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 חתימה וחותמת: __________________

 מסמכי המכרז - תוכן עניינים

 להציע הצעותהזמנה  -מסמך א' 

 הכלליים סףהעמידה בתנאי הוכחת לצורך הקודם  נוהמציע ותצהיר ניסיו פרטי - (1א)מסמך 

למתן שירותי  סףהעמידה בתנאי הוכחת לצורך הקודם  נוהמציע ותצהיר ניסיו פרטי  - (1.1)מסמך א

 פלטהמשאית 

למתן שירותי  סףהעמידה בתנאי הוכחת לצורך הקודם  נוהמציע ותצהיר ניסיו פרטי  - (1.2מסמך א)

 משאית רמסע/רכינה

 ממליצים רשימת - (1.3מסמך א)

   לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים קיום דיני עבודהבדבר תצהיר  - (2א)מסמך 

   בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר  - (3א)מסמך 

  בדבר העדר הרשעה פלילית תצהיר - (4א)מסמך 

 תצהיר והתחייבות מטעם המציע - (5)אמסמך 

  תיאום הצעות-בדבר אי תצהיר - (6א) מסמך

 התחייבות בדבר מניעת שוחד  - (7א)מסמך 

 תצהיר תאגיד בשליטת אישה  - (8א)מסמך 

 אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה  - (9א)מסמך 

 עניינים וזיקה אישית/עסקיתתצהיר היעדר ניגוד  - (10א)מסמך 

 כללי בדבר קיום דיני עבודה תצהיר - (11א)מסמך 

 מת להשתתפות במכרזטופס פנייה מוקד - (12א)מסמך 

 ערבות הצעהנוסח  - (13מסמך א)
 

 מפרט ההובלה -מסמך ב' 

 למתן שירותי משאית פלטה טופס הצעת המחיר - 1מסמך ג'

 שירותי משאית רמסע/רכינהטופס הצעת המחיר למתן  - 2ג'מסמך 

  מסגרת הסכם -' דמסמך 

  במכרז המסמכי הצעת הזוכ - נספח א
 תנאי תשלום  - נספח ב
  ביטוח נספח  - נספח ג
 התחייבות על שמירת סודיות ועל הימנעות מניגוד עניינים  - דנספח 
 נוסח ערבות ביצוע   -ה נספח 
 נוסח ערבות ביצוע הזמנה   - 1'הנספח 

 נספח חירום -נספח ו' 
 נספח בטיחות - נספח ז'
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 חתימה וחותמת: __________________

 הזמנה להציע הצעות - מסמך א'

 כללי .1

למתן הצעות  גישמציעים להמזמינה בזאת "( החברההחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: " .1.1

ובכלל  ,הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז ,שירותי הובלת פסולת חומרים מסוכנים

 .ההובלהמפרט  -זה מסמך ב' 

 ריכוז מועדים רלוונטיים במכרז: טבלת .1.2

 מועד פעילות

 9/2/2022 מועד פרסום המכרז

 אחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים המועד ה
20/2/2022  

 10:00עד השעה 

 22/2/22 מענה משוער לשאלות הבהרה 

   אחרון להגשת הצעותהמועד ה
3/3/2022 

 14:00-09:00בין השעות 

3 

לשנות כל אחד מן המועדים המנויים לעיל בהודעה שתפורסם  הזכות את הלעצמ תשומר החברה .1.3

"(. האחריות אתר האינטרנט)להלן: " services.co.il-http://enviroהחברה של  האינטרנטבאתר 

היה להם כל לעקוב באתר האינטרנט אחר שינויים במועדים המנויים לעיל, חלה על המציעים ולא ת

 .ידיעה בעניין-טענה כלפי החברה בקשר לאי

המציעים יהיו רשאים להגיש את הצעותיהם החל משלושה ימי עסקים לפני המועד האחרון להגשת  .1.4

 .14:00-09:00בין השעות אלה בכל אחד מימים , ההצעות, ועד למועד האחרון להגשת ההצעות

 התקשרותהעיקרי  .2

זה  פרקהתאמה בין הוראות -זה הוא כללי בלבד. במקרה של סתירה או אי בפרקהמידע אשר מובא  .2.1

 , תגבר ההוראה הפרטנית.ההליךלהוראה פרטנית אחרת שצוינה במסמכי 

"(, אשר ספקי המסגרת" או "המציעים הזוכים)להלן: "ספקי מסגרת מעוניינת להתקשר עם  החברה .2.2

החברה תהיה רשאית להזמין את השירותים . ובהתאם לצורך מעת לעת את השירותיםיספקו לחברה 

  להלן.המפורט  "מנגנון הזמנת השירותים"במסגרת פנייה פרטנית ועל פי  מספקי המסגרת

מובהר בזאת, כי המציעים יידרשו להגיש הצעה לאחד או יותר מסוגי השירותים להובלת פסולת  .2.3

( רמסע/רכינה 2); "(משאית פלטהשירות להלן: ") פלטה( 1) :מסוג על ידי משאיות חומרים מסוכנים

 ."(השירותים" לעיל ולהלן:יחדיו ) "(משאית רמסע/רכינהשירות )להלן: "

, או 2או מסמך ג' 1מסמך ג') טופס הצעת המחיראליו הגיש מוד בתנאי הסף של שירות מציע שיע .2.4

 .ייבחר כספק מסגרת לצורך מתן השירות לפי העניין, ,(שניהם

http://enviro-services.co.il/
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 חתימה וחותמת: __________________

 .המחיר הצעת בטופס המפורטים האזורים בכל השירותים את לספק יידרש המציע כי, מובהר .2.5

בהיקף  פניות פרטניותכי היא אינה מתחייבת כי יועברו לספקי המסגרת  ,החברה מבקשת להבהיר .2.6

 .בעניין זה כלפי החברה כלשהו או בכלל, ולא תהא להם כל דרישה או טענה או תביעה

חודשים, שתחילתה במועד  12לתקופה של  תהיהתקופת ההתקשרות עם כל אחד מספקי המסגרת  .2.7

. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת 'דמסמך  - המסגרתחתימת הצדדים על הסכם 

תקופת )להלן: " ממנהחודשים או חלק  12נוספות, כל אחת בת  ( תקופות3) שלושבההתקשרות 

תקופת ההתקשרות תוארך  .ובלתי תלויעם כל ספק מסגרת באופן נפרד  - "(ההתקשרות המוארכת

כאמור ללא צורך במתן הודעה מצד החברה, וזאת אלא אם כן הודיעה החברה לספק כי לא תוארך 

לפני תום תקופת ההתקשרות, לפי העניין. הוארכה תקופת ימים  30תקופת ההתקשרות, 

 גם על תקופת ההתקשרות המוארכת. ההליךההתקשרות, יחולו כל הוראות ההסכם ויתר מסמכי 

, החברה שומרת לעצמה את הזכות להאריך בתקופות נוספות הסכמים שנכרתו בעקבות פנייה בנוסף .2.8

 וזאת עד לסיום מתן השירותים.   ככל שנכרתו, פרטנית,

הסכם מסגרת עם כל לבטל  ,בכל עת ומכל סיבה שהיא ,רשאיתתהיה על אף האמור לעיל, החברה  .2.9

. ניתנה הודעה כאמור יום 30 -פחת מי, אשר לא תל כךבכתב עמוקדמת הודעה מתן על ידי מציע זוכה, 

בתאריך שיהיה  הסכם המסגרת וכל הסכם שנכרת בעקבות פנייה פרטנית למציע הזוכה,יסתיים 

 . כלפי החברה בענייןלא תהיה כל טענה או תביעה מציע הזוכה ול ,נקוב בהודעת החברה

השירותים, והחברה תהא רשאית,  אספקתב בלעדיותמובהר כי החברה לא תעניק לספקי המסגרת  .2.10

 להם. בכל עת, להתיר גם לנותני שירותים אחרים להעניק לה את השירותים וכן שירותים דומים

  לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולספקי המסגרת לא תהא כל טענה או תביעה כלפי החברה בעניין. ,הכול

 םיכללי תנאי סף .3

. למען הסר כל ספק יובהר, כי לא לעמוד בעצמו בכל אחד מתנאי הסף המפורטים להלן במכרז מציעכל על 

( ועל כל תנאי הסף להתקיים במציע עצמו ולא ניתן יהיה להסתמך על JVתותר הגשת הצעה משותפת/מיזם )

או התקיימותו של תנאי סף בגורם אחר, לרבות בכל אורגן או עובד או מועסק או בעלים של המציע או אדם 

 תאגיד הקשור עם המציע, אלא אם כן נכתב במפורש אחרת במסמכי המכרז. 

 :אלה התנאים

 .ועוסק מורשה כדין בישראל רשוםהוא תאגיד המציע  .3.1

 .1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו עומד בהוראותהמציע  .3.2

הכנסות בהיקף שירותי הובלת פסולת חומרים מסוכנים סיפק המציע , 2021ועד  2017בין השנים  .3.3

 ₪. 600,000 לפחות של מצטבר

בתוקף מטעם  וכתב מינוי הסמכהכתב  בעלמעסיק, במועד הגשת ההצעות, קצין בטיחות  המציע .3.4

 ;2001-תקנות שירותי הובלה, תשס"א ;1997-משרד התחבורה )בהתאם לחוק שירותי הובלה, תשנ"ז

אצל  , בין אםבטיחות כקצין לפחותחודשים  12(, ואשר לו ותק של 1961-ותקנות התעבורה, תשכ"א

 ."(קצין הבטיחות)להלן: " המציע ובין אם במקומות אחרים )כעובד או נותן שירותים, כאמור(

כנותן שירות חיצוני או עם קצין הבטיחות שכיר, דרך התקשרות  כעובדלעניין סעיף זה, "מעסיק", 



5 

 

 חתימה וחותמת: __________________

 .או כנותן שירות חיצוני התקשרות עם תאגיד המעסיק את קצין הבטיחות, כעובד שכירדרך 

המציע מחזיק בכל הרישיונות, ההיתרים והאישורים המפורטים להלן, כשכולם בתוקף במועד הגשת  .3.5

 ההצעות:

"הובלת הכולל עיסוק מסוג  היתר רעלים מהמשרד להגנת הסביבה לשינוע חומרים מסוכנים .3.5.1

רישיון העסק של ב ,1993-חוק החמרים המסוכנים, תשנ"ג, על פי פסולת חומרים מסוכנים"

היתר )להלן: " 2013-המציע, מכוח צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג

 . "(רעליםה

, להובלת 2001-רישיון מוביל )לרבות נספח כלי הרכב( על פי תקנות שירותי הובלה, תשס"א .3.5.2

, 5, 4, 3, 2את קבוצות סיווג החומר המסוכן  המכילח',  ז' או סוג –חומרים מסוכנים בשכר 

6 ,8 ,9. 

 שירותי משאית פלטה תנאי סף

בתנאי  ,בנוסף לתנאי הסף הכללים, יידרש לעמוד מסוג פלטהמשאית מתן שירותי מציע אשר מגיש הצעה ל

 הסף הבאים:

בעל חזקה  או ;3N( משאיות מסוג 2לפחות שתי )של הבעלים הרשום במשרד הרישוי  הואהמציע  .3.6

כאשר כל אחת  -בהסכם התקשר עם קבלן משנה  ןשלגביהאו  ;ליסינג/שכירות הסכםמכוח בהן 

. שנת הייצור טון 20של לפחות  "משקל מורשה"בעלת ו ,4Oמצוידת בגרור פלטה מסוג  מהמשאיות

   ומעלה. 2012תהיה משאית כל של 

 ,לפחות (2) בתוקף לתקופה של שנתיים להיותקבלן משנה( /ליסינג/שכירות)כל הסכם  מובהר, כי על

 .ממועד הגשת ההצעה במכרזהחל 

מובהר, כי בכל תקופת ההתקשרות על ספק המסגרת יהיה לספק את השירותים באמצעות משאיות 

 שנים. 10ששנת הייצור שלהם אינה עולה על 

לחצר  נכנסו בעבראשר  נהגים( 4) ארבעה, חיצוני כנותן שירותי אומעביד -המציע מעסיק, ביחסי עובד .3.7

 רפאל. או תעשייה אווירית, תעשייה צבאית צה"ל, כגון משרד הבטחון,, גוף בטחוני אחד לפחותשל 

במועד האחרון להגשת  ,פיםעל הנהגים להיות בעלי רישיון נהיגה והיתר הובלת פסולת מסוכנת תק

 .הצעות

, על ספק המסגרת יהיה להעמיד נהגי משאית כאמור ותידרש כניסה לגוף ביטחוני מובהר, כי ככל

או בבדיקה  ידרשו לעמוד בסיווג ביטחוניינהגי המשאית יכול שבעלי סיווג ביטחוני מתאים, וכי 

 לשם קבלת אישור הכניסה למתקן הביטחוני. ביטחונית

 שירותי משאית רמסע/רכינה תנאי סף

, בנוסף לתנאי הסף הכלליםיידרש לעמוד,  רכינה/מסוג רמסעמשאית מתן שירותי מציע אשר מגיש הצעה ל

 בתנאי הסף הבאים:

בהן בעל חזקה  או ;רכינהרמסע/משאיות  2של לפחות המציע הוא הבעלים הרשום במשרד הרישוי  .3.8

כאשר כל אחת  -התקשר עם קבלן משנה בהסכם  ןאו שלגביה ;מכוח הסכם ליסינג/שכירות

כל טון. שנת הייצור של  16בעלת "משקל מורשה" של לפחות ו ,מכולה תקניתבמהמשאיות מצוידת 
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 חתימה וחותמת: __________________

 ומעלה. 2012תהיה משאית 

 ,לפחות (2) בתוקף לתקופה של שנתיים להיותקבלן משנה( /ליסינג/שכירות)כל הסכם  מובהר, כי על

 .ממועד הגשת ההצעה במכרזהחל 

אמצעות משאיות מובהר, כי בכל תקופת ההתקשרות על ספק המסגרת יהיה לספק את השירותים ב

 שנים. 10ששנת הייצור שלהם אינה עולה על 

אשר נכנסו בעבר לחצר  נהגים( 4) ארבעה, חיצוני כנותן שירותי אומעביד -המציע מעסיק, ביחסי עובד .3.9

כגון משרד הבטחון, צה"ל, תעשייה אווירית, תעשייה צבאית או רפאל. , של גוף בטחוני אחד לפחות

במועד האחרון להגשת  ,פיםרישיון נהיגה והיתר הובלת פסולת מסוכנת תקעל הנהגים להיות בעלי 

 .הצעות

, על ספק המסגרת יהיה להעמיד נהגי משאית כאמור ותידרש כניסה לגוף ביטחוני מובהר, כי ככל

או בבדיקה  נהגי המשאית ידרשו לעמוד בסיווג ביטחונייכול שבעלי סיווג ביטחוני מתאים, וכי 

 ת אישור הכניסה למתקן הביטחוני.לשם קבל ביטחונית

 ניקוד איכות מזערי .4

  ותיתן לכל מציע ניקוד איכות באופן המפורט להלן. מציע,כל חוות דעת על תפנה לקבלת החברה  .4.1

 בהתאם לסדר העדיפות הבא: ,חוות דעת על המציע (2)שתי לקבלת תפנה החברה  .4.2

 .בחברה שיש לו ניסיון עבודה עם המציע מקצועי גורםשל  אחת חוות דעת .4.2.1

או ( 1)א, שלא צוין במסמך ניסיון עבודה עם המציע בעל צד שלישיחוות דעת אחת מ .4.2.2

 .(1.3)אבמסמך 

 .(1)א במסמךשצוין המציע  של לקוחחוות דעת אחת מ .4.2.3

 .(1.3)א במסמךנו שצוי עם המציע, שיש להם ניסיון עבודה ממליציםמחוות דעת אחת  .4.2.4

לפי סעיף אחת תפנה לקבלת חוות דעת , 4.2.1לא קיבלה החברה חוות דעת לפי סעיף במקרה שבו  .4.3

, תפנה 4.2.2-ו 4.2.1לא קיבלה החברה חוות דעת לפי סעיף  .4.2.3חוות דעת אחת לפי סעיף ו 4.2.2

מובהר, כי החברה לא תיתן  .4.2.4וחוות דעת אחת לפי סעיף  4.2.3לפי סעיף חוות דעת אחת לקבלת 

 .בלבד ,ממליציםשל ניקוד איכות על בסיס חוות דעת 

 ליצור קשר ,בשלושה ימים שונים ,נותניסיו השלושלאחר  ,לא תצליח מובהר, כי אם החברה .4.4

, או , לפני העניין(1.3במסמך א) נושצוי הממליציםאו  (1במסמך א) נושצוי ותלקוחהעם  טלפוני

הצעת לפסול את  תהיה רשאית החברה - בשל העדר שיתוף פעולה מצד הלקוחות או הממליצים

  .ולא תהיה למציע כל טענה או תביעה כלפי החברה בעניין ,המציע

 .(1.3(, כממליצים במסמך א)1אין לרשום לקוחות/גופים הרשומים במסמך א)

לתאר את ניסיון עבודתו היה כדלקמן: כל נותן חוות דעת יתבקש תחוות הדעת  של כל ניקודהדרך  .4.5

רצונו מניסיון העבודה מול עבור שביעות  נקודות 10-נקודות ל 0תת ניקוד הנע בין לו ,המציע עם

לא תהיה למציע כל טענה או תביעה  הניקוד שייתן נותן חוות הדעת יהווה ניקוד חוות הדעת. המציע.

ועל המציע לקחת בחשבון  כלפי החברה או כלפי נותן חוות הדעת בשל מתן ניקוד כזה או אחר,
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 חתימה וחותמת: __________________

 . באופיו ול להיות סובייקטיבייכ שהניקוד

חוות הדעת. לפיכך, אחת משתי שקיבלה כל ניקוד האיכות של המציע יחושב על ידי חיבור הניקוד  .4.6

 נקודות.  20יעמוד על  בו יוכל לזכות המציעהמרבי ש ניקוד האיכות

 -מזערי שלא יקבל ניקוד איכות  מציע .לפחות נקודות 8של מזערי  ניקוד איכות לקבלעל כל מציע  .4.7

 .הצעתו תידחה

 , וזאת גם אם הגיש הצעתו ליותר משירות אחד.אחדאיכות  ניקודכל מציע יקבל  .4.8

 וכחת העמידה בתנאי הסףה .5

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

 העתק תעודת התאגדות של המציע. .5.1

   של תעודת עוסק מורשה. העתק .5.2

 .(1מסמך א) בנוסח - הכללים סףהעמידה בתנאי הוכחת לצורך  נופרטי המציע ותצהיר ניסיו מסמך .5.3

, פלטהלמתן שירותי משאית  סףהעמידה בתנאי הוכחת לצורך  נופרטי המציע ותצהיר ניסיו מסמך .5.4

  .(1.1מסמך א)בנוסח  - ככל שרלוונטי

( לצורך 1.1ל המציע לצרף למסמך א)ע( מפורטים מסמכים נוספים ש1.1מובהר, כי במסמך א)

. החברה תהיה רשאית לפסול את הצעתו פלטהלמתן שירותי משאית  סףהעמידה בתנאי הוכחת 

או להורות לו על השלמת המסמכים עד  ,להצעתואו חלקם צירוף מסמכים אלה -של מציע בשל אי

טענה או תביעה  למועד שתקבע. הכול, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולא תהיה למי מהמציעים

 כלפי החברה בעניין זה.

למתן שירותי משאית  סףהעמידה בתנאי הוכחת לצורך  נופרטי המציע ותצהיר ניסיו מסמך .5.5

  .(2.1מסמך א)בנוסח  -, ככל שרלוונטי רמסע/רכינה

( לצורך 1.2( מפורטים מסמכים נוספים שעל המציע לצרף למסמך א)1.2מובהר, כי במסמך א)

החברה תהיה רשאית לפסול את  .רמסע/רכינהלמתן שירותי משאית  סףהעמידה בתנאי הוכחת 

או להורות לו על השלמת  ,להצעתואו חלקם אלה  צירוף מסמכים-הצעתו של מציע בשל אי

המסמכים עד למועד שתקבע. הכול, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולא תהיה למי מהמציעים טענה 

  או תביעה כלפי החברה בעניין זה.

 .(1.3א) מסמךבנוסח  -רשימת ממליצים  .5.6

 כתב ההסמכה של קצין הבטיחות. .5.7

 על פי תנאי הסף הכללים לעיל.רעלים השל היתר  העתק .5.8

 .לעיל םיפי תנאי הסף הכללי על, לרבות נספח כלי רכב, מובילהשל רישיון  העתק .5.9

, המעיד 1976-מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו אישור .5.10

כי המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס 

, או שהוא פטור מלנהלם, וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו 1976-ערך מוסף, התשל"ז

 על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ. ולדווח למנהל
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 חתימה וחותמת: __________________

, חתום על ידי 1976-בדבר קיום דיני עבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו תצהיר .5.11

 .(2מסמך א)בנוסח  - חתימה מטעם המציע מורשה

חתום על ידי  ,בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תצהיר .5.12

  .(3מסמך א)בנוסח  - חתימה מטעם המציע מורשה

  ניגוד עניינים .6

 ,תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות, בכל שלב שהוא של המכרז החברה .6.1

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

חומרים של  והשינועהטיפול בתחום  פעילותהבפעילות מתחרה עם פעילות החברה, לרבות 

והכל בין במישרין ובין בעקיפין, ללא צורך במתן נימוקים, ובלבד שנתנה למציע התראה  ם,מסוכני

כוונה כזאת, תוך ציון עיקר נימוקיה ותוך מתן הזדמנות למציע להביא בפניה, בכתב או בעל פה, על 

 5 -לפי החלטתה, כל נימוק ו/או מידע המצדיקים מדוע ראוי שלא תעשה כן, וזאת תוך לא פחות מ

 ימי עבודה מיום מתן ההודעה.

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

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

והכל בין במישרין ובין בעקיפין.  או קבלן משנה של המציע, שיש להם עסקים משותפים משמעותיים,

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

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

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

 .כשליטה

ברה לפסול את הצעתו לאחר בחינת הביא המציע נימוקים או מידע בעניין זה, והחליטה הח .6.2

  הנימוקים והמידע כאמור, תמסור החברה את נימוקי החלטה למציע.

מציע שיש לו ספק בשאלה אם לאור האמור הוא מנוע מהשתתפות, או שהוא סבור שבעניינו ניגוד  .6.3

א ימים מיום פרסום המכרז ולהבי 10העניינים לא צריך להביא לפסילתו, רשאי לפנות לחברה בתוך 

הפרטים הרלוונטיים, וכן את פירוט נימוקיו מדוע אין לפסול את השתתפותו במכרז.  כלבפניה את 

החברה תבחן את פניית המציע ותהא רשאית להחליט אם לאשר את השתתפותו או למנוע אותה, 

ימי עבודה לפני מועד הגשת  5לפי שיקול דעתה הבלעדי, ותמסור את נימוקי החלטתה למציע לפחות 

רשאי המציע להשתתף במכרז,  יהיה, עות. לא היה סיפק בידי הועדה לקבל החלטה במועדההצ

 ובמקרה כזה יחול האמור בפסקה הראשונה לעיל.

 "טופס פנייה מוקדמת להשתתפות במכרז". (12מסמך א)תתבצע בהתאם לנוסח  כאמורפניה  .6.4

 ירור העובדות.החברה רשאית לדרוש מהמציע מידע נוסף ו/או לפנות לגורמים שונים לב .6.5

המכרז  בעקבותהחברה כאמור יחולו גם לאחר בחירת המציע וגם לאחר כריתת ההסכם  סמכויות .6.6

עת הבחירה בבכל מקרה שבו התגלו לחברה עובדות מהותיות שלא היו ידועות לה, ולא היו ידועות לה 

 במציע ו/או לעת ההתקשרות עמו בהסכם.

בסעיף זה כדי לגרוע מסמכות ועדת המכרזים לפסול הצעת מציע במכרז, לאחר שניתנה  באמוראין  .6.7

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

 התקשרות עם אותו מציע עלולה להיות נוגדת את טובת החברה, מכל סיבה שהיא. .6.7.1
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 חתימה וחותמת: __________________

 נוגדת את תכליות המכרז ו/או אינטרס הציבור.עם אותו מציע עלולה להיות  התקשרות .6.7.2

  גילתה שהמציע מסר מידע שגוי או מטעה או בלתי מדויק. החברה .6.7.3

 .כל עילה אחרת המנויה במסמכי המכרז או הקיימת בדין .6.7.4

 המציע. של קבלן משנה כל מובהר, כי סעיף זה יחול גם על  .6.8

 ערבות ההצעה .7

לטובת החברה, ₪  40,000 מאת בנק בישראל, על סךערבות בנקאית אוטונומית המציע יצרף להצעתו  .7.1

 "(.ערבות ההצעה)להלן: " 27.4.22שתהיה בתוקף עד ליום 

  .(13מסמך א)הנוסח המחייב של ערבות ההצעה יהיה בנוסח  .7.2

 יובהר, כי כל סטייה מנוסח ערבות ההצעה עלולה להביא לפסילת ההצעה.  .7.3

של מציע, כולה או חלקה, אחרי שנתנה  הצעה ועדת המכרזים תהיה רשאית להורות על חילוט ערבות .7.4

 לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, אם התקיים בו אחד מאלה:

 .הוא נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים .7.4.1

 .הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק .7.4.2

 .המועד האחרון להגשת ההצעות במכרזהוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף  .7.4.3

הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם  ,אחרי שנבחר כזוכה במכרז .7.4.4

 ליצירת ההתקשרות של הגוף הציבורי עם הזוכה במכרז.

 להגשה" מכרזוקבלת "מסמכי ה מכרזרישום ל .8

יהיה רשאי להגיש  הצעה במכרז הוא רישום למכרז. מציע שלא נרשם למכרז לא להגשת תנאי .8.1

 במכרז. הצעה

)להלן:  michrazim@escil.co.il המבקש להירשם למכרז ישלח בקשה לרישום לכתובת דוא"ל מציע .8.2

 "(. בבקשה לרישום יש לכלול:לרישום בקשה"

 שם המציע. .8.1.1

 ח.פ/ע.מ. .8.1.2

 של איש הקשר מטעם המציע. שמו .8.1.3

 דוא"ל איש קשר. כתובת .8.1.4

 מספר טלפון ליצירת קשר. .8.1.5

 מספר פקס. .8.1.6

 ".מציע רשום", ייחשב ל"מסמכי המכרז להגשהמציע שקיבל כמענה לבקשה לרישום את " .8.3

". אולם, כל הצעה תוגש אך ורק תוך לעיון בלבדמובהר כי לאתר האינטרנט הועלו מסמכי המכרז " .8.4

 ".לעיון בלבדהמכרז " תוך שימוש במסמכי לא", ומסמכי המכרז להגשהשימוש ב"

 

mailto:michrazim@escil.co.il
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 חתימה וחותמת: __________________

 הבהרות ושינויים .9

 :בלבד, בפורמט הנ"ל Wordבקובץ  michrazim@escil.co.ilהבהרה יוגשו בדוא"ל  שאלות .9.1

 מכרזכותרת המסמך ב מס' שאלה

בו נמצא הסעיף אליו 

 נוגעת השאלה

 מכרזמס' הסעיף במסמך ב

 אליו נוגעת השאלה

 פירוט השאלה

    

 לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו אך ורק באופן זה. יש  .9.2

לשאלות הבהרה, ככל שיינתנו, יפורסמו באתר האינטרנט ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי  תשובות .9.3

 . מכרזה

טלפוניות, שאלות בעל פה, או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרת מהמפורטת לעיל, לא ייחשבו  שאלות .9.4

לשאלות הבהרה, ותשובות להן, ככל שיינתנו, לא ייחשבו כתשובות לשאלות הבהרה, לא יהוו חלק 

 , ולא ישמשו לפירושו.מכרזממסמכי ה

ו בכך כמתן תשובה מסוג: לא השיבה החברה לשאלת הבהרה עד למועד האחרון להגשת הצעות, ירא .9.5

 אליו מתייחסת שאלה ההבהרה נותר ללא שינוי". מכרז"התנאי ב

החברה תהיה רשאית לפרסם או להפיץ את המענה לשאלות הבהרה, תוך עריכת שינויים בנוסח  .9.6

או השמטת פרטים מזהים או פרטים העלולים לפגוע בתחרות בין המציעים בהליך או  השאלות

 של מציע.  במידע עסקי או מקצועי

לעקוב באתר האינטרנט אחר תשובות לשאלות הבהרה, חלה על המציעים ולא תהיה להם  האחריות .9.7

 ידיעה בעניין.-או תביעה כלפי החברה בקשר לאי כל טענה

 ההצעה .10

 הצעתו של המציע תכלול את המסמכים הבאים:

 .לעיל כאמורהמסמכים שעל המציע לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף,  כל .10.1

 .(4מסמך א)בנוסח  -חתום על ידי מורשה חתימה מטעם המציע העדר הרשעה פלילית,  בדבר תצהיר .10.2

 .(5מסמך א) בנוסח -, חתומה על ידי מורשה חתימה מטעם המציע והתחייבות מטעם המציע תצהיר .10.3

 .(6מסמך א) בנוסח -, חתום על ידי מורשה חתימה מטעם המציע הצעותתיאום -תצהיר בדבר אי .10.4

 .(7מסמך א)בנוסח  -חתומה על ידי מורשה חתימה מטעם המציע מניעת שוחד,  בדבר התחייבות .10.5

 .(8מסמך א) בנוסח -תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה, ככל שהדבר רלוונטי  .10.6

 .(9מסמך א)בנוסח  -אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה  .10.7

 .(10מסמך א)בנוסח  -תצהיר היעדר ניגוד עניינים וזיקה אישית/עסקית  .10.8

מסמך בנוסח  -תצהיר כללי בדבר קיום דיני עבודה, חתום על ידי מורשה חתימה מטעם המציע  .10.9

 .(11א)
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 חתימה וחותמת: __________________

בתחתית כל דף בחותמת המציע ובראשי תיבות של  םא חתוו, כשההזמנה להציע הצעות -א' מסמך  .10.10

 .של המציעמורשי החתימה 

, כשהוא חתום בתחתית כל דף בחותמת המציע ובראשי תיבות של מורשי ההובלה מפרט -מסמך ב'  .10.11

 .של המציעהחתימה 

כשהוא מלא וחתום ככל שרלוונטי, , י משאית פלטהלמתן שירות טופס הצעת המחיר - 1מסמך ג' .10.12

 .של המציעחתימה ה יידי מורש-על

כשהוא מלא ככל שרלוונטי, י משאית רמסע/רכינה, למתן שירות טופס הצעת המחיר - 2ג'מסמך  .10.13

 של המציע.חתימה ה יידי מורש-וחתום על

, כשהוא חתום בתחתית כל דף בחותמת המציע ובראשי תיבות של מורשי מסגרתהסכם  -' דמסמך  .10.14

 .של המציעהחתימה 

ם בתחתית כל דף מיחתו כשהםידי החברה, -על מותשובות לשאלות ההבהרה, כפי שפורס כימסמ .10.15

 .של המציעבחותמת המציע ובראשי תיבות של מורשי החתימה 

 אופן הגשת ההצעה     .11

שתכיל את כלל המסמכים הנדרשים  ,המציעללא סמלים או לוגו של המציע תוגש במעטפה  הצעת .11.1

 מכרז"לצד המשפט  שם המציעיש לרשום אך ורק את המכרז. על גבי המעטפה בהתאם להוראות 

 יש לסגור את המעטפה היטב. (."מעטפת ההצעה" )להלן: "02/2022פר מס מסגרת

 של עותק המקור. מצולםמקור. כל מציע מתחייב לשמור העתק  תוגש בעותק ההצעה .11.2

-במשרדי החברה בתל הממוקמת מכרזמעטפת ההצעה תופקד במסירה אישית, בלבד, בתיבת ה .11.3

. הצעה שתוגש שלא בדרך 09:00-14:00שעות  ,ה-ימים אב ,4, קומה 40אביב בכתובת יצחק שדה 

 .מכרזבזו, לא תיחשב כהצעה שהוגשה 

. לא ניתן יהיה להגיש הצעות לאחר המועד האחרון ההצעות יוגשו עד למועד האחרון להגשת הצעות .11.4

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

 .מכרזגשת ההצעות, לא תיחשב כהצעה שהוגשה בעד המועד האחרון לה מכרזה

רשאית בכל עת, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת  החברה .11.5

 תועלה לאתר האינטרנט.או ו/ הצעות. הודעה על כך תועבר למציעים הרשומים

מביע המציע את הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל  הצעתובהגשת  .11.6

  זאת לכל תנאי הסכם ההתקשרות ונספחי המכרז.

 תוקף ההצעה     .12

( חודשים מהמועד האחרון להגשת 6מציע מתחייב שהצעתו תעמוד בתוקפה לתקופה של שישה ) כל .12.1

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

, ולהאריך את ערבות ההצעה בהתאם, ככל ( חודשים3שלושה ) תעמוד בתוקפה לתקופה נוספת של

 בתום התקופה הראשונה.הצעתו לבקשה תפקע  . מציע שלא יענהה במכרזשנדרש
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 חתימה וחותמת: __________________

 ; המחיר המחייב; ובחירת ספק מסגרת אזורי ראשוןוספקי המסגרתבחירת הזוכים      .13

טופס הצעת אליו הגיש  או השירותים שירותהתנאי הסף של תנאי הסף הכלליים ובשיעמוד ב מציע .13.1

 .או השירותים , לפי העניין(, ייבחר כספק מסגרת לצורך מתן השירות2ג'ו/או  1)מסמך ג' המחיר

במסגרת מנגנון הזמנת שבו ינקוב כל מציע בטופס הצעת המחיר ייחשב כמחיר מחייב לאזור מחיר כל  .13.2

 ."(המחיר המחייב)להלן: " המפורט להלן פניות פרטניות -השירותים 

נקב המציע במחיר  .2או ג' 1הנקוב במסמך ג' העולה על מחיר מחירון הגגמחייב אין להציע מחיר  .13.3

 . הצעתו תיפסל -העולה על מחיר הגג 

 אתבמחירים לכל האזורים המפורטים בטופס הצעת המחיר, ולספק  לנקוב יידרש המציע כי, מובהר .13.4

 .מסגרת כספק שייבחר ככל, האזורים בכל השירותים

ן שצוי מחיר המחייבמה גבוהרשאי להציע מחיר  הספק מסגרת לא יהי מענה לפניה פרטנית, במסגרת .13.5

 ., לפי העניין(2ג'ו/או  1)מסמך ג' המחירעל ידו בטופס הצעת 

תהיה רשאית החברה לבטל את  ביחס לשירות במכרז, ,פחותנותרו שני מציעים כשירים או במצב בו  .13.6

לפי שיקול דעתה וזאת  ,ביחס לאותו שירותלפרסם מכרז חדש  אושירות הנוגע לאותו  המכרזחלק 

 הבלעדי.

ספק "יוכרז כ מציע שהציע את הצעת המחיר הנמוכה ביותר ב"אזור" בסוג שירות מהשירותים, .13.7

 שירות.הסוג אזור בלאותו  , וזאת"אזורי ראשוןמסגרת 

 הודעה על זכייה והתקשרות  .14

כל הודעה אחרת, בין בכתב ובין  .ובמכתב רשמי מהחברה בכתבלמציע הזוכה  ימסרתזכייה  הודעת .14.1

  בעל פה, לא תעניק כל זכות למציע.

את  בהודעה על הכרזתו ככזה, ותפרט ספק מסגרת אזורי ראשוןתודיע החברה לבהודעת הזכייה  .14.2

 סוג השירות והאזור שבו נבחר כספק מסגרת אזורי ראשון.

 כנכרת בין הצדדים. ,על כל תנאיו ונספחיו ,יחשב הסכם ההתקשרותיההודעה וקבלת  משלוחעם  .14.3

 הזכייה:  בהודעתתוך הזמן הנקוב בלידי החברה  ימציא המציע הזוכה .14.4

 ידי המציע.-הוא חתום על: ההסכם על נספחיו, כאשר 'דהמצורף כמסמך  המסגרתהסכם  .14.4.1

 .למסמך ד'' ג נספחבהתאם למפורט ב חתום :אישור על עריכת ביטוחים .14.4.2

ערבות בנקאית מקורית, אוטונומית, ובלתי מותנית שהוצאה  :אחד לשירות ערבות ביצוע .14.4.3

ירשם בהודעת הזכייה עד למועד שיתקפה למסמך ד',  'הנספח על ידי בנק בישראל, בנוסח 

להבטחת כל התחייבויותיו על ₪,  100,000חודשים, בסכום של  14 -מולתקופה שלא תפחת 

 פי מסמכי המכרז וההסכם, כשהיא חתומה בידי מורשי החתימה של הבנק.

מציא המציע ערבות ביצוע , ילשני שירותיםהזוכה כספק מסגרת המציע נבחר  .14.4.3.1

  ₪. 150,000בסכום של למסמך ד',  'הנספח כאמור לעיל ובנוסח 

 .נוספים או השלמות נוספות שלדעת החברה דרושים בהתאם לתנאי המכרזמסמכים  .14.4.4

, תהיה רשאית לידי החברה את המסמכים בתוך הזמן הנקוב בהודעת הזכייההמציע  המציאלא  .14.5
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 חתימה וחותמת: __________________

ואת זכייתו של המציע הזוכה , לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הסכם ההתקשרות החברה

 .בהודעת הזכייה ולחזור ולהאריכו את הזמן הנקוב או להאריך ;ולחלט את ערבות ההצעה במכרז

 לחברה.  יםזאת, מבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומד

 פניות פרטניות - הזמנת השירותים מנגנון .15

ספקי להיא תעביר  ,מהשירותים כאשר החברה תידרש לקבל שירותובכפוף לאמור להלן, לעת  מעת .15.1

 ."(הפניה הפרטנית)להלן: " השירותהמסגרת פנייה פרטנית לקבלת הצעות למתן 

 להזמין את השירותים מספקי המסגרת, על פי אחת הדרכים הבאות: רשאיתהחברה תהיה  .15.2

 "(.חייבהזמנה במחיר מ)להלן: " במחיר המחייבשירות  ראשון אזורי מסגרת מספקלהזמין  .15.2.1

 הצעת מחיר נמוכה מהמחירבפנייה פרטנית לקבלת , לספק מסגרת אזורי ראשוןלפנות  .15.2.2

 .לבטל את הפנייהאו  למתן השירות וולבחור ב ,המחייב

בפנייה פרטנית לקבלת הצעת מחיר נמוכה מהמחיר לשירות המסגרת  יספקכל לפנות ל .15.2.3

 גבוהרשאי להציע מחיר  הספק מסגרת לא יהי מענה לפניה פרטנית, במסגרת .המחייב

 טופס הצעת המחיר. על פי מחיר המחייבמה

 עד המועד שייקבע אליהם שתופנה להגיש מענה לכל פניה פרטנית ספקי המסגרת יהיו מחויבים .15.3

 .ולדרישות שיצוינו במסמכי הפניה הפרטניתלמתכונת בהתאם ו, בה

אתרים, בהחברה תקיים סיורים לספקי המסגרת באתר או יכול ו ,פנייה פרטניתליך של במסגרת ה .15.4

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

החברה להציב תנאי סף להגשת הצעות, לפרט אמות מידה במסגרת פנייה פרטנית תהיה רשאית  .15.5

תנאים נוספים לצורך מתן השירותים עמידה בבחירת ההצעה ולדרוש התקשרות או לאיכותיות ל

והמצאת  ,הסכם התקשרות ספציפי שיצורף לפנייהחתימה על , לרבות המבוקשים בפנייה הפרטנית

המחיר שנבחרה במסגרת פניה פרטנית מסכום הצעת  10% עד של בשיעור ערבות ביצוע הזמנה

  .השירות לביצוע

מסגרת פנייה פרטנית תהיה רשאית החברה לדרוש כי השירות יבוצע באמצעות במובהר, כי  .15.6

 .גבוה מהמשקל המורשה המפורט בתנאי הסףהמינימאלי  "משקל מורשה"משאית בעלת 

 וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, ,מסגרת יספקאחד מלבפנייה פרטנית החברה תהיה רשאית לפנות  .15.7

פניות פרטניות נוספות ודומות ייעשו ככל הניתן באופן מחזורי  שירות דחוף או מידי. קבלתלצורך 

 בין ספקי המסגרת הרלוונטיים.

וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי,  מסגרת, יספקאחד מהחברה תהיה רשאית לפנות בפנייה פרטנית ל .15.8

פניות פרטניות נוספות ודומות  .)לא כולל מע"מ( ₪ 50,000על עלה י לאו לצורך קבלת שירות ששווי

 ייעשו ככל הניתן באופן מחזורי בין ספקי המסגרת הרלוונטיים. 

-וזאת במקרים של אי, מסוים לספק מסגרתהחברה תהיה רשאית שלא לפנות בפנייה פרטנית  .15.9

שביעות רצון משירותים קודמים שסופקו על ידי ספק המסגרת, משיקולי זמינות ולוח זמנים, או 

 מכל שיקול ענייני אחר. 

תקופת מתן השירותים ואופן הספקתם על ידי ספק המסגרת, תוגדר במסגרת הפנייה הפרטנית,  .15.10
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 חתימה וחותמת: __________________

 והכול לפי שיקול הדעת הבלעדי של החברה.

אשר  משלימים או נלווים שירותיםה פרטנית תהא רשאית החברה לכלול בפנייתה גם יבעת ביצוע פני .15.11

חובת מענה לפניה פרטנית אלא רק  תחוללא במקרה זה,  .מסמך ב'בבמכרז או אינם מפורטים 

 לפנות לקבלת שירותיםתוכל החברה  בתוך כך, .את השירותשיש להם יכולת לבצע  המסגרת לספקי

 :מסוג

 .טריילר-פול מסוג משאית שירותי .15.11.1

 נכללו במכרז. שלא אחרים משאית ישירות .15.11.2

 שירותי כלי צמ"ה )ציוד מכני הנדסי(. .15.11.3

כי היא אינה מתחייבת כי יועברו לספקי המסגרת פניות פרטניות בהיקף  ,החברה מבקשת להבהיר .15.12

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

רשאית לחתום, בשינויים המחויבים, על הסכמי מסגרת עם ספקי מסגרת החברה תהיה בכל עת,  .15.13

יחול מנגנון הזמנת  ספקי מסגרת חדשים כאמור,ספק או . נוספו לכל סוג שירות מהשירותים חדשים

עם זאת, לא  ., יחדיוזה החדשים וספקי המסגרת שייבחרו לפי מכרז ספקי המסגרת על שירותים זה

 ייבחר מתוך ספקי המסגרת החדשים "ספק מסגרת אזורי ראשון".

 התקשרות עם ספק מסגרת ביטול .16

 מבלי לגרוע מיתר הוראות המכרז והסכם ההתקשרות, ומזכויותיה לפי כל דין:

עם ספק מסגרת שהצעתו לא כולה או לשירות אחד, החברה תהיה רשאית לבטל את ההתקשרות  .16.1

 . אחדהסוג הלשירות מ פניות פרטניות עוקבות ארבעמתוך  אחת פרטניתזכתה בפנייה 

עם ספק מסגרת שהצעתו בפנייה  כולה או לשירות אחד, החברה תהיה רשאית לבטל את ההתקשרות .16.2

 .לשירות מהסוג האחד עמידה בתנאי הפנייה הפרטנית-מפאת אי פרטנית נפסלה פעמיים ברציפות

עם ספק מסגרת שלא הגיש מענה  כולה או לשירות אחד, ותהחברה תהיה רשאית לבטל את ההתקשר .16.3

 .לשירות מהסוג האחד יה פרטנית פעמיים ברציפותילפנ

אם ספק  ,אזורי ראשון ספק מסגרתספק מסגרת כ את ההכרזה עלהחברה תהיה רשאית לבטל  .16.4

, או שהסתיימה עמו ההתקשרות את ההזמנה ביצעלא  או הזמנה במחיר המחייבלנענה לא המסגרת 

תכריז על ספק המסגרת שהגיש את הצעת המחיר הנמוכה החברה , בנסיבות אלה .מכל סיבה אחרת

 , כספק מסגרת אזורי ראשון חדש, ותודיע לו על כך.לסוג השירות והאזור ההבא

החברה תהיה רשאית לבטל את ההתקשרות עם ספק מסגרת שנהג בערמה, בתכסיסנות או בחוסר  .16.5

 פרטנית.ניקיון כפיים, במסגרת פנייה 

החברה תהיה רשאית לבטל את ההתקשרות עם ספק מסגרת שמסר לחברה מידע מטעה או מידע  .16.6

 מהותי בלתי מדויק, במסגרת פנייה פרטנית.

החברה תהיה רשאית לבטל את ההתקשרות עם ספק מסגרת שעלה לגביו חשש סביר כי תיאם או  .16.7

 גרת אחר.ניסה לתאם את הצעתו או הצעותיו בפניות פרטניות, עם ספק מס

ההתקשרות עם אחד או יותר מספקי המסגרת, מכל סיבה שהיא, החברה או לא הוארכה בוטלה  .16.8

תהיה רשאית לחתום, בשינויים המחויבים, על הסכמי מסגרת עם ספקי מסגרת חדשים שיבואו 
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 חתימה וחותמת: __________________

נוספו ספק או ספקי מסגרת חדשים כאמור, יחול מנגנון הזמנת שירותים זה על ספקי במקומם. 

עם זאת, לא ייבחר מתוך ספקי  , יחדיו.זה חדשים וספקי המסגרת שייבחרו לפי מכרזהמסגרת ה

 המסגרת החדשים "ספק מסגרת אזורי ראשון".

 עקרון ה"עפרון הכחול" .17

הובא ענין הנוגע ו/או קשור ו/או נובע ממכרז זה בפני ערכאה שיפוטית ופסקה אותה ערכאה כי  .17.1

נן עומדות בדרישות כל דין ולפיכך פסולות ו/או הוראה או הוראות מהוראות מסמכי המכרז אי

פסולה הוראה מהוראות המכרז, לא יפגע הביטול או הצמצום האמור ביתר הוראות המכרז שיוותרו 

בתוקף ויפורשו באופן הרחב ביותר האפשרי העולה בקנה אחד עם ההוראה הפסולה, ויוסיפו לחול 

לפי שיקול דעתה  -בחר החברה )והיא בלבד( בין הצדדים תנאי ההסכם נשוא מכרז זה, אלא אם ת

 לבטל את המכרז או את ההסכם בעקבות ביטול או צמצום כאמור. -הבלעדי 

 ועדת המכרזים סמכויות .18

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

 ולהחליט, כדלקמן: "( תהא רשאית לפעולועדת המכרזים)להלן: "

למנות ו/או להפעיל סמכויותיה על פי דין ו/או בהתאם להוראות הזמנה זו באמצעות ועדה ו/או  .18.1

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

 .לשיקול דעתה הבלעדי

לאפשר למציע אשר לא צירף להצעתו מסמך, היתר, אישור, רישיון או כל מסמך אחר, להשלים או  .18.2

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

לאפשר למציע אשר לא פירט בהצעתו פרטים שנדרש לפרט, להשלים או לתקן את הצעתו תוך פרק  .18.3

 ידי ועדת המכרזים.-זמן שיקבע על

מציע בכתב או בדרך של שימוע, בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעתו או בבקשה לקבלת לפנות ל .18.4

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

לפסול הצעת מציע אשר לא השלים את הפרטים הנדרשים בקשר עם הצעתו או אשר לא התייצב  .18.5

 בעה החברה.לשימוע בפני ועדת המכרזים, במועדים אותם ק

לפנות לכל צד שלישי, לרבות, אך לא רק, אל ממליצים שהמציע ציין בהצעתו ככל שנדרש לכך, לפי  .18.6

ראות עיניה לצורך לבירור ואימות פרטים בקשר למידע שמסר המציע, וכן להשתמש במידע הקיים 

 על המציע בהתאם לניסיון החברה עם המציע, ככל שקיים, לצורך הערכת הצעתו.

ימוש במידע אודות המציע, בין אם נוצר לפני הגשת הצעתו ובין אם אחרי, לצורך בחינת לעשות ש .18.7

 .ההצעה, לרבות בחינת עמידת המציע בתנאי הסף

לפסול הצעת מציע, אשר ערך שינוי, השמטה או תוספת במסמכי ההזמנה, או ציין כל הסתייגות  .18.8

בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או ו/או התניה לגבי התנאים המופיעים בהם, בין על ידי תוספת 

בכל דרך אחרת, ולחילופין לראות את השינוי ו/או התוספת ו/או ההסתייגות/הסתייגות ההתניה 

 .כאילו לא נעשו

השנים האחרונות עסק באספקת  4-לפסול ו/או לדחות הצעתו של מציע אשר בזמן כלשהו ב .18.9

שנים הופסקה או נפסלה עקב  4הזמנה זו עבור החברה וההתקשרות עימו באותן  מושאהשירותים 
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 חתימה וחותמת: __________________

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

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

הזמנה זו לחברה ו/או  מושאתחרותי לאספקת השירותים  מכרזו במסגרת אי עמידה בהצעת

 מקרה/ים של חוסר שביעות רצון משמעותי מעבודתו וכיוצא בזה. 

המציע עצמו ו/או בעל מניות המחזיק בלפחות מחצית ממניות  -לעניין סעיף זה "מציע", לרבות  .18.10

ו/או שותף  1968-ירות ערך, תשכ"חהמציע ו/או דירקטור יחיד ו/או בעל שליטה כהגדרתו בחוק נ

 )היה ומדובר בשותפות(. 

פי פניית מי מהמציעים, את המועדים הקבועים -ביוזמתה ו/או על ,לדחות, לפי שיקול דעתה הבלעדי .18.11

 .בהזמנה זו, כולם או חלקם

 לתקן או לשנות את תנאי ההזמנה עד למועד האחרון להגשת הצעות. .18.12

ול דעתה, ההרשעות ו/או ההליכים המתנהלים לגביו או לגבי לא לקבל הצעה של מציע אשר לפי שיק .18.13

או , מן הבעלות בו ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו 25% -מ במעלהמחזיק שמי 

 נסיבותיהן, מצדיקות זאת.

 ,לא לקבל את ההצעה הזולה או היקרה ביותר או בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר )לפי העניין( .18.14

 .שהיאו הצעה כל

לא לקבל כל הצעה ו/או לפסול הצעות אשר ימצאו על ידיה כבלתי סבירות ו/או לא בהירות ו/או לא  .18.15

 ודאיות ו/או כתכסיסניות ו/או כסוטות משמעותית מן האומדן הפנימי של החברה, ככל שנערך.

 המחיר במסגרתה היא גרעונית או הפסדית. תלפסול הצעה אשר עולה חשש כי הצע .18.16

המציעים ו/או מי מהם וזאת כל אימת שהדבר מתאפשר בהתאם להוראות ההזמנה לנהל מו"מ עם  .18.17

 .והדין

 . מכרזלבחור כשיר נוסף או כשירים נוספים ב .18.18

לפצל את ביצוע העבודות בין שני מציעים, או יותר, או להתקשר עם מציע לביצוע חלק מהעבודות  .18.19

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

 סביר.

 לתקן כל טעות חשבונאית או אריתמטית בהצעה. .18.20

 לבטל את ההליך מחמת כל טעות שנפלה בהכנת ההליך או במסמכי ההליך. .18.21

שינוי מהותי בנסיבות כפי שהיו בעת פרסום המכרז או קיימים טעמים בשל לבטל את ההליך  .18.22

 את ביטולו של המכרז. מיוחדים אחרים המחייבים, לדעת ועדת המכרזים

 לבטל את הליך מסיבות תקציביות, לפי שיקול דעתה. .18.23

 לא תהיה למציע כל טענה או תביעה כלפי החברה בשל הפעלת סמכויות ועדת המכרזים. .18.24

 שינוי או ביטול תנאי ההזמנה על ידי בית המשפט .19

לבטל את התנאי, תהיה הובא ענין הנוגע לתנאי בהזמנה זו בפני בית משפט, ונפסק כי יש לשנות או  .19.1

או להמשיכו, ולא תהיה למציעים כל  מכרזרשאית החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ה

 טענה או תביעה כלפי החברה בעניין. 
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 חתימה וחותמת: __________________

 מכרזזכות העיון במסמכי ה .20

"(, יצרף להצעתו המידע הסודימציע הסבור שהצעתו כוללת סוד מסחרי או סוד מקצועי )להלן: " .20.1

"מידע סודי בהצעה". במכתב זה יסמן המציע היכן לטענתו נכלל בהצעתו מידע סודי, מכתב בכותרת 

 על ידי פירוט:

 כותרת המסמך בהצעה בו נכלל המידע הסודי. .20.1.1

 מספר הסעיף בו נכלל המידע הסודי. .20.1.2

 כל פרט אחר לזיהוי מדויק של המידע הסודי. .20.1.3

הסכמה מצידו כי לא יורשה לו  סימן מציע מידע בנושא או מסוג מסוים כמידע סודי, יהווה הדבר .20.2

לעיין במידע באותו נושא או מאותו סוג הנכלל בהצעה של מציע אחר, ולא תהיה כל טענה או תביעה 

 כלפי החברה בעניין.

ועדת המכרזים רשאית לפנות למציע על מנת שיסמן בהצעתו מידע סודי, אף אם לא צירף מכתב  .20.3

 סודיות להצעתו.

לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, והיא רשאית לדחות, לקבל ההחלטה בענייני עיון מסורה  .20.4

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

 מציע סימן מידע זה כמידע סודי.

 מאחריות טורפ. 21

, מכרזלהם עקב ההחברה אינה נושאת באחריות להוצאות שיוציאו המציעים או לנזקים שייגרמו  .21.1

, החלטה מכרזלרבות עקב התעניינותם, בדיקותיהם, פעולותיהם, השתתפותם, הגשת הצעותיהם ב

 .אף לאחריו מכרז, או כל החלטה אחרת שתקבל החברה לגבי המכרזעל ביטול ה

 סודיות .22

או להסכם  מכרזהמציע מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על ידי החברה בקשר ל .22.1

 ות, למעט מידע שהוא נחלת הכלל או המחויב בגילוי לפי דין.ההתקשר

המציע מתחייב לשמירת סודיות כאמור גם על ידי מנהליו, עובדיו, שלוחיו, קבלני המשנה שלו או כל  .22.2

 מי מטעמו.

 המציע מתחייב לציית לכל הוראות החברה בכל הנוגע לשמירת סודיות. .22.3

 הודעות .23

הודעות למציעים יכול שתשלחנה בדואר רשום, בדואר אלקטרוני או בפקסימיליה לפי הכתובות  .23.1

 ומספרי הפקסימיליה שסיפק כל מציע בהצעתו במסגרת ההזמנה. 

 שעות ממועד המשלוח.  72הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך  .23.2

שעות ממועד  24הגיעה ליעדה תוך  הודעה שנשלחה בפקס או בדואר אלקטרוני תחשב כאילו .23.3

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

 כי הדואר האלקטרוני לא נשלח. 

קבלת הודעה אשר נשלחה על ידי החברה לכתובת, למספר הפקס או -לא תתקבל כל טענה בנוגע לאי .23.4
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 חתימה וחותמת: __________________

ים, אם זו נשלחה בהתאם לפרטים שסופקו על ידי המציע לתיבת הדואר האלקטרוני של מי מהמציע

 בהצעתו במסגרת הזמנה זו.

 זכויות החברה במסמכי ההזמנה ובמידע במסמכים .24

כל הזכויות במסמכי ההזמנה ובמידע במסמכי ההזמנה, שייכים לחברה. אין לעשות כל שימוש  .24.1

 .מכרזבמסמכי ההזמנה ובמידע במסמכי ההזמנה, אלא לצורך ה

 יפוט ייחודיתסמכות ש .25

זה תהא של בתי המשפט  מכרזמשפטי הנוגע ל מכרזהסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל  .25.1

 יפו.-המוסמכים בעיר תל אביב

       

                 

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ                   
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 חתימה וחותמת: __________________

 הכלליים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסףקודם ה נוויניסתצהיר פרטי המציע ו -( 1א)ך מסמ

 פרטים על המציע .1

         :שם המציע .1.1

         :של המציע מס' הזיהוי .1.2

         :)כולל מיקוד( מען המציע .1.3

         :שם איש הקשר אצל המציע .1.4

         :תפקיד איש הקשר .1.5

         :אצל המציע טלפון קווי .1.6

         :של המציע טלפון נייד .1.7

         :של המציע פקסימיליה .1.8

 :של המציע דואר אלקטרוני .1.9
        

 

"( לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי המציע___________  )להלן: " ,ת"ז ,אני הח"מ ____________

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

 3.2-3.1עמידה בתנאי סף הצהרה על  .2

 ":Vיש לסמן "

 הוא תאגיד רשום בישראל מציעה. 

 העתק תעודת התאגדות של המציעיש לצרף  •

 המציע הוא עוסק מורשה. 

 יש לצרף העתק תעודת עוסק מורשה של המציע •

 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו עומד בהוראות המציע. 

שומה, מרו"ח או מיועץ מס לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  מפקידאישור יש לצרף  •

, המעיד כי המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי 1976-תשל"ו

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

על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל 

 מע"מ.



20 

 

 חתימה וחותמת: __________________

, 1976-תצהיר בדבר קיום דיני עבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ויש לצרף  •

 .(3מסמך א)בנוסח  - חתום על ידי מורשה חתימה מטעם המציע

 תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםיש לצרף  •

 .(4מסמך א)וסח בנ -

 3.3הצהרה על עמידה בתנאי סף  .3

בהיקף הכנסות מצטבר של , סיפק המציע שירותי הובלת פסולת חומרים מסוכנים 2021ועד  2017 השניםבין 

 להלן פירוט:. )לפני מע"מ(₪  600,000לפחות 

 
 .43הצהרה על עמידה בתנאי סף  .4

כתב  בעל, במועד הגשת ההצעות, בין כעובד שכיר ובין כנותן שירות חיצוני, קצין בטיחות מעסיק המציע

; תקנות 1997-בתוקף מטעם משרד התחבורה )בהתאם לחוק שירותי הובלה, תשנ"ז וכתב מינוי הסמכה

 שם 

 הלקוח/גוף

 שם איש קשר

, מספר בלקוח

 ודוא"ל טלפון

מתן  שנת

 השירותים

שירותי פירוט 

הובלת החומרים 

 שניתנו המסוכנים

היקף ההכנסות 

מהשירותים )לפני 

 מע"מ(

1      

2      

3      

4      
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 חתימה וחותמת: __________________

 כקצין לפחותחודשים  12(, ואשר לו ותק של 1961-; ותקנות התעבורה, תשכ"א2001-שירותי הובלה, תשס"א

 :להלן פרטיו אצל המציע ובין אם במקומות אחרים )כעובד או נותן שירותים, כאמור(. , בין אםבטיחות

 ___________ :מס׳ ת.ז.              ______________ :שם

 ___________ של קצין בטיחות מטעם משרד התחבורה: הסמכהמספר כתב  

 במשבצת הרלוונטית: "V"יש לסמן 

 המציע מעסיק את קצין הבטיחות, כעובד שכיר. 

 .למציע התקשרות עם קצין הבטיחות, כנותן שירות חיצוני 

  תאגיד המעסיק את קצין הבטיחות, כעובד שכיר או כנותן שירות למציע התקשרות עם

 חיצוני.

 במשבצת: "V"יש לסמן 

  שנים 12לקצין הבטיחות ותק של. 

  .של קצין הבטיחות ההסמכהכתב  של העתק יש לצרף •

 .קורות חיים של קצין הבטיחות יש לצרף •

 .53עמידה בתנאי סף  הצהרה על .5

 ת:ובמשבצ "V"יש לסמן 

 מציע מחזיק היתר רעלים מאת המשרד להגנת הסביבה לשינוע חומרים מסוכנים הכולל עיסוק מסוג ה

חומרים מסוכנים", על פי חוק חומרים מסוכנים ברישיון העסק של המציע, מכוח צו "הובלת פסולת 

 .2013-רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג

 .של היתר הרעליםהעתק  יש לצרף •

 2001-"אתשס, הובלה שירותי תקנות פי על( הרכב כלי נספח)לרבות  מוביל ברישיון מחזיק המציע, 

ח', המכיל ז' או סוג  -אשר תקף למועד האחרון להגשת ההצעות, להובלת חומרים מסוכנים בשכר 

  .9, 8, 6, 5, 4, 3, 2קבוצות סיווג החומר המסוכן 

 .רישיון מובילהעתק של  יש לצרף •

כי כל הפרטים שמסרתי לעיל לגבי המציע נכונים. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מידי על  מצהיר הריני .6

 או יותר מהפרטים שמסרתי. דכל שינוי באח

         

חתימה וחותמת   כתובת רשומה  ח.פ  שם המציע  תאריך

 המציע
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 חתימה וחותמת: __________________

 אישור עו"ד

________________, שכתובתו _______, הופיע בפני מר/גב' _הריני לאשר, כי ביום _

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

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

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

_______________________ _______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך
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 חתימה וחותמת: __________________

מסמך א)1.1( - פרטי המציע ותצהיר ניסיונו הקודם לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף - שירותי 

 משאית פלטה

 .משאית מסוג פלטהבמכרז למתן שירות  בזאת הצעההנני מגיש 

"( לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי המציע___________  )להלן: " ת"ז, ,אני הח"מ ____________

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

 .63הצהרה על עמידה בתנאי סף 

 במשבצת: "V"יש לסמן 

  3( משאיות מסוג 2לפחות שתי )של המציע הוא הבעלים הרשום במשרד הרישויN; מכוח בהן בעל חזקה  או

כאשר כל אחת מהמשאיות מצוידת  -התקשר עם קבלן משנה בהסכם  ןאו שלגביה ;הסכם ליסינג/שכירות

 2012תהיה . שנת הייצור של כל משאית טון 20של לפחות  "משקל מורשה"בעלת ו ,4Oבגרור פלטה מסוג 

   ומעלה.

ממועד הגשת  החל, ( לפחות2בתוקף לתקופה של שנתיים ) להיותקבלן משנה( /ליסינג/שכירות) הסכם כל על 

 .ההצעה במכרז

 :להלן פרטים 

 

 

 

 

 של כל אחת מהמשאיות המפורטות לעיל. המשאיתעל המציע לצרף את רישיון  •

 :יצרף המציע של המציע בבעלותו מההרשו משאית כלעבור  •

 
)יש  סוג המשאית

 לסמן "וי"(
 מספר רישיון

 

 שנת ייצור

 

"משקל מורשה" 
 )בטון( ברישיון

 

הקף בעיגול את 
 החלופה הרלוונטית

1  3N 

  מצוידת
בגרור פלטה 

 4Oמסוג 

 בבעלות המציע/   

-מכוח הסכם שכירות
 ליסינג/

מכוח הסכם קבלן 
 משנה

2  3N 

  מצוידת
בגרור פלטה 

 4Oמסוג 

 בבעלות המציע/   

-מכוח הסכם שכירות
 ליסינג/

מכוח הסכם קבלן 
 משנה
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 חתימה וחותמת: __________________

-על פי תקנות שירותי הובלה, תשס"א ,המשאיתובו פרטי  (הרכב כלי נספח)לרבות  מוביל רישיון ❖

ח',  ז' או סוג –בשכר , אשר תקף למועד האחרון להגשת ההצעות, להובלת חומרים מסוכנים 2001

  .9, 8, 6, 5, 4, 3, 2קבוצות סיווג החומר המסוכן המכיל 

  :יצרף המציע על ידי המציע תהמושכר משאית כלעבור  •

-על פי תקנות שירותי הובלה, תשס"א ,המשאיתובו פרטי  (הרכב כלי נספח)לרבות  מוביל רישיון ❖

ח',  ז' או סוג –בשכר , אשר תקף למועד האחרון להגשת ההצעות, להובלת חומרים מסוכנים 2001

   .9, 8, 6, 5, 4, 3, 2קבוצות סיווג החומר המסוכן המכיל 

, במכרזממועד הגשת ההצעה  החל( לפחות, 2בתוקף לתקופה של שנתיים ) ליסינג/שכירותהסכם  ❖

 .מספר רישיון המשאיתם שבו רשו

 : יצרף המציע המציעשל  על שמו של קבלן משנההרשומה  משאית כלעבור  •

 .המשאית, ובו פרטי קבלן המשנה שלרישיון המוביל )לרבות נספח כלי הרכב(  ❖

מאת המשרד להגנת הסביבה לשינוע חומרים מסוכנים, הכולל  של קבלן המשנהרעלים ההיתר  ❖

עיסוק מסוג "הובלת פסולת חומרים מסוכנים", על פי חוק חומרים מסוכנים ברישיון העסק של 

 .2013-)עסקים טעוני רישוי(, תשע"גהמציע, מכוח צו רישוי עסקים 

, שבו ממועד הגשת ההצעה במכרז החל( לפחות, 2בתוקף לתקופה של שנתיים )קבלן משנה הסכם  ❖

 .מספר רישיון המשאיתרשום 

 .73הצהרה על עמידה בתנאי סף 

 במשבצת: "V"יש לסמן 

 אשר נכנסו בעבר לחצר של גוף  נהגים( 4) ארבעה, חיצוני כנותן שירותי אומעביד -המציע מעסיק, ביחסי עובד

על הנהגים כגון משרד הבטחון, צה"ל, תעשייה אווירית, תעשייה צבאית או רפאל. , בטחוני אחד לפחות

 .פים במועד האחרון להגשת הצעותלהיות בעלי רישיון נהיגה והיתר הובלת פסולת מסוכנת תק

 :להלן פרטים

 

 .יםנהגה אחד מארבעת יש לצרף צילום רישיון נהיגה והיתר להובלת חומר מסוכן של כל •

 ת.ז שם הנהג 
רישיון מס' 

 נהיגה
הביטחוניים פירוט שמות הגופים 

 שהנהג נכנס אליהם בעבר באישור

1     

2     

3     

4     
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 חתימה וחותמת: __________________

כי כל הפרטים שמסרתי לעיל לגבי המציע נכונים. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מידי על  מצהיר הריני

 או יותר מהפרטים שמסרתי. דכל שינוי באח

         

חתימה וחותמת   כתובת רשומה  ח.פ  שם המציע  תאריך

 המציע

 

 אישור עו"ד

________________, שכתובתו _______, הופיע בפני מר/גב' _הריני לאשר, כי ביום _

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

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

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

_______________________ _______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך
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 חתימה וחותמת: __________________

משאית  - לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסףקודם ה נוויניסתצהיר פרטי המציע ו -( 2.1א)ך מסמ

 רמסע/רכינה

 רמסע/רכינהמשאית הנני מגיש בזאת הצעה במכרז למתן שירות 

"( לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי המציע___________  )להלן: " ת"ז, ,אני הח"מ ____________

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

 .83סף הצהרה על עמידה בתנאי 

 במשבצת: "V"יש לסמן 

  מכוח בהן בעל חזקה  או ;רכינהרמסע/משאיות  2של לפחות המציע הוא הבעלים הרשום במשרד הרישוי

כאשר כל אחת מהמשאיות מצוידת  -התקשר עם קבלן משנה בהסכם  ןאו שלגביה ;הסכם ליסינג/שכירות

 .ומעלה 2012תהיה טון. שנת הייצור של כל משאית  16, ובעלת "משקל מורשה" של לפחות מכולה תקניתב

ממועד הגשת  החל( לפחות, 2בתוקף לתקופה של שנתיים ) להיותקבלן משנה( /ליסינג/שכירות) הסכם כל על 

 .ההצעה במכרז

 :להלן פרטים 

 

 

 של כל אחת מהמשאיות המפורטות לעיל. המשאיתהמציע לצרף את רישיון על  

 :יצרף המציע של המציע בבעלותו מההרשו משאית כלעבור  •

-על פי תקנות שירותי הובלה, תשס"א ובו פרטי המשאית, (הרכב כלי נספח)לרבות  מוביל רישיון ❖

ח',  ז' או סוג –בשכר , אשר תקף למועד האחרון להגשת ההצעות, להובלת חומרים מסוכנים 2001

  .9, 8, 6, 5, 4, 3, 2קבוצות סיווג החומר המסוכן המכיל 

 

 
)יש  סוג המשאית

 לסמן "וי"(
 מספר רישיון

 

 שנת ייצור

 

"משקל מורשה" 
 )בטון( ברישיון

 

הקף בעיגול את 
 החלופה הרלוונטית

1  /רכינהרמסע  

  מצוידת
מכולה ב

  תקנית

 בבעלות המציע/   

-מכוח הסכם שכירות
 ליסינג/

מכוח הסכם קבלן 
 משנה

2  /רכינהרמסע  

  מצוידת
מכולה ב

 תקנית

 בבעלות המציע/   

-מכוח הסכם שכירות
 ליסינג/

מכוח הסכם קבלן 
 משנה
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 חתימה וחותמת: __________________

 : יצרף המציע על ידי המציע תהמושכר משאית כלעבור  •

-על פי תקנות שירותי הובלה, תשס"א ובו פרטי המשאית, (הרכב כלי נספח)לרבות  מוביל רישיון ❖

ח',  ז' או סוג –בשכר , אשר תקף למועד האחרון להגשת ההצעות, להובלת חומרים מסוכנים 2001

  .9, 8, 6, 5, 4, 3, 2קבוצות סיווג החומר המסוכן המכיל 

, במכרזממועד הגשת ההצעה  החל( לפחות, 2בתוקף לתקופה של שנתיים ) ליסינג/שכירותהסכם  ❖

 .מספר רישיון המשאיתשבו רשום 

 : יצרף המציע המציעשל  על שמו של קבלן משנההרשומה  משאית כלעבור  •

 , ובו פרטי המשאית.קבלן המשנה שלרישיון המוביל )לרבות נספח כלי הרכב(  ❖

מאת המשרד להגנת הסביבה לשינוע חומרים מסוכנים, הכולל  של קבלן המשנההיתר הרעלים  ❖

עיסוק מסוג "הובלת פסולת חומרים מסוכנים", על פי חוק חומרים מסוכנים ברישיון העסק של 

 .2013-עסקים טעוני רישוי(, תשע"גהמציע, מכוח צו רישוי עסקים )

, ממועד הגשת ההצעה במכרז החל( לפחות, 2בתוקף לתקופה של שנתיים )קבלן משנה הסכם  •

 .מספר רישיון המשאיתשבו רשום 

 .93הצהרה על עמידה בתנאי סף 

 במשבצת: "V"יש לסמן 

 אשר נכנסו בעבר לחצר של גוף  נהגים( 4) ארבעה, חיצוני כנותן שירותי אומעביד -המציע מעסיק, ביחסי עובד

על הנהגים כגון משרד הבטחון, צה"ל, תעשייה אווירית, תעשייה צבאית או רפאל. , בטחוני אחד לפחות

  .פים במועד האחרון להגשת הצעותלהיות בעלי רישיון נהיגה והיתר הובלת פסולת מסוכנת תק

 :להלן פרטים

 

  יםנהגה אחד מארבעת יש לצרף צילום רישיון נהיגה והיתר להובלת חומר מסוכן של כל •

כי כל הפרטים שמסרתי לעיל לגבי המציע נכונים. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מידי  מצהיר הריני

 או יותר מהפרטים שמסרתי. דעל כל שינוי באח

 ת.ז שם הנהג 
רישיון מס' 

 נהיגה
הביטחוניים פירוט שמות הגופים 

 שהנהג נכנס אליהם בעבר באישור

1     

2     

3     

4     
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 חתימה וחותמת: __________________

         

חתימה וחותמת   כתובת רשומה  ח.פ  שם המציע  תאריך

 המציע

 אישור עו"ד

________________, שכתובתו _______, הופיע בפני מר/גב' _הריני לאשר, כי ביום _

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

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

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

_______________________ _______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך
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 חתימה וחותמת: __________________

 מסמך א)1.3( - רשימת ממליצים

 על המציע לפרט ממליצים לצורך קבלת חוות דעת מאחד הממליצים ומתן ניקוד איכות.

 בטבלה זו. ( כממליצים1לקוחות/גופים הרשומים במסמך א)אין לרשום 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, בלקוח שם איש קשר לקוח/גוף שם

 ודוא"ל מספר טלפון

מתן תקופת 

 השירותים

 פירוט השירותים שניתנו

 )פלטה או רמסע/רכינה(
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 חתימה וחותמת: __________________

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

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

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

שהוא הגוף המבקש להתקשר עם  "(המציענותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן: " אני

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

 "(.החוק)להלן: " 1976-והריני נותן תצהיר זה בהתאם לדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"

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

פי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים -עבירה על - ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה

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

רות )כהגדרתן לעיל(, אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות ממועד ביותר משתי עבי

 ההרשעה האחרונה.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

 

________________ 

 חתימת המצהיר     

 

 אישור עו"ד 

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

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

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

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

_______________________ _______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך
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 חתימה וחותמת: __________________

 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים אנשים עם מוגבלויותל ייצוג הולםתצהיר בדבר  -( 3מסמך א)

___________ 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 עם המציענותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן: " אני

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

 המציע.

 המתאימה: הקף בעיגול את מספר השורה

 לא חלות על המציע. 1998-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חל 9הוראות סעיף  .1

חלות על המציע והוא מקיים  1998-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חל 9סעיף  הוראות .2

 אותן. 

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

 המתאימה: הקף בעיגול את מספר השורה, חלות על המציע

 עובדים. 100 -המציע מעסיק פחות מ .3

 עובדים או יותר. 100המציע מעסיק  .4

 :המתאימה הקף בעיגול את מספר השורה עובדים או יותר 100מעסיק במקרה שהמציע 

המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים  .5

קבלת  הצורך, לשם זכויות, ובמקרה לחוק שוויון 9סעיף  לפי חובותיו יישום בחינת , לשםהחברתיים

 .ליישומן בקשר הנחיות

תים החברתיים לשם המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירו .6

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

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות, שלגביה  פעל ליישומןחובותיו, 

 נתן התחייבות זו(.

ה זו למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסק .7

 ימים ממועד ההתקשרות. 30והשירותים החברתיים, בתוך 

 

____________________ ____________________ ____________________ 

 חתימה תאריך שם

 

 

 

 

https://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.PDF
https://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.PDF
https://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.PDF
https://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.PDF
https://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.PDF
https://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.PDF
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 חתימה וחותמת: __________________

 אישור עו"ד

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

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

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

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

_______________________ _______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך
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 חתימה וחותמת: __________________

 תצהיר בדבר העדר הרשעה פלילית -( 4מסמך א)

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

מוסמך/ת לתת תצהיר  אני"(. אני מצהיר/ה כי החברהעם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: "

 זה בשם המציע.

מצהיר בזאת כי המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו לא הורשעו בעבירה על פי חוק  אני .2

, או בעבירה פלילית שיש עמה קלון, 1997-או חוק שירותי הובלה, תשנ"ז 1993-החומרים המסוכנים, תשנ"ג

( השנים שקדמו להכנתו של 10ת הכרוכה באלימות או בעבירת מרמה, שבוצעה בעשר )או בעבירה פלילי

תצהירי זה, וכן, למיטב ידיעתי, לא מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל חקירה פלילית או הליכים משפטיים 

לפרט  ככל שיש הרשעות כאמור יש) בגין עבירה פלילית כאמור. הכל למעט ההרשעות בעניינים כמפורט להלן

תוך התייחסות למועד ביצוע העבירה, מועד פסק הדין,  מלא ומרחיבכל הרשעה ואת כלל נסיבותיה באופן 

 (:תוך צירוף פסק הדין וגזר הדין, והעתק כתב האישום

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

________________ 

 חתימת המצהיר

 אישור עו"ד 

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

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

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

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

_______________________ _______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך
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 חתימה וחותמת: __________________

 המציע תצהיר והתחייבות מטעם -( 5)אמסמך 

 

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

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

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

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

 זה בשם המציע.

הריני מאשר כי הבנתי את כל האמור במסמכי המכרז וכן בדקתי את כל הגורמים הקשורים בביצוע  .2

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

 מכרז זה.  מושאהדרושים למתן השירותים 

כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע כל המציע מצהיר כי בידי  אני .3

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

 לפעול על פיהם.

עונה על כל הדרישות  יעומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז וכי הצעת המציעמצהיר כי  אני .4

 שבמסמכי המכרז. 

נקב מתחייב לתת את השירותים בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז לפי המחירים ש המציע .5

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

על פי ההסכם שצורף  הוא ינהגבהסכם,  ו החברהכי היה ותתקשר עמ המציע זו, מתחייבו תבהגשת הצע .6

שצורף למכרז, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על פי כל האמור  ולמסמך ב'למסמכי המכרז 

ובה את מלוא תנאיו, וכן כל ח ומקבל על עצמ המציעבנספחים להסכם המהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ו

 אחרת הנובעת ממנו.

לחברה במהלך ההליך אשר נתן כי כל העובדות והמצגים  המציע, על מסמכי המכרז, מצהיר ובחתימת .7

 נכונים ומדויקים, וכך יישארו במהלך תקופת ההסכם. הםהמכרזי 

במכרז  וו/או לזכיית המציע ביסוד הסכמת החברה להשתתפות היא זושהצהרה  מציעאני מצהיר כי ידוע ל .8

וכי החברה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את כל המצגים האמורים )לרבות לאחר שלב ההודעה על 

ו/או  המציע התאמה מכל מין וסוג, תהא החברה זכאית לפסול את הצעת-הזוכה(. ידוע לי כי במקרה של אי

 זה. כל טענה בקשר לעניין למציעזכה במכרז, ולא תהא י, אם ולבטל את ההסכם שיחתם עמ

לתת את השירותים המפורטים  המציע מתחייבעל כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז,  בהסתמך .9

 זו.  הבמסמכי המכרז בתמורה להצעת המחיר שבמסמך ג' המוגש יחד עם הצע

בגין קיום  וסופיים וכוללים את מלוא התמורה המבוקשת על יד הם המציע ידוע לי כי הסכומים בהם נקב .10

פי כל מסמכי המכרז ולא ישתנו מכל סיבה שהיא, לרבות לא עקב שינוי בשכר עובדים -על ובויותימלוא התחיי

 ו/או שינויים במיסוי ו/או שינויים במחירי התשומות. 

הכרוכות בזכייה במכרז, כולן או מקצתן, תהא  ואחר התחייבויותיימלא המציע מודע לכך כי אם לא  אני .11

 .ותהא זכאית למסור הזכות למתן השירותים למשתתף אחר והחברה פטורה מכל התחייבות כלפי
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 חתימה וחותמת: __________________

מוגשת בתום לב, ללא הסכם, תיאום או קשר עם אנשים או גופים אחרים המציע מצהיר כי הצעת  אני .12

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

 . או הפסדית איננה הצעה גרעונית המציע מצהיר כי הצעת אני .13

         

חתימה וחותמת   כתובת רשומה  ח.פ  שם המציע  תאריך

 המציע

 

 תאגיד( הואהמציע  אםהצהרת מורשי חתימה )ימולא 

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

 לחתום בשם המציע על הצעה זו. רשאים

 

_____________ _____________ 

 מס' זיהוי שם מורשה החתימה מטעם המציע

 

_____________ 

 

_____________ 

 מס' זיהוי שם מורשה החתימה מטעם המציע

 

 

 אישור עו"ד 

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

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

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

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

_______________________ _______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך
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 חתימה וחותמת: __________________

 הצעותתיאום -תצהיר בדבר אי -( 6מסמך א)

 

___________ 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 המציעאני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן: " .5

אני מצהיר/ה כי אני מוסמך/ת לתת תצהיר זה  "(.החברהעם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: "

 בשם המציע.

 אני האחראי מטעם המציע להצעה אשר מוגשת בהזמנה זו. .6

אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, והתנאים המסחריים המחירים  .7

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

המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות נאים המסחריים והתהמחירים  .8

 בהזמנה זו או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות בהזמנה זו. 

 אחר מלהגיש הצעות בהזמנה זו.  גורםלא הייתי מעורב בניסיון להניא  .9

 גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו. אחר להגיש הצעה  לגורםלא הייתי מעורב בניסיון לגרום  .10

 להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  לגורם אחרלא הייתי מעורב בניסיון לגרום  .11

 במקום המתאים Vיש לסמן 

  בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא  שלאהצעה זו מוגשת 

חבירה בין מתחרים התחרות "של הממונה על  1/21גילוי דעת " כמובנו בגילוי במתחרה. לעניין זה "עם מתחרה

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

  ההצעה מוגשת בעקבות הסדר בין מתחרים. ההסדר שגובש לצורך הגשת ההצעה עומד בדרישות המפורטות

בגילוי הדעת. ככל שנדרש, ניתן פטור מאישור הסדר כובל מאת הממונה על התחרות בקשר עם ההסדר. פרטי 

  ר הם:ההסד

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 ידיעתי, המציע או מי מנושאי המשרה במציע, לא נמצאים כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום הצעות. למיטב 

 אם כן, אנא פרט:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

                                                      

 . 29.07.2021פורסם באתר רשות התחרות,  1
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 חתימה וחותמת: __________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

התחרות א לחוק 47אני מודע לכך כי העונש על תיאום הצעות יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף  .12

 .1988-, תשמ"חהכלכלית

אני מתחייב להודיע לעורך ההזמנה על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על תצהיר זה ועד מועד  .13

 הצעות.הגשת ה

 

         

חתימת   שם המצהיר  חותמת המציע  שם המציע  תאריך

 המצהיר

 

 

 אישור עו"ד 

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

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

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

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

_______________________ _______________________ 

 ת עוה"דחותמת + חתימ תאריך
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 חתימה וחותמת: __________________

 התחייבות בדבר מניעת שוחד  -( 7מסמך א)

 

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

מוסמך/ת לתת תצהיר  אני"(. אני מצהיר/ה כי החברהעם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: "

 זה בשם המציע.

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

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

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

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

____________________ 

 חתימת המצהיר

  

 אישור עו"ד

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

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

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

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

_______________________ _______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך
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 חתימה וחותמת: __________________

 אישור ותצהיר על תאגיד בשליטת אישה -( 8מסמך א)

 

 

 

 אישור רואה חשבון לעניין שליטת אישה

 הגדרות

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

 אף אחד מאלה:

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

 בשליטה.

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

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

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

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

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

 תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה.

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוציאו  עסק

 לציבור על פי תשקיף או שותפות הרשומה בישראל.

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

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

 אישור.

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

 אישה.תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת  תצהיר

 

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

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

 הגשתה, אישור ותצהיר.

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

 אישה.

 

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

מצהירה בזאת כי  , ח.פ_______אני גברת ____________, ת.ז ____________, שם העסק ____________

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

 בעסקים.

 

________________ ________________ ________________ ________________ 

 חתימה תאריך ת.ז. שם מלא

 

 אישור עו"ד 

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

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

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

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

_______________________ _______________________ 

 + חתימת עוה"ד חותמת תאריך

 

 אישור רואה חשבון

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

 .1981-הבנקאות )רישוי(, התשמ"א

 

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

 _________________. 
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 חתימה וחותמת: __________________

 אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה -( 9)מסמך א

 תאריך: ________  לכבוד

   החברה לשירותי איכות סביבה בע"מ

  40רחוב יצחק שדה 

   

  

   67212אביב, -תל

 א.ג.נ.,

 אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה הנדון:

 

 

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

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

נמצא בהליכי פירוק, פשרה או הסדר וכי לא הוגשה בקשת פירוק כנגדו; כי נתקבלו אצל המציע כל ההחלטות וכל 

ם הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין לחתימת המציע על מסמכי המכרז ולהגשת האישורי

הם מורשי חתימה של המציע, אשר הוסמכו  ____________ ומר/גב'  הצעתו למכרז; וכי מר/גב'  ____________

שיידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו כדין לחתום בשם המציע על כל המסמכים כאמור וכן על כל מסמך נוסף או אחר 

 אל הפועל.

 

_______________________ _______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך
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 חתימה וחותמת: __________________

 נים וזיקה אישית/עסקיתיתצהיר העדר ניגוד עני -( 10מסמך א)

 

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

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

 היעדר ניגוד עניינים .א

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

ם עסקית, מקצועית או אישית, בין בשכר או תמורת טובת עניינים ו/או קשורים בהתקשרות אחרת, בין א

ההתקשרות עם  מושאהנאה כלשהי, ובין אם לאו אשר יש בה לגרום לניגוד עניינים בין מתן השירותים 

עימם יש לי התקשרות זהה ו/או דומה ו/או ובין גורמים אחרים בע"מ  החברה לשירותי איכות הסביבה

 ם משמעו אף חשש ממשי לניגוד עניינים כאמור. אחרת. לעניין זה, ניגוד ענייני

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

התפקידים המוצעים מטעמי לא נהיה קשורים בחוזה או התקשרות אחרת ולא ניתן שירותים אשר יהיה 

 בהם כדי לגרום לניגוד עניינים כאמור. 

בע"מ בכתב, בדבר כל מצב, חוזה ו/או התקשרות  מתחייב/ת להודיע לחברה לשירותי איכות הסביבההנני  .3

 ו/או מתן שירותים אשר יש או יהיה בהם כדי לגרום לניגוד עניינים כאמור ולפעול בהתאם להנחיותיה. 

 זיקה אישית/עסקית .ב

 במקום המתאים: Xיש לסמן             

 

 לאדם פרטי/ עוסק מורשה .1

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

 לשירותי איכות הסביבה בע"מ.  

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

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

 לתאגיד / שותפות .2

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

 אישית או עסקית למי מעובדי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. 
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 חתימה וחותמת: __________________

ושא משרה, לבעלי התפקיד המוצעים מטעמי או לבעל שליטה בי, זיקה לי, לשותף, נ ישהריני להצהיר כי  

אישית או עסקית למי מעובדי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. הזיקה הינה לעובד 

 )יש לציין שם ותפקיד(. ______________

 :לעניין זה      

-ערך, תשכ"חבחוק ניירות  בעל השליטה בספק, כהגדרת המונח "שליטה" " בעל שליטה"

 , ולמעט שליטה הנובעת מאחזקת מדינת ישראל בספק.1968

קרבת משפחה מדרגה ראשונה )הורה, לרבות הורה מאמץ והורה חורג,  " זיקה אישית"

בן/בת זוג לרבות ידועים בציבור, אח/אחות, צאצא, צאצא בן הזוג, לרבות 

 הורה או בן זוג של כל אחד מהם(.

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

רווחים, להצבעה או למינוי מנהל, שותפות, בעלות, החזקה משותפת או 

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

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

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

 , יהא תאורה וכינויה אשר יהא.הקבלןלשירותי איכות הסביבה לבין 

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

המציע וכן מי שקיים חוזה בינו לבין החברה לשירותי איכות הסביבה,   "הקבלן"

 וחתום על מסמך זה, יהא תוארו וכינויו אשר יהא. 

עובד החברה "

לשירותי איכות 

 " הסביבה

 לרבות דירקטור, חבר הנהלה ועובד. 

 

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.
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 חתימה וחותמת: __________________

  _________________ 

 : חתימת מורשי חתימה וחותמת תאגיד לתאגיד                                                                            

 

   

  _________________ 

 : חתימהלאדם                                                                                                   

 

 אישור

 

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

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

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

 

 _________________ 

 ,עו"ד              
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 חתימה וחותמת: __________________

 מסמך א)11( - תצהיר כללי בדבר קיום דיני עבודה
 

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

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

 המציע.

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

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

-חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט ;1946 בעבודה הבטיחות פקודת 1945 )הודעה(; יד

-וק החניכות, תשי"גח ;1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א ;1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א ;1949

חוק ארגון הפיקוח על העבודה,  ;1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד ;1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג ;1953

חוק שירות עבודה  ;1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט ;1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח ;1954-תשי"ד

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

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

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

לחוק למניעת הטרדה מינית,  8סעיף  ;1998-פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח

 ולהתפטרות, לפיטורים מוקדמת הודעה חוק ;1957-תשי"ז קיבוציים, כמיםהס חוק ;1998-תשנ"ח

 ;2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב ;2000-לחוק מידע גנטי, תשס"א 29סעיף  ;2001-תשס"א

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

 .1997-תשנ"ז התקין(, במינהל או המידות בטוהר

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

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

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

 משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה.

___________ ____________________ 

 שם המצהיר+ חתימה תאריך

  

 אישור עו"ד

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

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

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

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

_______________________ _______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
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.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.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.tamas.gov.il/NR/exeres/EF5DCC9A-852D-4F5E-8C22-8DA0CF8F4C25.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=291586
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=291586
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A7A9F028-3364-4657-B55B-519576164BBD.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A7A9F028-3364-4657-B55B-519576164BBD.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A7A9F028-3364-4657-B55B-519576164BBD.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
http://www.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.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.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.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.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
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
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 חתימה וחותמת: __________________

 טופס פניה מוקדמת להשתתפות במכרז -( 12מסמך א)

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

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

 מידיעה אישית.

ת במטרה "(, וזאהמציע" :הנני פונה אליכם בשם ________________________ )שיכונה להלן למען הנוחות

לבחון את אפשרות המציע להשתתף השתתפותו במכרז ___________________ שפרסמה החברה לשירותי 

", בהתאמה(. אני מצהיר/ה כי הנני ____________ ]תפקיד המכרז" ו"החברה": איכות הסביבה בע"מ )להלן

 במציע[ ע"י המציע לפנות וליתן מידע, ולהתחייב, הכל כמפורט להלן.

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

 החברה, כמפורט במסמכי המכרז, אינו רשאי להשתתף במכרז.

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

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

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

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

 מידע או עיכובים במסירת המידע כאמור תהווה עילה לדחיית הפניה בלא צורך בנימוק.כי סירוב למסור 

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

מתחייב לפעול בכל המהירות האפשרית ולעמוד בלוחות הזמנים שתקבע החברה בקשר עם פניה זו. המציע 

וותר מראש על כל טענה שתעמוד לו בקשר ללוחות הזמנים, וידוע לו כי עצם הגשת הפניה לא תהווה עילה מ

 לבקשת דחיית מועדים.

 ואלו נימוקי הפניה: .5

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

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

 אמור נכון ומדויק.כי המידע ה

 
        ____________________ 
 חתימת המצהיר                 
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 חתימה וחותמת: __________________

 אישור

 

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

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

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

 

 _________________ 

 עו"ד              
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 חתימה וחותמת: __________________

 נוסח ערבות ההצעה -( 13מסמך א)

 

 תאריך: ________ לכבוד

  החברה לשירותי איכות סביבה בע"מ

      40רחוב יצחק שדה 

  67212אביב, -תל

 

 ערבות בנקאית מס'____________הנדון: 

"( אנו מתחייבים בזאת כלפיכם המציע_____________________________________ )להלן: "לבקשת 

לשירותי איכות הסביבה בע"מ לשלם לכם כל סכום  של החברה ______מס' בקשר עם השתתפות המציע במכרז 

ימי עסקים מיום קבלת דרישתכם, וזאת בלא כל תנאי  3שקלים חדשים וזאת בתוך  40,000או סכומים עד לסך של 

שהוא, ומבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, ומבלי שנהיה רשאים 

 לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם או בכלל.

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

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

  ועד בכלל. _______ערבות זו תישאר בתוקפה עד יום 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 _______________ תאריך:

 _______________ חתימת בנק:
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 חתימה וחותמת: __________________

 ההובלההמפרט  -מסמך ב' 

 כללי .1

המציעים אחד ממשאית בהתאם לדרישות החברה, על ידי הובלת הפסולת המסוכנת תיעשה על ידי  .1.1

מאתרי  "(המוביל)להלן: " שירותי המשאית הנדרשת, אשר נכללו ברשימת ספקי המסגרת של הזוכים

 . החברה בפארק אקו תעשייתי במועצה אזורית נאות חובבלקוחות החברה ברחבי הארץ למפעל 

 אנשי קשר

המוביל ימנה עד שני אנשים מטעמו לקבלת פניות מהחברה בקשר למתן השירותים אשר ייחשבו כנציגיו  .1.2

ת זמין לפניות החברה על לפחות אחד מאנשי הקשר להיו "(.אנשי הקשרושלוחיו לעניין הסכם זה )להלן: "

 שעות ביממה בכל ימות השבוע )למעט יום כיפור(. 24

המציע, או נותני השירותים מטעמו, המיועדים לבצע את השירותים יהיו תושבי ישראל בעלי כל עובדי  .1.3

 ישראל לשטחי המפעל.תותר כניסת עובדים שאינם תושבי  . לאתעודות זהות כחולות

 רישיונותעמידה בהוראות החוק;    .2

הובלת החומרים תהיה בהתאם להנחיות נציג החברה ובהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה ומשרד  .2.1

 התחבורה. 

בכל עת יהיו בידי המוביל כלל הרישיונות והמסמכים הנדרשים לטובת ביצוע השירותים, ובכלל זאת  .2.2

 הרישיונות הבאים: 

 ד'; 10.10מס'  2013-י(, תשע"גרישיון עסק מכוח צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישו .2.2.1

סוג  -, להובלת חומרים מסוכנים בשכר 2001-רישיון מוביל על פי תקנות שירותי הובלה, תשס"א .2.2.2

 ;9, 8, 6, 5, 4, 3, 2ח', המכיל את קבוצות סיווג החומר המסוכן ז' או 

)מס' היתר רעלים מהמשרד להגנת הסביבה הכולל עיסוק מסוג "הובלת פסולת חומרים מסוכנים"  .2.2.3

3;) 

המוביל יהיה אחראי לכך שכל הרישיונות וההיתרים האמורים יהיו בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות  .2.3

 עם החברה, ויעביר לעיון החברה את העתקי הרישיונות הנ"ל מיד עם דרישתה.

 בכל משך ההתקשרות יעסיק המוביל את בעלי התפקידים הבאים: .2.4

 ;1961-תעבורה, תשכ"אקצין בטיחות כמשמעותו בפרק י' לתקנות ה  .2.4.1

תקנות )" 2001-( לתקנות ההובלה, תשס"א2)ב()2אחראי על הניהול המקצועי מוסמך כאמור בסעיף   .2.4.2

 "(;ההובלה

 )ג()ג( לתקנות ההובלה;2אחראי על בטיחות ההובלה של חומרים מסוכנים מוסמך כאמור בסעיף   .2.4.3

ידי ולהציג בפניה את כל ימאופן מחויב המוביל לעדכן את החברה ב ,במקרה בו מתחלף בעל תפקיד

 האישורים אותם תדרוש החברה.

 התנאים הבאים יחולו על כל נהג המבצע מטעם המוביל את ההובלות:  .2.5

  הנהג הוא בעל ת.ז. ישראלית; .2.5.1
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 הנהג הוא בעל היתר להובלת חומרים מסוכנים מהמשרד להגנת הסביבה; .2.5.2

את שכרם,  וועל חשבונ ושלם בעצמיירים, ונהגים מנוסים וכש יעסיק המובילבביצוע שירותי ההובלה  .2.6

עסיק את העובדים בהתאם לשעות י המובילכולל התנאים הסוציאליים ויתר ההוצאות בקשר להעסקתם. 

 ימנע מלהעסיק אותם בשעות החורגות מהן. יהעבודה והמנוחה לפי כל דין, ו

אימים לצורך ביצוע ההסכם, רישיונות תקפים ומת וכי בידי כל הנהגים המועסקים על יד מצהיר המוביל .2.7

כי הנהגים עברו הכשרה מקצועית מתאימה, וכי יעברו הדרכה תקופתית ובדיקה רפואית תקופתית 

הנהגים יהיו מצוידים בכל המסמכים הנדרשים ובכל ציוד  במהלך תקופת ההסכם כמפורט בחוק.

סיעה מאתר הפינוי למפעל הבטיחות הנדרש כאמור בחוק ולפי כל דין. הנהגים יכירו היטב את מסלול הנ

החברה בנאות חובב וימנעו מסטיות כלשהם ממנה אלא במקרי חירום. הנהגים ימלאו אחר כל הוראות 

 החוק לעניין ההובלה. 

רכבי המוביל יעמדו בדרישות התקן, המפרטים ורמת הבטיחות שקבעה רשות הרישוי ומשרד התחבורה  .2.8

לה לא ייעשה שימוש ברכבים שתאריך עלייתם לכביש לאותם כלי רכב. בכל מקרה לצורך שירותי ההוב

  .2012משנת מוקדם 

 יעלה לא שגילן במשאיות השירותים את לספק המוביל יידרשבמהלך תקופת ההתקשרות  כי, מובהר .2.9

 . שנים 10 על

מובהר שהמוביל יהיה האחראי הבלעדי לכך שנהג המוביל יצטייד בכל אחד מהמסמכים או הפריטים  .2.10

 לפני ביצוע ההובלה: המפורטים להלן

 שיון רכב;יר .2.10.1

 תעודת ביטוח מקיף וחובה תקפים; .2.10.2

 רישיון מוביל רלוונטי עבור אותו רכב ההובלה; .2.10.3

 היתר הובלת חומרים מסוכנים עבור נהג הרכב; .2.10.4

 ובתוספת הרביעית לתקנות ההובלה; 14סימון תואם עבור רכב ההובלה כאמור בתקנה  .2.10.5

ציוד לכיבוי שריפות, ציוד עזרה ראשונה וציוד מגן אישי לנהג כאמור בתוספת הראשונה לתקנות  .2.10.6

 שירותי הובלה. 

ובהתאם חלק ב' לתוספת החמישית של תקנות  20-ו 9שטר מטען ממולא בהתאם לתקנה  .2.10.7

 ההובלה )יסופק לנהג על ידי נציג אתר הפינוי(;

ת השלישית לתקנות ההובלה )יסופק לנהג על ולתוספ 10כרטיס בטיחות ממולא בהתאם לתקנה  .2.10.8

 ידי נציג אתר הפינוי(; 

 טופס מלווה לפסולת מסוכנת; .2.10.9

 ציוד קשירה או עגינה מתאים; .2.10.10

 המוביל ידאג כי כל הרישיונות האמורים לעיל יהיו תקפים במועד ההובלה.  .2.11

 האמורים.המוביל יספק לחברה מיד עם דרישתה עותק מכל אחד מההיתרים האישורים או המסמכים  .2.12
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המוביל ימנה קצין בטיחות אשר יהיה אחראי לאכיפת נהלי הבטיחות במהלך ביצוע הסכם זה. על קצין  .2.13

 הבטיחות לאשר את השימוש ברכבי המוביל בכל עת לפני ביצוע השירותים בפועל. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית לדרוש מהמוביל בכל עת רשימה של כלי הרכב שברשותו  .2.14

ו/או ברשות קבלני המשנה המופעלים לצורך מתן השירותים, את תעודת הרישוי שלהם, תאריך עלייתם 

לכביש, העתקי תעודות הביטוח ופוליסות הביטוח המקיף שלהם וכן את רשימת הנהגים המועסקים על 

ת ידו ו/או קבלני המשנה, לרבות פרטים בדבר שמם הפרטי, שם המשפחה, שמות קודמים, מספר תעוד

זיהוי, מס׳ אישי בצה״ל, שנת הלידה, ארץ הלידה, שנת עליה, המען המלא וכן את העתקי רשיונות הנהיגה 

 שלהם והיתר הובלת חומרים מסוכנים.

המוביל מתחייב להוציא מיד ממסגרת השירות, כל כלי רכב שלדעת נציג החברה אינו עומד בדרישות  .2.15

ה הבלעדי כל נהג י דרישת נציג החברה על פי שיקול דעתהאמורות לעיל או בכל דין, וכן להרחיק מיד לפ

 וזאת מבלי שהחברה תישא בתשלום פיצויים כלשהם בגין דרישה זו. המועסק על ידו, 

 הזמנת הובלה .3

פנה החברה בפניה פרטנית כהגדרתה בכל עת שתידרש החברה לבצע הובלה במהלך תקופת ההסכם ת .3.1

, הפניה הפרטנית. עם קבלת דואר אלקטרוני או פקס , באמצעותבמוביל לאיש הקשרבמסמכי המכרז, 

  .לפניה ,בכתב ,במובילאיש הקשר יענה ימים לאחר מכן,  3 -ולא יאוחר מ

הודיעה החברה למוביל כי הצעתו הינה ההצעה הזולה ביותר שעות מהמועד בו  72 בתוך ההובלה תתבצע .3.2

 ובהתאם נבחרה לביצוע ההובלה בהתאם לשיקול דעתה של החברה.

, על פי שיקול המוביליםלאחד כהגדרתה במסמכי המכרז, החברה תהיה רשאית לפנות בפנייה פרטנית  .3.3

דעתה הבלעדי, וזאת לצורך קבלת שירות דחוף או מידי. פניות פרטניות נוספות ודומות ייעשו ככל הניתן 

 באופן מחזורי בין ספקי המסגרת הרלוונטיים. 

יהיה להעמיד נהגי משאית בעלי סיווג ביטחוני  המובילחוני, על מובהר, כי ככל ותידרש כניסה לגוף ביט .3.4

מתאים, וכי נהגי המשאית יכולים שידרשו לעמוד בסיווג ביטחוני לשם קבלת אישור הכניסה למתקן 

 .הביטחוני

ימים בשבוע ובמהלך השנה  7החברה תהיה רשאית לדרוש את אספקת שירותי ההובלה בכל שעות היממה  .3.5

 . כיפור()למעט ביום  כולה

שעות לפני מועד מתן שירות ההובלה, ימסור  24ידי המוביל, ולכל הפחות -לאחר קבלת הזמנת ההובלה על .3.6

 המוביל לחברה את מלוא פרטי ההובלה, לרבות סוג הרכב, מספרו ופרטי הנהג המבצע.

ידי אותם כלים, במסגרת שעות העבודה המותרות על פי -בעבור הובלה נוספת באותו יום שתיעשה על .3.7

מהמחיר  15%, לפי העניין, בהנחה של 2או ג' 1חוק, תשלם החברה בהתאם לטבלת המחירים במסמך ג'

 המוצע. 

   המוביל יעמיד לטובת ההובלה רכב הובלה מתאים לסוג הפסולת ולאופן אריזתה. .3.8

ל יעמיד במועד הנדרש לביצוע ההובלה את ציוד ההובלה מתאים למטען הרלוונטי, אשר יעמוד בכל המובי .3.9

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

 הזמנים האמורה בהודעה אשר תיקבע על ידי החברה ותאושר על ידי החברה. על המוביל לדאוג בהקדם
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האפשרי לתיקונה של כל תקלה ניהולית ו/או ארגונית ו/או טכנית הקשורה לביצוע השירותים והעלולה 

 לשבש את לוחות הזמנים של ההובלות. 

 החברה תהיה רשאית לדרוש כי ההובלה תתבצע באמצעות משאית בעלת וילון.  .3.10

יצוע ההובלה במועד המבוקש, היה ובשל נסיבות חיצוניות )שאושרו על ידי החברה( המוביל אינו זמין לב .3.11

"(, ויחולו עליו מוביל חליפי" :דורג במקום השני )להלן המחיר המוצע על ידותפנה החברה למוביל אשר 

 הוראות מפרט זה. התמורה למוביל החליפי תהיה בהתאם להצעתו.

במקרים של אי שביעות רצון משירותים  לעיל מובהר כי החברה תהא רשאית שלא לנהוג בהתאם לאמור .3.12

ו/או משיקולי זמינות ולוח זמנים ו/או מכל שיקול אחר, לרבות כל אמת  מובילקודמים שסופקו על ידי 

 .מידה נוספת/אחרת אשר תיקבע בבקשה הפרטנית

 ביטול הזמנה .4

המוביל  למוביל בדבר הביטול. SMS בהודעתאו פקס  ,נה תיעשה במשלוח דואר אלקטרוניביטול הזמ .4.1

 הודעת הביטול בהקדם האפשרי.  יאשר את קבלת

 העמסת פסולת  .5

עם הגעתו לאתר הפינוי, ייצור קשר נהג רכב ההובלה עם נציג האתר, ידווח לו על הגעתו ויבקש הכוונה  .5.1

 לעניין נקודת ההעמסה של הפסולת באתר הפינוי. 

הפסולת, ואולם  יצרןמובהר כי האחריות על המכלת הפסולת )ככל הדרוש( והעמסת הפסולת הינה על  .5.2

המוביל או מי מטעמו יהיה אחראי לעיגון הפסולת וכיסויה בהתאם לנדרש, ועליו יהיה לספק את ציוד 

מות הקשירה או הכיסוי המתאים לשם כך. המוביל או מי מטעמו יהיה אחראי לבדוק כי האריזות של

ותקינות, וכן יהיה אחראי לעגינתם, יציבותם ובטיחותם של המטענים על גבי הרכבים המובילים, וכן 

 לוודא כי החומר המסוכן אינו דולף. 

האמור איננו גורע מאחריותו המלאה והבלעדית של המוביל לוודא כי הפסולת מעוגנת לרכב ההובלה  .5.3

 בהתאם לדרישות כל דין. 

מוביל מידע לגבי אופן העבודה באזור, ידאג המוביל ליצור קשר מראש עם במקרים בהם לא נמסר ל .5.4

 החברה לשם היערכות לביצוע ההובלה. 

מובהר במפורש כי החברה לא תהיה אחראית כלפי המוביל בגין כל נזק או הוצאה או קנס שיוטל על  .5.5

או שירות ההובלה /המוביל, ככל שיתברר שההעמסה או עיגון הפסולת לרכב המוביל נעשו שלא כדין, ו

 הובלת הפסולת -ניתן שלא כדין. המוביל ישפה את החברה בגין כל הוצאה שתושת עליה, הנובעת מאי

 כמות הפסולת שתועמס לא תעלה על משקל הנשיאה המקסימלי המותר לרכב המוביל שהוזמן.  .5.6

ם החברה תשלממנו יבוצע הפינוי באתר  שעתייםעבור הליך העמסת פסולת שיימשך במשך למעלה מ .5.7

 .לשעה מע"מ₪ +  180למוביל תמורה בגין כל שעת המתנה בסך של 

 לפי דרישת החברה יישקל המוביל באתר הפינוי על ידי מאזני גשר של אתר הפינוי לפני ההעמסה ולאחריה. .5.8

מובהר כי על המוביל לדאוג לסימון ושילוט הרכב על חשבונו בהתאם לאמור בתוספת הרביעית לתקנות  .5.9

 זאת בכל משך ביצוע ההובלה ועד לפריקת המטען.  התעבורה, ו
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 נסיעה .6

נהג המוביל ידאג להצטייד בכל הרישיונות הנדרשים לטובת ביצוע ההובלה לפני ביצועה בפועל, לרבות  .6.1

 .הרישיונות וההיתרים האמורים לעיל

, התעבורה בתקנותהמוביל לוודא שנהגי המוביל אינם חורגים משעות הנהיגה המותרות  באחריות .6.2

 .1961-"אתשכ

המוביל ידאג לספק לכל נהג מכשיר טלפון נייד, והנהג ידאג להיות זמין כשעתיים לפני הגעתו לאתר הפינוי  .6.3

 ובכל משך ההובלה ועד להגעתו לאתר החברה בנאות חובב. 

המוביל ייסע בנתיב הקצר ביותר לאתר הפינוי ובין מפעל החברה בנאות חובב ויימנע ככל האפשר מסטייה  .6.4

 יב הנסיעה או מעצירות בדרך. מנת

משעת מסירת החומרים לידי רכב של מוביל לצורך ההובלה ועד פריקתם המלאה של החומרים מן  .6.5

המשאית, יהיה המוביל אחראי להובלת החומרים ליעדם ולמסירתם לגורם אשר אמור לקבל אותם. 

הבלעדית כלפי החברה מוסכם ומובהר כי במקרה של תקלה כל שהיא ברכביה יישא המוביל באחריות 

בשל כך, ויעמוד בכל התחייבויותיו כלפיה לרבות באמצעות העמדת רכב חלופי והעמסת הפסולת על הרכב 

 החלופי בהתאם לכל דין. הפרת הוראה מהוראות סעיף זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

ריקת החומרים חתימת איש הקשר או הנציג על תעודת המשלוח עם סיום ההובלה תהווה הוכחה לפ .6.6

 ולמסירתם על ידי המוביל כנדרש בהודעה.

 מהמסלול סטיות וללא, ומיד עם סיום ההובלה ישירות החברה מפעל לשערי להגיע המוביל על כי, מובהר .6.7

 . החברה נציג ידי על אחרת אושר בהם במקרים למעט, המתכונן

ההובלה, וכן על כל תאונה או הודעה על כל תקלה בציוד ההובלה בעת לחברה מתחייב למסור  המוביל .6.8

 אירוע חריג בהשתתפות המוביל.

לנציג חברה על כל אירוע חריג שאירע לנהג או לרכב  מכן לאחר ומיד, החוק לגורמי דיתיהמוביל ידווח במי .6.9

שעות למפקח על התעבורה  48ההובלה במהלך ההובלה. מבלי לגרוע מהאמור, על נהג המוביל לדווח תוך 

זוקו מיכלים, משטחי טעינה או שלדת רכב ההובלה, או על כל אירוע חריג שהתרחש על כל תאונה בה ני

 במהלך ההובלה או ההעמסה או הפריקה של החומר המסוכן. 

מטרים מבניין מגורים או ממבנה ציבורי,  400 -בכל מקרה לא יחנה נהג המוביל את הרכב במרחק קטן מ .6.10

 נין או למבנה האמורים או ממנו. אלא לצורך פריקה או טעינה של החומר המסוכן לב

 במרחק הנמצאהחברה תהיה רשאית להורות למוביל להעמיס פסולת חומרים מסוכנים מאתר פינוי נוסף,  .6.11

כל עצירה  בגיןמע"מ ₪ +  450ציר הנסיעה המקורי של המוביל. החברה תשלם למוביל סך של מ סביר

 באתר פינוי נוסף כאמור. על הובלה כאמור יחולו הוראות מפרט זה והוראות הסכם ההתקשרות. 

 פריקת הפסולת .7

עם הגעתו של המוביל ליעדו ידווח על כך הנהג לנציג החברה ויקבל ממנו הוראות לעניין מקום הפריקה.  .7.1

 המוביל ידאג לשקילת המשאית טרם הפריקה ולאחריה. 

 אחראי לשחרור העגינה של מיכלי הפסולת והחברה תהיה אחראית לפריקת הפסולת.  המוביל יהיה .7.2
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 חתימה וחותמת: __________________

עבור הליך פריקת פסולת שיימשך במשך למעלה משלוש וחצי שעות במפעל החברה תשלם החברה למוביל  .7.3

 מע"מ.₪ +  180תמורה בגין כל שעת המתנה )או כל חלק ממנה( בסך של 

 . 15:00מובהר כי על המשאית להגיע לשערי מפעל החברה לא יאוחר מהשעה  .7.4

 חניית לילה .8

ישאיר המוביל את רכב ההובלה בחניון , היה ושעת הגעת המוביל מאוחרת לשעות הפעילות של המפעל .8.1

ובאישור מראש והוא לא יהיה רשאי לחנות החברה ייעודי במפעל החברה לחניית לילה, בהתאם להנחיות 

 הציג את האישורים המתאימים לכך. אם רכב הובלה בחניון לילה אחר, אלאאת 

 . המוביל יהיה האחראי הבלעדי להבטחת שלומו ולהסדרי השהייה של נהג המוביל במקרים כאמור .8.1

המוביל יישא באופן בלעדי בכל הוצאה שתיגרם לו או לחברה כתוצאה מעיכובים שיחולו בהובלה והשארת  .8.2

  הרכב בחניית לילה.

 הובלת אריזות ריקות ללקוחות החברה .9

החברה תהיה רשאית לדרוש מהמוביל לבצע הובלות של אריזות ריקות מאתר החברה בנאות חובב ועד  .9.1

 לאתרי לקוחותיה בכל רחבי הארץ. 

 מע"מ ללא תלות במיקומו של אתר הלקוח.₪ +  450תהיה לעיל התמורה בגין כל הובלה כאמור  .9.2

מובהר כי מקרה בו מובילה המשאית ציוד של החברה ו/או אריזות ריקות שטופות, באחריות המציע  .9.3

 הזוכה, ובאחריותו בלבד, להחנות את המשאית במקום מוסדר, על פי חוק. 
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 חתימה וחותמת: __________________

 למתן שירותי משאית פלטה טופס הצעת מחיר - 1ג'מסמך 

יחס לכל אזור הנקוב על ידי ב המחייב , במחירבמסמכי המכרז, כמפורט שירותי משאית פלטהאני מציע להעניק 

 : שטח אזורי ההובלה מפורט להלן(כדלקמן )

 

 אזור הובלה
מספר הובלות 

 מוערך בשנה
בש"ח ון גג  מחיר

  להובלה בודדת

 "מחיר מחייב"
בש"ח להובלה 

)אין להציע בודדת 
מחיר העולה על 

 מחיר מחירון הגג(

  3,400 10 אזור א'

  2,900 55 ב'אזור 

  2,330 25 אזור ג'

  1,890 40 אזור ד'

  1,920 3 אזור ה'

  2,900 2 אזור ו'

  3,600 1 אזור ז'

  750 1 אזור ח'  

 

 טח אזורי ההובלהש

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

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

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

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

, ן קו הרוחב של אופקים )לא כולל( ובין קו הרוחב של ירוחם )כולל(השטח הגאוגרפי הכלול בי -אזור ה' 

 ושאינו כולל את אזור ח'.

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

 השטח הגאוגרפי הכלול בין קו הרוחב של מצפה רמון )לא כולל( ודרומה -אזור ז' 
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 חתימה וחותמת: __________________

אזור התעשיה נאות חובב או עבודות המתבצעות בחברה לשירות איכות  בתחום - חובב נאות -אזור ח' 

 .הסביבה

 הערות לעניין מילוי הצעת המחיר

הצעת המחיר כאמור לעיל היא עבור ביצוע הובלה אחת של פסולת מהאזור המפורט בסעיף הרלוונטי  .1

 ובל בפועל.  יש ומרהח, ללא תלות במשקל למפעל החברה בנאות חובבועד 

חל איסור על המציע לנקוב  " בטבלה.מחיר בש"ח להובלה בודדתאת העמודה " רקעל המציע למלא  .2

 -נקב המציע במחיר העולה על מחיר הגג להובלה בודדת . להובלה בודדתהגג  מחירבמחיר העולה על 

 .הצעתו תיפסל

מתחייב המציע . המפורטים בטבלה האזוריםאחד מהצעת מחיר עבור כל ב לנקובמובהר כי על המציע  .3

 באותו ההובלה מחיר -אילו מן האזורים המפורטים  לגבי מחייבמחיר ב נקב לא, כי מקום בו בזאת

 מחייבמחיר כלומר, אם המציע לא נקב ב ."בודדת להובלה"ח בש גג"מחירון ב מחירה יהיה האזור

 להובלה"ח בש גג"מחירון של  מחירה, ייראו בו כמי שהציע את אילו מן האזורים המפורטים לגבי

 אותו אזור.של " בודדת

מובהר כי הצעת המחיר מגלמת את כלל הפעולות שעל המציע הזוכה לבצע בקשר עם הענקת השירותים  .4

כל ההוצאות  כן תכלול הצעת המחיר את .ההובלההמפרט  -מסמך ב'  , לרבותבהתאם להוראות המכרז

בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן השירותים על פי הסכם  של המציע,

ההתקשרות, לרבות הוצאות הובלה, חומרים, ציוד, תשלומים לעובדים, ביטוחים, ערבויות וכל יתר 

ההוצאות הנלוות למתן השירותים. מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים ככל 

לו, לרבות מכס, בלו, מס קניה, וכיו"ב וכן שינויים בשיעורי מדד המחירים לצרכן ו/או התשומות שיחו

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

  .המפרט ההובלה -מסמך ב'  כמפורט ב הואמובהר כי נושא תשלום עבור שעות ההמתנה  .5

כי אין להוסיף הסתייגות לצד הצעת מחיר או כל הערה אחרת המתנה על הוראות המכרז או  מובהר .6

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

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

. מע"מ בשיעור החוקי ע"מהמחירים בטבלאות שלעיל ימולאו בשקלים חדשים בלבד ולא יכללו מ .7

מס  חשבוניתבתוקף במועד ביצוע התשלום יתווסף לתשלום שישולם לזוכה בכפוף להמצאת  שיהיה

 כדין. 

כי הערכת החברה את כמות ההובלות השנתית מהווה אומדן בלבד, ואין החברה  במפורשמובהר  .8

לא יהא בביצוע  לשהו.להזמין מהמוביל מספר הובלות כאמור באומדן או מספר מינימלי כ מחויבת

ו/או באי ביצוע כלל כדי לשנות את הצעת המחיר של המציע  לעילהיקף נמוך מן ההיקפים המוערכים 

אין בכל האמור במכרז כדי לחייב את החברה להזמין שירותים אלו או חלקם או  כי עוד מובהר .במכרז

 מקצתם מהזוכה. 
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 חתימה וחותמת: __________________

ן שצוי מחיר המחייבמה גבוהרשאי להציע מחיר  הספק מסגרת לא יהי מענה לפניה פרטנית, במסגרת .9

 .זהעל ידו בטופס 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

חתימה וחותמת   כתובת רשומה  ח.פ  שם המציע  תאריך

 המציע
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 חתימה וחותמת: __________________

 טופס הצעת מחיר למתן שירותי משאית רמסע/רכינה - 2ג'מסמך 

יחס לכל הנקוב על ידי בהמחייב , במחיר המכרז, כמפורט במסמכי רמסע/רכינהשירותי משאית אני מציע להעניק 

 : שטח אזורי ההובלה מפורט להלן(אזור כדלקמן )

 

 אזור הובלה
מספר הובלות מוערך 

 בשנה
בש"ח ון גג  מחיר

  להובלה בודדת

 "מחיר מחייב"
בש"ח להובלה 

)אין להציע בודדת 
מחיר העולה על 

 מחיר מחירון הגג(

  3,900 1 אזור א'

  3,600 5 אזור ב'

  2,900 1 אזור ג'

  2,100 40 אזור ד'

  2,300 1 אזור ה'

  3,300 1 אזור ו'

  4,150 1 אזור ז'

  950 48 אזור ח'

 

 טח אזורי ההובלהש

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

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

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

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

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

 ושאינו כולל את אזור ח'.

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

 השטח הגאוגרפי הכלול בין קו הרוחב של מצפה רמון )לא כולל( ודרומה -אזור ז' 
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 חתימה וחותמת: __________________

אזור התעשיה נאות חובב או עבודות המתבצעות בחברה לשירות איכות  בתחום - חובב נאות -אזור ח' 

 .הסביבה

 הערות לעניין מילוי הצעת המחיר

הצעת המחיר כאמור לעיל היא עבור ביצוע הובלה אחת של פסולת מהאזור המפורט בסעיף הרלוונטי  .1

 , ללא תלות במשקל הפסולת שתובל בפועל.  למפעל החברה בנאות חובבועד 

חל איסור על המציע לנקוב  " בטבלה.מחיר בש"ח להובלה בודדתאת העמודה " רקעל המציע למלא  .2

נקב המציע במחיר העולה על מחיר הגג להובלה בודדת . להובלה בודדתהגג  מחירבמחיר העולה על 

 .הצעתו תיפסל -

המציע מתחייב מובהר כי על המציע לנקוב בהצעת מחיר עבור כל אחד מהאזורים המפורטים בטבלה.  .3

 באותו ההובלה מחיר -אילו מן האזורים המפורטים  לגבי מחייבמחיר ב נקב לאבזאת, כי מקום בו 

מחיר כלומר, אם המציע לא נקב ב ."בודדת להובלה"ח בש גג"מחירון ב למחיר בהתאם יהיה האזור

 להובלה"ח בש גג"מחירון  , ייראו בו כמי שהציע את מחיראילו מן האזורים המפורטים לגבי חייבמ

 " באותו אזור. בודדת

מובהר כי הצעת המחיר מגלמת את כלל הפעולות שעל המציע הזוכה לבצע בקשר עם הענקת  .4

 המחיר אתכן תכלול הצעת  .ההובלההמפרט  -מסמך ב'  , לרבותהשירותים בהתאם להוראות המכרז

כל ההוצאות של המציע, בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן השירותים 

על פי הסכם ההתקשרות, לרבות הוצאות הובלה, חומרים, ציוד, תשלומים לעובדים, ביטוחים, 

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

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

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

 ההצעה.

  .הובלההמפרט ה -מסמך ב' במובהר כי נושא תשלום עבור שעות ההמתנה הינו כמפורט  .5

כי אין להוסיף הסתייגות לצד הצעת מחיר או כל הערה אחרת המתנה על הוראות המכרז או  מובהר .6

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

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

. מע"מ בשיעור החוקי בלבד ולא יכללו מע"מהמחירים בטבלאות שלעיל ימולאו בשקלים חדשים  .7

מס  חשבוניתבתוקף במועד ביצוע התשלום יתווסף לתשלום שישולם לזוכה בכפוף להמצאת  שיהיה

 כדין. 

כי הערכת החברה את כמות ההובלות השנתית מהווה אומדן בלבד, ואין החברה  במפורשמובהר  .8

לא יהא בביצוע  ו מספר מינימלי כלשהו.להזמין מהמוביל מספר הובלות כאמור באומדן א מחויבת

ו/או באי ביצוע כלל כדי לשנות את הצעת המחיר של המציע  לעילהיקף נמוך מן ההיקפים המוערכים 

אין בכל האמור במכרז כדי לחייב את החברה להזמין שירותים אלו או חלקם  כי עוד מובהר .במכרז

 או מקצתם מהזוכה. 
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 חתימה וחותמת: __________________

ן שצוי מחיר המחייבמה גבוהרשאי להציע מחיר  הספק מסגרת לא יהי מענה לפניה פרטנית, במסגרת .9

 .על ידו בטופס זה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

חתימה וחותמת   כתובת רשומה  ח.פ  שם המציע  תאריך

 המציע
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 חתימה וחותמת: __________________

 תמסגרהסכם  –' דמסמך 

 2022נחתם ביום ________לחודש ________שנת נערך וש

 

 :בין

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ 

 520036450ח.פ. 

 40מרחוב יצחק שדה, 

 אביב-תל

 "(החברה)להלן: "

 ;מצד אחד     

 :ספק המסגרת לבין

________ 

 ________תאגיד/עוסק מספר 

 ______מרחוב 

 _______ עיר

 "(הקבלן)להלן: "

 ;מצד שני

 

שירותי הובלת פסולת מסוכנת  ,מעוניין לספק לחברה והקבלן, הקבלן מאת לקבלוהחברה מעוניינת   הואיל

 "(;המכרז"להלן: ) מסגרת ולשם כך פרסמה את מכרז "(,תיםוהשיר)להלן: "

מצהיר, לאחר שקרא את כל מסמכי המכרז, כי יש בידו את כל ו במכרז, נבחר כספק במסגרת הקבלןו והואיל

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

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

 את השירותים בהתאם לתנאי ההסכם;

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

 ;כאחת ההצעות הזוכות

 ;וברצון הצדדים להסדיר את התחייבויותיהם ההדדיות לביצוע השירותים, והכל כמפורט בהסכם זה והואיל

   

 אשר על כן, הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 כללי .1

 להסכם זה, הנספחים לו ומסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. המבוא .1.1
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 חתימה וחותמת: __________________

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

 . פרשנות

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

ל האמור בהסכם. במקרה של סתירה בין ההסכם ובין מסמכי סתירה זו, יגבר האמור בנספח ע

 .במכרזהמכרז )כהגדרתם להלן(, יגבר האמור 

 הקבלן, או היה צריך לגלות, סתירה בין אחת מהוראות ההסכם למשנה, או שהיה הקבלןגילה  .1.4

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

בדבר  -בכתב למנהל והמנהל ייתן הוראות בכתב  הקבלןיפנה  -מפרש כהלכה את ההסכם  קבלןהאין 

 הפירוש שיש לנהוג לפיו, וזה יהיה הפירוש המחייב בין הצדדים.

 בהסכם זה תהא למונחים הבאים המשמעות שלהלן: .1.5

מסמכי "

 "המכרז

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

 , על נספחיהם;המסגרתהסכם  -' דמסמך והצעת המחיר,  -' ג

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

 או כל חלק ממנו;

" או הממונה"

 "המפקח"

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

 ;םאו חלק ם, כולהשירותיםמתן הסכם זה מטעם החברה ולפקח על 

 או "הקבלן"

   "המסגרת ספק"

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

לפעול בשמו ומטעמו בכל הנוגע למתן השירותים כהגדרתם להלן 

 ;חלק מהשירותיםאו ולרבות הפועלים בשמו או עבורו למתן כל 

ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או אלה  הקבלןעובדיו של  – "הקבלןעובדי "

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

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

 קבלני משנה;

"פנייה פרטנית 

 ת"ולקבלת הצע

 

המכרז,  כמפורט במסמכי שירותפנייה לקבלת הצעות לאספקת  –

תועבר לספקי המסגרת הרלוונטיים בהתאם לסוג השירותים אליהם ש

נבחרו, ואשר כל ספקי המסגרת תחת שירותים אלה יידרשו להשיב לה 

עד המועד שייקבע בה. הפנייה תכלול את כל הפרטים הדרושים לצורך 

 ;הגשת הצעה

"מענה לפנייה 

פרטנית לקבלת 

 הצעות"

המסגרת הרלוונטיים במענה לפנייה הפרטנית ההצעה אשר יגישו ספקי  –

 ;לקבלת הצעות

 חובב;-תעשייתי נאות-מתקן החברה בפארק אקו – "המפעל"
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 חתימה וחותמת: __________________

 2001-חומר מסוכן כהגדרתו בתקנות שירותי הובלה, תשס"אפסולת  – "פסולת"

  .7-, ו1"( אך למעט חומר מסוכן מקבוצות תקנות ההובלה)"

 ההסכם: נספחי .1.6

  הצעת הזוכה במכרזמסמכי  - 'נספח א

 תנאי תשלום  - 'נספח ב

 ביטוחנספח   - 'נספח ג

 התחייבות על שמירת סודיות ועל הימנעות מניגוד עניינים  - 'נספח ד

 נוסח ערבות ביצוע  - ה' נספח

 נוסח ערבות ביצוע הזמנה  - 1'הנספח 

 נספח חירום  -נספח ו' 

 נספח בטיחות -נספח ז' 

 ההתקשרות .2

במסמכי מתקשרים בזאת בהסכם למתן השירותים למשך תקופת ההסכם, כמפורט  הקבלןוהחברה  .2.1

 .מסמך ב'לעמוד בכל הוראות  הקבלן. באחריות ההובלהמפרט  -במסמך ב' המכרז ו

הוגדר צורך בפניה פרטנית לפי הגדרת החברה, היא תעביר לספקי המסגרת תחת סוג השירותים  .2.2

דעתה, בקשה לקבלת הצעות לביצוע עבודות  המבוקש, מעת לעת, ובהתאם לצרכיה ולשיקול

 פרטניות.

באחריות ספק המסגרת לעדכן את החברה בדבר שינויים בדרכי יצירת הקשר עמו לצורך העברת  .2.3

פניה פרטנית. פניה פרטנית יכולה להיעשות באמצעות דוא"ל או בטלפון )במקרים שיוגדרו על ידי 

 כדחופים(.   העבודה מזמין

וזאת , הפרטנית בפניהיכלל ילהציע מחיר בהתאם לפירוט והמפרט המדויק שספק המסגרת מתחייב  .2.4

לקבלת ההצעות הפרטנית, לכתובת הדוא"ל או מספר הפקס שצוין  בפניה ייקבעעד המועד אשר 

 בפניה. 

, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת המוביליםלאחד , החברה תהיה רשאית לפנות בפנייה פרטנית .2.5

דחוף או מידי. פניות פרטניות נוספות ודומות ייעשו ככל הניתן באופן מחזורי לצורך קבלת שירות 

 בין ספקי המסגרת הרלוונטיים

 -במקרים בהם נדרש שירות בדחיפות, אשר לגביו לא ניתן לאמוד את מחירו אלא לאחר בחינה  .2.6

ר לכל . החברה תנהל רישום באופן שיאפשר פניה כאמובפניה מיוחדתהחברה תפנה לאחד המציעים 

לספק  שירות דחוף לראשונה יועבר -שני ספקי מסגרת יש במקרה בו  ,המציעים באופן הזה )לדוגמה

תחייב הספק לבצע את הנדרש ייועבר לספק ב'(. בעת פניה מסוג זה  -ה ישניהפעם בדחוף  שירותא', 

צוע מיידי ידי. במידה והודיע הספק בעת הפניה כי אין בידיו את המשאבים הנדרשים לבייבאופן מ

 תועבר הפניה לספק אחריו ברשימה. 
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 חתימה וחותמת: __________________

יצוין כי החברה שומרת על זכותה לקבוע במסמכי הבקשה הפרטנית דרישות נוספות מספקי  .2.7

ביצוע עבודה  ,אחריות, דרישות לסוג מסוים של ציוד ,טוחיות מיוחדותידרישות ב לרבות, המסגרת

 וכיוצא בזה. נלוות

 .אמות מידה איכותיות במסגרת הבקשה הפרטניתכמו כן, החברה תהיה רשאית לקבוע  .2.8

מובהר כי החברה תהא רשאית שלא לנהוג בהתאם לאמור במקרים של אי שביעות רצון משירותים  .2.9

קודמים שסופקו על ידי ספק המסגרת ו/או משיקולי זמינות ולוח זמנים ו/או מכל שיקול אחר, 

 ת.לרבות כל אמת מידה נוספת/אחרת אשר תיקבע בבקשה הפרטני

ידוע לספק כי ייתכן ובחלק מהבקשות הפרטניות יידרש ספק המסגרת לספק לחברה את השירותים  .2.10

ב(, בעצמם ו/או בליווי קבלני משנה "מתן אחריות וכיוצהדרכה, בליווי עבודות נוספות )כגון: 

מטעמם, ובמקרה זה יפרט ספק המסגרת בהצעתו כל נתון אשר יידרש לחברה לצורך קבלת החלטה 

 הבחירה בספק המסגרת אשר יעניק את השירותים. בדבר 

לספקי המסגרת בבקשה לביצוע עבודות תהא רשאית מעת לעת לפנות כמו כן, ידוע לספק כי החברה  .2.11

קרה מוב ו/או לקבלת כל שירות נלווה אחר, בהתאם לצרכיה של החברה, מסוגים מיוחדיםנוספות 

מסוג יכולת לביצוע עבודה שיש להם  מסגרת לספקיזה לא תהיה חובת מענה לפניה פרטנית אלא רק 

 ., ואשר מעוניינים לבצע את העבודותזה

 ת.והפרטנית לקבלת הצע בפניה שתיקבעהצעת ספק המסגרת תהא בתוקף לתקופה  .2.12

, כולם או חלקם, על מנת לקבל הבהרות ו/או השלמות המסגרת החברה תהא רשאית לפנות לספקי .2.13

 שתתאפשר השוואה בין ההצעות שיוגשו.למענה לפנייה הפרטנית וזאת על מנת 

מתחייב בזאת לתת את השירותים במועד על פי הזמנת החברה, במקצועיות  המסגרת ספק .2.14

המהווה חלק  - ההובלהולשביעות רצונה של החברה, הכל כאמור בהסכם זה, בנספחיו ובמפרט 

 בלתי נפרד מהסכם זה. 

פרטניות לקבלת הצעות בהיקף כלשהו ו/או בכלל,  פניותמובהר כי החברה אינה מתחייבת להעברת  .2.15

 ואינה מתחייבת להיקף השירותים שיימסר בפועל לביצוע ספקי המסגרת.

מובהר כי השירותים, חלקם או כולם, יוזמנו מהספק במהלך תקופת ההתקשרות מעת לעת ועל פי  .2.16

לך תקופת . בכלל זאת, אין בהזמנות החברה במהובהתאם לשיקול דעתה צרכי החברה בפועל

ההסכם כדי לחייבה באופן כלשהו ביחס להזמנות נוספות, והיא תהיה רשאית בכל עת להגדיל או 

 להקטין את היקף השירותים הנדרשים מהספק ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

מצהיר בזאת כי אין ולא תהיה לו כל טענה או תביעה כלפי החברה ביחס להיקף  המסגרת ספק .2.17

 מהחברה במהלך תקופת ההתקשרות.  השירותים שיוזמנו בפועל

 יעמוד בלוחות הזמנים של אספקת השירותים כפי שתיקבע החברה.  ספק המסגרת .2.18

 .מתחייב לספק את השירותים רק עבור הזמנות חתומות ומאושרות על ידי החברהספק המסגרת  .2.19

לא  .בהתאם לצו תחילת עבודה והמפרט המאושר ע"י החברהאת השירותים  יספקספק המסגרת  .2.20

 צו תחילת עבודה.בביצוע העבודות ובמתן השירותים ללא המסגרת יחל ספק 
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 חתימה וחותמת: __________________

 צו תחילת עבודהשבוצעה ללא אספקת השירותים עבור  תמורהכל  לספק שולםתלא מובהר כי  .2.21

וכן עבור פריטים שלא  ,על ידי הגורמים המוסמכים בחברה מאושר ,, לפי הענייןמפרט/כתב כמויותו

 הוזמנו במפורש.

המוזמנים אך ורק בתיאום מראש מול הגורם המוסמך  השירותיםמתחייב לספק את  המסגרתספק  .2.22

 בחברה. 

חודשים, שתחילתה במועד  12לתקופה של  היאעם כל אחד מספקי המסגרת  ההתקשרותתקופת  .2.23

תקופות  (3) שלושבשייקבע ע"י החברה. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות 

עם כל  - "(תקופת ההתקשרות המוארכת)להלן: "חודשים או חלק מהם  12נוספות, כל אחת בת 

תקופת ההתקשרות תוארך כאמור ללא צורך במתן הודעה . ספק מסגרת באופן נפרד ובלתי תלוי

ימים  30מצד החברה, וזאת אלא אם כן הודיעה החברה לספק כי לא תוארך תקופת ההתקשרות, 

תקופת ההתקשרות, לפי העניין. הוארכה תקופת ההתקשרות, יחולו כל הוראות ההסכם  לפני תום

  ויתר מסמכי המכרז גם על תקופת ההתקשרות המוארכת.

( יום 30למרות האמור לעיל, החברה תהיה רשאית לבטל הסכם זה בהודעה מראש של שלושים ) .2.24

יה הסכם זה בטל ומבוטל לכל דבר מכל סיבה וללא חובת הנמקה או הסבר. ניתנה הודעה כאמור, יה

לא תהיה כל טענה או תביעה כלפי החברה בגין כך, למעט  ולספקועניין בתום תקופת ההודעה, 

 התמורה המגיעה לו עבור שירותים שביצע עד למועד סיום ההסכם. 

ו/או מי מטעמו לפעול בהתאם להוראות  הספקמובהר כי במהלך תקופת מתן השירותים יידרש  .2.25

 .האתר הבטיחות של החברה, וכל הוראה אחרת אשר תחול לגבי מבקרי

 להלן.את התמורה כמפורט  ספקבגין ביצוע השירותים המפורטים תשלם החברה ל .2.26

או כפי שנקבע  ב' מסמךלהתאם בשהתחייב יעמוד בלוחות הזמנים של ביצוע השירותים כפי  ספקה .2.27

 . כנית עבודה מפורטת מאושרתותבו יתבפניה הפרטנ

 הקבלןוהתחייבויות  הצהרות .3

 מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן :  הקבלןמבלי לגרוע מיתר התחייבויותיו בהסכם זה, 

הוא מקיים ומתחייב להמשיך ולקיים את התנאים בכלל ותנאי הסף בפרט, המפורטים במסמכי  .3.1

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

 התחייבויותיו על פיהם ובמועדים הנדרשים לפי הרמה הנדרשת בהוראות הסכם זה.

הוא בעל המיומנות, הניסיון והידע הדרוש, ברשותו כוח אדם מיומן ומקצועי, וכן ברשותו כל  .3.2

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

 מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל שינוי במצב דברים זה. ספקבמיומנות ובמומחיות. ה

יבצע את השירותים בנאמנות, במומחיות, במקצועיות וביעילות מקובלים, לפי מיטב הנוהג  הוא .3.3

-דרשים עלהמקצועי, לשביעות רצונה של החברה, ועל פי כל הוראות הסכם זה, במועדים ובהיקף הנ

 ידי החברה.

יבצע את כל העבודות בהתאם להסכם זה, לשביעות רצונה המוחלט של החברה, וימלא לצורך  הוא .3.4

 זה אחרי כל הוראותיו של המפקח, בין שהן מפורטות בהסכם ובין שאינן מפורטות בהסכם.
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את מתחם , וככל שרלוונטי מצהיר בזאת כי ניתנה לו ההזדמנות לבדוק, לפני הגשת הצעתו הקבלן .3.5

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

 הסיכויים והאפשרויות האחרות העלולות להשפיע על הצעתו.

פי כל דין, ובפרט -ועובדיו העוסקים במתן השירותים הם בעלי כל האישורים הנדרשים על הקבלן .3.6

יספק את השירותים המפורטים  הקבלןרותים מושא מכרז זה. אישורים להפעלת עסקו ומתן השי

בהסכם זה על נספחיו, הכול בהתאם לכל הדינים, ההיתרים, הרישיונות, ההוראות והנהלים 

הנוגעים לעניין, לרבות בנושאי בטיחות ובנושאי ביטוח. מוסכם בזאת, כי השגת כל הכיסויים 

ועל חשבונו בלבד והם בגדר תנאי  ספקבאחריות ה הביטוחיים, ההיתרים, הרישיונות וכיוצ״ב יהיו

 לתחילת מתן השירותים.

הרי אלה ימצאו  -פי דין, לשם ביצוע השירותים -שיידרשו היתרים או רישיונות נוספים, על ככל .3.7

פי ההסכם, והוא מתחייב להציגם בפני החברה -בידיו ויהיו תקפים למשך כל תקופת ההתקשרות על

 לפי דרישה.

ישורים הנדרשים מרשויות מע"מ ומס הכנסה לרבות אישור ניהול פנקסי חשבונות כל הא בידיו .3.8

 ורשומות במע"מ וכן אישור לפטור מניכוי מס במקור.

יעסיק עובדים בהתאם להוראות הדין, ובכלל זאת ישמור ויקיים  הקבלןמתן השירותים  במסגרת .3.9

ליו ו/או על עובדיו, הנוגעים את כל החוקים, התקנות וההסכמים הקיבוציים, ככל שכאלה חלים ע

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

 לכך. 

יום לאחר  14 -יש באפשרותו להתחיל את מתן השירותים מיד עם חתימת הסכם זה ולא יאוחר מ .3.10

 הודעת הזכייה.

 הקבלןוידוע לו שהתמורה שתשולם לו היא התמורה המלאה והסופית עבור מתן השירותים לחברה,  .3.11

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

תשומות, שינויי חקיקה או הטלת מיסים ו/או היטלים לאחר מועד תחילת ההתקשרות, וכל אלה 

 וישולמו על ידו.  ספקחשבון היהיו על 

הוא יפעל להסרת כל תביעה ו/או דרישה שתופנה לחברה מצד ג' בגין השירותים שסיפק לחברה  .3.12

 ויישא עבור החברה בכל תשלום הנובע מאותה תביעה ו/או דרישה לרבות הוצאות אותו הליך. 

חלקה, ו/או הסכם מתחייב שלא להסב או להעביר בדרך אחרת את זכייתו לאחר, כולה או  הקבלן .3.13

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

 ומהסכם זה לאחר, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.

פי דין, בין מכוח הסכם ובין מכוח התחייבות אחרת -אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, בין על .3.14

לו, לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, ואין בחתימתו על ההסכם או בביצוע כלשהי ש

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

התקבלו אצלו כל ההחלטות התאגידיות הנדרשות לצורך התקשרותו בהסכם זה, וכי החתומים  .3.15

 . ספקמטעמו על ההסכם רשאים לחייב בחתימתם את ה
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והוא מתחייב להמציא  1976-א מנהל ספרים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל״והו .3.16

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

 החוק הנ״ל, על פי דרישה. 

למלא אחר הוראות  הספקעל פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב  הספקמבלי לגרוע מאחריות  .3.17

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

 מתחייב להכיר ולשמור אחר הקוד האתי של החברה, המפורסם באתר הוא .3.18

services.co.il-www.enviro. 

 ושהפרתמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי סעיף זה, על כל סעיפי המשנה, הוא סעיף מהותי  .3.19

 .תהווה הפרה יסודית של ההסכם

 בטיחות, רישיונות והיתרים .4

יבצע את השירותים בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להוראות החברה. בכלל זאת יהיה  הקבלן .4.1

 אחראי לתחזוקתם השוטפת של כלי הרכב ולתקינותם על כל המשתמע מכך.

או התעודות הנדרשים, תהא החברה רשאית, /או ההיתרים ו/לא חידש הקבלן איזה מהרישיונות ו .4.2

היפרע ממנו בגין כל הנזקים לאת ערבות הביצוע ואף מטעם זה בלבד, לבטל את ההסכם, לחלט 

 שייגרמו לה, לרבות בגין החלפת הקבלן באחר.

יסופקו אך ורק על ידי כלי רכב המורשים על פי דין לבצעם ועל פי הרישיון שניתן להם.  השירותים .4.3

 בכלל זאת כלי הרכב לא יחרגו מהמשקל ההעמסה המקסימלי שנקבע עבורם ולא יובילו ו/או ישרתו

 חומרים אלא על פי ההיתרים שניתן להם.

יודיע לנציג החברה על כל תקלה ו/או אירוע בטיחותי אחר שהתרחש במהלך ביצוע  הקבלן .4.4

 מידי. באופןהשירותים, 

על פי הסכם זה, תהא לנציג החברה הסמכות לבדוק הקבלן מבלי לגרוע מן האמור לעיל ומאחריות  .4.5

אינם ראויים לביצוע השירותים על פי תנאי הסכם זה ולפוסלם במידה ומצא כי הקבלן  רכביאת 

 ועל פי כל דין. 

עפ״י הסכם זה, יעשה שימוש אך ורק ברכבים בעלי כל האישורים הקבלן בקיום התחייבויותיו של  .4.6

והרישיונות הנדרשים לכך עפ"י כל דין, תקינים ופועלים כנדרש, מצוידים בכלל הציוד הנדרש עפ"י 

 .שנים 10 -כל דין, ואשר גילם, בכל נקודות זמן בהתקשרות, אינו יותר מ

אם יידרש לכך על ידי החברה, מכל סיבה מתחייב בזה להחליף את מי מהעובדים מטעמו, הקבלן  .4.7

שהיא ובאופן מידי, וזאת ללא כל חבות שהיא מצד החברה. מבלי לגרוע מהאמור, לפי דרישת 

משנה מטעמו ו/או מי מטעמו  קבלןו/או  המוביללתר עבודתו של כל עובד מטעם החברה תופסק לא

בין היתר אך לא רק בשל מעורבות באירוע בטיחות, אי יכולת להציג תעודת  -ללא חובת הנמקה 

 יושר, עבר פלילי, עברות תנועה וכיו״ב. 

יהיה אחראי להנהגת ולהטמעת שיטות עבודה בטיחותיות ולבצע את השרותים על פי כללי הקבלן  .4.8

 .המקובליםהבטיחות 

 אי לכך שהעובדים מטעמו ינהגו במיומנות, בזהירות ובהתאם להוראות החוק.אחר הקבלן .4.9

http://www.enviro-services.co.il/
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יישא באחריות המלאה למהימנות ויושרם האישי של עובדיו ו/או קבלני המשנה הקבלן מוסכם כי  .4.10

מטעמו, והוא מתחייב לפצות את החברה ו/או עובדיה ו/או כל צד ג' במקרה של גניבה ו/או הפרת 

 יתרחש על ידם. אמון ו/או נזק כלשהו ש

מתחייב שכל עובדיו ו/או מי מטעמו ינהגו במהלך ביצוע השירותים במקצועיות, בזהירות הקבלן  .4.11

 ובבטיחות, וכן ינהגו בעובדי החברה ו/או מי מטעמה בנימוס ובאדיבות.

אשר עתידים לבצע את הנהגים לידי נציג החברה את רשימת הקבלן מיד עם כריתת הסכם זה יעביר  .4.12

כולל כתובתו של כל נהג, מספר תעודת הזהות, הסמכות שונות אשר ברשותו של העובד ) ההובלות

יעדכן את החברה הקבלן וכל נתון נוסף שיידרש( לטובת קבלת אישור על העסקתו מקב"ט החברה. 

באופן מידי בכל מקרה של הפסקת עבודה של עובד או גיוס עובד חדש לטובת ביצוע השירותים. 

עבר בדיקה ביטחונית ולא קיבל אישור מתאים על ידי קב״ט החברה מראש לא  מובהר כי עובד שלא

 יוכל לבצע את השירותים.

יביא לידיעת החברה כל מקרה בו יהיה בידיו מידע על עבירות של מי מעובדיו על חוקי הקבלן  .4.13

 התעבורה, לרבות שלילת רשיון, הטלת נקודות ברשיון הנהיגה, קנסות והגבלות מכל סוג שהוא.

כמו כן מתחייב ליידע את החברה על כל שינוי משמעותי במצבו הבריאותי של מי מעובדיו, העלול  .4.14

 להשפיע על תפקודו של הנהג.

ו/או עובדיו לשטח מפעל החברה תהיה אך ורק הקבלן מוסכם בזאת בין הצדדים כי כניסתו של  .4.15

ליהם ההוראות, לביצוע השרותים, בהתאם להוראות הסכם זה ולא לכל מטרה אחרת ויחולו ע

מתחייב בזאת במפורש לבצע הקבלן התקנות והנהלים החלים בשטח המפעל. מבלי לגרוע מהאמור, 

 מיד כל הוראה של החברה, ללא יוצא מן הכלל, בקשר עם השהייה בשטח המפעל.

לקיים את הוראות הבטיחות בעבודה וכי כל עובדיו הקבלן מבלי לגרוע מכלליות האמור, מתחייב  .4.16

 מטעמו ימלאו אחר הוראות כל דין בקשר עם הוראות אלה. ו/או מי 

מתחייב לנהוג על פי הוראות הבטיחות של החברה, להביא לידיעת כל עובדיו וכל הפועלים הקבלן  .4.17

מטעמו את הוראות הבטיחות הנ״ל ולוודא כי ההוראות הובנו על ידם וכי הם פועלים בהתאם להן. 

אשר לא הודרך בהוראות הקבלן ובד ו/או אדם מטעמו של מתחייב כי לא יכניס למפעל כל ע הקבלן

 הבטיחות האמורים.

ענון בטיחות בתאום עם מחלקת הבטיחות ומחלקת הדרכה של החברה ימתחייב לבצע רהקבלן  .4.18

 אחת לכמה חודשים לפי דרישת החברה, ובהתאם לתכניות הדרכת הבטיחות של החברה.

המפעל. שימוש בטלפון סלולארי לא יעשה אלא מנועים מעישון לחלוטין בתחומי הקבלן עובדי  .4.19

 בשטח הקפיטריה.

או מי מטעמו יחרוג מאיזו מהוראות הבטיחות הנזכרות לעיל או הוראות הבטיחות של  והקבלןהיה  .4.20

מתחייב  הקבלןמכל הזכויות והסעדים העומדים לחברה עקב הפרה זו,  החברה, ומבלי לגרוע

 כדלקמן: 

מתחייב לפעול הקבלן לאחר קבלת התראה ראשונה על חריגה כל שהיא מהוראות הבטיחות,  .4.20.1

לתיקון החריגה לאלתר בהתאם לאמור במכתב ההתראה שיקבל מממונה הבטיחות של החברה 

  או מי מטעמו.
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מתחייב לשלם  הקבלןלאחר קבלת התראה שנייה על חריגה כל שהיא מהוראת הבטיחות,  .4.20.2

, וזאת מבלי שיהא צורך לתת 1,000$מראש ללא הוכחת נזק בשיעור של לחברה פיצוי מוסכם 

 התראה נוספת. 

מתחייב לנהוג על פי  הקבלןלאחר קבלת כל התראה נוספת מעבר להתראות המפורטות לעיל,  .4.20.3

 החלטות ועדת הבטיחות של החברה, לרבות יישום החלטות בדבר הפסקת מתן השירותים.

משטח אתר הפינוי. קיבל  הקבלןברה להורות על סילוק רכבי כי בכל עת תהיה רשאית הח מובהר .4.21

דקות  30-הודעה כאמור, ידאג לסלק את רכב המוביל מהאתר בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהקבלן 

 לאחר מכן.

 תמורה  .5

על ידו במענה לפניה בפועל תשלם החברה את התמורה כפי שננקבה  הקבלן שיבצע כל הובלהעבור  .5.1

והכל הפרטנית להגשת הצעות או בהתאם למחיר מחייב שנקבע על ידו במסמך ג' למסמכי המכרז, 

 "(.התמורהלהסכם זה )" נספח ב'בבתוספת מע"מ כדין ובכפוף לתנאי התשלום המפורטים 

שבוצעו בפועל על ידו  ההובלותפירוט  ה, ובלחברה חשבונית ערוכה כדין הקבלןבתום כל חודש יגיש  .5.2

ועבר לגזבר תאושר תיבדק על ידי נציג החברה, וככל שת ״(. החשבוניתהחשבוןבאותו חודש )להלן: ״

 החברה לאישור.

 תוצמד למדד המחירים לצרכן בהתאם להוראות הבאות : מובילל התמורה – תנאי הצמדה .5.3

 .לא תוצמד התמורה והיא תהא בהתאם למחירי הצעתו 1.4.2023ליום עד  .5.3.1

בשנים העוקבות, לרבות בתקופות האופציה, ככל  בינואר 1 ובכל 1.4.2023-החל מה .5.3.2

שימומשו, תתבצע הצמדה של התמורה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם בחודש בו בוצע 

(, וביחס למדד הבסיס שהיה ידוע במועד חתימת הסכם זה. מובהר כי ינוארעדכון ההסכם )

 1 -ועד ל בינואר 1 -אורך שנת ההתקשרות החל מהההצמדה האמורה תהא תקפה לכל 

 בשנה העוקבת, ולא יתבצע עדכון תמורה ו/או הצמדה על בסיס חודשי. בינואר

בהתאם לאישור כדין  הקבלןתנכה החברה מס במקור בשיעור המס בו חב  לקבלןמכל תשלום  .5.4

 בשיעור המס המקסימלי. -שיומצא על ידו לחברה, ובהעדרו של אישור כאמור 

מאחריותו ו/או כדי לגרוע מזכות  הקבלןאין בתשלום התמורה, בחלקה או במלואה, כדי לשחרר את  .5.5

 .בגין רשלנות, ביצוע לקוי, מרמה וכיוצ"ב הקבלןהחברה להעלות טענות כנגד 

הוא סופי ומוחלט וכולל בתוכו תשלום  לקבלןמוסכם ומוצהר במפורש כי סכום התמורה שישולם  .5.6

צאות, הציוד, אגרות הרישוי, ביטוח, הובלה, מתן שירותי אחריות, שינויים עבור כל התשומות, ההו

)כולל רווח נאות( ושל עובדיו, וכן כל הוצאה אחרת  ספקבשערי מטבע וכן שכר העבודה של ה

לא יהיה רשאי לדרוש כל תשלום נוסף בגין ביצוע השירותים  הקבלןהדרושה למתן השירותים, ו

כאמור. כל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג החלים או אשר יחולו בעתיד על השירותים על פי 

 וישולמו על ידו. הקבלןהסכם זה יחולו על 
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לא יעמדו טענות עיכבון ו/או שיעבוד ו/או קיזוז מכל סוג שהוא, על כל רכוש, נכס או תשלום  לקבלן .5.7

מכל סוג במסגרת מתן השירותים, והללו יושבו או ישולמו ללא תנאי לחברה מיד עם דרישתה 

כל  לקבלןהראשונה. החברה תהיה רשאית )אך לא חייבת( לקזז או לנכות מהסכומים המגיעים 

סכומים שעל  הקבלןלה לפי הסכם זה, וכן תהיה רשאית לקזז או לנכות מתשלומי סכום שיגיע 

לנכות לפי כל דין, כגון מיסים היטלים ותשלומי חובה אחרים. שילמה החברה תשלומים  הקבלן

 .לקבלן, יהוו אלו תשלומים כדין הקבלןכאמור בשם 

 הפרה ופיצויים .6

ם זה לאלתר במקרה של הפרה יסודית של על אף האמור לעיל, החברה תהיה רשאית לסיים הסכ .6.1

ימים  3התראה בכתב על ההפרה והוא לא תיקנה בתוך  לקבלן, ובלבד שניתנה הקבלןההסכם על ידי 

 ממועד קבלתה.

יום ממועד קבלת הודעה על כך  7את ההסכם בהפרה שאינה יסודית, ולא תיקנה תוך  הקבלןהפר  .6.2

 מהחברה, תחשב הפרה כאמור להפרה יסודית.

 ה יסודית של ההסכם תהיה כל אחת מאלה: הפר .6.3

ביצוע את השירותים לשביעות רצונה של -איחור באופן עקבי במתן השירותים ו/או אי .6.3.1

 החברה או מי מטעמה; 

אספקת שירותים בטיב או באיכות שאינה תואמת את דרישות החברה, כפי שהועלו  .6.3.2

 במכרז זה וכפי שיוגדר על ידי נציג החברה;

בקשה למתן צו פירוק או צו כינוס נכסים, או שמונה הקבלן שה נגד במקרה בו )א( הוג .6.3.3

או שהתקבלה  ספקכונס נכסים זמני או קבוע לרכושו, )ב( מונה מפרק או מפרק זמני ל

הגיש הצעה להגיע להסדר עם נושיו או אם ניתן קבלן החלטה על פירוקו, או )ג( אם ה

 לגביו צו להקפאת הליכים; 

או אם בוצעה פעולה כלשהי מטעם משרד  הקבלןבמקרה שהוטל עיקול על רכוש  .6.3.4

 30, והעיקול או הפעולה האמורה לא הוסרו בתוך הקבלןההוצאה לפועל לגבי רכוש 

 ימים; 

 הפסיק את מתן השירותים או הסתלק מביצוע הסכם זה;שהקבלן במקרה  .6.3.5

כם זה ו/או המכרז בקשר עם חתימת הסהקבלן במקרה שיתברר שהצהרה כלשהי של  .6.3.6

לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע על החלטת שהקבלן אינה נכונה או 

 החברה להתקשר עמו מלכתחילה;

או  במסמך ב'הקבלן שהתחייב אליהם  אספקת השירותהפרה חוזרת ונשנית של זמני  .6.3.7

 העולה על שלוש פעמים )לא רצופות(. בפנייה הפרטנית

הם סעיפים מהותיים שהפרתם  12-10, 9, 8, 6 ,4.2 ,2יל, מובהר כי סעיפים מבלי לגרוע מהאמור לע .6.4

 תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

בחרה החברה לבצע את השירותים בעצמה במהלך תקופת ההסכם לאור התרחשות אחד או יותר  .6.5

וחשבון, במסגרתו יובאו בחשבון, בין -מהמקרים המפורטים לעיל, תערוך החברה בין הצדדים דין

היתר, ההוצאות והתשלומים שהוציאה החברה לשם מתן השירותים על ידה, וכן ההפסדים 
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ל הצורך לבצע את השירותים בעצמה. מבלי לגרוע מכל סעד העומד לזכותה, והנזקים שנגרמו לה בש

 .הקבלןתהא החברה רשאית לקזז סכומים אלה או חלקם ישירות מחשבון 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין חובה על החברה לבצע את השירותים בעצמה, או  .6.5.1

ה זכאית לדרוש והיא תהי קטן זה,בכל דרך אחרת, בכל מקרה של פעולה לפי סעיף 

 לקיים את ההסכם ו/או לתקן את ההפרה. מהקבלן 

אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מכל זכות וסעד אחרים העומדים לרשות החברה על פי  .6.5.2

 . הקבלןדין ו/או הסכם זה במקרה של הפרת התחייבות כלשהי של 

ויים מוסכמים ישלם לחברה פיצ הקבלןמבלי לגרוע מכל סעד העומד לזכות החברה, מוסכם כי  .6.6

 מראש ללא הוכחת נזק, בשל ההפרות המפורטות להלן: 

מצא שהאיחור  חרג הקבלן מלוח הזמנים שקבעה החברה לעניין ההובלה, ונציג החברה .6.6.1

 500לקבלן סך של , נהגיו או מי מטעמו, ינוכה מהתמורה המגיעה הקבלןנגרם באשמת 

 עבור כל שעת איחור )או כל חלק ממנה(. ₪ 

מצא שהאיחור  מלוח הזמנים שקבעה החברה לעניין ההובלה, ונציג החברההקבלן חרג  .6.6.2

, והחריגה כאמור דרשה מהחברה לבצע שינוי , נהגיו או מי מטעמוהקבלןנגרם באשמת 

בשעות העבודה המקובלות אצלה או בכוח האדם הדרוש לה לטובת פריקת הרכב, ינוכה 

 ₪.  2,000ור החברה, בתוספת מהתמורה המגיעה לקבלן סך עלות השינויים כאמור עב

שנים בניגוד  10ו/או משאית אשר גילה עולה על  סיפק הקבלן כלי ו/או שירות לא תקין .6.6.3

יפעל הקבלן לתקן את מחדלו תוך שעתיים. אם לא יתוקן המחדל תוך  להוראות המכרז,

, 2לחברה פיצוי מוסכם בסך השווה לעלות שעת השירות כפול  הקבלןשעתיים ישלם 

שעה, עד השעה הרביעית. בגין כל שעה נוספת מעבר לשעה הרביעית ישלם  כלעבור 

 , עבור כל שעה. 4לחברה פיצוי מוסכם בסך השווה לעלות שעת השירות, כפול הקבלן 

 ישלם, ההתקשרות את לסיים החברה בחרה בעקבותיה יסודית הפרה הקבלן הפר .6.6.4

 ₪.  500,000 של סכום לחברה הקבלן

שאלה האם בוצעה הפרה מההפרות המפורטות לעיל אם לאו בכל מקרה של מחלוקת ב .6.6.5

 .וקביעתו תהיה סופית ומכרעת נציג החברהיכריע 

או לגבותם  לקבלןאת סכום הפיצויים המוסכמים מכל תשלום שיגיע  לנכותהחברה תהא זכאית  .6.7

הפיצויים המוסכמים מהתשלומים  ניכויבכל דרך חוקית אחרת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

 מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.  הקבלןאו גבייתם בדרך אחרת, לא ישחררו את  לקבלןהמגיעים 

הצדדים מצהירים כי סכומי הפיצוי הנקובים לעיל הם סבירים בנסיבות העניין ומשקפים נכונה את  .6.8

 הערכת הנזק שייגרם לחברה עקב הפרת ההסכם כאמור לעיל. 

ביצוע משביע רצון של -פיצויים בשל אי מהספקמור לעיל לא יפגע בזכותה של החברה לתבוע כל הא .6.9

השירותים או בעד הפרה אחרת כלשהי של תנאי הסכם זה בהתאם לאמור בו, או על פי כל דין. למען 

הסר כל ספק, הטלת פיצויים מוסכמים כאמור לא תגרע מכל זכות ו/או טענה ו/או סעד ו/או תרופה 

 זכאית החברה. להן 
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אינו  לקבלןתשלום הפיצויים המוסכמים כאמור לעיל, או ניכויים או קיזוזים מסכומים המגיעים  .6.10

מהתחייבותו להשלים את השירותים ומכל התחייבות אחרת לפי ההסכם ו/או לפי  הקבלןפוטר את 

 כל דין. 

 אחרים וקבלנים קבלני משנה .7

 על ידי לביצוע זה בהסכם הכלולות העבודות מכלל מסוימות עבודותהקבלן יהיה רשאי למסור  .7.1

. החברה על ידי ומראש מוקדם בכתב לאישור בכפוף זאת ידו, אך על יבחרו אשר קבלני משנה

 הבלעדי.  הדעת שקול לפי מוצע, וזאת משנה קבלן כל לדחות או לאשר תרשאי תהא החברה

נספחיו,  זה, על חוזה עפ"י הקבלן על החלות ההתחייבויות כל תחולנה הקבלן של משנה קבלן כל על .7.2

 המפקח. להוראות להישמע יהיה ועליו

 הקבלןהחברה תהיה רשאית לחזור בה בכל עת מהרשאתה לעניין העסקת קבלני משנה בכל עת.  .7.3

 .החברה או/ו מהמפקח לכך דרישה קבלת עם כלשהו, מיד משנה קבלן עבודות את להפסיק מתחייב

 רשאית לבצע ביקורת אצל קבלן המשנה בכל עת.  תהאהחברה  .7.4

החברה תהיה רשאית לדרוש מהמוביל או מי מטעמו להיות נוכח במהלך ביצוע השירותים, גם אם  .7.5

 אלה מתבצעים על ידי קבלן משנה.

 מכל כתוצאה החברה או/ו המפקח כלפי כלשהי טענה או/ו תביעה בכל לבוא זכאי יהיה לא הקבלן .7.6

 בדרישת יהיה לא כן המשנה, וכמו קבלן עבודת הפסקת עם בקשר בהם שעמד הוצאה או נזק

 העבודות.  להשלמת הקבוע הזמנים כלשהו בלוח לשינוי היתר מתן המפקח, כאמור, משום

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי האמור לעיל, על הקבלן להבטיח כי על כל קבלן משנה אחר תחולנה  .7.7

הוא ימלא אחריהם. על הקבלן לכלול בכל חוזה שיעשה בינו כל התחייבויות הקבלן לפי החוזה וכי 

לבין קבלן משנה בקשר עם ביצוע חוזה זה הוראות המבטאות את האמור לעיל והמבטיחות את 

 ביצוען.

 חוזה נשוא בעבודות נכללות שהן , ביןבפרויקט מהעבודות חלק למסור עת בכל תרשאי תהא החברה .7.8

 . אחרים ניםשאינן נכללות, לקבל ובין זה

המזמין ולתת להם את כל העזרה  מטעםהקבלן מתחייב לשתף פעולה עם הקבלנים האחרים  .7.9

וההקלות המתקבלות על הדעת ולא לעשות ולא להרשות כל פעולה העלולה להפריע את ביצוען 

  התקין של עבודות הקבלנים האחרים ואלה הבאים מכוחם.

 כל לפי או/ו זה חוזה לפי מהתחייבויותיו לןהקב את לשחרר לעיל כדי זה בסעיף האמור בכל אין .7.10

 שלו. המשנה לקבלני שימסור העבודות של נאות ומדויק לביצוע מלאה באחריות ישא דין, והקבלן

 הסבת ההסכם .8

רשאי להסב לאחר את ההסכם, או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור  הקבלןאין  .8.1

 לאחר כל זכות לפי ההסכם, אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש.

רשאי למסור לאחר את ביצוע העבודות על פי הסכם זה, כולן או מקצתן, אלא בהסכמת  הקבלןאין  .8.2

כרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם החברה בכתב ומראש, ואולם העסקת עובדים, בין שש

 משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת ביצוע העבודות או חלקן לאחר.
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מאחריותו  הקבלן, אין ההסכמה האמורה פוטרת את , כאמור לעילנתנה החברה את הסכמתה .8.3

ל מבצעי העבודות, יישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל ש הקבלןומהתחייבותו לפי ההסכם ו

 באי כוחם ועובדיהם, בקשר להסכם זה.

מתחייב בזאת, התחייבות יסודית, שלא להקים או לייסד חברה או כל גוף משפטי אחר  הקבלן .8.4

ולהעביר לו בדרך כלשהי, כל זכות שהיא בקשר עם ההסכם, אלא אם כן קיבל לכך מראש את 

 לא צורך בנימוק כלשהו.הסכמת החברה בכתב. החברה תוכל לסרב ליתן הסכמתה ל

החברה מצידה רשאית להסב את חיוביה ו/או זכויותיה לפי הסכם זה, כולם או מקצתם, בכל שלב  .8.5

של ביצוע ההסכם לכל אדם ו/או תאגיד או לפצלם בין מספר בני אדם ו/או תאגידים, הכל לפי ראות 

 או הזכויות כנ"ל./כל טענה ו/או תביעה בקשר להסבת החיובים ו ספקעיניה בלבד ולא תהיה ל

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי סעיף זה, על כל סעיפי המשנה, הוא סעיף מהותי שהפרתו  .8.6

 תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 ההסכם ביצוע ערבויות .9

, ימציא הספק כתב ערבות חדש כאמור בסעיף זה בעל ביצוע ערבות ה שליום טרם פקיעת 60עד  .9.1

. עם המצאת ערבות ש"ח, לפי העניין 150,000או  ₪ 100,000 של סכוםבחודשים נוספים,  14-תוקף ל

שהמציא ביצוע ערבות כל סעיף זה יחול בשינויים המחויבים על  זאת יוחזר לו כתב הערבות הקודם.

בכל מקרה, הספק יהיה מחויב להפקיד בידי החברה ערבות ביצוע שתוקפה לפחות הספק לחברה. 

 . לאחר תוקף ההסכם עד חודשיים

החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, לדרוש מאת הספק הזוכה בפנייה הפרטנית להמציא  .9.2

 לפקודת, בישראל וידוע מוכר בנק ידי על שניתנה ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותניתלחברה 

בסך  - הזמנהערבות ביצוע  - 1'הנספח בנוסח  ,החתימה של הבנק מורשיבידי  חתומה, החברה

שייקבע על ידה ולתקופה שתיקבע על ידה. מובהר כי סכום הערבות יחושב באחוזים מסכום ההזמנה 

  ממנה. 10%ולא יעלה על 

, ימציא הספק כתב ערבות חדש כאמור בסעיף זה בעל ערבות ביצוע ההזמנהיום טרם פקיעת  60עד  .9.3

. עם המצאת ערבות זאת יוחזר לו יתשנקבע לה בפנייה הפרטנ סכוםבחודשים נוספים,  14-תוקף ל

שהמציא כל ערבות ביצוע ההזמנה סעיף זה יחול בשינויים המחויבים על  כתב הערבות הקודם.

שתוקפה  הזמנה הספק לחברה. בכל מקרה, הספק יהיה מחויב להפקיד בידי החברה ערבות ביצוע

 . לפי המאוחראו ההסכם לפי הפנייה הפרטנית,  לפחות עד חודשיים לאחר תוקף ההסכם

 הנותוחזר הקבלן ידי על השירותים למתן תיוכערבו נהתשמש וערבות ביצוע ההזמנה הביצוע ערבות .9.4

או ביטולו כדין  סכם שהתגבש בעקבות הפנייה הפרטניתה של פקיעתו לאחרודשים ( ח2)שני  לקבלן

לפי המוקדם, או לאחר השלמת התחייבויות הקבלן לחברה לפי המאוחר, ובכפוף לזכותה של 

 במקרה של הפרה שיפר הקבלן את התחייבויותיו. מהןהחברה לחלט כל סכום 

אף האמור, במקרה בו קיימים לחברה ולקבלן סוגיות פתוחות, לרבות אך לא רק, הליך המתקיים  על .9.5

, עד פי דרישת החברה יוארכו עלת הבנקאית בידיה של החברה, ואף יוהערבו וישאר בבית המשפט,

 . יהיהסוגימים לאחר הסדרת  30לתום 
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את  לחלטבמועד, תהא זכאית החברה  ןתוקפ ךת כאמור או לא יואריוהערבו יוחלפולא  אם .9.6

ת וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו תהא זכאית החברה על פי הסכם זה ו/או על פי כל יוהערבו

 דין. 

, ללא התראה מוקדמת בכל עת בה יפר ןאו חלק ןת, כוליותהא רשאית לממש את הערבו החברה .9.7

הקבלן תנאי מתנאי ההסכם, וכן תהיה רשאית לעכב בידיה, או לזקוף, לפי שיקול דעתה, כל סכום 

 תיוהערבו כי מובהרת, כנגד כל חוב של הקבלן כלפיה, אף אם לא הגיע מועד פירעונו. יוומדמי הערב

 .גובהם בהוכחת צורך ללא לחברה שייגרמו נזקים עבור מוסכם כפיצוי תהווה

, מתחייב הקבלן להמציא לחברה, מיידית, ערבות ןאו מקצת ןת, כוליוהחברה את הערבו מימשה .9.8

. דינה של הערבות הבנקאית , לפי הענייןכום הערבות האחרוןבנקאית חדשה ומעודכנת לגובה ס

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

 ההסכם, או הסתיים תוקפו מכל סיבה שהיא, והקבלן לא נותר חייב לחברה כל סכום שהוא בוטל .9.9

 ת. יוהערבו, תחזיר החברה לקבלן את לפי שיקול דעתה הבלעדי

ת כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הקבלן במקרה של מימושה או יובגובה הערבו אין .9.10

 בכל מקרה שהוא. 

 .ההסכם של יסודית הפרה תהווה הקבלן ידי על זה סעיף הפרת .9.11

 בין הצדדים יחסים .10

עצמאי לכל דבר וענין ואין בהסכם זה או בהסכם  קבלןכלפי החברה הוא מעמד של  הקבלןמעמדו של  .10.1

ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה  הקבלןו/או עובדי  הקבלןמעביד בין -אחר כדי ליצור יחסי עובד

מצהיר בזאת כי בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה הוא  הקבלןכלשהם ועובדיהם לבין החברה. 

המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של  עצמאי וכי עליו בלבד תחול האחריות ספקפועל כ

פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לעובדיו, בין במישרין ובין בעקיפין, 

כתוצאה מתאונה שאירעה בעת מתן השירותים ובקשר אליה או בשעת הליכה/נסיעה לעבודה וחזרה 

ו/או עובדיו ו/או  ספקמהתחייבויותיו של ה ממנה, לרבות כל הנובע תוך כדי או עקב ביצוע או מחדל

 מי מטעמו על פי הסכם זה.

את התחייבויותיו על פי הסכם  הקבלןהצדדים מצהירים ומאשרים בזה כי העובדים שיבצעו מטעם  .10.2

בלבד או עובדיו של קבלני משנה ככל שיהיו, וכי הם יהיו נתונים  הקבלןזה הינם עובדיו של 

, והוא יישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים הקבלןהמלאים של להוראותיו, פיקוחו והשגחתו 

 בהעסקתם לפי כל הסכם, הסכם קיבוצי רלבנטי, צו הרחבה, נוהג, חוק וכל דין.

מתחייב למלא כלפי כל עובדיו ובקשר לכל עובדיו, שיועסקו על ידו בביצוע העבודות נשוא  הקבלן .10.3

ל פיהם, חוקי הבטיחות בעבודה והתקנות על הסכם זה, את כל הוראות חוקי העבודה והתקנות ע

 פיהם, לרבות הסכמים קיבוציים ו/או כל הוראת חוק עתידית.

לשלם לכל עובדיו לפחות את שכר המינימום כקבוע  הקבלן בכלליות האמור, מתחייבמבלי לפגוע  .10.4

 .1987-בחוק שכר מינימום, התשמ"ז

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרי שבמידה ויקבע בעתיד, על ידי גורם מוסמך כלשהו, כי בתקופת  .10.5

מעביד וכי על -ו/או מי מטעמו לבין החברה יחסי עובד הקבלןחלותו של הסכם זה התקיימו בין 

ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו שכר ותנאים נוספים המתחייבים על פי כל דין,  לקבלןהחברה לשלם 
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על פי הסכם זה יחשבו כהלוואה צמודת ערך  ספקכם על הצדדים כי כל התשלומים שקיבל המוס

ו/או עובדיו ו/או  ספקונושאת ריבית וכי יערך חישוב מחדש של הסכומים שהיה על החברה לשלם ל

, 1987 -מי מטעמו כעובד על פי שכר השווה לשכר המינימום כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז 

ק אחר שיבוא במקומו, שחל בתקופת ההסכם, כפי ששונה מעת לעת, וכי כל סכום עודף או כל חו

יוחזר על ידו מייד עם קבלת הדרישה הראשונה מהחברה כשהוא צמוד למדד  הקבלןשקיבל 

המחירים לצרכן ונושא ריבית שנתית לרבות פיגורים שתהיה נהוגה מעת לעת בבנק לאומי לישראל 

 וריים העומדים ביתרת חובה חריגה שלא נפרעה לאחר דרישה.בע"מ לגבי חשבונות דביט

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ו/או מכל סעד העומד לחברה על פי ההסכם ו/או הדין, החברה תהיה  .10.6

ו/או לעכב כל תשלום  הקבלןרשאית לקזז את הסכומים המגיעים לה מכל תביעה ו/או דרישה של 

 ומוחלט של חובו לחברה כאמור בסעיף זה.עד לפרעון מלא ולסילוק סופי  לקבלןהמגיע 

החברה תהיה זכאית בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה בהם מועסקים  .10.7

 וזאת כדי לוודא את ביצועו של סעיף זה. הקבלןעובדי 

 הצדדים מצהירים ומסכימים כי הוראות סעיף זה יחולו במשך כל תקופת ההסכם ולאחריה. .10.8

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי סעיף זה, על כל סעיפי המשנה, הוא סעיף מהותי שהפרתו   .10.9

 תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 אחריות  .11

יישא באחריות מלאה ומוחלטת לכל הוצאה, הפסד, תאונה, חבלה, אובדן, קלקול  הקבלןמוסכם כי  .11.1

רם לחברה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה או נזק שהוא, ישיר או עקיף, לגוף, רכוש או אחר, שייג

ו/או לקבלני המשנה  ספק)לרבות נציג החברה ו/או מי מטעמו( ו/או לצד ג' כלשהו, ו/או לעובדי ה

אחראי לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמו או מטעמו, כתוצאה ממעשה  הקבלןולכל מי ש

שירותים או בקשר אליהם, מצדו, עובדיו, , תוך כדי, או עקב, או במהלך מתן ההקבלןאו מחדל של 

 שלוחיו, וכל אלה הנתונים למרותו.

משחרר בזאת את החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה, מכל אחריות או חובה שהיא  הקבלן .11.2

בקשר לכל הוצאה, הפסד, תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק שהוא, ישיר או עקיף, לגוף, רכוש 

ו/או  לקבלןלישי כלשהו ו/או לחברה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או או אחר, שייגרם לצד ש

אחראי לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא  הקבלןולכל מי ש הקבלןו/או לציוד  הקבלןלעובדי 

בשמו או מטעמו, בקשר לכל תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק שאירעו כתוצאה ממעשה או מחדל 

ו עקב, או במהלך מתן השירותים או בקשר אליהם, מצדו, עובדיו, שלוחיו, , תוך כדי, אהקבלןשל 

וכל אלה הנתונים למרותו, בין אם נגרמו באקראי, היו תוצאה של פעולה או מחדל הכרחיים או 

 צפויים מראש, ובין אם נגרמו מחמת תאונה בלתי נמנעת.

ין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה, מיד עם דרישתה, בג הקבלן .11.3

, או כל הפסד ו/או כל תשלום שיהיה עליה לשלם בשל תביעה שתוגש הקבלןממעשה או מחדל של 

נגד החברה ו/או פסק דין שיינתן כנגדה ו/או בכל מקרה שהחברה תחויב בתשלום כל סכום כאמור 

ורו במעשה או במחדל ו/או במקרה שיושת עליה קנס או תשלום חובה מנהלי או שיפוטי אחר, שמק

מתחייב לשלם כל סכום כאמור, במקום החברה או לחברה, וכן, לשאת  ספקכאמור. ה הקבלןשל 

בכל ההוצאות שנגרמו לחברה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורך דין. החברה מצידה מסכימה 

 להתגונן בכל תביעה כאמור, ביחד איתה או במקומה, כפי שתחליט החברה.  לקבלןלאפשר 
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מתחייב שלא לעשות כל דבר שיש בו משום נזק, מפגע, מכשול, מטרד או הפרעה לרבים ו/או  בלןהק .11.4

אחראי לכך שכל מפגע או  הקבלןלצד שלישי כלשהו, ובפרט לחברה ולעובדיה בשטח מפעל החברה. 

בין שנגרם כתוצאה מתאונה ובין אם  –נזק שייגרם על ידו ו/או בקשר עם השירות בשטחי החברה 

יסולק ו/או יתוקן באופן מיידי על  – הקבלןינו פעולה הכרחית לשם קיום התחייבויות הנזק ה

 הקבלןבאופן יעיל ולשביעות רצונה של החברה ו/או רשות מוסמכת. לא סילק  הקבלןחשבונו של 

בתוך זמן סביר, תהיה החברה רשאית לסלק את המפגע  –לפי העניין  –את המפגע או תיקן את הנזק 

ישלם לחברה כל הוצאה שתוציא החברה למטרה  הקבלן, והקבלןו/או לתקן את הנזק על חשבונו של 

ביצוע תשלומים כאמור יזכו את החברה, בין היתר, בזכות להיפרע -זאת מיד עם דרישתה. אי

בין בדרך של קיזוז או עיכוב תשלומים, ובין בכל אמצעי חוקי אחר שתמצא לנכון, בנוסף  ןהקבלמ

 לכל סעד אחר העומד לזכותה. 

לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת  הקבלןסיומו של הסכם זה לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריות  .11.5

 מהסכם זה ו/או מהשירותים שביצע.

מתחייב לקיים את הוראות פקודת הבטיחות בעבודה  הקבלןכי, לפגוע באמור לעיל, יובהר  מבלי .11.6

וכן הוראות כל דין הנוגע לבטיחות, בהתאם לעניין, וכן לעבוד בהתאם  1970-)נוסח חדש(, תש"ל

 לתוכנית העבודה של החברה, לעניין בטיחות בעבודה, כפי שתאושר על ידי משרד העבודה. 

ה תעשייתית, אשר קיימים בה חומרים מסוכנים וכן חבר היאמצהיר, כי ידוע לו שהחברה  הקבלן .11.7

מתקנים הנדסיים שונים והוא מתחייב להעסיק אך ורק עובדים אשר בריאותם תקינה ומאפשרת 

 עבודה בתנאי החברה. 

בזה את החברה מכל אחריות כלפיו ו/או  הקבלןלפגוע בכל דבר אחר האמור בהסכם זה, פוטר  מבלי .11.8

חייב לפצות את החברה בגין כל הוצאה שתגרם לה, מכל מין וסוג בגין עובדיו ו/או מטעמו, והוא מת

 ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו עקב השהות בתחומי החברה כאמור. לקבלןכל נזק שיגרם 

מתחייב לבצע את כל התחייבויותיו בהתאם להסכם זה באופן שימנע, ככל הניתן, כל הפרעה  הקבלן .11.9

 ליתר הפעילויות הקיימות בסביבתו.

אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם תוך כדי ביצוע העבודה, בין שהנזק או הקלקול נגרמו  בלןהק .11.10

באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה, יתוקן על חשבונו הוא באופן היעיל 

ביצוע -. אילפקח על העבודהביותר לשביעות רצונו של המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים 

בין  הקבלןיזכו את החברה, בין היתר, בזכות להיפרע מ הקבלןים כאמור בסעיף זה על ידי התיקונ

בדרך של קיזוז או עיכוב תשלומים, ובין בכל אמצעי חוקי אחר שתמצא לנכון, בנוסף לכל סעד אחר 

 העומד לרשותה.

נזק  את החברה מכל אחריות לכל הקבלןמבלי לפגוע ביתר הוראות הסכם זה ונספחיו, משחרר  .11.11

או של  הקבלןשיגרם לו או למי מעובדיו או למי מעובדי החברה או לצד ג', וכן לציוד או רכוש של 

החברה או של צד ג', עקב הפרת הוראות סעיף זה, והוא מתחייב לשפות את החברה בגין כל הוצאה 

 שתגרם לה עקב כך. 

המשנה, הוא סעיף מהותי שהפרתו מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי סעיף זה, על כל סעיפי  .11.12

 תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
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 נזיקין לעובדים .12

מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא  הקבלן .12.1

 כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ביצוע העבודות. הקבלןבשרותו של 

 שהפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.הוא סעיף מהותי  מובהר כי סעיף זה .12.2

  הקבלןביטוח על ידי אחריות ו .13

יישא באחריות המלאה וישפה את החברה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או ההוצאה מכל סוג  הקבלן .13.1

שהוא, אשר ייגרמו לחברה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל 

 ו/או מי מטעמו במסגרת הסכם זה. הקבלןו/או מי מעובדי  הקבלןשל 

למלא אחר הוראות  הקבלןעל פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב  הקבלןמבלי לגרוע מאחריות  .13.2

 ".'ג'נספח " המצורף להסכם זה ומסומן כ"נספח הביטוחהביטוח המופיעות ב"

מהותי שהפרתו  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי סעיף זה, על כל סעיפי המשנה, הוא סעיף .13.3

 תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 פיקוח על ידי נציג החברה  .14

אין לראות בזכות הפיקוח על ביצוע העבודות שניתנה לנציג החברה, אלא אמצעי בקרה עבור החברה  .14.1

 יקיים את ההסכם בכל שלביו במלואו. הקבלןלהבטיח, כי 

 ממילוי מלוא מהתחייבויותיו כלפי החברה לפי תנאי הסכם זה. הקבלןהפיקוח הנ"ל לא ישחרר את  .14.2

 ביטחון .15

משנה מטעמו  ספקהשירות מתחייב להפסיק מיד את עבודתו של כל עובד מעובדיו ו/או של  נותן .15.1

פי שיקול דעתה הבלעדי -המועסקים בביצוע השירותים, אם החברה תדרוש זאת מכל טעם שהוא )על

 ללי בטחון הנהוגים בחברה.של החברה(, וכן לפעול על פי כ

 סודיות .16

ו/או מי מטעמו ישמור על סודיות מוחלטת בין בכתב או בעל פה, ביחס לכל מידע בקשר  הקבלן .16.1

לחברה, לא יגלה לצד ג' כלשהו ולא ישתמש במידע, פרטים או נתונים כלשהם שיגיעו לידיעתו, 

מתחייב שלא לפגוע  וי מטעמו/או מ הקבלןבמישרין או בעקיפין, תוך כדי ולאחר תקופת ההסכם. 

 במוניטין של החברה.

ו/או מי מטעמו מתחייב בזאת, כי במשך תקופת ההסכם ולאחריה,  הקבלןלאמור לעיל,  בנוסף .16.2

, החברהישמור בסודיות מוחלטת ולא יגלה בין בכתב ובין בעל פה, כל מידע שיש בו סוד מסחרי של 

 ובין השאר:

ין בעל פה, ביחס לכל מידע סודי ו/או חסוי, ישמור על סודיות מוחלטת בין בכתב וב .16.2.1

לרבות תכנית, חומר, מסמך עיוני, מסמך מדעי או מסמך מעשי אשר כולל מידע סודי 

 "(, אשר יגיעו לידיו ו/או לידיעתו במסגרת ההסכם.מידעו/או חסוי של החברה )להלן: "

הנוגע לשיטות ישמור על סודיות מוחלטת, בין בכתב ובין בעל פה, ביחס לכל מידע  .16.2.2

 הביצוע של השירותים אותם מעניקה החברה.
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על סודיות מוחלטת, בין בכתב ובין בעל פה, ביחס לכל מידע הנוגע למאגר לקוחות  ישמור .16.2.3

 החברה, לרבות שמותיהם של הלקוחות וכל הפרטים הקשורים בהם. 

הינו בגדר מידע עסקי מטעמו מאשר כי ידוע לו ומוסכם עליו כי המידע הנזכר לעיל,  מיו/או  הקבלן .16.3

, יתרון החברהידי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו, -שאינו נחלת הכלל ואינו ניתן לגילוי בנקל על

 עסקי על מתחריה וכי החברה נוקטת באמצעים סבירים לשמור על סודיותו. 

 ו/או מי מטעמה כי המידע הנ"ל הנו בגדר מידע מהותי לחברה. הקבלןכן מאשר  .16.4

 . 'דנספח יחתום על נספח שמירת הסודיות והימנעות מניגוד עניינים המצורף להסכם זה כ הקבלן .16.5

 שונות .17

בלעדיות, וכי החברה רשאית לפי שיקול דעתה  לקבלןומובהר שאין בהסכם זה בכדי להקנות  מוסכם .17.1

 הבלעדי להתקשר עם קבלנים אחרים לצורך קבלת השירותים. 

מצהיר כי אין לו ו/או לעובדיו ו/או לקבלני משנה מטעמו כל זכות או רשות לייצג את החברה  הקבלן .17.2

 או להתחייב בשמה בכל נושא או עניין.

שום ויתור, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה, או מתן ארכת זמן לעשייה או הימנעות מעשיית  .17.3

זכויותיהם לפי הסכם זה ולא יהוו  מהסכם זה, לא ייחשבו כוויתור של הצדדים על כמתחייבפעולה 

 מניעה לתביעה על ידם, אלא אם כן נעשה ויתור כזה במפורש ובכתב. 

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

חבות  לבין החברה ו/או כמטילת אחריות או הקבלןו/או עובדי  הקבלןטיב היחסים המשפטיים בין 

מאחריותו ו/או  הקבלןעל פי הסכם זה או על פי כל דין על החברה, ו/או כמשחררת את  הקבלןשל 

 משנה את אחריותו על פי הסכם זה או על פי כל דין. 

כל שינוי וכל תיקון של הסכם זה יחייב את הצדדים רק אם נערך בכתב, ייחתם על ידי שני הצדדים  .17.5

 שינוי או תיקון להסכם זה. ויצוין בו במפורש כי הוא מהווה 

יהיה זכאי לקבל על  הקבלןהחברה תהיה רשאית לעכב תחת ידה מתוך הכספים ו/או התשלומים ש .17.6

יהיה חייב לה מכל סיבה שהיא ו/או כל סכום ו/או תשלום  הקבלןזה, כל סכום ו/או חוב ש הסכםפי 

על פי  הקבלןייבויותיו של הנתבע ו/או נדרש ו/או עלול להיתבע או להידרש ממנה בקשר לקיום התח

הסכם זה, לרבות התנהגותו ומחדליו, עד שתסולק באופן סופי התביעה ו/או הדרישה, לרבות סכום 

מסכים כי החברה תהא רשאית לקזז כל חוב ו/או  הקבלןשנובע מהוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד. 

רה לרבות תשלומים יהיה זכאי לקבל מהחב הקבלןתשלום ו/או שיפוי כאמור כנגד כל תשלום ש

 בגין עבודה במסגרת הזמנת רכש נפרדת. לקבלןהמגיעים 

ו/או על פי כל דין  1974 -לחוק הסכם קבלנות תשל"ד 5מוותר על זכותו לעיכבון על פי סעיף  הקבלן .17.7

 וכן מוותר על זכות הקיזוז. 

שהוא,  לא יהא רשאי להמחות ו/או להעביר את חיוביו בהתאם להסכם זה לכל צד שלישי הקבלן .17.8

אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב. לצורך סעיף זה, תחשב כהמחאה גם כניסה לשותפות עם אדם 

 .הקבלן, או ביצוע השירותים על ידי תאגיד שאיננו מתכנןהשליטה ב העברתאחר, 

מעני הצדדים הם המענים המופיעים במסמכי המכרז, וכל הודעה אשר תשלח בדואר רשום מצד  .17.9

כם זה או בקשר אליו למענים האמורים תחשב כאילו נמסרה לתעודתה בתום על פי הס למשנהואחד 
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שעות מעת מסירתה למשלוח בדואר רשום בישראל. הודעה אשר נמסרה ביד או נשלחה  72

בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני לפי הפרטים המופיעים במסמכי המכרז תחשב כנמסרת במועד 

ור מסירה במועד המסירה, ולגבי דואר אלקטרוני המסירה ובלבד שלגבי פקסימיליה התקבל איש

 מסירת ההודעה. -לא התקבלה הודעה אוטומטית על אי

אביב סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור -מסכימים כי לבתי המשפט המוסמכים בתל הצדדים .17.10

 ו/או הנובע מהסכם זה.

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 הקבלן החברה

_________________ _________________ 
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 במכרזהזוכה ספק המסגרת מסמכי הצעת  -נספח א' 
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 תנאי תשלום -נספח ב' 

התשלומים יתבצעו רק כנגד קבלת חשבונית מס מקור מודפסת או דיגיטאלית במשרדי החברה  .1

"( או לחילופין חשבון עסקה )לספקים שבידיהם אישור רשויות המס להפקת חשבון עסקה חשבונית)"

לדוגמא: בעלי מקצועות חופשיים וכד'(. מחשבון העסקה ינוכה מס במקור בהתאם להוראות החוק 

 ולאישור שיומצא על ידי הקבלן. 

אותו החודש. החשבונות יוגשו חשבונות יוגשו עבור כל חודש בגין היום הראשון בחודש ועד ליום האחרון ב .2

לחודש ייחשב כאילו הוגש בחודש העוקב.  5-לחודש העוקב כאשר חשבון שיוגש לאחר ה 5 -לא יאוחר מה

לחודש, ייחשב  5-החברה תהא רשאית בתיאום מראש לבקש פיצול בין חשבוניות. חשבון שיוגש לאחר ה

 אחריות הספק.לחודש העוקב. איחור בהמצאת החשבון הנו ב 5-כאילו הוגש ב

המצאת חשבונית מס/חשבון עסקה כאמור, תתבצע באמצעות פורטל הספקים של החברה. בד בבד עם  .3

הגשת חשבונית המס על הספק לשלוח את גרסת המקור של חשבונית המס אל משרדי החברה לכתובת: 

במשרדי . באחריות הקבלן/ספק לוודא כי חשבונית המס המקורית מתקבלת 6721210ת"א  51631ת.ד. 

לחודש בו הוגש החשבון. מובהר כי האמור לא יחול לגבי חשבונית מס  20-החברה עד ולא יאוחר מ

 דיגיטאלית שמאושרת על ידי רשות המיסים כחשבונית מקור. 

חשבון עסקה נדרש הספק לפרט את כל הפרטים הבאים לחברה אשר יהוו )כל אחד /לכל חשבונית מס .4

 "(:החשבון המפורטמוסר תשלומים, ואלו הם )להלן: "מהם( פרט מהותי כהגדרתו בחוק 

חשבונית מס מקור/חשבון עסקה כמפורט בסעיף ג' לעיל / חשבונית זיכוי מס מקור )במידה והחברה  4.1

-ובלבד שהתקבלה גרסת המקור במשרדי החברה עד ולא יאוחר מה –זכאית לזיכוי מהספק/קבלן( 

 לחודש בו הוגש החשבון. 20

מספר היחידות ומחירים מכל מוצר, פריט או שירות אשר סופקו על ידו לחברה במסגרת ההסכם ו/או  4.2

הזמנת הרכש במהלך החודש החולף. ככל והוזמנו מוצרים או שירותים אופציונליים או בהזמנות 

 על הספק לצרף גם את טופס ההזמנה החתום על ידי החברה.  –נפרדות  

 מחייב כחלק מהגשת החשבון.כל פרט שהוגדר בהסכם כפרט  4.3

יום מיום  30חשבונות אשר יכללו את כל הפרטים המהותיים שלעיל ישולמו בתנאי תשלום של שוטף +  .5

 המצאת החשבון המפורט לחברה. 

)ח( לחוק מוסר 3חשבון מפורט שיוגש ללא פרט מהותי, אחד או יותר, ישולם בהתאם להוראות סעיף  .6

 תשלומים.

 יעורו על פי חוק.לתמורה יתווסף מע"מ בש .7

אין בתשלום התמורה, בחלקה או במלואה, כדי לשחרר את הספק/הקבלן מאחריותו ו/או כדי לגרוע  .8

 מזכות החברה להעלות טענות כנגד הקבלן בגין רשלנות, ביצוע לקוי, מרמה וכיוצ"ב. 

וזאת לפי התשלומים יכול ויבוצעו בהעברה בנקאית ישירה לחשבון הבנק של הספק או בכל דרך אחרת,  .9

 החלטת החברה מעת לעת. 

אין באמור לעיל ו/או במועד בו ישולם בפועל החשבון לספק כדי לגרוע מחובתו לשלם לעובדיו את שכרם  .10

 במועד על פי דין. 
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בהעדר הסכמה בין הצדדים לגבי החשבון שהוגש, ישולם במועד הנקוב לעיל הסכום שאינו שנוי במחלוקת,  .11

 דבר הסכומים השנויים במחלוקת.  והצדדים יקיימו התדיינות ב
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 ביטוח נספח –ג'  נספח

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

 .)שם הספק( _________________   -" המבוטח"

, תל אביב ו/או חברת 40מרחוב יצחק שדה  520036450ח.פ.  סביבהההחברה לשירותי איכות   –" מבקש האישור"

 . אם ו/או חברות בנות ו/או קשורות ו/או בעלי המניות

 שירותי הובלה של חומרים מסוכנים לרבות פסולת חומרים מסוכנים   –" השירותים"

לערוך ולקיים,  בוטחהמפי כל דין, על -פי הסכם זה ו/או על-על המבוטח שלמבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות  .1

 8, את הביטוחים המפורטים בסעיף השירותיםאצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן 

 "(.המבוטחביטוחי להלן )להלן: "

ימים לפני מועד תחילת  7להמציא לידי מבקש האישור המבוטח ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על  .2

ממועד החתימה על הסכם, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים, אישור קיום או  השירותים

-2019וחיסכון  , בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוחהמבוטחביטוח, חתום בידי מבטח 

 "(. המבוטחאישור ביטוחי )להלן: " 1-6

אישור ביטוחי את  מבקש האישורלהמציא לידי  המבוטח, על המבוטחלא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי 

 בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם. המבוטח

עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו  המבוטחכי מי מביטוחי  האישורלמבקש יודיע  המבוטחבכל פעם שמבטח 

יום לפני מועד  30לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש,  המבוטחשינוי לרעה, על 

 ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.

וראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע במועד או בהתאם לה המבוטחמובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי 

 המבוטחמנע מתאם  יו גםלקיים את כל התחייבויות המבוטחעל פי הסכם זה, ועל  המבוטחמהתחייבויות 

יהיה מנוע מלעלות כל טענה  המבוטחכמפורט לעיל. מוסכם כי האפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות 

השירותים  לועקב כך שלא יתאפשר  מבקש האישורטעם ו/או כלפי הבאים מ מבקש האישורו/או דרישה כלפי 

 כנדרש. המבוטחלהתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי 

, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא המבוטחלקיים את כל תנאי ביטוחי  המבוטחעל  .3

לקיימם ולשאת בהשתתפויות העצמיות  המבוטחיהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות  המבוטחשביטוחי 

מיד על כל אירוע העלול להוות עילה  למבקש האישורלהודיע  המבוטח. כן מתחייב המבוטחהנקובות בביטוחי 

מבקש ידי -ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על מבקש האישורלתביעה ולשתף פעולה עם 

 להגישה למבטחים.  האישור

לבצע כל שינוי או  המבוטחשיומצא כאמור לעיל, ועל  המבוטחלבדוק את אישור ביטוחי רשאי  מבקש האישור .4

האישור רשאי לדרוש  מבקשכאמור בנספח ביטוח זה.  תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח

בזה  םמוסכ. התחייב כלפיו, לפני קרות מקרה ביטוח האישור שמבקשלכלול בביטוחיו כל גורם אחר  מהמבוטח

, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או המבוטחבמפורש כי אין בעריכת ביטוחי 

למוסכם ואין בכך כדי להטיל  המבוטחבאי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי 

פי -על המבוטחו/או לצמצם את אחריות  מבקש האישורו/או על מי מטעם  מבקש האישוראחריות כלשהי על 

 פי דין.-הסכם זה ו/או על
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מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, הינה  .5

פי הסכם זה ו/או -ממלוא החבות על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטחמזערית המוטלת על בבחינת דרישה 

מבקש ו/או כלפי מי מהבאים מטעם  מבקש האישורלא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי  מבוטחלפי דין. -על

בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח  האישור

 .המבוטחשהוצא על ידי 

ערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים ו/או ל המבוטחקיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי  המבוטחככל שלדעת 

. בכל ביטוח רכוש נוסף נואת הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבו המבוטחיערוך , המבוטחלביטוחי 

ו/או  מבקש האישור, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי ויד-ו/או משלים שייערך על

כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך , למעט מבקש האישורכלפי מי מטעם 

 , בכפוף לסעיף אחריות צולבת.מבקש האישורול את המבוטח לכליורחב שם  המבוטחידי -על

, מאחריות מבקש האישורואת הבאים מטעם  מבקש האישורפוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את  המבוטח .6

)ומבלי לגרוע מכלליות  שנעשה בו שימוש בקשר לשירותיםרם לרכוש כלשהו לאבדן או לנזק אשר עלול להיג

לנזקים לכל הבאים מטעמו או בשמו בקשר עם (, וכן מאחריות וכל כלי עבודה אחר האמור, לרבות כלי רכב

 אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. ., בין אם נערך ביטוח כאמור ובין אם לאוהשירותים

לדרוש כי יערכו על ידם  המבוטחעם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על  המבוטחבהתקשרות  .7

 .ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם

ביחס לשירותים, בין אם בוצעו  מבקש האישורנושא באחריות כלפי  המבוטחלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי 

 מבקש האישורישא באחריות לשפות ו/או לפצות את  המבוטחו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו. באמצעות

ידי קבלן המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור -בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו על

 ובין אם לאו.  המבוטחו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם  המבוטחמכוסה בביטוחי 

  בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי. אין

יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום  המבוטחמובהר, כי 

האישור בגין כל . כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש ההשתתפות העצמית

נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין 

 או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.

יובהר כי על המבוטח חלה החובה לוודא כי התחייבויותיו על פי נספח זה כלולות בביטוחים שערך. במקרה של 

 אישורי הביטוח שצורפו הינם דוגמא בלבד ואינם נוסח מחייב. גברו הוראות הסכם זה.סתירה י

 ביטוחי המבוטח: .8

  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .8.1

פי דין בשל פגיעה ו/או נזק העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם ו/או -על המבוטחהמבטח את חבות 

 גוף כלשהו בקשר עם השירותים.

 מבקש האישור, עובדי מבקש האישורסייג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף. למען הסר ספק, 

 ייחשבו במפורש לצד שלישי. מבקש האישורורכוש 

החריגים לגבי כלי רכב ונזק לרכוש ברכב באחזקתו ו/או בפיקוחו ו/או בהשגחתו ו/או בשליטתו של 

 ים נשוא הסכם זה.לא יחולו כלפי כלי רכב ותכולה הנמצאת ברכב מבוטחה
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בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב  בפוליסה, ףכמבוטח נוס מבקש האישורלכלול את הביטוח יורחב 

 .המבוטחהביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  4,000,000: גבול אחריות

  יטוח אחריות מעבידיםב .8.2

פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים -על המבוטחהמבטח את חבות 

תוך כדי ו/או עקב  המבוטח, בשל פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולה להיגרם למי מעובדי 1980 -התש"ם 

 השירותים. 

היה ויקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו/או  וו/או הבאים מטעמ מבקש האישורהביטוח יורחב לשפות את 

 .המבוטחנושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי  מי מהםמחלה כלשהי כי 

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

 כלי רכב .8.3

אחריות פי דין וביטוח צד שלישי )רכוש( עקב השימוש בכלי רכב בגבול -ביטוח חובה כנדרש על .8.3.1

 בגין נזק אחד.₪  750,000 -שלא יפחת מ

עקב  יוביטוח זה יורחב לשפות את מבקש האישור בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על

מעשה ו/או מחדל של המבוטח ו/או הבאים מטעם המבוטח, בכפוף לסעיף אחריות צולבת, 

 לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

מבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של ל

כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כנגד מבקש ₪  750,000

האישור או מי מטעם מבקש האישור, בגין נזק אשר היה מכוסה לו נערך ביטוח כאמור, על 

 ל בגין נזק או הוצאה כאמור.המבוטח לשפות המפורטים לעי

ביטוח מקיף אולם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה  .8.3.2

 לעיל.  6ולהסתפק בביטוח חובה וצד שלישי )רכוש(, ובלבד שיחול האמור בסעיף 

ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי, מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי, הנובע מסיבה  .8.3.3

לשהי, במלוא ערך כינון. הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד, רעידת כ

אדמה, סיכוני טבע ונזק בזדון. הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק 

בגין כל כלי הנדסי כבד. הביטוח יורחב לשפות את מבקש ₪  750,000לרכוש בגבול אחריות של 

אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב השימוש בציוד, בכפוף לסעיף  האישור, בשל

אחריות צולבת. מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח לציוד, ולהסתפק בביטוח צד 

 לעיל. 6שלישי כאמור, ובלבד שיחול האמור בסעיף 

 כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין. .8.3.4

ולל גם, אך לא רק, משאיות, ציוד מכני הנדסי נייד, מנופים, מלגזות, גוררים ונגררים, זה לעיל כ. 8.3סעיף 

 עגורנים וכלי הרמה ניידים אחרים.

 יכללו הוראות לפיהם: המבוטחביטוחי  .9

 אינם מחריגים הובלה ו/או שינוע של חומרים מסוכנים, בהתאם לחוק החומ"ס.  .9.1



86 

 

 חתימה וחותמת: __________________

מוותר  המבוטחוכי מבטח  וו/או הבאים מטעמ האישורמבקש ידי -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .9.2

 .ווהבאים מטעמ מבקש האישורעל כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי 

יום לאחר  30, לא ייכנס לתוקף אלא המבוטחאו ביטול של מי מביטוחי  מבקש האישורשינוי לרעת  .9.3

 בדבר השינוי או הביטול. למבקש האישורמשלוח הודעה של המבטח 

 המבוטחוהתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי  המבוטחהפרת תנאי ביטוחי  .9.4

 לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור. מבקש האישורתגרע מזכויות  עובדיו ומנהליו, לאו/או 

חר ו/או היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח א .9.5

בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע 

 .ומו/או הבאים מטע מבקש האישורחיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי 

התניות מיגון ו/או התניות בעניין אמצעי בטיחות כלשהם, באופן שהם  יםכולל םאינ ביטוחי המבוטח .9.6

להתניות המיגון המצורפות  יםכפופ ביטוחי המבוטחתנאי מקדמי לכיסוי ביטוחי. לחילופין,  יהוו

די מבקש וקיומם נבדק ואושר על י שיועבר למבקש האישור בהתאם לתנאי נספח זהביטוח הלאישור 

 האישור.

. חריג רשלנות רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם אין 2013יפחת מתנאי ביט מהדורה לא  היקף הכיסוי .9.7

 -על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א  המבוטחבביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות 

1981 . 

אולם הויתור , מבקש האישורוכלפי הבאים מטעם  מבקש האישורהמבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי  .9.8

 ות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. על זכ

מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על  המבוטחעל  .9.9

 פיהן. 

 הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .10

 

 

 חותמת ___________________  חתימת הספק_________________
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 חתימה וחותמת: __________________

 

 אישור קיום ביטוחים
תאריך הנפקת 

 (DD/MM/YYYYהאישור)

ל תנאי אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ

זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור 

 למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*

החברה לשירותי איכות שם: 

הסביבה ו/או חברת אם ו/או 

חברות בנות ו/או חברות קשורות 

 המניותו/או בעלי 

 נדל"ן☐ _________שם: 

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 _________ת.ז./ח.פ.:  520036450ת.ז./ח.פ.: 

 _________מען:  , תל אביב 40מען: יצחק שדה 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח

 

חלוקה לפי גבולות אחריות 

 או סכומי ביטוח

מספר 

 הפוליסה

נוסח ומהדורת 

 הפוליסה

גבול האחריות/  ת. סיום ת. תחילה

 סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף 

 וביטול חריגים 

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
 מטבע סכום

 (302צולבת )אחריות  ₪  4,000,000     צד ג'

 (304הרחב שיפוי )

 (305כלי יריה )

 (307קבלנים וקבלני משנה )

ויתור על תחלוף לטובת מבקש 

 (309האישור )

 (315כיסוי לתביעות המל"ל )

מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי 

 (321מבקש האישור ) -המבוטח 

 (322מבקש האישור מוגדר כצד ג' )

 (328ראשוניות )

חשב כצד ג' רכוש מבקש האישור יי

(329) 
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 חתימה וחותמת: __________________

 כיסויים

ויתור על תחלוף לטובת מבקש  ₪  20,000,000     אחריות מעבידים

 (309האישור )

היה וייחשב כמעבידם  -מבוטח נוסף 

 (319של מי מעובדי המבוטח )

 (328ראשוניות )

אחר: ביטול חריג 

אחריות מקצועית 

 בצד ג' לענין נזקי גוף

    1,000,000 ₪ 

 

 

 

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

 הובלה של חומרים מסוכנים 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *

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

 בדבר השינוי או הביטול.

 

 חתימת האישור

 המבטח:
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 חתימה וחותמת: __________________

 נספח ד' - התחייבות על שמירת סודיות ועל הימנעות מניגוד עניינים

 לכבוד

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 

 הימנעות מניגוד עניינים לעשמירת סודיות ו לעהתחייבות הנדון: 

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

 (; "העבודה" :מכרז )להלןבכמפורט 

והוסבר לי כי במהלך מתן השירותים, או בקשר אליהם, אקבל לחזקתי, או יובא לידיעתי, מידע  : והואיל

של החברה ושל כל הקשורים עמה, המתייחס לכל ענין מקצועי, עסקי או אחר, מכל סוג שהוא, 

בעבר, בהווה, או בעתיד וכן כל חומר אשר הוכן עבור או על ידי, או הוגש לחברה בקשר עם, פעולות 

 (;"מידע סודי" :החברה או עם העבודה )להלן

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

 .רה ו/או לצדדים שלישייםלחב

 

 אי לכך, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן: 

אני 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.

ומוחלטת, לא לפרסם, לא לגלות ולא להביא לידיעת אדם או גוף כלשהם אני מתחייב לשמור בסודיות גמורה  .2

(, והכל לתקופה בלתי "פירוט העבודה" :בדרך כלשהי, כל פרט הקשור לעבודה, במישרין או בעקיפין )להלן

 מוגבלת.

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

 הגילוי כאמור( או מידע שניתנה הסכמת החברה לגילויו, מראש ובכתב, ובמידה שניתנה.

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

ש הנני מתחייב לנקוט אמצעי זהירות קפדניים לאבטחת המידע הסודי ופרטי העבודה ולעשות את כל הדרו .5

מבחינה בטיחותית, נוהלית או אחרת, כדי לקיים את התחייבותי על פי כתב זה. כן הנני מתחייב לנקוט בכל 

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

ר, שקיבלתי מכם, או השייך אני מתחייב להחזיר לידיכם ולחזקתכם כל חומר כתוב או אחר, וכל חפץ או דב .6

לכם, ושהגיע לחזקתי, או לידי, עקב, בקשר עם, או בזמן מתן השירותים, בין מכם ובין מצדדים שלישיים, וכל 

חומר שהכנתי עבורכם או עבורי. הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כלשהו של כל חומר כאמור, או של מידע 

 סיס לדו"חות שהכנתי עבורכם והדו"חות הנ"ל עצמם.סודי. למעט כל דו"ח או חומר אשר שימש כב

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

אני מאשר כי למיטב ידיעתי ובדיקתי, לאחר חקירה ובדיקה שערכתי, אין מצב של ניגוד עניינים בין מתן  .8

 ר שיש לי ולקרובי ו/או למנהלי ו/או לעובדיי ו/או לגופים קשורים בי, ענין אישי בו.השירותים לבין כל ענין אח
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 חתימה וחותמת: __________________

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. 

ו/או מועסק ו/או מבצע שירות על ידי בקשר למתן השירותים, על התחייבות  אני מתחייב להחתים כל עובד .10

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

 התחייבות כאמור.

בגין הפרה בכל מקרה בו תופר התחייבות כלשהי על פי כתב זה, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי  .11

 זו, לרבות הזכות לקבלת סעדים זמניים כגון צווי מניעה לצורך הקטנת נזקיכם.

אין באמור במכתב זה כדי לגרוע מכל חבות אחרת או נוספת לנאמנות, שמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים  .12

      המוטלת עלי על פי כל דין.

 

 : __________________ולראיה באתי על החתום
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 חתימה וחותמת: __________________

 נוסח ערבות ביצוע -' הנספח 

 

 לכבוד

 

 לשירותי איכות הסביבה בע"מ החברה

         40רחוב יצחק שדה 

 67212אביב, -תל

 

 

אספקת כלפיכם בקשר עם  מתחייבים בזאת"( אנו הספקבקשת ___________ )להלן: "ל

לשלם לכם כל הציוד/המוצרים/השירותים מושא הזמנת העבודה עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ 

וזאת בלא דרישתכם,   ימי עסקים מיום קבלת 3וזאת בתוך   שקלים___________ של סכום או סכומים עד לסך 

שנהיה שהו או באופן כלשהו, ומבלי מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלכל תנאי שהוא, ו

 .או בכלל לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכםרשאים 

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

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

 ועד בכלל.יום ____________ ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 __בנק: ___       תאריך: ________
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 חתימה וחותמת: __________________

 1'הנספח 

  נוסח ערבות ביצוע הזמנה

 לכבוד

 

 לשירותי איכות הסביבה בע"מ החברה

         40יצחק שדה רחוב 

 67212אביב, -תל

 הנדון: כתב ערבות

לסילוק  אנו ערבים בזה כלפיכם ("הקבלןלהלן: ")על פי בקשת ___________ ח.פ./ע.מ. מס' ______________ 

הצמדה  בתוספת הפרשי (במילים: ______________ שקלים חדשים)כל סכום עד לסך של _________ ש"ח 

השירותים  וזאת בקשר למתן( "הפרשי הצמדהלהלן: ")למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן 

הקבלן ולהבטחת מילוי תנאי  מכרז של החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ ע"יהנשוא הפניה הפרטנית מכוח 

 .________________________ המכרז ותנאי הסכם ההתקשרות ע"י הקבלן בכל הקשור לביצוע עבודות

 התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית.

 

הראשונה  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם

וש כלשהו, או לדר בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן

 את הסכום תחילה מאת המציע בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם

 טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 

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

 הצמדה. בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל, כולל הפרשימתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל 

 

 במכתבנו זה:

 

 הכלכלי. משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר -"המדד" 

 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

 

 המדד כי ("המדד החדשלהלן: ")אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו 

סכום השווה  יהיו הקרן והפרשי ההצמדה ("המדד היסודילהלן: ")החדש עלה לעומת המדד בגין חודש _______ 

 ודי.להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היס

 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד _________ ועד בכלל ותוארך על פי דרישתכם.

 

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא

 __בנק: ___       תאריך: ________
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 חתימה וחותמת: __________________

 נספח חירום -' ונספח 
 

 520036450ח.פ.  החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ  בין:   
 "("המזמינה אוהחברה" )להלן: "    
     
            
 מצד אחד;  
 מס' זיהוי ____________________________  לבין:   
 מרחוב ____________________    
 "(המוביל)להלן: "    
            
 מצד שני;  

והחברה הינה חברה ממשלתית אשר עוסקת, בין היתר, בטיפול בפסולות רעילות ומסוכנות  הואיל
במדינת ישראל, ופעילותה זו הינה פעילות חיונית למדינה בכל עת ולכן, החברה הוגדרה המיוצרות 

 "(;הפעילותכמפעל חיוני )להלן: "
 

 זכה במכרז ________ של החברה לאספקת שירותי _____________; המובילו והואיל
 

ניהול סיכונים חוזר  11.7.2012"( פרסמה ביום הרשותורשות החברות הממשלתיות )להלן: " והואיל
 "(.החוזר)להלן: " 2012-13-1בחברות ממשלתיות מס' 

 
ובהתאם לאמור בחוזר על החברה לפעול להפחתת הסיכונים הנובעים מתלות בספקיה השונים  והואיל

לחתום על תוספת  המובילובנותני שירותים לתהליכיה החיוניים ולפעילות ולשם כך ביקשה היא מ
 הסכים לכך. המובילזו ו

 
 יכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן:לפ

 :הגדרות ומושגים .1

 למושגים המפורטים להלן תחול הפרשנות שבצידם: .1.1

"אירוע/מצב חירום 
 אזרחי"

אירוע הנגרם כתוצאה מפעילות אזרחית, כגון רעידת אדמה, ומגפה 
 ושיש לו השפעה רבה על עבודת החברה;  המונית

 

"אירוע/מצב חירום 
 ביטחוני/חבלני"

אירוע הנגרם על ידי גורם עוין בכל דרך אפשרית: ירי טילים, מטל"רים, 
מטוסים, אירוע חבלני, פעולת טרור וכו' ושיש לו השפעה רבה על עבודת 

 החברה; 

 

אירוע חירום אזרחי ו/או אירוע חירום ביטחוני ו/או כל אירוע החורג  "אירוע/מצב חירום"
שיש לו משמעות רחבת היקף והכולל סיכון  משגרת הפעילות הרגילה,

מיידי או ארוך טווח על עבודת החברה, ושהוגדר ככזה כמפורט בהסכם 
 זה להלן;

 

 "כוננות מוכנות מצב"

 

טווח זמן טרם הכרזה על אירוע חירום במסגרתו יחלו הצדדים להתכונן 
לקיום התחייבויותיהם באירוע חירום ויהיו מוכנים לקראת קרות אירוע 

 חירום;
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 חתימה וחותמת: __________________

  

משרדי ממשלה עמיתים, חברות ממשלתיות, גורמי משק שונים, הבאים  "גורמים משיקים"
 במגע עם החברה, במצב חירום; 

 

 צוות של בכירי החברה האחראי לפעילות הרשות בשעת חירום; "מטה חירום"

 

"נוהלי עבודה 
 בחירום"

צבר של הוראות עבודה במצבי חירום, הנועדים לייעל את העבודה תוך 
 כדי מתן מענה מלא ליעדי השירות; 

 

 החלטה על מצב חירום .2

 מוכנות תתקבל על ידי אחד מאלה: -או על מצב כוננות החלטה על מצב חירום .2.1

 מנהל רשות החברות הממשלתיות, או מי שיוסמך על ידו; .2.1.1

 שר האוצר; .2.1.2

 הממשלה; .2.1.3

 פיקוד העורף;מל"ח או  .2.1.4

 מנכ"ל החברה )או מי שהוסמך על ידו או מחליפו( באישור השר הממונה; .2.1.5

מוכנות על ידי מי מהמפורטים לעיל ו/או מי שהוסמך על -הוכרז מצב/אירוע חירום או מצב של כוננות .2.2
 ידם יחולו הוראות תוספת זו.

 

 קיום התחייבויות ההסכם בשעת חירום .3

ויערך לכל מצב של אירוע חירום והמשך ביצוע השירותים בשעת  המובילמוכנות יפעל  -הוכרז מצב כוננות .3.1
תדרוך ואספקת כוח אדם מספיק ומתאים,  חירום כפי שיוגדר לו על ידי החברה, לרבות ולפי העניין,

 שיריון כלים, מכשירים וכל ציוד הדרוש לו לשם ביצוע השירותים בשעת חירום וכיו'.

בהתאם להוראות החברה, מטה החירום וכן על פי נוהל החירום  בילהמובכל מקרה של מצב חירום יפעל  .3.2
מתחייב להמשיך ולספק את השירותים לכל הפחות בכמות ובאיכות  המובילבחברה כפי שיהיו מעת לעת. 

המפורטת בהסכם העיקרי כאשר לחברה שמורה זכות הברירה לצמצם את השירותים הניתנים על ידי 
 כמפורט להלן. המוביל

 ישתף פעולה עם החברה בשעת חירום ועם הגורמים המשיקים לפי הצורך והעניין. המוביל .3.3

בכל מקרה של מצב/אירוע חירום ו/או במצב של כוננות מוכנות, תהא לחברה זכות הברירה לפעול על פי  .3.4
 אחת מהאפשרויות הבאות:

כרז על מוכנות. הו-ביטול ההסכם עד להכרזה של סיום מצב/אירוע החירום או מצב של כוננות .3.4.1
סיומו של מצב החירום, תהא לחברה זכות הברירה לקבוע כי ההסכם יחודש באותם תנאים 

 בהם בוצע טרם ההכרזה על מצב החירום ו/או לקבוע כי ההסכם יבוטל ללא חידושו.

צמצום/שינוי היקף השירותים ו/או אספקת הטובין )לפי העניין(, מעת לעת, בהתאם לצרכי  .3.4.2
הוראות ביחס למועדי ביצוע השירותים ו/או אספקת הטובין ומשכם  החברה ופעילותה וכן מתן

 הכל לפי העניין והצורך.
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 חתימה וחותמת: __________________

 מתן הוראה על המשך קיומו של ההסכם ללא כל שינוי. .3.4.3

ביטול ההסכם כולו או חלקו וביצוע עצמי של השירותים כולם או חלקם לרבות האפשרות  .3.4.4
מכוח ההסכם ובהתאם לצרכי החברה  המוביללהתקשר עם ספקים אחרים לביצוע התחייבות 

 בשעת חירום.

 

 ויתור על טענות ותביעות .4

מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי ממנהליה ו/או כנגד הגורמים  המוביל .4.1
   המשיקים, הנובעים ממעשה או מחדל של מי מאלה במצב חירום ו/או במצב של כוננות מוכנות.

 

 ם על החתום ולראיה באו הצדדי    
 

  ___________________  ___________________ 
 המוביל          החברה    

  



96 

 

 חתימה וחותמת: __________________

 נספח בטיחות –נספח ז' 

 המוביל מתחייב כי הוא מקבל על עצמו את ההתחייבויות הבאות:

תוך  "( החברה"  :לבצע את העבודה שהוזמנה ממנו על ידי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן .1

ובכלל זה, חוקים, תקנות, הוראות, צווים וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות  ציות לכל דין,

מוסמכת. המוביל וכל מי שיבצע את העבודה מטעמו,  יפעל בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ג 

ם שפורסמו על פיהם, והתקנות והצווי 1970–ופקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל  1954 -

ובהתאם להוראות הבטיחות של החברה. המוביל ייטול על עצמו את כל האחריות כלפי החברה וכלפי כל 

הבאים מכוחה לשחררם ו/או לשפותם בקשר לכל תביעה שתוגש נגדם בשל הפרת הוראה כאמור שנעשתה 

  על ידו ו/או על ידי מי מעובדיו ו/או מוביל משנה שלו ו/או מי מטעמו.

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

תקינים, שלמים ונקיים, נעלי בטיחות, משקפי מגן, אוזניות או אטמי אוזניים לעבודה באזורים המוגדרים 

ביל אחראי לוודא כאזורי רעש מזיק, רתמות בטיחות לעבודה בגובה, כפפות ומסכת גזים/אב"כ. המו

שעובדיו, שלוחיו והפועלים מטעמו משתמשים בציוד מגן אישי, בהתאם לסוג העבודה ועל פי הנהלים 

 והוראות העבודה המקובלים בחברה. וזאת אלא אם צוין אחרת במפרט השירותים.

ל כל החומרים והמכשירים בהם ישתמש לביצוע העבודה יהיו מאיכות מעולה ויעמדו בכל התקנים ובכ .3

דרישות הדין והחברה, ובכל הקשור לציוד הנדרש לביקורות תקופתיות ולאישור כל רשות ומוסד, ישתמש 

אך ורק בציוד מאושר על פי כל דין. תחילת העבודה תאושר לאחר הצגת האישורים, ההיתרים והרישיונות 

ה ו/או תעודות הנדרשים על פי כל דין, לרבות: אישורים על התאמת החומרים והציוד לדרישות החבר

בדיקה בקשר לכל ציוד שהוא, לרבות ציוד הרמה וציוד חפירה, המעידות כי הציוד האמור נבדק, עומד 

בדרישות כל תקן מחייב והינו תקין מבחינה בטיחותית ומבחינת התאמה לביצוע העבודה. המוביל יישא 

 עבודה.באחריות הבלעדית לציוד ולטיב החומרים והמכשירים אשר ישמשו לביצוע ה

המוביל אחראי לניקיון האתר, כמתחייב על פי כל דין ולשביעות רצון מנהל הבטיחות של החברה ועל פי  .4

הוראותיו. לא יאוחר מיום השלמת העבודה, יסלק את כל הציוד, עודפי החומרים, האשפה והפסולת 

ות רצון החברה. וישאיר את האתר כשהוא פנוי ונקי בהתאם להוראות מנהל הבטיחות של החברה ולשביע

ידוע לו כי החברה לא תקבל את האתר ללא קבלת אישור בכתב של מנהל הבטיחות של החברה על ניקיון 

 כאמור.

היה והמוביל ויחרוג מאיזו מהוראות הבטיחות הנזכרות לעיל ומבלי לגרוע מכל הזכויות והסעדים  .5

 המוביל מתחייב כדלקמן:  כם(,העומדים לחברה עקב הפרתו זו את ההסכם )לרבות זכותה לבטל את ההס

הוא יפעל  -לאחר שיקבל מהחברה התראה ראשונה על חריגה כל שהיא מהוראת הבטיחות  .5.1

לתיקון החריגה לאלתר בהתאם לאמור במכתב ההתראה שקיבל מממונה הבטיחות של 

 החברה.

הוא  -לאחר שיקבל מהחברה התראה שנייה על חריגה כל שהיא מהוראת הבטיחות  .5.2

ם לחברה פיצוי קבוע ומוסכם מראש בשיעורים כפי שנקבעו בנספח ב' לנוהל מתחייב לשל

 טיפול בעבירות בטיחות של גורמי חוץ בחברה, מבלי שיהא צורך לתת לו התראה נוספת

 ובלי שיהא צורך בהוכחת הנזק.

 .מצ"בפירוט עבירות בטיחות וגובה הקנס בגינן שנקבעו בנספח ב'  
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 חתימה וחותמת: __________________

הוא מתחייב  -נוספת מעבר להתראות המפורטות לעיל לאחר שיקבל מהחברה כל התראה  .5.3

לנהוג על פי החלטות ועדת הבטיחות המפעלית, לרבות יישום החלטות בדבר הפסקת 

 עבודה זמנית או סופית. 

במקרים חריגים, כגון עברת בטיחות חמורה, תאונת עבודה, כמעט תאונת עבודה, נזק  .5.4

ונה הבטיחות להפסיק את עבודתו של סביבתי, גרימת נזק לרכוש וכד' בסמכותו של ממ

 5.1-5.3גורם חוץ ו/או להטיל עליו קנס, מבלי לעבור את השלבים המפורטים בסעיפים 

 לעיל.

המוביל האחראי לכל תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק שהוא לגוף, רכוש או אחר, שייגרם לצד שלישי  .6

לעובדיו ו/או לקבלני המשנה שלו ולכל מי שהוא כלשהו ו/או לחברה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או 

מטעמו, כתוצאה ממעשה או מחדל, תוך כדי, או -אחראי לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמו או 

עקב, או במהלך ביצוע העבודה או בקשר אליה, מצדו, עובדיו, שלוחיו, אלה הנתונים למרותו, קבלני 

 תון למרותם ו/או המצוי באתר ובסביבתו. המשנה שלו ועובדיהם, שלוחיהם ומי שנ

המוביל משחרר בזאת את החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה, מכל אחריות או חובה שהיא בקשר  .7

לכל תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק כנ"ל, לרבות אחריות כלשהי כלפי קבלני המשנה ו/או מי מטעמם, 

לה או מחדל הכרחיים או צפויים מראש לצורך ביצוע העבודה, בין אם נגרמו באקראי, היו תוצאה של פעו

ובין אם נגרמו מחמת תאונה בלתי נמנעת. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל טענת הגנה שהיא שתעמוד לו 

   מכוח הדין כלפי ניזוק כלשהו.

וכל תשלום  המוביל מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל, או כל הפסד .8

שיהיה עליה לשלם בשל תביעה שתוגש נגד החברה ו/או פסק דין שייפסק כנגדה, בין מעשה או מחדל 

כאמור, ובכל מקרה שהחברה תחויב בתשלום כל סכום כאמור, למרות התוצאות, קנס או תשלום חובה 

ברה או לחברה, מנהלי או שיפוטי אחר שיוטל עליה, המוביל מתחייב לשלם כל סכום כאמור, במקום הח

וכן, לשאת בכל ההוצאות שנגרמו לחברה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורך דין. החברה מצידה מסכימה 

 לאפשר לו להתגונן בכל תביעה כאמור, ביחד איתה או במקומה, כפי שתחליט החברה.

 

___________________  ___________________ 

 המוביל             תאריך 
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 חתימה וחותמת: __________________

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

 

 

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

 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 מילוטעבודה ללא מסכת 

 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

 :)נא לפרט(עבירה חמורה אחרת 

 

  

  הערכת הנזק ברכוש החברה:    

 אחר**     

**הסכום ייקבע עפ"י חומרת 

העבירה בהתבסס בממצאי 

 תחקיר האירוע

  הערכת הנזק ברכוש החברה:   

      אחר**    

**הסכום ייקבע עפ"י חומרת 

העבירה בהתבסס בממצאי 

 תחקיר האירוע

   ₪ :סה"כ לגבייה, 


