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 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ - ותנאי רכש כלליים תקנון פורטל ספקים

 מבוא  .1

נגישות למידע את הזמני המענה ולשפר את במסגרת הרצון לאפשר שקיפות לספקי החברה,  .1.1

 פורטל ספקים.  "(החברה)" הסביבה בע"מהחברה לשירותי איכות  השיקה ,24/7

הפורטל יאפשר גישת ספקים באופן מקוון באמצעות מחשב/טלפון נייד באופן רציף. בפורטל  .1.2

ניתן לצפות בהזמנות רכש שהופקו, סטטוס אישור של חשבוניות מס שהוגשו לחברה ומועד 

תשלומים , מועד (בתנאי שהושלמו כלל התנאים המאפשרים את ביצוע)תשלומן הצפוי 

 . "(הפורטל" או "פורטל הספקים)" שבוצעו וכן אפשרות להגיש עותק חשבוניות והצעות מחיר

"(, ולכל הנחיה תקנוןהכל שימוש בפורטל, מכל מין וסוג שהוא, כפוף לכל האמור בתקנון זה )" .1.3

נוספת או אחרת המפורטת בעמוד ספציפי באתר. אנא קראו אותם היטב שכן הם מחייבים 

 כחוזה מחייב לכל דבר ועניין.אתכם 

עצם הכניסה והשימוש בפורטל, ובתוכן, הינך מצהיר/ה כי הינך מסכימ/ה לכל התנאים מ .1.4

אם אינך מסכימ/ה לאי אילו מתנאי  .ידיעתם-טענת אי ך, ולא תעמוד להמפורטים בתקנון

מוש או משילפורטל, נך מחויב/ת, באופן מיידי, להימנע מכניסה או מהתחברות יהשימוש, ה

 בפורטל או בתוכן המוצג בו בכל אופן שהוא.

: )א( להשתמש בפורטל ובתוכן המוצג בו ידי מי מטעמך(-אינך רשאי/ת )בין בעצמך ובין על .1.5

מורשית ולעשות בו כל שימוש לרעה ו/או -לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית ו/או בלתי

או לשבש את פעולת הפורטל  שימוש לא סביר ביחס למטרות שלהן נועד הפורטל; )ב( לפגוע

או השרתים והרשתות המאחסנים את הפורטל; )ג( לעקוף אמצעים בהם משתמשת החברה 

( או ליצור frameעל מנת להגן על פרטיות המשתמשים; )ד( ליצור סביבת דפדפן או לתחם )

המוצג בו ולתוכן ( לכל חלק מהפורטל deep linking( או לבצע קישור עמוק )mirrorהעתק )

ידי הורדה ואחסון -ללא הרשאה מפורשת של החברה בכתב ומראש; )ה( ליצור מאגר מידע על

שיטתיים של כל או חלק מהתוכן, בין היתר באמצעות כלים אוטומטיים וטכנולוגיות לסריקת 

 ,"Crawlers"מידע, כריית מידע ו/או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך הפורטל )

"Automated Data Mining Tools וכו'(; )ו( להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת, בקשר "

(, spyware(, סוס טרויאני, באג, רוגלה )wormלפורטל ובתוכן המוצג בו, כל וירוס, "תולעת" )

(, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו malwareנוזקה )

 .זהשימוש תקנון לו מתנאי יר אי אלהזיק לפעילות הפורטל; ו/או )ז( להפ

הפורטל, התוכן, וכל זכויות הקניין הרוחני הנוגעות להם, לרבות זכויות יוצרים וסימני  .1.6

ברישיון ומוגנים על ידי לה מסחר )ביחד: "הקניין הרוחני"( הם בבעלות החברה ו/או נמסרו 

 תקנון שימוש זה ל פי. כל זכות שלא הוקנתה לך במפורש עדיני הקניין הרוחני בארץ ובעולם

להעתיק, לשכפל, לפרסם, למסחר, ליצור עבודה תישמר בידי החברה ונותני הרישיון שלה. אין 
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תוכן הכפוף לזכויות הקניין הרוחני נגזרת, למכור, להעביר, להציג ולבצע כל פעולה אחרת ב

השימוש ו/או על תקנון של החברה, בכל אופן או בכל אמצעי, אלא אם הדבר הותר במפורש ב

השימוש לא מהווה ויתור על קניינו הרוחני של החברה על פי כל בתקנון פי כל דין. אף הוראה 

כמו כן חל איסור לפגוע בדרך כלשהי בהודעות, אזהרות ו/או כל סימון אחר המופיע ליד דין. 

 "כל הזכויות שמורות" וכדומה.©, התכנים באתר, דוגמת 

שמסרת או העברת לחברה במסגרת דים שלישיים במידע רשאית לשתף צדתהיה החברה  .1.7

במקרים הבאים: )א( על מנת לעמוד בדרישות כל דין; )ב( לצורכי הליך השימוש בפורטל  

משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית, רגולטורית ו/או כל רשות 

אי השימוש, לרבות במסגרת מוסמכת אחרת; )ג( על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנ

חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; )ד( על מנת לגלות, למנוע 

או לטפל באופן אחר בתרמית, בהונאה, בשימוש לרעה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות 

 .הפורטללמטרות תחזוקה או שדרוג או  )ה( על מנת להשיב לבקשות תמיכה ו/או טכניות;

 שימוש בפורטלתנאים כלליים להנחיות שימוש ו .2

 פעולות אפשריות בפורטל .2.1

 מופיעים במאגר החברה. הם לצפות בפרטי הספק כפי ש .2.1.1

 לצפות בהזמנות הרכש הנשלחות ע"י החברה לספק ולהדפיס אותן. .2.1.2

להגיש חשבוניות סרוקות או דיגיטליות, אשר בעת ההזנה יקבלו חותמת זמן שתהווה  .2.1.3

חוק מוסר תשלומים לפי לטובת מניין הימים כמו גם ההמצאה לחברה )מועד 

(. עבור חשבוניות שאינן דיגיטליות יש להעביר העתק 2017-לספקים, תשע"ז

 ת"א.  40מקור/נאמן למקור למשרדי החברה בכתובת: יצחק שדה 

או מכרזים , בקשות להצעת מחירללפניות פרטניות, במענה להגיש הצעות מחיר  .2.1.4

 של החברה. הליכים תחרותיים 

 תקינות פורטל הספקים .2.2

אחראית על התחזוקה של פורטל הספקים, ותעשה כל מאמץ סביר להבטיח  החברה .2.2.1

 ו.זמינות ותקינות פעולת

במסגרת התחזוקה של פורטל הספקים ובשל צורך לטיפול בתקלות או לתחזוקה  .2.2.2

באמצעותו לא יהיו זמינות שוטפת, ייתכן כי הפורטל או פעולות מסוימות המבוצעות 

לפרק זמן מסוים, הפורטל יפעל באיטיות או שהמשתמש יידרש לבצע פעולות 

בשל הצורך לבצע  החברהלא תהיה כל תביעה או טענה כלפי  לספקמסוימות בשנית. 

, ככל הניתן, תיתן התרעה מראש במקרים החברהפעולות תחזוקה וטיפול בתקלות. 

 כאמור.
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או  SAPAKIM@ESCIL.CO.IL החברה בכתובת דוא"לג להודיע לנצי ספקעל ה .2.2.3

 13:00-15:00ו א 08:00-12:00ה' בשעות -בימים א' 08-6503759, 08-6503756בטלפון 

טיפול בתקלה עליה הוא לא -איעל תקלות בפורטל הספקים, ולא תהיה לו טענה בשל 

 דיווח. 

 העבודה בפורטל הספקיםשינויים בדרכי  .2.3

שדרג גרסאות לרשאית מעת לעת לעדכן את מערכות המחשוב שלה, ובכלל זה  החברה .2.3.1

 המשתמש יידרש לבצע התאמות ,בהתאם. מערכות המחשובבשינויים לבצע תוכנה ו

 על מנת לפעול בפורטל הספקים.  בשיטות העבודה יםאו שינוי

שומרת לעצמה את הזכות לשנות הסדרים ותהליכים בניהול פורטל הספקים  החברה .2.3.2

המפורסמת  חוברת המשתמשבאמצעות עדכון  ,הודעה מראש למשתמשמתן ע"י 

 . בדוא"ל/תטלפוניהודעה או באמצעות באתר האינטרנט של החברה 

. במקרה של שינוי תקנוןהשומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי  החברה .2.3.3

הספק, ביצוע מטעם ת ה אחרפעולביצוע נדרשת חתימת הספק או שבגינו התקנון, 

הרואה עצמו נפגע ע"י  ספק. התקנון תנאישינוי פעולות אלו ייחשב כהסכמה ל

 תנאילשינוי שינויים אלה יוכל להפסיק את פעילותו בפורטל הספקים ע"י סירוב 

סירובו כאמור  לשלוח את הספק. על החברהבכפוף להתחייבויותיו כלפי  ,התקנון

 .SAPAKIM@ESCIL.CO.IL: לדוא"לבכתב 

 תמיכת משתמשים בפורטל הספקים .2.4

לנציג החברה בכתובת מצד הספק תינתן באמצעות פניה למשתמשי הפורטל  תמיכה .2.4.1

בימים  6503759-08, 6503756-08או בטלפון  SAPAKIM@ESCIL.CO.ILדוא"ל 

כתובת של כישמש  . נציג החברה13:00-15:00ו  08:00-12:00ה' בשעות -א'

לא ישמש זה נציג , לעניין פורטל הספקים בלבד. החברההמשתמשים ונציגיהם מול 

כגון לגבי הזמנות רכש, דיווחי ביצוע וחשבוניות. תשובות  כתובת לפניות אחרות,

 .החברהלא יחייבו את  ,בנושאים שאינם בתחום אחריותם מנציגי החברהתנו נייש

שלוח דיווח על תינתן לספק באמצעות מתמיכה בתקלות טכניות ותפעול המערכת  .2.4.2

תוך יהיה . הטיפול בתקלות כאמור  SAPAKIM@ESCIL.CO.IL:לדוא"להתקלה 

, בהקצאת המשאבים הנדרשת לספקהתחשב בפגיעה הנגרמת פרק זמן סביר, ב

 לטיפול בבעיה, ובצרכי המערכת כולה.

 נתוני המערכת .2.5

בפורטל הספקים יוצגו נתונים הנכונים לרגע בדיקתם באתר. בכל מקרה של סתירה  .2.5.1

הם  –הנתונים המוצגים באתר, נתוניה של החברה הנמצאים במערכותיה השונות  בין

 את החברה.שיחייבו 

mailto:SAPAKIM@ESCIL.CO.IL
mailto:SAPAKIM@ESCIL.CO.IL
mailto:SAPAKIM@ESCIL.CO.IL
mailto:SAPAKIM@ESCIL.CO.IL
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לצורך אבטחת המידע, החברה תשקול מעת לעת את תקופת ההיסטוריה שתוצג  .2.5.2

. ימים הקודמים ליום הצפייהה 365יוצגו בפורטל  ,באמצעות הפורטל. בשלבי הקמתו

שינוי מעין זה יובא לידיעת  נתון לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. ושינוי בתקופה ז

   לעיל. 2.3.2כאמור בסעיף הספקים 

 דיםאחריות הצד .2.6

תפעיל בפורטל הספקים אמצעי אבטחת מידע נאותים ותעשה כל מאמץ סביר  החברה .2.6.1

 הספקיםובכלל זה פרטי  ,למניעת חשיפת מידע של המשתמש הנמצא בפורטל

פגיעה באבטחת שתיגרם ונציגיהם, פרטי הזמנות, דיווחי ביצוע, חשבוניות וכדו'. ככל 

 .החברה, לא תהיה לו כל תביעה או טענה כלפי הספקהמידע של 

זה, בתקנון בהתאם למפורט על ידי החברה בכפוף להפעלת ותחזוקת פורטל הספקים  .2.6.2

נזק ישיר, על כל  החברה או מי מטעמהמוותר על כל תביעה או טענה כלפי  ספקה

אבדן נתונים,  –עקיף, תוצאתי או כל נזק אחר מכל סוג שהוא )לרבות אך לא רק 

אבדן רווחים ועסקאות וכיוב'(, בין אם עקב פגמים במידע ובנתונים, חוסר יכולת 

להשתמש במידע, אי התאמתו ו/או אי אספקתו של המידע או עיכוב במסירתו ומכל 

 וש באתר ובנתונים הנמסרים על פיו.סיבה אחרת הכרוכה בדרך כלשהי בשימ

בפורטל הספקים, בזדון או בניגוד להוראות  ספקבכל מקרה בו מעשה או מחדל של ה .2.6.3

באחריות מלאה  הספקאו לכל צד שלישי, יישא  לחברה, גרמה לנזק והתקנוןהפורטל 

 בגין הנזק.  

 פעילות במסגרת הפורטל .3

 התנהלות בפורטל הספקים .3.1

בגין הקמת ותחזוקת פורטל  לחברהנו כרוך בתשלום השימוש בפורטל הספקים אי .3.1.1

 . תישא בעלויות אלה החברה .הספקים

 תוגיש את נדרש לשאת בכל העלויות הנדרשות ממנו על מנת ליצור ולתחזק הספק .3.1.2

לפורטל, ובכלל זה הקמת התשתית המקומית הנדרשת ממנו על מנת להתחבר 

, עלויות הנגזרות משינויים טכנולוגיים או שינויים בהליכי עבודה בפורטל, לפורטל

לפורטל ולפעול  גישתואת או לשמר וכן כל עלות נוספת הנדרשת על מנת לתחזק 

 במסגרת הפורטל.  החברהבהתאם להנחיות 

במקרים בהם תקלה מתמשכת בפורטל הספקים מונעת ביצוע פעולות באמצעות  .3.1.3

יונחו לפעול מחוץ לפורטל הספקים בהתאם להנחיות  הנציגי החברהפורטל, 

  . שיפורסמו
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 פעולות בפורטל בהתאם להוראות הדין ביצוע .3.2

ג חוק עסקאות גופים 2פעולות במסגרת הפורטל יהיו בכפוף לכל דין, ובכלל זה ס'  .3.2.1

 .1993-ותקנות חובת המכרזים, תשנ"ג 1976-ציבוריים, התשל"ו

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השימוש בפורטל הספקים בכלל, והגשת חשבוניות  .3.2.2

בכפוף להנחיות רשות המיסים ובפרט הוראות  ותבצעיחתומות אלקטרונית בפרט, 

ספק אשר יעשה שימוש  ,. בנוסף1973-מס הכנסה )ניהול פנקסי חשבונות(, התשל"ג

כחשבונית דיגיטלית  ויבקש כי יראו בחשבונית שהוגשה על ידובפורטל הספקים 

"כללים למשלוח מסמכים  –ב להוראות 18יידרש לעמוד גם בתנאי סעיף 

 ממוחשבים".

השימוש בו יתעדכנו מעת לעת בהתאם להנחיות הדין ותקנון פורטל הספקים  .3.2.3

יהיה להתאים את עבודתו להנחיות והוראות  ספקהוראות רשות המיסים ועל הו

 כאמור.

 תשתית מקומית .3.3

)מחשב או טלפון נייד  תשתית מקומית ספקפורטל הספקים, יקים הלצורך הפעלת  .3.3.1

בתנאים הנדרשים להפעלתו, חיבור לאינטרנט, סורק/צילום באמצעות טלפון נייד וכן 

הקמת התשתית . כל ציוד הנדרש על מנת להפעיל את הפורטל על כלל יכולותיו(

 החברהחשבונו. ועל  הספקהמקומית, הפעלתה ותחזוקתה יהיו באחריות בלעדית של 

תקינות -לא תישא באחריות בגין כל נזק או הפסד, ישיר או עקיף, הנובעים מאי

 התשתית המקומית.

לשדרג או לשנות את התשתית המקומית שלו, על  ספקרשאית, לדרוש מה החברה .3.3.2

 ספקמנת להמשיך לעשות שימוש בפורטל הספקים. היערכות זו תהיה באחריות ה

 ועל חשבונו בלבד.

)אינטרנט(.  "כרום"הכניסה לפורטל באמצעות מחשב או דרך הנייד באפליקציה של  .3.3.3

מופיע באופן  לה והקישור ,/https://suff.escil.co.il/priportal: היא כתובת הפורטל

 קבוע באתר החברה. 

אימות לטלפון קוד  בדמות זיהויהודעת  ספקלפורטל יקבל הבכל התחברות  .3.3.4

 . בעת הרישום לפורטלהנייד/דוא"ל שהוגדר 

 לפעולות בפורטל הספקים הספקנציג  .3.4

נציג או נציגים מטעמו אשר יוסמכו  ספקלצורך עבודה בפורטל הספקים, יקבע ה .3.4.1

לפעול במסגרת פורטל הספקים בשמו. לא ניתן לפעול בפורטל הספקים שלא 

 באמצעות נציג.

https://suff.escil.co.il/priportal/
https://suff.escil.co.il/priportal/
https://suff.escil.co.il/priportal/
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לטופס פתיחת יהיה על ידי הצהרה בנוסח המופיע בנספח ב'  הספקג על ידי מינוי נצי .3.4.2

 המפורסם באתר האינטרנט של החברההמצורף לתקנון זה ו ספק חדש

(-content/uploads/2021/11/ptihat_sapak1-services.co.il/wp-https://enviro

.doc). יגיש את נוסח נספח ב' חתום ומאושר עבור כל נציג מטעמו כתנאי  הספק

 בפורטל הספקים.כנציג להגדרתו 

במערכת מהווה הסכמה לדיוור לטלפון הנייד ולדוא"ל. לאחר הרישום  ספקרישום ה .3.4.3

קובץ הדרכה יקבל  הספקמשתמש במערכת,  הספק תתקבל הודעה שהוקם עבור

 י.באופן מידולהשתמש בו פורטל לוכל להיכנס יו

והוא לא יוכל לטעון  הספקבפורטל הספקים תחייב את  הספקפעולות הנציג מטעם  .3.4.4

 שהתבצעה על ידי מי שהוא מינה להיות נציגו, כמפורט לעיל.  כנגד תוקפה של פעולה

תהיה אחריות בלעדית שאמצעי הזיהוי המשמשים את נציגו בגישה אל  הספקעל  .3.4.5

. במידה ואמצעי הזיהוי או כל הספקפורטל הספקים נמצא בשליטתו הבלעדית של 

, על רכיב תוכנה אחר אשר עלול לאפשר גישה לפורטל של גורם לא מורשה, נחשף

 ל בחשיפה.ופיטלשם לפעול לאלתר  הספק

אחריות שרק נציגיו יפעלו בפורטל הספקים מטעמו ושאמצעי הזיהוי ה הספקעל  .3.4.6

 אותם לא יועברו לשום גורם אחר. יםהמשמש

 זה.  תקנוןאחראי לכך שכל נציג מטעמו ימלא את כל חובותיו לפי  הספק .3.4.7

. ספקתהיה רשאית להגביל את מספר הנציגים הפעילים מטעמו של כל  החברה .3.4.8

נציג אחד לדיוור עבור קבלת מתחייבת שלכל מציע יתאפשר להגדיר לפחות  החברה

 התראות ממוכנות. 

המינוי של נציג לבטל  בבקשה, לחברהתיעשה באמצעות פניה  הספקהחלפת נציג  .3.4.9

מה על ההצהרה כמפורט בנספח ב' על ידי חתיבמקומו, נציג חדש  ולמנותמסוים, 

 .לטופס פתיחת ספק

מתחייב לבטל את הרשאתו של כל נציג אשר חדל לפעול בשמו בפורטל  הספק .3.4.10

הספקים או שכבר אינו מועסק על ידו, וזאת באמצעות הודעה טלפונית וכן הודעה 

 . SAPAKIM@ESCIL.CO.IL הדוא"ל לכתובתבכתב 

 החברהבכתב וטלפונית על ביטול המינוי של נציג מטעמו, תבטל  לחברה הספקהודיע  .3.4.11

, של החברהשעות, בימי עבודה  72את הרשאתו של הנציג להשתמש במערכת תוך 

 מיום קבלת ההודעה בכתב.

 הגשת הצעות באמצעות הפורטל ותנאי הזמנה .4

והגשות  פניות פרטניות, בקשות להצעת מחיר בפורטל הספקיםמעת לעת תפרסם החברה  .4.1

 . "(הליכים)" למכרזים

https://enviro-services.co.il/wp-content/uploads/2021/11/ptihat_sapak1-.doc
https://enviro-services.co.il/wp-content/uploads/2021/11/ptihat_sapak1-.doc
mailto:SAPAKIM@ESCIL.CO.IL
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אמצעי הדיוור והטלפון הנייד שהוגדרו  לאאוטומטי ובאופן ממוכן יתבצע לספק הליך שיוך  .4.2

על אף האמור, ייתכן כי במקרה של הגדרת כתובת החברה או מוקד הודעותיה על ידי הספק. 

מטעם החברה בגין הודעות  ,רשת הסלולר שלו כ"חסום" על ידי מערכות הספק או מפעילי

 הליכיםלא יתקבלו ולכן באחריותו הבלעדית של הספק להתעדכן בדף הפורטל בדבר הליכים 

 שנפתחו עבורו. 

המורשים להגיש הצעות הספק השתתפות בהליך תיעשה באמצעות האינטרנט, על ידי נציגי  .4.3

 .3.4ו כאמור בסעיף ולהתחייב מטעממטעם המציע 

תוקפה של  ,תוקףהגדרת תוקף להצעתו )בהיעדר להגדיר הספק יידרש  ,לצורך הגשת הצעה .4.4

 חודשים מיום הבקשה(.  3 ,כברירת מחדליהיה, ההצעה 

הנחה )במידה והצעתו מבוססת ההספקה ואחוז ההספק ימלא את המחירים, המטבע, ימי  .4.5

 מחירון + הנחה( . 

צורפו נספחים יוודא כי וכן להגשה האחרון  המועדלרבות הספק יבחן היטב את כללי ההגשה,  .4.6

המציע  ההגשה. לאחר הקלדת הצעה וחתימתה יהיהלצורך  יםמחייבאשר הוגדרו כאו תכניות 

מנוע בלהעלות טענות בדבר טעויות בהקלדה וכל טענה אחרת בקשר להגשת ההצעה וההצעה 

דכן את הצעתו על אף האמור כל עוד מועד הגשת ההצעה טרם פקע, רשאי הספק לע עצמה.

 ובתנאי שמילא את כל הכללים לרבות חתימה על ההצעה האחרונה אותה הגיש. 

. בהליך הינו חובה ומהווה תנאי להשתתפות הספקהליך מילוי של מחיר עבור כל סעיף ב .4.7

לא הוגשו מסמכים הנדרשים הצעות שבהן , או החברה תהא רשאית לפסול הצעות חלקיות

רשאית שלא לקבל הצעות אשר לפי שיקול דעתה יהיו בלתי בצירוף להצעה. החברה תהא 

סבירות, או שיחרגו מהתקציב העומד לרשות החברה ו/או הצעות אשר המחירים שיוצעו 

 במסגרתן והפערים בהם יצביעו על קיומה של תכסיסנות.

, הכל לפי שיקול ההליךהחברה תהא רשאית שלא לבחור באף אחת מן ההצעות ואף לבטל את  .4.8

 בלעדי והמוחלט.דעתה ה

, בכל ףנוסו הליך ו/או לקיים מיד לאחריההליך החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את  .4.9

 דרך שהיא, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובפרט ובכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

 אם יתברר שהתבצעה במהלך ההגשה המקוונת פעולה בלתי חוקית או בלתי תקינה. .4.9.1

של החברה מנעה או עלולה הייתה הבנתה נית אשר על פי מיטב אם אירעה תקלה טכ .4.9.2

 למנוע הגשת הצעות.

בכל מקרה שנפלה טעות מהותית באיזה מהפרטים וההנחיות שהתפרסמו בקשר  .4.9.3

 להליך.

 בכל מקרה שלדעת החברה נעשתה פעולה בניגוד להוראות מסמכי הפניה. .4.9.4
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ם כל תביעה ו/או דרישה לא תהיה למציעי ,החברה לבטל את ההליךבמקרה שבו החליטה  .4.10

 ו/או טענה מכל סוג שהוא כלפי החברה.

 מהווה הסכמה לקוד האתי של החברה השתתפות בהליכים המפורסמים לספקי החברה .4.11

 ,, לנספח הבטיחות וכן התחייבות למניעת שוחד ותיאום הצעותהמפורסם באתר החברה

 המופיעים כנספח לתקנון זה.

 הגשת חשבוניות ותנאי תשלום .5

יתבצעו רק כנגד קבלת חשבונית מס מקור או דיגיטאלית מטעם החברה אל ספקים תשלומים  .5.1

"( או לחילופין חשבון עסקה )לספקים שבידיהם אישור רשויות חשבוניתבמשרדי החברה )"

המס להפקת חשבון עסקה לדוגמא: בעלי מקצועות חופשיים וכד'(. מחשבון העסקה ינוכה 

 . הספקק ולאישור שיומצא על ידי מס במקור בהתאם להוראות החו

חשבונות יוגשו עבור כל חודש בגין היום הראשון בחודש ועד ליום האחרון באותו החודש.  .5.2

לחודש  5-כאשר חשבון שיוגש לאחר ה .לחודש העוקב 5 -החשבונות יוגשו לא יאוחר מה

איחור בהמצאת החשבון הנו באחריות הספק. . שלאחר מכןייחשב כאילו הוגש בחודש העוקב 

 מראש לבקש פיצול בין חשבוניות. עם הספק החברה תהא רשאית בתיאום 

המצאת חשבונית מס/חשבון עסקה כאמור, תתבצע באמצעות פורטל הספקים של החברה.  .5.3

בד בבד עם הגשת החשבונית/חשבון עסקה על הספק לשלוח העתק מקור של 

ת"א. באחריות  40משרדי החברה בכתובת רחוב יצחק שדה  החשבונית/חשבון עסקה אל

 20-הקבלן/ספק לוודא כי החשבונית המקורית מתקבלת במשרדי החברה עד ולא יאוחר מ

לחודש בו הוגש החשבון. מובהר כי האמור לא יחול לגבי חשבונית דיגיטאלית שמאושרת על 

 ידי רשות המיסים כחשבונית מקור. 

ה נדרש הספק לפרט את כל הפרטים הבאים לחברה אשר יהוו )כל חשבון עסק/לכל חשבונית .5.4

ואלו הם )להלן:  ,2017-תשע"ז אחד מהם( פרט מהותי כהגדרתו בחוק מוסר תשלומים,

 "(:החשבון המפורט"

חשבונית זיכוי מס מקור /לעיל 5.3כמפורט בסעיף חשבונית מס מקור/חשבון עסקה  .5.4.1

ובלבד שהתקבל עותק המקור  –)במידה והחברה זכאית לזיכוי מהספק/קבלן( 

 לחודש בו הוגש החשבון.  20-במשרדי החברה עד ולא יאוחר מה

מספר היחידות ומחירים מכל מוצר, פריט או שירות אשר סופקו על ידו לחברה  .5.4.2

במסגרת ההסכם ו/או הזמנת הרכש במהלך החודש החולף ככל והוזמנו מוצרים או 

על הספק לצרף גם את טופס ההזמנה  –  שירותים אופציונאליים או בהזמנות נפרדות

 החתום על ידי החברה. 

 כל פרט שהוגדר בהסכם כפרט מחייב כחלק מהגשת החשבון. .5.4.3
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חשבונות אשר יכללו את כל הפרטים המהותיים שלעיל ישולמו בתנאי תשלום של  .5.4.4

 יום מיום המצאת החשבון המפורט לחברה.  30שוטף + 

)ח( 3ד או יותר, ישולם בהתאם להוראות סעיף חשבון מפורט שיוגש ללא פרט מהותי, אח .5.5

 .2017-, תשע"זלחוק מוסר תשלומים

 לתמורה יתווסף מע"מ בשיעורו על פי חוק. .5.6

אין בתשלום התמורה, בחלקה או במלואה, כדי לשחרר את הספק/הקבלן מאחריותו ו/או  .5.7

כדי לגרוע מזכות החברה להעלות טענות כנגד הקבלן בגין רשלנות, ביצוע לקוי, מרמה 

 וכיוצ"ב. 

התשלומים יבוצעו בהעברה בנקאית ישירה לחשבון הבנק של הספק או בכל דרך אחרת, יכול ו .5.8

 ברה מעת לעת. וזאת לפי החלטת הח

 של הספק אין באמור לעיל ו/או במועד בו ישולם בפועל החשבון לספק כדי לגרוע מחובתו .5.9

 לשלם לעובדיו את שכרם במועד על פי דין. 

הסכום  5.4.4בסעיף בהעדר הסכמה בין הצדדים לגבי החשבון שהוגש, ישולם במועד הנקוב  .5.10

 ר הסכומים השנויים במחלוקת.  שאינו שנוי במחלוקת, והצדדים יקיימו התדיינות בדב

עבורם נקבעו  –אינו חל על הסכמים אשר אושרו במסגרת מכרזי זרוע ביצוע  5האמור בסעיף  .5.11

 תנאי תשלום ייחודיים להליך. 

)ב( לחוק מוסר התשלומים יחול השינוי בסעיף 3בגין עבודות הנדסה בנאיות כאמור בסעיף  .5.12

 ימים מתום החודש.  70 -ל ימים מתום החודש ישונה 30באופן שבו  5.4.4

נאי התשלום שנקבעו במסגרת מכרזים להשתמש בת החברה שומרת לעצמה את הזכות .5.13

פרטניים וכן בהתקשרויות בהן יוחלט ממניעים מיוחדים על תנאי תשלום שונים מהאמור 

 .בסעיף זה

מובהר כי ספקים אשר לגביהם קיימים תנאי תשלום ספציפיים אחרים בהסכם שנחתם עמם,  .5.14

יפעלו בהתאם להוראות ההסכם, למעט אם הסכימו במפורש אחרת לקבל על עצמם את 

לפורטל, וזאת באמצעות חתימה על הנספח לפורטל. אין באמור כדי לגרוע  5הוראות סעיף 

 לעיל 5.13מזכותה של החברה כאמור בסעיף 
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 טופס רישום לפורטל הספקים –נספח ב' 
 

 24/7הרצון לאפשר שקיפות לספקי החברה, שיפור זמני המענה ונגישות למידע במסגרת  .1.1

 השיקה החברה פורטל ספקים. 

גישת ספקים באופן מקוון באמצעות מחשב/טלפון נייד באופן רציף.  מאפשרהפורטל  .1.2

בפורטל ניתן לצפות בהזמנות רכש שהופקו, סטטוס אישור של חשבוניות מס שהוגשו 

הצפוי בתנאי שהושלמו כלל התנאים המאפשרים את ביצוע, מועד  לחברה ומועד תשלומן

 תשלומים שבוצעו וכן אפשרות להגיש עותק חשבוניות והצעות מחיר. 

הגשת הצעות לפניות פרטניות במסגרת מכרזי החברה, בקשות  – 2022החל משנת הפעילות  .1.3

רק באמצעותו.  להצעות מחיר ועוד יתבצעו באמצעות הפורטל ולחלק מהפניות יתבצע מענה 

כמו כן, לגבי חשבוניות שהוזנו בפורטל יש לשלוח חשבוניות מקור )שאינן חשבוניות 

 , ת"א.40דיגיטליות חתומות כנדרש( אך ורק למשרדי החברה בכתובת: יצחק שדה 

 )השימוש אינו כרוך בתשלום( –המערכת פעילה וזמינה לשימושכם  .1.4

 

 :הוראות שימוש כלליות ורישום לפורטל .2

 

פרטים  sapakim@escil.co.il התחברות ראשונית למערכת יש להעביר לכתובת:לצורך  .2.1

 הנדרשים להזדהות: 

 

הצהרת החברה: בחתימתי הנני מאשר כי העובדים הרשומים בטבלה זו רשאים להתחבר לפורטל הספקים 

 של החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ לצפייה ולהגשת הצעות וחשבוניות ולצפייה בהזמנות. 

 

סעיף כי תנאי התשלום המפורטים ב  מוסכם על ידיהשימוש במערכת בכפוף לתקנון שיפורסם באתר החברה. 

לתקנון יחולו על ההתקשרות ביני לבין החברה, ובחתימתי על נספח זה הריני מקבל את תנאי התשלום  5

 המעודכנים, ומתחייב לפעול לפיהם

 

 שם הספק/נותן השירותים:_____________  מספר חברה)ח.פ/ע.מ(:_________________

 ____________שם מורשה החתימה: _______________    חתימה וחותמת: _____

שם משתמש

)שם פרטי ומשפחה(
תפקיד

תעודת זהות

)9 ספרות(
דוגמת חתימהדואל משתמשטלפון ניידטלפון משרדי

mailto:sapakim@escil.co.il
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רישום המשתמש במערכת מהווה הסכמה לדיוור לטלפון הנייד ולדוא"ל. לאחר הרישום  .2.2

תתקבל הודעה שהוקם עבורכם משתמש במערכת, תקבלו קובץ הדרכה ותוכלו להיכנס 

 ולהשתמש בפורטל באופן מידי. 

ובת כת  .באמצעות מחשב או דרך הנייד באפליקציה של כרום )אינטרנט( לפורטלהכניסה  .2.3

 והקישור מופיע באופן קבוע באתר החברה.  /https://suff.escil.co.il/priportalהפורטל: 

בכל התחברות תקבלו הודעת זיהוי אימות לטלפון הנייד/דוא"ל שהוגדר הנדרשת לצורך  .2.4

 התחברות למערכת. 

 שיפורסם באתר החברה. השימוש במערכת בכפוף לתקנון .2.5

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://suff.escil.co.il/priportal/
https://suff.escil.co.il/priportal/
https://suff.escil.co.il/priportal/
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 וניהול סביבתי שמירה על הוראות החוק, בטיחותהתחייבות ל -ג נספח 
 

 ספק שירות מתחייב כי הוא מקבל על עצמו את ההתחייבויות הבאות:
תוך ציות  "( החברה"  :להלןלבצע את העבודה שהוזמנה ממנו על ידי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ ) .1

ובכלל זה, חוקים, תקנות, הוראות, צווים וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת.  לכל דין,
 1954 -בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ג  ,  יפעלספק השירות וכל מי שיבצע את העבודה מטעמו

הצווים שפורסמו על פיהם, ובהתאם והתקנות ו 1970 -ופקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל 
ייטול על עצמו את כל האחריות כלפי החברה וכלפי כל הבאים  . ספק שירותלהוראות הבטיחות של החברה

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

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

ספק שירות אחראי לוודא  גזים/אב"כ.כאזורי רעש מזיק, רתמות בטיחות לעבודה בגובה, כפפות ומסכת 
שעובדיו, שלוחיו והפועלים מטעמו משתמשים בציוד מגן אישי, בהתאם לסוג העבודה ועל פי הנהלים והוראות 

 העבודה המקובלים בחברה.
ספק שירות או קבלן משנה שיבצע פרויקט ארוך טווח מטעם החברה, יוודא שעובדיו שיבצעו עבודות באתר  .3

בעלי ם ואתרים המופעלים מטעם החברה או בפיקוחה או באחריותה או בשליטתה, יהיו החברה או בשטחי
אישור מרופא תעסוקתי להתאמת העובד לעבודה בתוקף. ספק שירות יעביר העתקי האישורים הנ"ל למחלקת 
הבטיחות של החברה, וזאת לפני תחילת ביצוע כל עבודה בשטח החברה ו/או בשטחים ואתרים המופעלים 

 החברה או בפיקוחה. מטעם

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

 או מילולית.

יו מאיכות מעולה ויעמדו בכל התקנים ובכל דרישות כל החומרים והמכשירים בהם ישתמש לביצוע העבודה יה .5
הדין והחברה, ובכל הקשור לציוד הנדרש לביקורות תקופתיות ולאישור כל רשות ומוסד, ישתמש אך ורק 

הנדרשים  תוהרישיונובציוד מאושר על פי כל דין. תחילת העבודה תאושר לאחר הצגת האישורים, ההיתרים 
על התאמת החומרים והציוד לדרישות החברה ו/או תעודות בדיקה בקשר לכל  לרבות: אישורים ,על פי כל דין

ציוד שהוא, לרבות ציוד הרמה וציוד חפירה, המעידות כי הציוד האמור נבדק, עומד בדרישות כל תקן מחייב 
יישא באחריות הבלעדית לציוד  ספק השירותוהינו תקין מבחינה בטיחותית ומבחינת התאמה לביצוע העבודה. 

 לטיב החומרים והמכשירים אשר ישמשו לביצוע העבודה.ו
החברה ועל פי המזמין מטעם אחראי לניקיון האתר, כמתחייב על פי כל דין ולשביעות רצון   ספק שירות .6

את כל הציוד, עודפי החומרים, האשפה והפסולת וישאיר  הוראותיו. לא יאוחר מיום השלמת העבודה, יסלק
החברה ולשביעות רצון החברה. ידוע לו  המזמין מטעםונקי בהתאם להוראות את אתר העבודה כשהוא פנוי 

 .כאמורהחברה על ניקיון  המזמין מטעםכי החברה לא תקבל את האתר ללא קבלת אישור בכתב של 

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

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

מתחייב לשלם הוא  -לאחר שיקבל מהחברה התראה שנייה על חריגה כל שהיא מהוראת הבטיחות  .7.2
לחברה פיצוי קבוע ומוסכם מראש בשיעורים כפי שנקבעו בנספח ב' לנוהל טיפול בעבירות בטיחות של 

 )מצ"ב( ובלי שיהא צורך בהוכחת הנזק. , מבלי שיהא צורך לתת לו התראה נוספתבחברה גורמי חוץ

הוא מתחייב לנהוג  -חר שיקבל מהחברה כל התראה נוספת מעבר להתראות המפורטות לעיל לא .7.3
 יישום החלטות בדבר הפסקת עבודה זמנית או סופית. ל

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

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

, או עקב, אחראי לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמו או מטעמו, כתוצאה ממעשה או מחדל, תוך כדי
או במהלך ביצוע העבודה או בקשר אליה, מצדו, עובדיו, שלוחיו, אלה הנתונים למרותו, קבלני המשנה שלו 

 ועובדיהם, שלוחיהם ומי שנתון למרותם ו/או המצוי באתר ובסביבתו.
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ספק השירות או קבלן משנה שיבצע פרויקט מטעם החברה ו/או בחצר החברה או באתרים המופעלים מטעם  .9
רה, יכבד ויישם מדיניות החברה לניהול סביבתי וינקוט בפעילות למניעת זיהום סביבתי בהתאם להנחיות החב

 החברה ולהוראות כל דין.

ספק שירות משחרר בזאת את החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה, מכל אחריות או חובה שהיא בקשר  .10
ריות כלשהי כלפי קבלני המשנה ו/או מי מטעמם, לכל תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק כנ"ל, לרבות אח

היו תוצאה של פעולה או מחדל הכרחיים או צפויים מראש לצורך ביצוע העבודה, ובין  בין אם נגרמו באקראי,
אם נגרמו מחמת תאונה בלתי נמנעת. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל טענת הגנה שהיא שתעמוד לו מכוח הדין 

   כלפי ניזוק כלשהו.
פק שירות מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל, או כל הפסד וכל תשלום ס .11

שיהיה עליה לשלם בשל תביעה שתוגש נגד החברה ו/או פסק דין שייפסק כנגדה, בין מעשה או מחדל כאמור, 
לום חובה מנהלי או ובכל מקרה שהחברה תחויב בתשלום כל סכום כאמור, למרות התוצאות, קנס או תש

שיפוטי אחר שיוטל עליה, ספק שירות מתחייב לשלם כל סכום כאמור, במקום החברה או לחברה, וכן, לשאת 
בכל ההוצאות שנגרמו לחברה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורך דין. החברה מצידה מסכימה לאפשר לו 

 ברה.להתגונן בכל תביעה כאמור, ביחד איתה או במקומה, כפי שתחליט הח

 

פירוט עבירות בטיחות וגובה הקנס בגינן שנקבעו בנספח ב' לנוהל טיפול בעבירות בטיחות של 
 גורמי חוץ בחברה

 

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

 קנס כבר בעבירה הראשונה.
 

 

 

 תיאור עבירת בטיחות

 

 ₪גובה הקנס,  –עבירה שנייה 

 

 ₪גובה הקנס,  –עבירה שלישית 

 800 400 עבודה ללא כובע מגן

 800 400 עבודה ללא נעלי בטיחות

 800 400 ללא מסכת מילוט עבודה

 1,200 600 עבודה ללא מיגון מפני אש 

 1,600 800 עבודה ללא הרשאת עבודה

עבודה בגובה ללא שימוש ברתמת 

 בטיחות
1,500 3,000 

 1,600 800 עבירת תעבורה

 1,600 800 עבודה עם ציוד לא תקין

 פגיעה ברכוש החברה

 :לפרט()נא עבירה חמורה אחרת 

 

  

  הערכת הנזק ברכוש החברה:    

 אחר**     

**הסכום ייקבע עפ"י חומרת העבירה 

 בהתבסס בממצאי תחקיר האירוע

  הערכת הנזק ברכוש החברה:   

      אחר**    

**הסכום ייקבע עפ"י חומרת 

העבירה בהתבסס בממצאי תחקיר 

 האירוע

   ₪ :סה"כ לגבייה, 
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 התחייבות בדבר מניעת שוחד 

 

אני מתחייב/ת בזאת כי המציע ו/או עובדיו ו/או כל גורם אחר מטעמו לא היה מעורב בהצעה, 

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

בעקיפין, כתמריץ או תגמול לעובד ציבור הפועל בין במעשה ובין שבמחדל בעד או נגד פעולה 

 הקשורה בתפקידו.
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  xx.60.001הינו נספח להוראת עבודה מספר טופס זה 

 תיאום הצעות-התחייבות בדבר אי

 הריני להתחייב, כי: 

המחירים והתנאים המסחריים אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע  .1

באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי 

 אחר. 

המחירים והתנאים המסחריים המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או  .2

ש לו את הפוטנציאל להציע תאגיד אשר מציע הצעות בהזמנה זו או תאגיד אשר י

 הצעות בהזמנה זו. 

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא גורם אחר מלהגיש הצעות בהזמנה זו.  .3

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום לגורם אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר  .4

 מהצעתי זו. 

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום לגורם אחר להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג  .5

 שהוא. 

ידיעתי, המציע או מי מנושאי המשרה במציע, לא נמצאים כרגע תחת חקירה  למיטב .6

 בחשד לתיאום הצעות.

אני מודע לכך כי העונש על תיאום הצעות יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל  .7

 .1988-התחרות הכלכלית, תשמ"ח א לחוק47לפי סעיף 

 הצעה זו מוגשת שלא בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא  .8

של הממונה על התחרות  1/21" כמובנו בגילוי דעת מתחרהעם מתחרה. לעניין זה "

 1"(.גילוי הדעת"חבירה בין מתחרים לצורך הגשת הצעה משותפת במכרז". )"

 לחלופין:

בעקבות הסדר בין מתחרים. ההסדר שגובש לצורך הגשת ההצעה  זו מוגשתהצעה 

עומד בדרישות המפורטות בגילוי הדעת. ככל שנדרש, ניתן פטור מאישור הסדר כובל 

 . , ומסרתי את פרטיי ההסדר לחברהמאת הממונה על התחרות בקשר עם ההסדר

 בהתחייבות זו.ודיע לעורך ההזמנה על כל שינוי באחד הפרטים א .9

                                                 
 . 29.07.2021פורסם באתר רשות התחרות,  1


