תביעה בגין כל נזק אם יגרם  תמוותר המעבדה. המעבדה ועל רכוש המעבדה

 .שבבעלותהולציוד לעובדיה , לה

ו/או נגרר ו/או תוצאתי מכל מין בשום מקרה לא יישא המזמין באחריות בגין נזק עקיף עוד מובהר כי  .11.5
 וסוג שהוא בכל הקשור בביצוע הסכם זה ו/או אי ביצועו. 

למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוזה ו/או אישור ו/או היתר ו/או רישיון בכל הקשור  תמתחייב המעבדה .11.6
 לשירותים נשוא הסכם זה.

באחריות הבלעדית לכל עבירה פלילית בגין כל מעשה ו/או מחדל שלו ו/או של מי ישא ת המעבדה .11.7
 .במתן השירותיםבכל הקשור  המטעמ

את המזמין באופן מלא בגין כל תשלום ו/או הוצאה לרבות הוצאות משפטיות ושכר תשפה  המעבדה .11.8
וא, לגוף או לרכוש, טרחת מומחים ועורכי דין שהמזמין יישא בהם בגין כל נזק או אובדן מכל סוג שה

בגינם בהתאם  תאחראי המעבדהו/או שמטעמה ו/או מי  המעבדהשנגרם עקב מעשה או מחדל של 
 להוראות כל דין ו/או הסכם זה, וזאת מיד עם דרישה ראשונה מצד המזמין. 

בתשלומו בהתאם לאמור לעיל, ייחשב סכום זה  תחייב המעבדהשולם על ידי המזמין סכום כלשהו ש .11.9
למזמין על פי הוראות הסכם זה. המזמין  תחייב מעבדהההוצאות המשפטיות לגבייתו כחוב שהבצירוף 

 .למעבדהיהיה רשאי לקזז סכום זה מכל סכום שיגיע 

 ביטוח  .12

למלא אחר  תמתחייב המעבדהעל פי הסכם זה ו/או על פי כל דין,  המעבדהמבלי לגרוע מאחריות  .12.1
" המצורפים להסכם זה אישור עריכת הביטוח"" ובנספח הביטוחהוראות הביטוח המופיעות ב"

 בהתאמה. ,"(3מסמך ג)'" ו" (2מסמך ג)"-כומסומנים 

נו המצאת אישור עריכת הביטוח חתום על ידי מבטחי יה המעבדהתנאי למתן אישור התחלת עבודות  .12.2
 .מעבדהה

 ערבות ביצוע .13

 השהוצאלמזמין ערבות בנקאית לפקודת המזמין  המעבדה תמציא, התחייבויותיהלהבטחת מילוי כל  .13.1
להסכם זה וזאת בנוסח המצורף , הזמן הנקוב בהודעת הזכיה תוך, על ידי בנק מוכר וידוע בישראל

 37שתעמוד בתוקפה למשך  ,ש"ח )חמשת אלפים( 5,000של סך  סכום הערבות יעמוד על .(5מסמך ג)כ
על פי הסכם זה, כשהיא חתומה בידי מורשי החתימה  המעבדהלהבטחת קיום כל התחייבויות חודשים 

 "(.הביצוע ערבותשל הבנק )להלן: "

על פי תנאי ההסכם ולהבטחת  המעבדהתשמש להבטחת ביצוע וקיום כל התחייבויות  הביצועערבות  .13.2
 .העמוד בהתחייבויותיתלא  מעבדהוהיהיה חייב למזמין במידה  מעבדהשהכל סכום 



 

 

 

8949994/3 

41 

 המעבדה, יחולו על הו/או בגביית הבהוצאת הערבות ו/או בהארכת תוקפכל ההוצאות הקשורות  .13.3
 .הידוישולמו על 

הביצוע ככל והאריך המזמין את ההסכם שבין הצדדים והחלה התקופה המוארכת, תוחזר ערבות  .13.4
החדשה אשר תעמוד בתוקפה למשך ביצוע ערבות ימים, וזאת תחת קבלת  30בתוך  מעבדההקיימת ל

 חודשים.  13

כך שתעמוד בתוקפה כל עוד הדבר נדרש בהתאם להוראות  כאמורתחודש ו/או תוחלף הערבות א אם ל .13.5
וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר ו/או חלק ממנו זכאי לחלט את סכום הערבות יהיה המזמין , הסכם זה

 על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.הוא זכאי לו 

ו/או בתום תקופת  המעבדהוא הסכם זה על ידי מוסכם כי במקרה בו עם סיום ביצוע השירותים נש .13.6
ההתקשרות יעמדו דרישות ו/או תביעות כנגד המזמין ו/או מי מטעמו בקשר עם ביצוע השירותים על 

, תיוותר הערבות הבנקאית בידי המזמין, והיא תחודש עד תום בירור הדרישות ו/או המעבדהידי 
כי דרישה ו/או תביעה הינה בקשר עם ביצוע  התביעות האמורות וסילוקן. למען הסר ספק, הקביעה

 תהיה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין. המעבדההשירותים על ידי 

, במעשה המעבדהמבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד למזמין לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין, במקרה בו  .13.7
כתב מאת המזמין לגבי ימים מקבלת הודעה ב 7הוראה של ההסכם ולא תיקנה תוך  האו במחדל, הפר

 הפרה כאמור, המזמין יהיה רשאי לחלט את ערבות הביצוע, כולה או חלקה. 

נתונה הזכות לדרוש שינוי שיעור הערבות במידה מזמין לעיל, ל 13.1בסעיף מבלי לגרוע מהאמור  .13.8
 מכל סיבה שהיא. ,וההיקף של הסכם זה יגדל

פר תלממש את הערבות, כולה או חלקה, ללא התראה מוקדמת, וזאת בכל עת בה  רשאי יההמזמין יה .13.9
, כל ו, או לזקוף, לפי שיקול דעתולעכב בידייהיה המזמין רשאי מתנאי ההסכם, וכן תנאי  המעבדה

 בקשר עם ההסכם, אף אם לא הגיע מועד פירעונו. הכלפי המעבדהסכום מדמי הערבות, כנגד כל חוב של 

, מיידית, ערבות מזמיןלהמציא ל המעבדה תאת הערבות, כולה או מקצתה, מתחייבמזמין מימש ה .13.10
בתוספת הפרשי ההצמדה למדד עד לאותו הערבות המקורי, ה ומעודכנת לגובה סכום בנקאית חדש

. דין הערבות הבנקאית מזמיןמועד, וכשהיא צמודה למדד כאמור לעיל ולכל תקופה שתקבע על ידי ה
 עיל, לכל דבר ועניין.ל 13.1 ףפי ס"ק זה כדין ערבות על פי סעי על

כל סכום מזמין ל תחייב האינכי  ההוכיחהמעבדה ובוטל ההסכם, או הסתיים תוקפו מכל סיבה שהיא  .13.11
 יםבהתקיים כל התנאים הבא מעבדהל תושב הביצועערבות  את הערבות.למעבדה יחזיר המזמין שהוא, 

לא  (2)על פי ההסכם או שבוטל ההסכם התחייבויותיה את ביצוע כל המעבדה סיימה  (1) :במצטבר
לא קיימת  (3)תביעה ו/או דרישה כלשהי מאת גורם כלשהו  מעבדהעומדת ותלויה כנגד החברה ו/או ה

 לפי העניין. –תיימה תקופת הזיכיון או תקופת הזיכיון המוארכת סה (4)בין הצדדים מחלוקת כספית 

במקרה של מעבדה השל  האין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותימובהר כי  .13.12
 מימושה או בכל מקרה שהוא.

מובהר בזאת כי אין בפיצויים המוסכמים המפורטים להלן כדי לגרוע מזכויות המזמין לחילוט הערבות,  .13.13
 תלוי לצד כל סעד אחר העומד למזמין. ובכלל זה מובהר כי הערבות תהווה סעד עצמאי ובלתי

 זכות יוצרים .14

ו/או מסמכים אשר ימסרו  מתן השירותיםלצורך  למעבדהמובהר בזאת כי כלל המסמכים אשר ימסרו  .14.1
הינה למעבדה הינם בבעלות המזמין והעברתם  למזמין כתוצאה ממתן השירותים,המעבדה על ידי 

ימוש אחר אשר אינו לצורך מתן השירותים הינו לצורך שימוש פרטני בעניין מתן השירותים. כל ש
 בזאת על כל טענה ותביעה בעניין השימוש במסמכים אלו. תמוותרוהמעבדה שימוש אסור 

למזמין את  תמסור המעבדהעם סיום תקופת ההתקשרות או עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא,  .14.2
שנמסרו לו על ידי ואשר הנוגעים להתקשרות זו ו/או לשירותים, שברשותה מלוא המסמכים והנתונים 
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תהיה לא  המעבדהבמהלך ההתקשרות ו/או בקשר אליה, ו המעבדההמזמין ו/או כאלה שיוצרו על ידי 
 לעשות בהם שום שימוש. תרשאי

 סודיות .15

מציה, למאן דהוא אינפור ובסודיות ולא יגלישמרו מטעמה וכל הפועלים עובדיה , מנהליה, המעבדה .15.1
בהתקשרות מידע או ידיעות מקצועיות, כספיות, מסחריות או אחרות הקשורים במישרין או בעקיפין 

נוהלי ו/או דרכי עבודה ו/או קניין רוחני, , לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, הצדדים בהסכם זה
אחר של המזמין  ו/או וספקים של המזמין ו/או כל מידע מסחריו/או רשימת לקוחות המזמין פעילות של 

, למעט מידע שהוא במהלך ביצוע ההסכם או בקשר אליומטעמה ו/או מי  המעבדהאשר יגיע לידיעת 
וזאת הן במשך תקופת  המעבדהאשר לא הפך פומבי כתוצאה מהפרת סעיף זה על ידי  נחלת הכלל

ש אלא לטובת לא יעשו במידע כאמור כל שימומטעמה ו/או מי והמעבדה , והן לאחר מכן תקשרותהה
  .המזמין

 המזמיןבדרך אחרת את מסמכי  וולא ייצר מו, לא יצלו, לא ישכפלולא יעתיקמטעמה ו/או מי  המעבדה .15.2

 ולא ימסרו כל מידע לאחר, ,מזמין ו/או מי מטעמואו כל מידע אחר כלשהו השייך ל או כל חלק מהם
מבלי לפגוע לצורך מתן השירותים בהתאם להסכם זה. אלא אם ובאותה מידה שהדבר יהא דרוש 

ממסמכי באמור לעיל מוסכם כי העתקים, צילומים, שכפולים או מסמכים שייוצרו בדרך אחרת 
יהיו וייחשבו , מזמין ו/או מי מטעמואו ממידע כלשהו השייך ל, או מחלק מהם, מזמין ו/או מי מטעמוה

 .המזמיןינם כדין מסמכי ודהמזמין לכל צורך ועניין ובכל עת כרכוש 

 תאחראי המעבדה. המעבדהשל  המטעמהאמור בסעיף זה חל גם ביחס לעובדיו ו/או נציגיו ו/או מי  .15.3
הוראות סעיף זה לכל הפרה של  תבקיומו ותוכנו של סעיף זה ואחראי מטעמהו/או מי עובדיה ליידוע 

 . המטעמו/או מי  נציגיהו/או מעובדיה על ידי מי 

אחד לגלות מידע סודי של הצד השני מתוקף חיקוק או הוראה של רשות ממשלתית ככל שיידרש צד  .15.4
ו/או שיפוטית, לרבות בשל רגולציה החלה על המזמין מתוקף היותו חברה ממשלתית ו/או זרוע ביצוע, 
ימסור הצד אשר יידרש לכך הודעה על כך לצד השני בהקדם האפשרי. מוסכם כי הצד הנדרש לגילוי 

ולה עם הצד השני ככל הנדרש באופן סביר על מנת לאפשר לצד השני למנוע את פרסום המידע ישתף פע

 המידע באמצעים החוקיים העומדים לרשותו אך הצד השני יישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך . 

לחתום על מסמך ההתחייבות לסודיות והימנעות מניגוד עניינים המצורף להסכם  תמתחייב המעבדה .15.5
לפעול בהתאם לאמור בו ולהחתים את כל הפועלים מטעמו בקשר עם אספקת  ,(4כמסמך ג) זה

 השירותים בהתאם להסכם זה על המסמך האמור.

תום תקופת גם לאחר  תוונה אחייבתו ןבתוקפתעמודנה כאמור בסעיף זה לעיל  המעבדההתחייבויות  .15.6
 ., מכל סיבה שהיאההתקשרות

 של ההסכם. הפרת הוראה מהוראות סעיף זה הנה הפרה יסודית .15.7

 פיצויים מוסכמים .16

 למעבדהמכל סכום שיגיע המפורטים להלן הפיצויים המוסכמים  מיהמזמין יהיה רשאי לנכות את סכו .16.1
לרבות על ידי מימוש  ,בכל דרך אחרת מעבדהמהבכל זמן שהוא, וכן יהא המזמין רשאי לגבותם ממנו 

ת. למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי אין בתשלום הפיצויים המוסכמים כשלעצמם, ו/או בניכויים הערבו
או מכל התחייבות אחרת המוטלת  הפרויקטאת  לבצע המהתחייבות המעבדה, משום שחרור מעבדהמה
 .הסכם זהעל פי  המעבדהעל 

מין לפיצויים בגין כל נזק למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המז .16.2
 , לרבות הוצאות מימון ואובדן רווחים.המעבדהעל ידי  סכםשנגרם לו עקב הפרת הה
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מההפרות הפיצויים המוסכמים משקפים את הנזק המוערך והמשוער מראש הצפוי להיגרם כתוצאה  .16.3
הסכם ת לפי , והם ייגבו ללא צורך בהוכחת קיומו של כל נזק, ומבלי לפגוע בכל תרופה אחרהאמורות

 או לפי כל דין. זה

הזכות לפיצויים מוסכמים בהתאם להסכם, והפעלת סעיפי הפיצויים על ידי קיזוז, חילוט, תביעה או  .16.4
כל דרך אחרת, לא תגרע מזכויות המזמין לפיצויים נוספים, אם יוכיח כי בפועל נגרמו לו עקב ההפרות 

ו/או  ההסכםעל פי הוראות  מוסכמים, או אםהאמורות נזקים בסכומים העולים על סכומי הפיצויים ה
 הוא זכאי לפיצויים העולים על סכומי הפיצויים המוסכמים. הוראות כל דין

 

 גובה הפיצוי תיאור המקרה

אי הגשת הצעה לבקשה פרטנית שנשלחה 

 מטעם המזמין

 לכל בקשה פרטנית ₪ 500

אי עמידה בלוח הזמנים הנקוב בהזמנת 

 העבודה

 שבוע איחורלכל  ₪ 1,500

או ממצא חריג  אי דיווח בדבר תוצאה חריגה

 בעת ביצוע הבדיקה

 עבור כל מקרה ₪ 1,000

 הפרות וסעדים .17

בהתאם להסכם זה על נספחיו במועד כלשהו במהלך תקופת  המעבדהמוסכם כי אי עמידה בהצהרות  .17.1
 יסודית של הסכם זה.ייחשבו כהפרה  14, 13, 12, 11, 10, 6, 3ההתקשרות וכן הפרת סעיף מהסעיפים 

 רה יסודית כל אחד מהמקרים הבאים:כמו כן ייחשבו כהפ .17.2

 את מתן השירותים או הסתלק מביצוע הסכם זה; ההפסיק המעבדה .17.2.1

 ;הנדרשים בהתאם להוראות הסכם זהשיונות ישלילת אחד או יותר מההיתרים או הר .17.2.2

באופן לקוי או שלא  איחור במתן השירותים ו/או אי ביצוע השירותים ו/או ביצוע השירותים .17.2.3
 בהתאם להוראות הסכם זה;

בקשה למתן צו פירוק או צו כינוס נכסים, או שמונה כונס נכסים זמני  המעבדההוגשה נגד  .17.2.4
 או קבוע לרכושו;

 או שהתקבלה החלטה על פירוקו; למעבדהמונה מפרק או מפרק זמני  .17.2.5

 הצעה להגיע להסדר עם נושיו, או ניתן לגביו צו להקפאת הליכים; ההגיש המעבדה .17.2.6

או בוצעה פעולה כלשהי מטעם משרד ההוצאה לפועל לגבי  המעבדההוטל עיקול על רכוש  .17.2.7
 ימים;  30, והעיקול או הפעולה האמורה לא הוסרו בתוך המעבדהרכוש 

המזמין מראש  לפי הסכם זה, שלא בהסכמתזכויותיה את  הו/או הסב השיעבד המעבדה .17.2.8
 ובכתב;

לעבוד עם דוגם כלשהו מבלי להעמיד מחליף תחתיו ו/או חדל לקבל שירותים  החדל המעבדה .17.2.9
 ממעבדה מוסמכת ולא העמיד מעבדה חלופית תחתיה;

בקשר עם חתימת הסכם זה ו/או בקשר עם הצעתו אינה  המעבדההתברר שהצהרה כלשהי של  .17.2.10
אשר היה בה כדי להשפיע על החלטת המזמין ה עובדה מהותית תלא גילשהמעבדה נכונה או 

 להתקשר עמו מלכתחילה;
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ימים ממועד  7את ההפרה תוך  סכם בהפרה שאינה יסודית, ולא תיקנהאת הה המעבדה ההפר .17.2.11
 קבלת הודעה על כך מהמזמין, תחשב הפרה כאמור להפרה יסודית.

ת ההסכם, לאור בחר המזמין לבצע את השירותים בעצמו או באמצעות מי מטעמו במהלך תקופ .17.3
התרחשות אחד או יותר מהמקרים המפורטים לעיל, יערוך המזמין התחשבנות במסגרתה יובאו 
בחשבון, בין היתר, ההוצאות והתשלומים שהוציא המזמין לשם ביצוע השירותים, וכן ההפסדים 

ין והנזקים שנגרמו לו בשל הצורך לבצע את השירותים בעצמו ו/או באמצעות אחרים מטעמו. המזמ
 .למעבדהיהיה רשאי לקזז סכומים אלה או חלקם ישירות מתוך כל תמורה ו/או תשלום שיגיעו 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין חובה על המזמין לבצע את השירותים בעצמו, או בכל דרך אחרת,  .17.4
 לקיים את ההסכם ו/או לתקן את ההפרה וכן לדרוש כלמהמעבדה בכל מקרה, והוא יהיה זכאי לדרוש 

 על פי דין.לה סעד אחר המגיע 

הביצוע יה זכאי לגבות את סכום הפיצויים המוסכמים ו/או כל סכום נזק שנגרם לו מערבות המזמין יה .17.5
או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת, הכל לפי שיקול דעתו למעבדה או לנכותם מכל תשלום שיגיע 

על פי מהתחייבויותיה  המעבדההבלעדי. גביית הפיצויים המוסכמים ו/או סכום הנזק לא ישחררו את 
 הסכם זה.

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל זכות וסעד אחרים העומדים לרשות המזמין על פי דין ו/או הסכם  .17.6
 .המעבדהחייבות כלשהי של זה, במקרה של הפרת הת

 תנאים כלליים .18

 בזאת מפורשות על כל זכות קיזוז ו/או עיכבון, ככל שאלה עומדות לו מכח דין כלשהו.  תמוותר המעבדה .18.1

שנוצרו במכרז ו/או בהסכם זה ובהתאם זכויותיה להמחות או להסב את  האינו יכול המעבדהמובהר כי  .18.2
ו/או  הלהסב, בין במישרין ובין בעקיפין, את זכויותי לא להעביר או להמחות ולאש מתחייבת המעבדה

עפ"י הסכם זה, כולם או מקצתם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ללא הסכמה מוקדמת  ויותיההתחייב
  . העברת זכויות והתחייבויות בניגוד לאמור לעיל לא יהיה לה תוקף כלשהו.מזמיןבכתב של ה

ין במישרין ובין בעקיפין, את זכויותיו ו/או התחייבויותיו המזמין יהיה זכאי להסב ו/או להמחות, ב .18.3
. הסבה המעבדהעפ"י הסכם זה, כולם או מקצתם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ללא קבלת הסכמת 

 עם מסירת הודעה מצד המזמין על קיומה. המעבדהתוקף כלפי -ו/או המחאה כאמור תהיה בת

ו/או בדרישת קיום תנאי מתנאי  ולמימוש זכויותיהמזמין ת כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעו .18.4
דחייה כלשהי, לא יהוו תקדים, לא לצד השני לסטות מתנאי ההסכם ו/או לתת  והסכם זה ו/או הסכמת

ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר ו/או ויתור  ויחשבו לויתור או הסכמה לויתור על זכויותי
 על זכות.   כלשהו

, ולא המעבדהבעניין מתן השירותים על ידי את כל המוסכם בין הצדדים  הממצ על נספחיו הסכם זה .18.5
תהא נפקות לכל הצעה ו/או הסכם ו/או הבנה ו/או מצג ו/או הבטחה, בין בכתב ובין בעל פה, במפורש 

  ו/או מכללא, אשר היו בין הצדדים עובר לחתימת הסכם זה.

וסרת תוקף, בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה, לא אם יקבע כי הוראה מהוראות הסכם זה מח .18.6
תשפיע קביעה זו על תוקפן, חוקיותן או אפשרות אכיפתן של יתר הוראותיו, ככל שאין בכך שינוי מהותי 

 במהות הכללית של העסקה נושא הסכם זה.

ים הסכימו כל שינוי, תיקון או הוספה להסכם זה יהיו ברי תוקף אך ורק אם נערכו בכתב ואם שני הצדד .18.7
  לכך בכתב. 

לרעהו אחד מבוא להסכם זה, וכל הודעה שתישלח מצד בכתובות הצדדים לעניין הסכם זה יהיו כאמור  .18.8
, תוך יום עסקים שעות מעת שנשלחה לצד שכנגד בדואר רשום 72תיחשב כאילו הגיעה ליעדה בתוך 

מופיעים לעיל ובלבד אחד מיום שנשלחה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני למספר או לכתובות ה
 .או מיד אם נמסרה ביד שנתקבל אישור אלקטרוני על מסירתו,
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יפו -בעיר תל אביב מקום השיפוט הבלעדי בכל התדיינות בעניינו של הסכם זה יהא ביהמ"ש המוסמך .18.9
 זה בלבד. פטשובית מ

 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 
 

______________________     _______________________  
  המעבדה         המזמין       

 
 

 מעבדההאישור עו"ד בדבר חתימת 
 

"( החברה______________ )להלן: "שיון מס' _______ מאשר בזאת כי יאני הח"מ _______________, עו"ד, ר
הינה חברה קיימת ופעילה, כי התקבלו החלטות כדין בהתאם למסמכי החברה לצורך התקשרותה בהסכם זה, כי 

חייב את החברה באופן מוסמכים לכי הם וכדין של החברה ה"ה ________________ הינם מורשי חתימה 
ם זה לאחר שוידאתי כי שחתימתם על ההסכם מחייבת את החברה לכל דבר ועניין, וכי הם חתמו בפני על הסכ

 וכי החתימה דלעיל היא חתימתם.משמעות חתימתם ברורה להם, 
  

 חתימה: _____________   תאריך: ___________     
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 מסמכי הצעת הזוכה במכרז  -( 1מסמך ג)
 ]יצורף במועד החתימה על ההסכם[
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 מסמך ג)2(  – נספח הביטוח
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 מסמך ג)3(  – אישור עריכת ביטוחים
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 מסמך ג)4(  – התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים

 לכבוד
 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 
 התחייבות לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד ענייניםהנדון: 

 
( לביצוע השירותים "החברה" –והתחייבתי כלפי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן  : הואיל

  (;"השירותים" – )להלן 16/2018 מכרז מסגרת מס'בכמפורט 
והוסבר לי כי במהלך מתן השירותים, או בקשר אליהם, אקבל לחזקתי, או יובא לידיעתי, מידע  : והואיל

המתייחס לכל ענין מקצועי, עסקי או אחר, מכל סוג שהוא, של החברה ושל כל הקשורים עמה, 
הוכן עבור או על ידי, או הוגש לחברה בקשר עם, בעבר, בהווה, או בעתיד וכן כל חומר אשר 

 (;"מידע סודי" –פעולות החברה או עם העבודה )להלן 
והוסבר לי, כי גילוי המידע הסודי בכל צורה שהיא, לכל אדם או גוף, עלול לגרום נזקים כבדים  : והואיל

 לחברה ו/או לצדדים שלישיים:
 אי לכך, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן: 

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

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

 בלתי מוגבלת.
לא יחול על מידע הידוע לכלל הציבור, מידע שגילויו מחוייב על פי דין )במגבלות חיוב  2-ו 1האמור בסעיפים  .3

 ובכתב, ובמידה שניתנה.הגילוי כאמור( או מידע שניתנה הסכמת החברה לגילויו, מראש 
 .השירותים, אלא לטובת החברה ולצורך השירותיםאני מתחייב לא לעשות שימוש במידע הסודי או בפרטי  .4
ולעשות את כל הדרוש  השירותיםהנני מתחייב לנקוט אמצעי זהירות קפדניים לאבטחת המידע הסודי ופרטי  .5

ותי על פי כתב זה. כן הנני מתחייב לנקוט בכל מבחינה בטיחותית, נוהלית או אחרת, כדי לקיים את התחייב
 .לשירותיםאמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים, על מנת לשמור בסודיות גמורה כל מסמך הקשור, או הנוגע 

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

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

 .1977 -לחוק העונשין תשל"ז 118-119לי כי הפרת ההתחייבויות לסודיות מהווה עבירה לפי סעיפים ידוע  .7
הנני מאשר כי למיטב ידיעתי ובדיקתי, לאחר חקירה ובדיקה שערכתי, אין מצב של ניגוד עניינים בין מתן  .8

 פים קשורים בי, ענין אישי בו.השירותים לבין כל ענין אחר שיש לי ולקרובי ו/או למנהלי ו/או לעובדיי ו/או לגו
אני אהיה אחראי כלפיכם בנזיקין ועל פי כל דין, לכל נזק, הפסד או הוצאה, מכל סוג, אשר יגרמו לכם, או לצד  .9

 שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת התחייבויות על פי כתב זה. 
ותים, על התחייבות הנני מתחייב להחתים כל עובד ו/או מועסק ו/או מבצע שירות על ידי בקשר למתן השיר .10

כלפיכם הזהה להתחייבותי זו, להעביר עותק מההתחייבות החתומה לחברה וכן הנני ערב לכל הפרה של 
 התחייבות כאמור.

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

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

 
 __________________ :ולראיה באתי על החתום        
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 נוסח ערבות בנקאית –( 5מסמך ג)

 
 לכבוד

 לשירותי איכות הסביבה בע"מ החברה
         40רחוב יצחק שדה 

 67212אביב, -תל
 

 
מס' פומבי מסגרת בקשר עם חוזה של מכרז כלפיכם  מתחייבים בזאת"( אנו ציעהמבקשת ___________ )להלן: "ל

לשלם לכם , על פי החוזהות המציע ויעבור החברה לשירותי איכות הסביבה ולהבטחת ביצוע כל התחייב 16/2018

דרישתכם,   ימי עסקים מיום קבלת 3וזאת בתוך  שקלים )חמשת אלפים( 5,000של כל סכום או סכומים עד לסך 

מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, וזאת בלא כל תנאי שהוא, ו

 .או בכלל ד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכםלטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמושנהיה רשאים ומבלי 

 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן 

 שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. ובלבדמתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, 

 כלל.ועד ב ____________יום ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 ________בנק: ___       תאריך: ________
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, המשרד להגנת 19.6.2017מיום  3, גרסה 2002 –נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה ( 6מסמך ג)
 הסביבה


