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 כללי .1

מציעים להגיש הצעה  את"( מזמינה בזהחברההחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: " 1.1
או  "השירותים)להלן: "חברה לזמני כוח אדם למתן שרותי להתקשר עמה בהסכם מסגרת 

 המפורטים במסמכי המכרז להלן. (, על פי התנאים"העבודות"

 להלן טבלת ריכוז מועדים רלוונטיים במכרז: 1.2
 

 מועד פעילות

 25.4.22 מועד פרסום המכרז

 14:00בשעה  3.5.22 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים 

 10.5.22  פרסום השאלות והתשובותמשוער למועד 

בת"א בין השעות  18.5.22  המועד האחרון להגשת הצעות

09:00-13:00 

 

במקרה של אי התאמה בין התאריכים שצוינו לעיל לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף 
 המכרז, קובעים התאריכים בטבלה זו.

 

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

, ולא תהא למי (http://enviro-services.co.il) של החברהשל  האינטרנטשתפורסם באתר 
 .כל טענה או דרישה בקשר לכך מציעיםמה

 

 עיקרי ההתקשרות .2

הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק להלן הפרטים המובאים בסעיף זה 
יתה יה .המכרזבמקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי 

 . , תחייב ההוראה האחרת המפורטתהמכרזאחרת כאמור באיזה ממסמכי  תהתייחסו

ואשר יתבקשו מעת יעמדו בתנאי הסף, , אשר מסגרת ספקי החברה מעוניינת להתקשר עם .2.1
 9 לע א תעלהשירותי כוח אדם זמניים, לתקופה שללעית, ובהתאם לצורך להעניק לחברה 

 דרישות פרטניות שיועברו אליהם.בהתאם ל, לכל עובד חודשים

העסקה תהא רשאית החברה לגייס את  , או בתקופה קצרה יותר,חודשים 9מובהר כי בתום 
 להוראותוהכל בהתאם  –להפסיק את שירותיו לחברה  העובד לשורותיה כעובד מן המניין, או

 דין.ה

, תפקידי אדמיניסטרציה, תחזוקה, משרות שירותי כוח האדם הנדרשים ייכללו, בין היתר .2.2

למען הסר ספק, יודגש כי  .המשתנים הסטודנט ומשרות נוספות, בהתאם לצרכי החבר
באמצעות חברות העסקה  על ידי המציעים הזוכים, במתכונת שללחברה השירותים יסופקו 

לרבות הסכם ההתקשרות אשר ייחתם בין  ,, והכל בהתאם להוראות מסמכי המכרזכח אדם 
 .החברה לבין כל מציע זוכה במכרז

העברת ההזמנות לקבלת שירותי כוח האדם תיעשה בדרך של פנייה לקבלת הצעות מחיר  .2.3
ההכשרה הנדרש  מספקי המסגרת הזוכים שבהם יפורטו דרישות החברה, לרבות, סוג

מהעובד, תקופת הצבתו לצורך מתן השירותים, שעות עבודה ועוד, והיא תהא רשאית לכלול 

   מסגרת מכרז 
14/2022 
 מסמך א'

 הזמנה להציע הצעות
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או כל מנגנון בחירה אחר שייקבע על  בפניות אלה גם מנגנון בחירה של מחיר או מחיר ואיכות
צורך ל , ככל הניתן,בסבב שוויונילספקי המסגרת לחלופין תהא רשאית החברה לפנות ידה. 

ובלבד שיש ביכולתו של הספק להעניק  ,פרטניים במחיר שייקבע בין הצדדים לת שירותיםקב
 .את שירותי כוח האדם הנדרשים לחברה

מובהר כי מנגנון הצעת המחיר יפורט במסגרת הפניות הפרטניות שתבצע החברה, כאשר יכול 
בהתאם  –שהצעת המחיר תהא בדמות תקורה לשכר שעתי ברוטו או כל מנגנון דומה אחר 

  לצרכי החברה ולשיקול דעתה הבלעדי.

לצורך או חלקם, כולם  ,שלא לפנות לספקי המסגרתתהא רשאית החברה על אף האמור,  .2.4
חלוקת המטלות בין המציעים הזוכים בהתאם לשיקול דעתה ולבצע , םכלשה קבלת שירותים

לשביעות  ,הזוכיםעל ידי המציעים ואופיים מתן השירותים היסטוריית הבלעדי, ובשים לב ל
 ליכולתם לספק את שירותי כ"א הנדרש כאמור, , לעמידתם בלוחות זמנים,החברהרצונה של 

 .לרמת איכות השירותים המוענקים על ידם, למידת זמינותם וכיו"ב

ההתקשרות בכלל, או עם מי בנוגע להיקף החברה מבקשת להבהיר כי היא אינה מתחייבת  .2.5
כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר ספקי המסגרת תהא לבכלל, ולא , אם מהזוכים בפרט

 עם האמור.

חודשים,  12 לתקופה שלהינה עצמם תקופת ההתקשרות עם כל אחד מספקי המסגרת  .2.6
שתחילתה במועד שייקבע ע"י החברה. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות 

ספק מסגרת עם כל  – לק מהםאו ח חודשים 12( תקופות נוספות, כל אחת בת שלוש) 3 -ב
וזאת  -. הארכת ההתקשרות תתבצע באופן אוטומטי בסיום כל תקופה באופן נפרד ובלתי תלוי

יום לפני תום תקופת ההתקשרות ו/או התקופה המוארכת.  30אלא אם הודיעה החברה אחרת 
 הוארכה תקופת ההתקשרות על ידי החברה, יחולו כל הוראות ההסכם ויתר מסמכי המכרז

 גם על תקופת ההתקשרות המוארכת.

על אף האמור לעיל, רשאית החברה בכל עת ומכל סיבה שהיא לבטל את ההסכם ולהביא את  .2.7
. , כולם או חלקםפיו לידי גמר על ידי הודעה בכתב על כך למציעים הזוכים-ההתקשרות על

ם לא ניתנה הודעה כאמור יסתיים ההסכם בתאריך שיהיה נקוב בהודעת החברה ולזוכה/י
 תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין כך. 

. בנוסף, החברה השירותים ביצועמובהר כי החברה לא תעניק לזוכה/זוכים הרשאה בלעדית ל .2.8
ו/או שירותים דומים בצע תהא רשאית, בכל עת, להתיר גם לנותני שירותים אחרים להפעיל ול

לפי שיקול דעתה  , הכליםלצאת במכרזים פומביים או הליכים תחרותיים אחרים/נוספ
 .ולספקי המסגרת לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם האמורהבלעדי 

 תנאי סף .3

רשאי להגיש הצעות למכרז מציע, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים 
 .כמפורט להלן המצטברים

להתקיים  ( ועל כל תנאי הסףJVיובהר למען הסר כל ספק, כי לא תותר הגשת הצעה משותפת/מיזם )
במציע עצמו ולא ניתן יהיה להסתמך על התקיימותו של תנאי סף בגורם אחר, לרבות בכל אורגן או 

 אלא אם כן פורש אחרת עובד או מועסק או בעלים של המציע או אדם או תאגיד הקשור עם המציע
 :ואלו התנאים במסמכי המכרז. או נכתב במפורש אחרת

 (.חברה או שותפות רשומה)וסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל עהמציע הינו  .3.1

 .1976-, התשל"ובעל כל האישורים לפי חוק גופים ציבורייםהמציע  .3.2



- 5 - 

   

 

 חתימה וחותמת: _________________________________

 

בעל רישיון תקף על שמו, במועד הגשת ההצעה, לעסוק כקבלן כוח אדם בהתאם לחוק המציע  .3.3

 .1996 -העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו

באמצעות סניף שלו הממוקם באזור המציע העניק  2021-ו 2020, 2019 מהשניםבכל אחת  .3.4
ק"מ מנאות חובב(, ואשר באמצעותו יוענקו השירותים לחברה,  30נאות חובב )וברדיוס של 

)לכל  עובדים בכל שנה 5, שכללו לכל הפחות תעשייה גופי לקוחות שהינם 3-שירותי כוח אדם ל
 .גוף בנפרד(

 

 להצעתו לצרף המציע שעל מסמכים .4

הוכחת עמידתו בכל תנאי הסף בלא יוצא מן כל המסמכים הנחוצים לעל המציע לצרף להצעתו את 
 :, וגם בלא קשר לתנאי הסף גם את המסמכים הבאיםהכלל, ומבלי לגרוע מכלליות הדרישה

 תיאור כללי / פרופיל של המציע. .4.1

 י עו"ד כ"נאמן למקור".תעודת התאגדות מאומת ע"תעודת עוסק מורשה / העתק של  .4.2

, התשל"ו (חשבונות ותשלום חובות מס אכיפת ניהול) לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםאישורים  .4.3
 . , כשהם בתוקף1976 –

 לעיל. 3.3בסעיף העתקים של הרישיונות המפורטים  .4.4

בדבר המציע פירוט בדבר פירוט  ום כדין, ובוחתו יםמלא ואלמסמכי המכרז, כשה( 1)א ךמסמ .4.5
 ., בצירוף האסמכתאות הנדרשות3.4 עמידת המציע בתנאי הסף

אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה חתום ומאושר ע"י רואה חשבון או עורך דין בנוסח מסמך  .4.6
 (.2א)

 . (3א)בנוסח מסמך  תצהיר העדר ניגוד עניינים וזיקה אישית/עסקית .4.7

 ה, חתום על ידי מורש1976–התשל"ולפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  תנאיםתצהיר בדבר קיום  .4.8
אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ וכן  ,(4א)בנוסח מסמך  ,חתימה מטעם המציע ומאושר כדין

המעיד כי המציע מנהל את פנקסי החשבונות  ,1976-מס לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
, או שהוא 1976ף, התשל"ז ה וחוק מס ערך מוסוהרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנס

וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל  ,פטור מלנהלם
 עליהם מס לפי חוק מע"מ.

לפיו המציע מקיים את חובותיו בכל הנוגע  (5א)תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים בנוסח מסמך  .4.9
  פורטים שם.לשמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה המ

, חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המציע, לפיו המציע ו/או מי (6א)תצהיר, בנוסח מסמך  .4.10
ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו לא הורשעו מן הבעלות בו ו/או  25%המחזיק בלמעלה מ 

 או בעבירה פלילית שיש עמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות מירמה
( השנים שקדמו 7) שבעב ושבוצע בעבירות שעניינן הפרת רישיון עסק ו/או פגיעה באיכות הסביבה

למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, וכן, כי למיטב ידיעתם של מורשי החתימה, לא 
 או לפירוק הנוגעים משפטיים הליכים או משפטיות תביעותמתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל 

חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית או  נכסים לכינוסאו /ו רגל פשיטת
( השנים שקדמו למועד 7) בשבע, וכי הם לא הורשעו או נקנסו מנהלית בגין עבירות כאמור כאמור

  .האחרון להגשת הצעות למכרז זה
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וועדת  מציע שאינו עומד בתנאי זה יפרט בתצהיר את פרטי העבירות וכל נסיבה רלוונטית,
המכרזים תחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי אם בנסיבות העניין יש לקבל את הצעתו אם לאו, 
והיא תהא רשאית לזמן אותו לשימוע ו/או לערוך שימוע בכתב ו/או לערוך בירורים שונים בהקשר 

מציע המבקש לקבל החלטה של ועדת  לכך, והמציע מסכים מראש לעריכת כל בירור כאמור.
בעניין זה רשאי, אך אינו חייב, לפנות לוועדת המכרזים לפחות שבועיים לפני המועד  המכרזים

 לקבלת הצעות.

 כנדרש על ידי המציע. מהחתו( 7א)בנוסח מסמך  משתתףהצהרת  .4.11

 בדבר אי לקיחת שוחד.( 8א)התחייבות המציע בנוסח מסמך  .4.12

 חתומה על ידי המציע. (9א)הצהרה על אי תיאום מכרז בנוסח מסמך  .4.13

 חתומה על ידי המציע.( 10א)הצהרה בדבר העסקת בעלי מוגבלויות בנוסח מסמך  .4.14

כל מסמכי הודעות והבהרות שנשלחו למשתתפים בכתב, ככל שנשלחו, כשהם חתומים בחותמת  .4.15
 החברה וחתימת מורשה החתימה, בתחתית כל עמוד. 

אישורים ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד כאשר כל המסמכים והמובהר כי 
צוין במפורש  לגביהם )פרט למסמכים במכרז בלבד ציעהנדרשים במכרז, יהיו על שם המ

 (. אחרת

 קבלת מסמכי המכרז .5

את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה  .5.1
 בהודעת הבקשה יש לכלול:  michrazim@escil.co.ilלכתובת דוא"ל 

 שם המציע; .5.1.1

 ח.פ/ע.מ; .5.1.2

 שמו של איש הקשר מטעם המציע; .5.1.3

 כתובת דוא"ל איש קשר; .5.1.4

 מספר טלפון ליצירת קשר; .5.1.5

 מספר פקס. .5.1.6

-www.enviroמובהר כי חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת:  .5.2
services.co.il . המציעים יהיו רשאים לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט אולם הצעה תוגש

ו/או במפעל  בת"א משרדי החברהדוא"ל או עותק מודפס מב שיקבלואך ורק על גבי מסמכים 
 החברה.

הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל  כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, .5.3
בשום מקרה לא  זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות, תחולנה על המציע.

  יהיה זכאי המציע לשיפוי או החזר בגין הוצאותיו לשם השתתפותו במכרז.

יגרם למציע במידה מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל הוצאה שהוציא מציע או לנזק שי .5.4
והחברה תחליט על ביטולו של המכרז מכל סיבה שהיא, וזאת הן בשלב הגשת ההצעות והן לאחר 
מכן, ולרבות במקרה של קבלת הצעות אשר מרעות עם החברה ו/או במקרה של שינוי בצרכי 

mailto:michrazim@escil.co.il
http://www.enviro-services.co.il/
http://www.enviro-services.co.il/
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 החברה או במצבה הכלכלי.  

מכרז, להכניס שינויים בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות ל ת,רשאי החברה תהא .5.5
 או במענה לשאלות המשתתפים.  הביוזמת, שהוא אופן בכל, המכרז כיותיקונים במסמ

מבקשי  של לידיעתם יובאו והם המכרז מתנאי נפרד בלתי חלק יהוו, כאמור, והתיקונים השינויים
, שינוי או החברההבלעדי של  הדעת שיקול פי ועל היה. באמצעות אתר האינטרנט המכרז מסמכי

תיקון כאמור מחייבים מתן זמן היערכות נוסף למציעים, יידחה המועד להגשת ההצעות בהתאם 
 .  החברהלקביעת 

 הבהרות ושינויים .6

על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי בהירויות, סתירות  .6.1
מהוראותיהם, או כל אי התאמה  או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות

. מציע שלא להלן 6.2 ולפרטם בכתב, וזאת עד למועד הנקוב בסעיף לחברהאחרת, עליו לפנות 
מלהעלות בעתיד כל טענה ומושתק יפנה לקבלת הבהרות כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע 

 בדבר אי בהירויות, סתירות או אי התאמות כאמור.

, עד בפורמט וורד michrazim@escil.co.ilבדוא"ל  מיטל אקוקהלגב' שאלות הבהרה תוגשנה  .6.2
  א את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת.יש לווד. 14:00 לא יאוחר מהשעה 3.5.22 ליום

תשובות ו/או הבהרות ו/או כל שינוי או תיקון בתנאי המכרז, ככל שיוחלט עליהם, בין אם במענה  .6.3
החברה, יפורסמו באתר האינטרנט של החברה ויהוו חלק בלתי  ביוזמתלפניות המציעים, ובין אם 

נפרד ממסמכי המכרז. באחריות המציעים להתעדכן באתר האינטרנט באופן שוטף עד למועד 
אודות כל עדכון ו/או  מהעלאת כל טענה לגבי אי ידיעהות, והמציעים יהיו מנועים הגשת ההצע

 הבהרה ו/או תשובה שיפורסמו באתר האינטרנט כאמור.

מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים הרלבנטיים  הצעתועם הגשת  .6.4
מכרז, יהיה מנוע מלטעון כי לא ב הצעה. מציע שהגיש םמכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיס

לא התייחסה החברה לפניה ו/או השגה עד  היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.
 למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעות יראו בכך דחיית פניית המציע.

בין הוראות בין מסמכי המכרז השונים ו/או או אי בהירות במצב בו תימצא סתירה  ,להסרת ספק .6.5
, תקבע החברה את הפרשנות המחייבת. למציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה בהםשונות ש

הנובעת מאי בהירות ו/או סתירה במסמכי המכרז ו/או כל אי התאמה ו/או בגין הפירוש ו/או 
אלא אם כן פנה בטרם מועד הגשת ההצעות ובמועד שנקבע לשאלות  הנוסח שבחרה החברה

 .ת כאמורהבהרה והתריע על סתירה או אי בהירו

 אופן הגשת ההצעה .7

במעטפה  ".14/2022מכרז מסגרת פומבי מספר הצעת המציע תוגש במעטפה על גביה ייכתב : " .7.1
, לרבות הסכם ההתקשרות )מסמך על ידו זו יגיש המציע, את כל מסמכי המכרז כשהם חתומים

 לעיל.  4'( בצירוף כל המסמכים וכל האישורים כמפורט בסעיף ג

לשירותי איכות הסביבה חברה מעטפת המכרז תופקד במסירה אישית בתיבת המכרזים של ה .7.2
החל מהשעה  ושם בלבד, תל אביב - 4, קומה 40במשרדי החברה ברחוב יצחק שדה  הממוקמת

הצעות שיוגשו לאחר מועד זה  ."(מועד הגשת ההצעות"להלן: ) 0013:שעה ולא יאוחר מה 0090:
 את הצעתו לפני המועד האמור יוזמן לקחתה חזרה. מציע שיגישתיפסלנה. 

בתיבת המכרזים, אינם  המעטפהמשלוח ההצעה בדואר או הגשתה בכל דרך אחרת שאינה שלשול  .7.3

mailto:michrazim@escil.co.il
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הצעה שלא תמצא, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד המועד . המכרזעונים על דרישות 
הצעה שתוגש  האחרון להגשת ההצעות כאמור לעיל, לא תמנה בין ההצעות המשתתפות במכרז.

 בטרם יחול מועד הגשת ההצעות תוחזר לבעליה.

, והודעה על כך תועלה לאתר להאריך את המועד להגשת הצעותבכל עת החברה רשאית  .7.4
 .רנט של החברההאינט

בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל זאת  .7.5
מובהר בזאת כי מקרה בו יביע המציע הסתייגות מסעיף ו/או  לכל תנאי הסכם ההתקשרות.

סעיפים ו/או נספח המצורף למסמכי מכרז זה, תהא רשאית החברה לפנות למציע ולבקשו לחזור 
הסתייגותו ו/או להתעלם מן ההסתייגות ו/או לפסול הצעתו של המציע, והכל בהתאם בו מ

 לשיקול דעתה הבלעדי.

 מובהר כי:  .7.6

 החברה תהיה רשאית לפסול על הסף הצעה חסרה. .7.6.1

את כל  תכלול לבקשות הפרטניות שיועברו מעת לעת המציעהמחיר של הצעת  .7.6.2
 במתןהוצאות מציע, בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות  
התשלומים כלליות האמור לעיל, כל מ. מבלי לגרוע ההתקשרות הסכםעל פי  השירותים 

 השירותים מתןהקשורה ב כל עלות אחרת שהיא ו/או לעובדים, תנאים סוציאליים
 ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה.

אחר שהושלמו בה כל הנתונים הנדרשים להשלמה וללא כל הסתייגות ההצעה תוגש ל .7.6.3
או תיקון שהוא. במקרה של אי צירוף מסמך או השמטה, או שינוי או תוספת או 
הסתייגות מנוסח תנאי המכרז, או סטיה אחרת מתנאי או מסמכי המכרז תהא החברה 

פשר תיקון כל רשאית לפסול את ההצעה או לקבלה, עם או בלי הפגם האמור, או לא
פגם או חסר כאמור, והכל לפי שיקול דעתה המוחלט. להסרת ספק מובהר כי אם 
הודיעה החברה למשתתף כי היא מתעלמת מהסתייגות, וסרב המשתתף לחתום על 
הסכם ההתקשרות, ייחשב הדבר כהפרת התחייבויותיו. כל עוד החברה לא התייחסה 

ידה במפורש אחרת, יחייב את -בע עללהסתייגויות או לפגם כאמור וכל עוד לא נק
 הצדדים הנוסח של מסמכי ההזמנה, כפי שהוכן ע"י החברה ו/או עודכן על ידה.

 תוקף ההצעה .8

למשך החברה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה  עד ליוםהצעת המציע תעמוד בתוקפה  .8.1
 .חודשים נוספים 3

 ספקי מסגרתבחירת  .9

כל הצעה שתעמוד בכלל תנאי הסף תוכרז כהצעה כאשר , הצעות המציעים ייבחנו על פי תוכנן  .9.1
 זוכה.

יהיו רשאים לערוך בירורים ולקבל המלצות ו/או התייחסויות הן  החברה וועדת המכרזים ו/א .9.2
המציע, והן ביחס לכל אדם או גוף אחר, ולא תהא מוטלת עליהם כל אותם ציין ביחס לממליצים 

ורים או ההתייחסויות או ההמלצות, ו/או את זהות חובה, בכל שלב שהוא, לגלות את תוכן הביר
מוסרי המידע, למציע הרלוונטי, או לכל מציע אחר, וזאת, בין היתר, לאור הצורך לשמור על 

 אמינות המידע המתקבל, ושמירת זכויות מוסרי המידע, והמציע מקבל על עצמו תנאים אלו.

כן, החברה רשאית, אך לא חייבת, על לפגוע באמור, ומבלי להטיל עליה את החובה לעשות  מבלי .9.3
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כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר  –לאחר הגשת הצעה  –פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל מציע 
העומדים לרשותו לבצע עבודות מהסוג ובהיקף  והאמצעיםניסיונו, מומחיותו, מיומנותו, כישוריו 

הרמה המקצועית של המציע, של העבודות נשוא המכרז, וכן תהא רשאית לדרוש ראיות בדבר 
 את מלוא המידע להנחת דעתה. לחברהוהמציע יהיה חייב לספק 

 חברההמציע או עם גורמים אחרים ככל שידוע ל ה עםלהתחשב בניסיון קודם של תרשאי החברה .9.4
 על ניסיון זה, לטוב ולרע.

ות, לפי מובהר בזאת כי החברה רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, לרבות סיבות תקציבי .9.5
, ולמציעים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה במקרה זה, והם לא יהיו שיקול דעתה

 .זכאים לכל החזר או תשלום או שיפוי או פיצוי מאת החברה

 הודעה על זכייה והתקשרות .10

הודעת הזכייה תהיה בכתב, חתומה בידי המוסמך לכך מטעם החברה, ותחייב את החברה  .10.1
כאשר עם משלוח ההודעה יחשב הסכם ההתקשרות על כל תנאיו ונספחיו , ים הזוכיםוהמציע

כנכרת בין הצדדים במועד המשלוח. שום הודעה אחרת, בין בכתב ובין בעל פה, לא תיצור כל 
סייגה החברה את הודעת . או הענקת זכות כלשהי למציע טענת השתק או מניעות כלפי החברה

 סייגים ו/או התנאים הקבועים במכתב הזכייה. הזכייה, תהיה הזכייה על תנאי ובכפוף ל

ת ארה תוך הזמן הנקוב במכתב הזכייה ימציאו לידי החב מציעים שנקבעו כספקי מסגרת זוכים .10.2
  ידם.-' כאשר הוא חתום עלבההסכם המצורף כמסמך 

במכתב תוך התקופה האמורה זה  10 לא מילא זוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף .10.3
ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או הזכייה, 

ולה עו/או לבצע כל פחזר בו מהצעתו, תהא רשאית החברה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז 
כח הפרה זו של נוספים העומדים לזכותה נוהסעד הזכות ו/או אשר תממש את ה תאחר

 התחייבויות הזוכה.

אחר מכן התברר לחברה כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע חלקי זכה מציע, ול .10.4
בלבד או מטעה, רשאית החברה לשלול את זכייתו מעיקרה, מבלי שהמציע יהיה זכאי לקבל כל 

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

בהתבסס על מידע, הבטחה, התחייבות, מצג, הצעה, הבנה, פרסום,  טענותהזוכה מנוע מלטעון  .10.5
 המכרזלפני בין  פה,-, בין בכתב ובין בעללמסמכי המכרזפרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ 

 .יוובין לאחר –לרבות במסגרת הליכי מכרז זה  –

הזוכה במכרז איזה מהרישיונות ו/או ההיתרים ו/או התעודות הנדרשים, תהא החברה לא חידש  .10.6
 , ולהיפרע ממנו בגין כל הנזקים שייגרמו לה. מולו רשאית, אף מטעם זה בלבד, לבטל את ההסכם

 שמירת זכויות .11

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל  .11.1
 סמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.שימוש במ

 תנאים כלליים .12

החברה )או מי מטעמה( רשאית, על פי שיקול דעתה, לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או  .12.1
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על מנת לבחון את המציע והצעתו  בכל שלב משלבי המכרזהבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא 
אשר  עיונה מאזנים, דו"חות מע"מ ודו"חות ניכוייםבמסגרת שיקוליה כאמור, לרבות להביא ל

 .יומצאו על ידי המציע לחברה על פי דרישתה

החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת  .12.2
 לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת החברה מונע הערכת ההצעה כדבעי.

לפי שיקול דעתה ההרשעות ו/או ההליכים החברה רשאית שלא לקבל הצעה של מציע אשר  .12.3
מן הבעלות בו ו/או מי ממנהליו ו/או מי  25%-המתנהלים לגביו או לגבי מי מחזיק בלמעלה מ

 ( או נסיבותיהן מצדיקות זאת.7ממורשי החתימה שלו המפורטים במסמך א)

ו/או למשרד לאיכות  החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל הצעה של מציע שהיה לה .12.4
הסביבה ניסיון שלילי עימו או עם גורם הקשור עימו, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי, וכן הצעתו 

 של מציע אשר יתקבלו לגביו חוות דעת ו/או המלצות שליליות במיוחד.

נוסף על האמור, לוועדת המכרזים שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר למציע  .12.5
ת עמידתו בתנאי הסף באמצעות נתונים ו/או פרויקטים אשר לא הוצגו על ידו בהצעה להוכיח א

ו/או הוצגו לצורך אחר ו/או שהינם בידיעת החברה, ובלבד שאלו אכן בוצעו על ידו עובר להגשת 
ההצעה, ובמקרה זה תהא רשאית הוועדה לפנות אל המציע בבקשה לקבלת מידע נוסף ו/או 

 מסמכים נוספים.

 ה"עפרון הכחול"עקרון  .13

הובא ענין הנוגע ו/או קשור ו/או נובע ממכרז זה בפני ערכאה שיפוטית ופסקה אותה ערכאה כי  .13.1
הוראה או הוראות מהוראות מסמכי המכרז אינן עומדות בדרישות כל דין ולפיכך פסולות ו/או 
 פסולה הוראה מהוראות המכרז, לא יפגע הביטול או הצמצום האמור ביתר הוראות המכרז

העולה בקנה אחד עם ההוראה הפסולה,  האפשרי יוותרו בתוקף ויפורשו באופן הרחב ביותרש
 –זה, אלא אם תבחר החברה )והיא בלבד(  נשוא מכרז סכםהוסיפו לחול בין הצדדים תנאי היו

 לבטל את המכרז או את ההסכם בעקבות ביטול או צמצום כאמור. –לפי שיקול דעתה הבלעדי 

 אחריות .14

או נזקים שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו במסגרת  ותאינה נושאת בכל אחריות להוצאהחברה  .14.1
 ו/או בקשר למכרז זה, ובפרט בשל אי קבלת הצעתו.

מובהר במפורש, כי בכל מקרה לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהן  .14.2
 ידי החברה., לרבות במקרה של ביטול המכרז על בקשר עם השתתפותו במכרז זה

 סודיות .15

בקבלת מסמכי המכרז המציע מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על ידי החברה  .15.1
 בקשר או לצורך מתן השירותים, למעט מידע שהוא נחלת הכלל או המחויב בגילוי לפי חוק.

צד לשם מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה, מתחייב המציע לדאוג לשמירת סודיות כאמור גם מ .15.2
 עובדיו, קבלני המשנה שלו או כל מי מטעמו.

 המציע מתחייב לציית לכל הוראות החברה בכל הנוגע לשמירת סודיות. .15.3

כל מסמכי המכרז הינם רכוש החברה והמסמכים מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה.  .15.4
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 חתימה וחותמת: _________________________________

 

יע אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. לא הגיש המצ
הצעה, או קיבל הודעה מהחברה כי לא זכה במכרז, יחזיר המציע מיד את מסמכי המכרז, אם 

 נדרש לעשות כן על ידי החברה.

 הודעות ונציגות .16

את כתובתו לצורך קבלת הודעות בכל הקשור במכרז ואת בנספחי המכרז כל מציע במכרז יציין  .16.1
של נציג מטעמו המוסמך טרוני וכתובת דואר האלקמספר הפקסימיליה , שמו, מספר הטלפון

  ן מכרז זה.ילחייב את המציע על פי דין לעני

עם הנציג שיצוין כאמור ינוהלו המגעים של החברה בקשר למכרז זה והוא יהיה מוסמך לייצג  .16.2
 את המציע ולהתחייב בשמו. על נציג זה להיות תושב ישראל, וכתובתו בישראל.

לפי הכתובות  או בפקסימיליה בדואר אלקטרוני, תשלחנה בדוארלמציעים יכול שהודעות  .16.3
. הודעה שנשלחה בדואר חוברת המכרזקבלת  ומספרי הפקסימיליה שסיפקו המציעים במעמד

 משלוח. הודעה שנשלחה בפקסימיליההשעות ממועד  72רשום תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך 
שלוח ובלבד שהתקבל שעות ממועד המ 24תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך  או בדואר אלקטרוני

או לא התקבלה הודעה אלקטרונית כי הדואר  אישור אלקטרוני על שליחת הפקסימיליה
קבלת הודעה אשר נשלחה על ידי החברה -לא תתקבל כל טענה בנוגע לאי .האלקטרוני לא נשלח

לכתובת ו/או למספר הפקס ו/או לתיבת הדואר האלקטרוני של מי מהמציעים אם זו נשלחה 
 רטים שסופקו על ידו.בהתאם לפ

 סמכות שיפוט ייחודית .17

הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל תובענה ו/או עתירה ו/או תביעה הנוגעים למכרז זה על  .17.1
 תל אביב.עיר מסמכיו השונים תהא של בתי המשפט המוסמכים ב

 

 בכבוד רב,                                     

 בועז הירש               
  יו"ר ועדת מכרזים             

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ            
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 חתימה וחותמת: _________________________________

 

 
 

 פרטים להוכחת עמידה בתנאי סף                                

 פרטים על המציע .1

      שם המציע: .1.1

          מס' הזיהוי: .1.2

        )כולל מיקוד(:מען המציע  .1.3

        שם איש הקשר אצל המציע:  .1.4

         תפקיד איש הקשר:  .1.5

          :ן קוויטלפו .1.6

          טלפון נייד: .1.7

         דואר אלקטרוני:  .1.8

 
 פרטי ההצעה .2

 פירוט הרישיונות של המציע  .2.1

אני, _______________, המכהן בתפקיד _______________ בחברת _______________ 
"(, מצהיר בזאת כי בידי המציע האישורים, ההיתרים והרשיונות שלהלן, כשהם המציע)להלן: "

 :והעתק שלהם מצורף להצעה זובתוקף במועד הגשת הצעה זו, 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 3.4על פי דרישות תנאי סף  המציע במתן השירותיםהסניף הרלוונטי של פירוט הניסיון הקודם של  .2.2

אשר  ק"מ מהחברה 30-יף הרלוונטי של המציע הממוקם עד לשל הסנלהלן פירוט אודות ניסיון 
שירותי המציע העניק  2021-ו 2020, 2019 בכל אחת מהשניםכאשר , ממנו יוענקו השירותים לחברה 

הצבות בכל אחת מן השנים  5ולכל לקוח בהיקף של תעשייה  שהינם גופי לשלושה לקוחותכוח אדם 
 הצבות לשלושה הגופים(: 15הצבות בכל שנה, ובסך הכל  5הללו )

 

 שם מזמין השירותים שנה
פירוט המשרות 

 שאוישו

פרטי איש קשר )שם 
מלא ודרכי יצירת 

 קשר(

2019 

   

   

   

   

מכרז מסגרת מס' 
14/2022 
 (1מסמך א)

פרטי מציע ופרטים 
 אודות ההצעה
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 חתימה וחותמת: _________________________________

 

   

2020 

   

   

   

   

   

2021 

   

   

   

   

   

 

 פירוט הסניפים שמפעיל המציע  .2.3

ממנו יוענקו השירותים ואשר הנו בנאות חובב או ברדיוס של ו של הסניף הריני לפרט אודות מיקומ
 ק"מ מנאות חובב : 30עד 

______________________________________________________________________ 

 של סניפים נוספים של המציע : כתובתלהלן 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

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

 על החתום:

 : ______________תאריך : ____________המציעתימת וחותמת ח : ______________עשם המצי
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 חתימה וחותמת: _________________________________

 

 אישור עו"ד
 

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, המוכר לי באופן אישי / אשר 

והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע, זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה _________________, 

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

 אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

 
_______________________    ___________________________ 

 
 חותמת + חתימת עוה"ד        תאריך
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 חתימה וחותמת: _________________________________

 

 
 לכבוד

       לשירותי איכות הסביבה בע"מ החברה
        40רחוב יצחק שדה 

 67212אביב, -תל
 

 א. נ.,
 

 אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה הנדון:
 

 
"( מאשר בזה כי מציעה)להלן: " ___________________של  דעו" ___________________אני הח"מ 

/ כל תאגיד אחר כגון עמותה או אגודה  התאגד כדין כ: חברה בע"מ / שותפות רשומה בישראל מציעה

כי המציע הצהיר בפניי כי אינו נמצא בהליכי פירוק, פשרה או הסדר  וכי הינו תאגיד פעיל וקיים; שיתופית

הדרושים על פי  כל ההחלטות וכל האישורים מציעכי נתקבלו אצל הוכי לא הוגשה בקשת פירוק כנגדו; 

כי ועל מסמכי המכרז ולהגשת הצעתו למכרז; מציע מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין לחתימת ה

בפניי על הצהרה זו ועל כל יתר מסמכי המכרז וההצעה ה"ה  ם/וחת ___________ביום 

 _____________________________בעל/י ת.ז. שמספרה  ,______________________________

על כל המסמכים כאמור וכן ציע כדין לחתום בשם המ ך/והוסמ ציע אשרחתימה של המ ה/ימורש ו/םשהינ

באופן שחתימתו מחייבת את המציע  על כל מסמך נוסף או אחר שיידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל

 .בהצעתו לפי כל דין

 

 

 ,עו"ד  _______________

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 14/2022מכרז מסגרת 
 (2מסמך א)

אישור רישום תאגיד 
 וזכויות חתימה
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 חתימה וחותמת: _________________________________

 

 
 
 
 

 נים וזיקה אישית/עסקיתיתצהיר העדר ניגוד עני
______________, מס' ת.ז./מס' תאגיד _________________, לאחר שהוזהרתי כי עליי אני הח"מ, 

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

 היעדר ניגוד עניינים .א

נכון למועד זה אני ו/או בעלי התפקידים המוצעים מטעמי לצורך מתן השירותים איננו עומדים 
בניגוד עניינים ו/או קשורים בהתקשרות אחרת, בין אם עסקית, מקצועית או אישית, בין בשכר או 

גרום לניגוד עניינים בין מתן השירותים נשוא תמורת טובת הנאה כלשהי, ובין אם לאו אשר יש בה ל
עימם יש לי התקשרות ובין גורמים אחרים בע"מ  החברה לשירותי איכות הסביבהההתקשרות עם 

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

בע"מ אני ו/או בעלי  רה לשירותי איכות הסביבההנני מתחייב/ת כי בכל תקופת ההתקשרות עם החב
התפקידים המוצעים מטעמי לא נהיה קשורים בחוזה או התקשרות אחרת ולא ניתן שירותים אשר 

 יהיה בהם כדי לגרום לניגוד עניינים כאמור. 

, בדבר כל מצב, חוזה ו/או בע"מ בכתב הנני מתחייב/ת להודיע לחברה לשירותי איכות הסביבה
ו/או מתן שירותים אשר יש או יהיה בהם כדי לגרום לניגוד עניינים כאמור ולפעול התקשרות 

 בהתאם להנחיותיה. 

 במקום המתאים: Xיש לסמן       זיקה אישית/עסקית .ב

 לאדם פרטי/ עוסק מורשה .1

לי ו/או לבעלי התפקיד המוצעים מטעמי, זיקה אישית או עסקית למי מעובדי    איןהריני להצהיר כי            
 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ.  

לי ו/או לבעלי התפקיד המוצעים מטעמי, זיקה אישית או עסקית למי מעובדי   ישהריני להצהיר כי             
 .)יש לציין שם ותפקיד(________ החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. הזיקה הינה לעובד __

 לתאגיד / שותפות .2

לי, לשותף, נושא משרה, לבעלי התפקיד המוצעים מטעמי או לבעל שליטה בי,  איןהריני להצהיר כי  
 זיקה אישית או עסקית למי מעובדי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. 

לי, לשותף, נושא משרה, לבעלי התפקיד המוצעים מטעמי או לבעל שליטה בי,  ישהריני להצהיר כי             
זיקה אישית או עסקית למי מעובדי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. הזיקה הינה לעובד 

 )יש לציין שם ותפקיד(. ______________

 

 

 14/2022מכרז מסגרת 
  (3מסמך א)

 תצהיר העדר ניגוד עניינים
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 חתימה וחותמת: _________________________________

 

 :לעניין זה      

בחוק ניירות ערך,  בעל השליטה בספק, כהגדרת המונח "שליטה" " בעל שליטה"
 , ולמעט שליטה הנובעת מאחזקת מדינת ישראל בספק.1968-תשכ"ח

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 -קיום קשרים עסקיים, לרבות יחסי עובד " זיקה עסקית"
לקבלת רווחים, להצבעה או למינוי מנהל, שותפות, בעלות, החזקה 

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

כל התקשרות בכתב או בעל פה, הסכמה הסכם, הסדר, הזמנת עבודה,  " חוזה"
החלטה בדבר הענקת זכות או טובת הנאה אחרת, שבין  התחייבות,

החברה לשירותי איכות הסביבה לבין הספק, יהא תאורה וכינויה אשר 
 יהא.

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

המציע וכן מי שקיים חוזה בינו לבין החברה לשירותי איכות הסביבה,  " הספק"
 ו וכינויו אשר יהא. וחתום על מסמך זה, יהא תואר

עובד החברה "
לשירותי איכות 

 " הסביבה

 לרבות דירקטור, חבר הנהלה ועובד. 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.

  _________________ 
 חתימה וחותמת תאגיד : חתימת מורשילתאגיד                                                                            

  
   _________________ 
 : חתימהלאדם                                                                           

 
 עו"ד אישור

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

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

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

 _________________ 
 ,עו"ד              
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 חתימה וחותמת: _________________________________

 

 
 

 

 
 
 

 קיום התנאים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבורייםתצהיר בדבר 

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

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

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

 .מציעבשם ה

 

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

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

לחלופין,  או ,(1987 -מ"זאו לפי חוק שכר מינימום, תש ,1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א
, אולם במועד האחרון )כהגדרתן לעיל( או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירותו/המציע 

 להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 

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

       ____________________ 
 חתימת המצהיר                    

 
 

 אישור עו"ד
 

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

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

 
 

_______________________     ___________________________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך  

 
 

  

 14/2022מכרז מסגרת 
 (4מסמך א)

תצהיר בדבר קיום התנאים 
עם גופים  לפי חוק עסקאות

 ציבוריים



- 19 - 

   

 

 חתימה וחותמת: _________________________________

 

 14/2022 גרתמכרז מס
 (5מסמך א)

 עובדיםתצהיר שמירת זכויות 
 לכבוד

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
 

 בדבר קיום דיני עבודה תצהיר
"( שהוא הגוף המציע" –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן  .1

המבקש להתקשר עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת 
 .המציעתצהיר זה בשם 

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

 החיילים חוק; 1946 בעבודה, הבטיחות פקודת 1945 )הודעה(; יד משלוח ומחלות תאונות פקודת

 חופשה חוק; 1951-תשי"א ומנוחה, עבודה שעות חוק ; 1949 -תש"ט לעבודה(, )החזרה המשוחררים

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

 ;1958-תשי"ח השכר, הגנת חוק ;1954-תשי"ד העבודה, על הפיקוח ארגון חוק ;1954-תשי"ד נשים,
 הביטוח חוק ; 1967-תשכ"ז חירום, בשעת עבודה שירות חוק ; 1959-תשי"ט עסוקה,הת שירות חוק

 מינימום, שכר חוק;1957-תשי"ז קיבוציים, הסכמים חוק ;1995-"התשנ משולב[, ]נוסח הלאומי

 שלא )העסקה זרים עובדים חוק ;1988-תשמ"ח בעבודה, ההזדמנויות שוויון חוק ;1987-תשמ"ז

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

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

 סעיף ;2001-תשס"א ולהתפטרות, לפיטורים מוקדמת הודעה חוק ; 1957-תשי"ז קיבוציים, הסכמים

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

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

 ;1997-תשנ"ז התקין(, במינהל או המידות

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

__________                                          __________________ 

 שם המצהיר+ חתימה                                               תאריך
 
 

 אישור עו"ד
 

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

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

 בפני.
 
 

_______________________    ___________________________ 
 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.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.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.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/EF5DCC9A-852D-4F5E-8C22-8DA0CF8F4C25.htm
http://www.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.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
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.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255262
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.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.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.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
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm


- 20 - 

   

 

 חתימה וחותמת: _________________________________

 

 

 פליליתתצהיר בדבר היעדר הרשעה 
 

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

 .מציעלתת תצהיר זה בשם ה

  

מנהליו ומורשי החתימה שלו לא הורשעו בעבירה פלילית שיש עמה קלון כל בעלי השליטה בו, המציע ו .2
ירות שעניינן הפרת רישיון עסק ו/או בעב או או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות מרמה

( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, ולמיטב 7) בשבעוזאת  פגיעה באיכות הסביבה
 לפירוק הנוגעים משפטיים הליכים או משפטיות תביעותלא מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל  יידיעת

, פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמורחקירה או  נכסים לכינוסאו /ו רגל פשיטת או
( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת 7) בשבעוהם לא הורשעו או נקנסו מנהלית בגין עבירות כאמור 

  .הצעות למכרז זה

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

 נכון למעט:  2האמור בסעיף  .3

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

 

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

        ____________________ 
 חתימת המצהיר              

 
 

 אישור עו"ד
 

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

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

 בפני.
 

_______________________     ___________________________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך  

 

 14/2022 גרתמכרז מס
 (6מסמך א)

 תצהיר העדר הרשעה פלילית
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 חתימה וחותמת: _________________________________

 

 לכבוד
 "(החברהבע"מ )להלן: "החברה לשירותי איכות הסביבה 

 

 

 הצהרת משתתף

לאחר שקראתי בעיון ובחנתי  ,__________________ע.מ. /פ.ח ____________________אני הח"מ 
, למכרזבמסמכים האחרים אשר צורפו ועיינתי הסכם ההתקשרות, ואת  ,בחינה זהירה את מסמכי המכרז

 מהתחייבויותיי כמפורט בשאר מסמכי המכרז:מגיש את הצעתי כמפורט להלן וזאת מבלי לגרוע מאיזו 

 את כל האמור במסמכי המכרז כי הבנתי )לעניין תאגיד, באמצעות מורשי חתימה מטעמי( הריני מאשר .1
הנני מצהיר כי ו ם,ו/או העלולים להשפיע עליהבביצוע השירותים את כל הגורמים הקשורים  תיבדקוכן 

 א מכרז זה. שונ למתן השירותיםאני בעלי הידע, המומחיות והניסיון הדרושים 

הנני מצהיר כי בידי כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע כל התחייבויותיי על פי  .2
ים , והריני מכיר את כל הדינים המתייחסים למתן השירותהמכרז למסמכי ףהמצור ההתקשרות הסכם

 .ומתחייב לפעול על פיהם

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

הנני מקבל על , ווההסכםבהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז  לתת את השירותיםאני מתחייב  .4
 .ונה המלא של החברהלשביעות רצ לבצע את השירותים האמוריםעצמי 

, אנהג על פי ההסכם בביצוע עבודות פרטניותבהגשת הצעתי זו, הננו מתחייב כי היה ותתקשרו עמי  .5
, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, , כמו גם על פי למסמכי הבל"משצורף למסמכי המכרז

מקבל על עצמי את מלוא על פי כל האמור בנספחים להסכם המהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ואני 
 תנאיו, וכן כל חובה אחרת הנובעת ממנו.

לחברה במהלך המכרז הינם  שנתתיבחתימתי על מסמכי המכרז, אני מצהיר כי כל העובדות והמצגים  .6
 יישארו במהלך תקופת ההסכם.כך , ונכונים ומדויקים

הינה ביסוד הסכמת החברה להשתתפותי ו/או  לעיל 6בסעיף  אני מצהיר כי ידוע לי שההצהרה האמורה .7
. ידוע לי כי בכל שלבלזכייתי וכי החברה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את כל המצגים האמורים 

בטל את ההסכם ו/או ללפסול את הצעתי  במקרה של אי התאמה מכל מין וסוג, תהא החברה זכאית
 בקשר לעניין זה.ה , ולא תהא לי כל טענכזוכה מסגרת שיחתם עמי, אם אזכה

סופיים וכוללים את מלוא מחירים הינם בכל אחד מהליכי הבל"מ  אנקובהתמורה בה ידוע לי כי  .8
עפ״י כל מסמכי המכרז ולא ישתנו מכל סיבה  יהתמורה המבוקשת על ידי בגין קיום מלוא התחייבויותי

 . יים במחירי התשומותשהיא, לרבות לא עקב שינוי בשכר עובדים ו/או שינויים במיסוי ו/או שינו

כי אם לא אמלא אחר התחייבויותיי הכרוכות בזכייה במכרז, כולן או מקצתן, תהא  מודע לכךהנני  .9
 החברה פטורה מכל התחייבות כלפיי.

או קשר עם אנשים או גופים אחרים  , תיאוםללא הסכם ,הנני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת בתום לב .10
 מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתי על הצעה זו.וכי אין כל  במכרז,המגישים הצעות 

 הצעה גרעונית. התמורה בעד שירותיי לא תהיה הנני מצהיר כי  .11

בקשר עם אי מילוי או  ידי החברהאני מוותר על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על  .12
הפרת הוראה כלשהי הכלולה בהצעה זו ועצם חלוף הזמן או אי מילוי או הפרה של הוראה כלשהי 

 מההוראות הנ"ל תשמש במקום התראה כנ"ל.
 

 

 14/2022מכרז מסגרת 
 (7א)מסמך 

 הצהרת המשתתף
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 חתימה וחותמת: _________________________________

 

 _______________________ מס' הזיהוי:  __________________________  :מציעם הש

 __________חתימה וחותמת המציע: ____ ___________________________ כתובת רשומה:

    תאריך: ___________

 
 הצהרת מורשי חתימה )ימולא במידה והמציע הינו תאגיד(

 
הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת הצעה זו כי  יםמצהירהרינו 

 .על הצעה זו לחתום בשם התאגיד םזכאי וכי אנוההצעה, 
 מס' זיהוי: _____________ שם מורשה החתימה מטעם המציע: _____________

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

 

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

 _____________ :' קספ   _____________________מייל : ______
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 חתימה וחותמת: _________________________________

 

 

 
 
 

 התחייבות בדבר מניעת שוחד 
 

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

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

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

מעורב בהצעה, הבטחה, מתן, קבלה או שידול לקבלת טובת הנאה בעלת ערך כספי או לאו, בין לא יהיה 
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 

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

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

 וחתם עליו בפני.

 
 

___________________   ___________________________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד           תאריך   

  

 גרתמכרז מס
14/2022 
 (8נספח א')
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 חתימה וחותמת: _________________________________

 

 

 

 
 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

 
אני הח"מ______________ מס' ת"ז _____________נושא משרה בחברת _____________ )שם 

 המציע( מצהיר בזאת כי: 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם החברה ומנהליה.  . 1

 אני נושא המשרה אשר אחראי בחברה להצעה המוגשת מטעם החברה במכרז זה.  . 2

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  . 3

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.        . 4

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  . 5

 הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא         . 6

 עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.       

 שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על התצהיר ועדאני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל       . 7

 מועד הגשת ההצעות .

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.  . 8

 

 תאריך_________ שם החברה______________ חותמת החברה __________
  

 שם המצהיר___________ חתימת המצהיר ____________
 
 

 
 אישור עו"ד

 

אני הח"מ, עו"ד _________________ שכתובתי ______________והנושא רישיון מספר ______ 

מאשר בזאת כי ביום________ הופיע/ה/ו לפני מר/גב' ____________________, שזיהה/תה/ו 

ל תצהיר זה לאחר ֹֹהמוכר/ת/ים לי אישית, וחתם/מה/ו ע עצמו/ה/ם לפי תעודת זהות מס' ____ֹֹֹֹֹֹֹֹ______/

 שהבינו את משמעותה המשפטית של חתימתם. 

 

_______________  ___________                            ___________ 

 שם עורך הדין                               מס' רישיון                                        חתימה

 
 

 
  

 מס'מכרז מסגרת 
14/2022 

 (10נספח א')
תצהיר בדבר אי תיאום 

 מכרז
 



- 25 - 

   

 

 חתימה וחותמת: _________________________________

 

 

 

 תצהיר העסקת עובדים עם מוגבלות

 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי 

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

 

"( המבקש להתקשר המציע___________________, שהוא המציע )להלן:  "הנני נותנ/ת תצהיר זה בשם 

עם עורך התקשרות מספר ___________________ לאספקת ____________________________ 

 עבור __________________. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

 

 במשבצת המתאימה: Xסמן 

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

  על המציע והוא  חלות 1998-חחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ל 9הוראות סעיף

 מקיים אותן.  

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

 :במשבצת המתאימה xנדרש לסמן  חלות על המציע, זכויות''(

 עובדים. 100 -מעסיק פחות מ המציע 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה  Xעובדים או יותר נדרש לסמן 100במקרה שהמציע מעסיק 

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

קבלת  הצורך, לשם זכויות, ובמקרה ק שוויוןלחו 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים, לשם

 .ליישומן בקשר הנחיות

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

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

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

 שלגביה נתן התחייבות זו(.

 

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

 ימים ממועד ההתקשרות. 30והשירותים החברתיים, בתוך 

 

____________________ ____________________ ____________________ 

 חתימה                  תאריך                                 שם                  

 

 

 
 
 

 מכרז מסגרת מס'
14/2022 

 (11א')נספח 
העסקת תצהיר בדבר 

 בעלי מוגבלויות
 

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

 

אני הח"מ, עו"ד _________________ שכתובתי ______________והנושא רישיון מספר ______ 

____________________, שזיהה/תה/ו  מאשר בזאת כי ביום________ הופיע/ה/ו לפני מר/גב'

ֹֹהמוכר/ת/ים לי אישית, וחתם/מה/ו על תצהיר זה לאחר  עצמו/ה/ם לפי תעודת זהות מס' ____ֹֹֹֹֹֹֹֹ______/

 שהבינו את משמעותה המשפטית של חתימתם. 

 

_______________  ___________                            ___________ 

 מס' רישיון                                        חתימה                         שם עורך הדין      
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 חתימה וחותמת: _________________________________

 

                   
 
 

 מסגרת הסכם
 2022ביום ________לחודש ________שנת  שנערך ונחתם בתל אביב

 
 בין

 520036450ח.פ.  לשירותי איכות הסביבה בע"מהחברה 
 אביב-, תל40מרחוב יצחק שדה, 

 )להלן: "החברה"(
 ;מצד אחד

 לבין
______________________ 

 תאגיד/עוסק מספר _____________
 מרחוב _________________

 "(ספקה)להלן: "
 ;מצד שני

 

כוח אדם, מעת להתקשר בהסכם מסגרת עם ספקי מסגרתי לקבלת שירותי  והחברה מעוניינת  הואיל
-ו "המכרז)" 14/2022ספר ממסגרת ולשם כך פרסמה את מכרז לעת ובהתאם לצרכיה, 

 (;" בהתאמההשירותים"

 ;במכרז כאחת ההצעות הזוכות ספקהוועדת המכרזים של החברה בחרה בהצעת  והואיל

 , הרשיונותמצהיר, לאחר שקרא את כל מסמכי המכרז, כי יש בידו את כל האישורים ספקהו והואיל
וההיתרים הנדרשים על פיה הסכם זה ועל פי כל דין, כי הוא בעל ניסיון ובעל האמצעים 
הנדרשים על מנת לבצע את השירותים כמפורט במכרז ובהסכם זה להלן, וכי הוא נכון לבצע 

 סכם ובתמורה לסכומים הנקובים בו;את השירותים בהתאם לתנאי הה

והצדדים מבקשים להגדיר ולהעלות על הכתב את ההסכמות ביניהם בקשר לביצוע השירותים,  והואיל
 כהגדרתם להלן, והכל כמפורט להלן;

 :אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן

 כללי .1

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

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

בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה  הסכם זה בא להוסיף על האמור במסמכי המכרז. .1.3
לבין האמור באחד מנספחיו וככל שלא ניתן ליישב סתירה זו, יגבר האמור בנספח על האמור 

 בהסכם. במקרה של סתירה בין ההסכם ובין המכרז, יגבר האמור בהסכם. 

 בהסכם זה תהא למונחים הבאים המשמעות שלהלן: .1.4

)הזמנה להציע הצעות(,  , על נספחיו14/2022מס'  א' של מכרזמסמך  - "מסמכי המכרז"

 מכרז מס'
14/2022 

 'במסמך 
הסכם 

 התקשרות
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 חתימה וחותמת: _________________________________

 

 מסמך ב' )הסכם ההתקשרות(;

 ספק"/"ספקה"
  "המסגרת

לרבות נציגיו, באי כוחו, עובדיו, _______________________  -
שליחיו, המורשים לפעול בשמו ומטעמו בכל הנוגע למתן השירותים 

חלק או כהגדרתם להלן ולרבות הפועלים בשמו או עבורו למתן כל 
 .מהשירותים

 ; מסמכי המכרז וההסכםהמפורטים ב םשירותיה - "השירותים"

 "המפעל"

"פנייה פרטנית 
לקבלת הצעת 

 מחיר"

"מענה לפנייה 
פרטנית לקבלת 

  "הצעות מחיר

- 

 
- 

 

 

 
- 

 חובב;-תעשייתי נאות-מתקן החברה בפארק אקו

ואשר  ,המסגרת יספקאשר תועבר ללאיוש משרה פנייה לקבלת הצעות  
יידרשו להשיב לה עד המועד אליהם תפנה החברה המסגרת ספקי כל 

 .ההגשת הצעשייקבע בה. הפנייה תכלול את כל הפרטים הדרושים לצורך 

קבלת המסגרת במענה לפנייה הפרטנית ל יספקאשר יגישו  הצעהה
 .תוהצע

, תל אביב, קומה 40משרדיה של החברה הממוקמים ברחוב יצחק שדה  - "משרדי החברה"
4. 

מילים, מונחים וביטויים אחרים בהסכם זה אשר לא הוגדרו במפורש לעיל או להלן, יתפרשו על  .1.5
 בדין. פי המשמעות הקבועה להם

מלבד אם נוסח הכתוב או הקשרו מצריך פירוש אחר, מלים הבאות ביחיד כוללות את הרבים,  .1.6
מלים הבאות ברבים כוללות את היחיד, מלים הבאות בזכר כוללות את הנקבה, מלים הבאות 

 בנקבה כוללות את הזכר, והתייחסות לבני אדם משמעה התייחסות גם לתאגידים.

 המסמכים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה:  .1.7

 לצורך ההסכם  יםכלל מסמכי הצעת הזוכה במכרז המחייב – נספח א' .1.7.1

  תנאי תשלוםטופס  –נספח ב'  .1.7.2

 על הימנעות מניגוד ענייניםוהתחייבות על שמירת סודיות  –' גנספח  .1.7.3

 ן בנק-פרטי ח –נספח ד'  .1.7.4

 

 הספקוהתחייבויות הצהרות  .2

 ומתחייב כלפי החברה כי:מצהיר הספק   

הוא קרא את הוראות הסכם זה ואת כלל מסמכי המכרז ובאפשרותו לעמוד בכל התחייבויותיו על  .2.1
 פיהם במועדים הנדרשים.

 . םהוא מכיר את הנהלים, התקנות והוראות כל דין הקשורים לביצוע השירותי .2.2
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קצועי בהיקף מספק, וכן הוא בעל מיומנות, הניסיון והידע הדרוש, ברשותו כוח אדם מיומן ומ .2.3
ברשותו כל האמצעים והציוד הדרושים לבצע את כל התחייבויותיו על פי הסכם זה במלואן 

 ובמועדיהן, במיומנות ובמומחיות.

כלל  ,םשירותיהההיתרים והביטוחים הנדרשים על פי דין למתן האישורים, הינו בעל הרישיונות,  .2.4
אמורים יהיו תקפים בכל משך ההתקשרות. במידה ההיתרים והביטוחים ההאישורים, הרישיונות, 

 ספקהלחדשם.  ספקהואחד או יותר מהרשיונות או ההיתרים יפקעו במהלך ההתקשרות מתחייב 
יודיע לחברה באופן מידי על שלילתם של אחד או יותר מהרישיונות כאמור ו/או על התנאתם בתנאי 

 כלשהו על ידי כל רשות רלוונטית ו/או עם קבלת אזהרה כלשהי לגביהם. 

יחשב להפרה בתוקף יודע שביצוע ההסכם על ידו בהעדרו של כל היתר או רישיון כאמור  ספקה .2.5
לביטולו של ההסכם, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר אשר יעמוד  יסודית של הסכם זה ויגרום
 לחברה במקרה זה על פי דין.

לחברה העתקים של כל האישורים והרשיונות כאמור,  ספקהמעת לעת, לפי דרישת החברה, יגיש  .2.6
 כתנאי להמשך ההתקשרות בינו ובין החברה.

אישור ניהול פנקסי חשבונות  בידיו כל האישורים הנדרשים מרשויות מע"מ ומס הכנסה לרבות .2.7
 ורשומות במע"מ וכן אישור לפטור מניכוי מס במקור.

במסגרת מתן השירותים הוא יעסיק עובדים בהתאם להוראות הדין, ובכלל זאת הוא ישמור ויקיים  .2.8
את כל החוקים, התקנות וההסכמים הקיבוציים, ככל שכאלה חלים עליו ו/או על עובדיו, הנוגעים 

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

-כהגדרת מונח זה בחוק עבודת הנוער, התשי"ג)לא יעסיק נוער הספק ם, לצורך אספקת השירותי .2.9
וכי לא ( 1991-התשנ"א, כהגדרת מונח זה בחוק עובדים זרים)כי לא יעסיק עובדים זרים ( 1953

בעלי עבר פלילי, עובדים שחלה מגבלה על העסקתם/עבודתם או שהעסקתם כפופה  יעסיק עובדים

 .לקבלת היתר במסגרת מתן השירותים לחברה

תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי  החברההספק מאשר בזאת, כי ידוע לו והוא מסכים לכך ש .2.10
ובכל עת, ולאחר התייעצות עם הספק, לדרוש מהספק להחליף אחד או יותר מהעובדים הזמניים 

 לספק מועמדים רלוונטיים אחרים, והספק מתחייב חברהידו במתן השירותים ל-עסקים עלהמו
ה שבו לא תתאפשר החלפתו של עובד, רבמק . כישורים ויכולות מתאימים יבהקדם האפשרי בעל

החברה תהא רשאית להורות על הפסקת פעילותו של עובד בתוספת תשלום פיצוי של חלף הודעה 
 מוקדמת לפי חוק. 

הספק יעסיק לצורך מתן השירותים רק עובדים המאושרים לעבודה בישראל לפי כל דין ואשר אין  .2.11
 ן שירותיםלהם הרשעות תלויות ועומדות ואשר רלוונטיות למת

וביציאה  בכניסה לעבודהחברה הספק אחראי לכך כי עובדיו יחתימו כרטיסי נוכחות בככל שיידרש,  .2.12
את נוכחות העובדים  תהא רשאית לבדוק החברהבענין זה.  החברהממנה, וימלא אחר כל דרישות 

ייתו קבלת הודעה על זכיש באפשרותו להתחיל את מתן השירותים מיד עם .ושעות העבודה בכל עת
 בבקשה לקבלת הצעות פרטנית. 

כוללת את התמורה המלאה עבור כל הצעה פרטנית בה יזכה ידוע לו שהתמורה שתשולם לו  .2.13
לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מעבר לתמורה  ספקוהוהסופית עבור מתן השירותים לחברה, 

טלת מסים ו/או בגין מתן השירותים, לרבות במקרה של התייקרות תשומות, שינויי חקיקה או ה
 היטלים לאחר מועד תחילת ההתקשרות, וכל אלה יהיו על חשבונו וישולמו על ידו. 
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ידוע לו שאין בכל האמור בהסכם זה או בכל הודעה שתינתן על פיו כדי לשחררו מכל חובה או צורך  .2.14
לקבל כל רישיון, היתר או רשות או מן הצורך לשלם מס, היטל, אגרה, תשלומי חובה וכיו"ב, 

 :המוטלים עליו על פי כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב נותן השירותים כדלקמן

לשלם לעובדיו במועד הקבוע בדין את מלוא התשלומים הנדרשים על פי צווי ההרחבה  .2.14.1
 ;לעניין תשלום דמי הבראה, החזר הוצאות נסיעה, פנסיה, דמי חגים ותוספת יוקר

בדין את כל התשלומים הנדרשים על פי הוראות ההסכמים  לשלם לעובדיו במועד הקבוע .2.14.2
 ;הקיבוציים, ככל שנותן השירותים חבר בארגון מעבידים וצווי ההרחבה

 12-לעמוד בכל הוראות ודרישות משפט העבודה, ובכלל זה לא להעסיק במשך למעלה מ .2.14.3
להעסיק לא  ,שעות לפחות בין יום עבודה למשנהו 8שעות עבודה ביום, לאפשר הפסקה של 

לאפשר הפסקה  ,1951-בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א יותר מהמותרבמשמרת לילה 

 ;'למנוחה ולסעודה על פי דין וכו

 ;1996-מכיר ופועל לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"והוא  .2.14.4

הודעה  ,להמציא במועד הקבוע לכך בדין, לכל עובד מטעמו שיספק שירותים אצל החברה .2.14.5

תנאי עבודה והליכי (על תנאי העסקתו, בהתאם להוראות חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה 
 . 2002 –, תשס"ב (לה לעבודהמיון וקב

לחוק הגנת  24לכל עובד על פי הסכם זה תלוש שכר חודשי בהתאם לתיקון מספר  למסור .2.14.6
שלושים יום,  .אם נמנע עובד מלאסוף את תלוש השכר שלו בפרק זמן של 1958-השכר, תשי"ח

 .ישלח לו אותו הספק בדואר מיד לאחר המועד האמור

 ח חתום על ידי רו"ח מטעמו עם"דו , לבקשת החברה,הספק מתחייב להמציא אחת לרבעון .2.14.7
 החברה.  פירוט כל ההפרשות הסוציאליות שבוצעו לעובדים בפורמט שידרש על ידי

ם על מנת שעובדיו של נותן כי ידוע לו שהחברה תקבע, על פי שיקול דעתה, את האמצעי .2.14.8
השירותים יוכלו למסור הודעות על פגיעה בתנאי העסקתם, לרבות בירור המידע שיועבר אליה 

, המפורט להלן, החברה וכן תיידע אותם לעניין זה. עד להוראה אחרת מהחברה, ישמש נציג
הוציא הודעה כאחראי על תלונות עובדי נותן השירותים. בעניין זה, נותן השירותים מתחייב ל

מסודרת לכל עובדיו המוצבים למתן השירותים בחברה ולצרף הודעה לכל הסכם עבודה חדש 
 .שיחתום עם מי מעובדיו אשר יוצב בעתיד אצל החברה

כי ייתן את השירותים המפורטים במלואם ברמה מעולה, וכן כל שירותים נוספים הנדרשים  .2.14.9
 .על ידי החברה

מטעמו מתנהגים כיאות וממלאים את תפקידם בצורה יעילה כי יוודא שכל צוות העובדים  .2.14.10
ומכובדת וכי הוא ואנשי צוות העבודה ו/או מי שיפעלו מטעמו מתחייבים להישמע להוראות 
החברה בכל הנוגע למתן השירותים והתחייבויותיו הקשורות בהסכם זה לרבות לוחות זמנים, 

ם לדווח על שירותיהם ופעילותיהם וכי הוא ואנשי צוות העבודה ו/או מי מטעמו מתחייבי
 .בהתאם לדרישות החברה

הוא יפעל להסרת כל תביעה ו/או דרישה שתופנה לחברה מצד ג' במקרה בו הוא יפר את  .2.15
התחייבויותיו ו/או מצגיו כמופיע בהסכם זה או במקרה בו הוא יפר הוראה חוקית כלשהי וכתוצאה 

 מכך תופנה תביעה ו/או דרישה כלשהי לחברה. 
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אחר  ספקידוע לו כי הסכם זה איננו על בסיס בלעדי וכי החברה רשאית לשכור את שירותיו של כל  .2.16
 .לצורך מתן השירותים לפי שיקול דעתה הבלעדי

אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, בין על פי דין, בין מכוח חוזה ובין מכוח התחייבות אחרת  .2.17
כם זה, ואין בחתימתו על ההסכם או בביצוע כלשהי שלו, לביצוע התחייבויותיו על פי הס

 התחייבויותיה על פיו משום הפרה של חוזה או התחייבות אחרת שלו.

התקבלו אצלו כל ההחלטות התאגידיות הנדרשות לצורך התקשרותו בהסכם זה, וכי החתומים  .2.18
 . ספקהמטעמו על ההסכם רשאים לחייב בחתימתם את 

  2011 -ל דיני העבודה, התשע"בעמידה בהוראות החוק להגברת האכיפה ש

החוק )" "2011-התשע"ב ,הספק מצהיר, כי הוא מודע לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה .2.19
"(, ומקיים אחר הוראתיו; וכי הוא בקיא בכל המועדים והתנאים הקבועים בחוק להגברת האכיפה

ו, לרבות בקשר עם ובתקנות שהוצאו מכוח 1996-ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-העסקת עובדים על
 .קבלת רישיון קבלן כוח אדם ומתן השירותים, וכי הוא עומד בכל הדרישות לשם קבלת רישיון

הספק מתחייב לדווח באופן מיידי על כל דרישה )לרבות תביעה אזרחית או פלילית( שקיבל בקשר .  .2.20
מגורם כלשהו, , וזאת בחברהאו שהיה מוצב  בחברהלהפרה או פגיעה בזכויות עובד שלו המוצב 

מהעובד ו/או מי מטעמו, מארגון עובדים, מארגון העוסק בקידום  ,ובכלל זה מצד גורמי אכיפה
  .זכויותיהם של עובדים ו/או מכל גורם אחר

, באופן מיידי, על כל הליך שנפתח נגדו )בין פלילי ובין אזרחי( חברהבנוסף, הספק נדרש לדווח ל .2.21
ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים -כנגדו, עלו/או לגבי הליכים תלויים ועומדים 

והתעשייה או כל גורם אכיפה אחר, בקשר עם כלל עובדיו, לרבות עובדים אשר אינם מוצבים או 
הוצבו בנת"ע, לרבות הליכי חקירה ולרבות הליכים למתן התראה מנהלית או כוונת חיוב כמוגדר 

 עיצום כספיבחוק להגברת האכיפה או הודעה על הטלת 

לאחר שהספק ימציא הארכת ההתקשרות במסגרת האופציה הקיימת בהסכם זה תמומש רק .  .2.22
לספק ו/או בעל זיקה אליו, במהלך  המעיד כי לא היותצהיר בדבר קיום זכויות עובדים  חברהל

שלוש השנים שקדמו למועד ההארכה, הרשעות בשתי עבירות פליליות או יותר מבין העבירות 
חוקי העבודה, או במקרה בו במהלך שלוש השנים שקדמו למועד ההארכה, הוטל על המנויות ב

ידי מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד העבודה, הרווחה -הספק או בעל זיקה אליו עיצום כספי על
עבירות או יותר, מבין העבירות המנויות בחוקי  6והשירותים החברתיים )"מנהל ההסדרה"( בגין 

 .פציה להארכת ההתקשרות בהסכם זההעבודה, לא תמומש האו

מיד עם קבלת פסק דין מרשיע או לעיל באופן מיידי על כל שינוי ביחס לאמור  חברהדיע להספק יו .2.23
נעשתה כלפי עובד במקרה שהוטל עליו עיצום כספי, ביחס למי מעובדיו )לרבות במקרה בו ההפרה 

ורך תוך הסתייגויות( לפחות אחת (, ובכל מקרה יחזור על ההצהרה )ובמידת הצחברהשאינו מוצב ב
 החברה. לשישה חודשים קלנדריים ובכל עת אחרת, לפי בקשת 

או  החברההספק מתחייב לתקן באופן מיידי כל הפרה או פגיעה בזכויות עובדיו המוצבים אצל  .2.24
  :ו/או עבורה, ובכלל זה החברהשהיו מוצבים אצל 

ן הודעה שנמסרה בדרכים , לרבות דרישה בגיהחברהתיקון הפרה בהתאם לדרישת  •
  15ידי הספק בתוך -לחוק להגברת האכיפה. ההפרה תתוקן על ) 3(א()25הקבועות בסעיף 
 החברהת ימים מיום דריש

תיקון הפרה בהתאם לתלונות מצד עובדיו אשר ימצאו כנכונות ומוצדקות. ההפרה תתוקן  •
 ימים מהמועד בו התקבלה התלונה 15על ידי הספק בתוך 
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תיקון ההפרה בהתאם להתראה מנהלית ו/או הודעה על כוונת חיוב )כהגדרתם בחוק  •
להגברת האכיפה( ו/או הודעה על כל הליך אחר מגורם אכיפה כלשהו בגין הפרה או פגיעה 

 30. ההפרה תתוקן על ידי הספק בתוך בחברהאו שהיה מוצב  חברהבזכויות עובד המוצב ב
  .מורימים מהמועד שנמסרה לו הודעה כא

לרבות ביצוע תשלומים והענקת זכויות רטרואקטיביות  -בסעיף זה: "תיקון ההפרה" 
  .לעובד, כמתחייב על פי כל דין

בנוסף, מבלי לגרוע משאר הוראות הסכם זה ו/או התחייבויות הספק, יובהר כי נמצאה הפרה של  .2.25
מלוא שכרם כפי שנקבע  זכויות עובדים בהתאם לחוקי העבודה או שהספק לא שילם לעובדיו את

זכות לביטול  חברהחוק וצווי הרחבה, יקנה הדבר לוככל שיעודכן מעת לעת מכוח  החברהעל ידי 
  .ההסכם באופן מידי

 ויותיהם כעובדי קבלן, ובכללהספק יקים מנגנון לטיפול בפניות עובדיו על כל פגיעה או הפרה של זכ .2.26
 זה:

 על אפשרותם להגשת תלונות לאחראי מטעמוהספק ימנה אחראי מטעמו ויידע את עובדיו  •

ימי  5בכל פניה בנוגע לתנאי העסקתם בתוך  חברהייתן מענה לעובדיו המוצבים ב הספק •
 עבודה

-על אופן הטיפול בכל הפניות שהופנו ישירות אליו, הן עלבאופן שוטף  חברההספק ידווח ל •
 חברה.והן על ידי עובדיו המוצבים ב החברהידי 

 .בנוגע לתנאי העסקתם חברהיו על אפשרותם לפנות ישירות לובדהספק יידע את ע •

 החברהפק יעביר לעובדיו את פרטי ההתקשרות לפניות ולתלונות העובדים אצלו ואצל הס •
לעובד . הספק ישמור תיעוד באשר להעברת המידע האמור החברהבמועד הצבתם אצל 

 .לקבל עותק מתיעוד זה בכל עתחברהויאפשר ל

 ביקורת :

החברה או כל גורם אחר מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שיבוצעו על ידי הספק  .2.27
 מטעמה.

חברה. ממצאים בכתב לספק עם העתקים לנמצאה בביקורת הפרה של זכויות עובדים, יועברו כל ה .2.28
ימים תצהיר בכתב בחתימת רו"ח, המפרט את תיקון הממצאים  30הספק מתחייב להמציא בתוך 

תשלום רטרואקטיבי בגין הפרת זכויות העובדים בעבר, במידת הצורך. התשלום במלואם, כולל 
הבא לו זכאי הספק יושהה עד לקיום תנאי זה. מובהר בזאת כי בהפסקת ההתקשרות כאמור לא 

על פי תנאי ההסכם וכל  החברהיהיה משום וויתור כלשהו על טענה או תביעה למיצוי מלוא זכויות 
 דין

בדבר פגיעה  החברה ים על כל תלונה שתועבר אליו מימ 30בכתב בתוך הספק מתחייב להשיב  .2.29
. בתשובתו יפרט הספק את הליך בדיקת התלונה חברהבבזכויות העובדים המועסקים על ידו 

 .והאופן שבו טופלה ויספק אסמכתאות לטיפול בתלונה

 ההתקשרותתנאי  .3

, כמפורט למשך תקופת ההסכם למתן השירותיםמתקשרים בזאת בחוזה מסגרת  ספקוההחברה  .3.1
 .וההסכם במסמכי המכרז
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עם צרכי החברה לאיוש ובהתאם לצרכיה, בקשה לקבלת הצעות  החברה תעביר, מעת לעת, .3.2
 פירוט של המשרה הנדרשת לאיוש, לרבות תיאור המשרה,בפניה הפרטנית תציין החברה  .משרה

 .וכיוצ"ב , היקף המשרה)מפעל החברה ו/או משרדי החברה( דרישות סף, יתרונות, מיקום

יחויבו בהגשת מענה לבקשה הפרטנית עד המועד שייקבע בה,  אליהם תפנה החברה יםספקכל ה .3.3
החברה שומרת על זכותה  וזאת בהתאם לפורמט ולדרישות שיצויינו במסמכי הבקשה הפרטנית.

 .מענה לפניהלגרוע מרשימת ספקי המסגרת, ספק אשר לא הגיש 

לספקים, כולם או חלקם, על מנת לקבל הבהרות ו/או השלמות החברה תהא רשאית לפנות  .3.4
 למענה לפנייה הפרטנית.

המתאים ביותר לאיוש המשרה או ההצעה המשתלמת ספק המסגרת אשר יציע את המועמד  .3.5
, החברה מושא הבקשה הפרטנית. מובהר כיכספק הזוכה , יוכרז מבחינה כספית ביותר לחברה
תנאי סף, ניקוד איכות, ניקוד מחיר  במסגרת הפניות הפרטניות: רשאית לקבועתהא רשאית 

המועמד שייבחר לאיוש המשרה ייבחר  ולקבל החלטתה בהתאם. מבלי לפגוע באמור, – וכיוצ"ב
על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולספקי המסגרת לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או 

 תביעה בעניין זה. 

לצורך הזמנה כולם או חלקם,  ,שלא לפנות לספקי המסגרתית החברה על אף האמור, תהא רשא .3.6
חלוקת המטלות בין המציעים הזוכים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובשים לב ולבצע כלשהי, 

להערכתם ולשביעות רצונה של  ,על ידי המציעים הזוכיםואופיים מתן השירותים היסטוריית ל
כות השירותים המוענקים על ידם, למידת זמינותם , לעמידתם בלוחות זמנים, לרמת איהחברה
 .וכיו"ב

החלטת החברה באם לשכור את שירותי המועמד תהא על פי שיקול דעתה הבלעדי, ואין כל  .3.7
 התחייבות מצד החברה לקלוט את המועמד שהוצע או כל מועמד אחר.

, צובההחברה תשכור את שירותי המועמד המוצע לאיוש המשרה מאת הספק הזוכה לתקופה ק .3.8
חודשיים לפני  החברה הספק יתריע בפני חודשים, בהתאם לחוק. 9 לעתעלה  אשל אחת או יותר,
בכתב  חברהלהחודשים של העסקת עובד כלשהו באמצעותו. ההתראה תישלח  9תום תקופת 

 .והספק יוודא את הגעתה

 .חודשי עבודה וללא תמורה נוספת 3החברה תיהיה רשאית לקלוט את העובד לאחר  .3.9

מובהר  .לה יהא זכאי, בהתאם להצעתו את התמורה ספקבגין ביצוע השירותים תשלם החברה ל .3.10
 על בסיס המענה לבקשת המחיר הפרטנית.כי התמורה שתשולם לספק 

מובהר כי החברה אינה מתחייבת להעברת בקשות פרטניות בהיקף כלשהו ו/או בכלל, ואינה  .3.11
 המסגרת. יספק מתחייבת להיקף השירותים שיימסר בפועל לביצוע

מצהיר בזאת כי אין ולא תהיה לו כל טענה או תביעה כלפי החברה ביחס להיקף השירותים  ספקה .3.12
עוד מצהיר הספק כי ידוע לו כי החברה  שיוזמנו בפועל מהחברה במהלך תקופת ההתקשרות.

ן תהא רשאית לפנות לקבלת השירותים לגורמים נוספים, צדדי ג' ו/או לקבל את השירותים באופ
  וזאת לפני, אחרי או במקביל לפרסום פניה פרטנית לספקי המסגרת. –עצמאי 

, וזאת לכל אורך תקופת במועדים שייקבעו ,יישא בכל ההוצאות הכרוכות במתן השירותים ספקה .3.13
 . ההתקשרות, ובין אם זכה בפניה פרטנית או לאו

 תמורה .4
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לה יהא את התמורה  ספקהחברה לתשלם טנית בה יוכרז הספק כמציע זוכה, פניה פרכל עבור   .4.1
 ."(התמורה"להלן: )בהתאם להצעתו זכאי, 

 תנאי התשלום יהיו כמפורט בנספח ב' להסכם זה. .4.2

לחברה חשבונית ערוכה  ספקהיגיש  -העסיקה החברה עובד מטעמו של הספק בו בתום כל חודש  .4.3
 ״(. החשבוניתהחשבוןשבוצעו בפועל על ידו באותו חודש )להלן: ״השירותים פירוט  ה, ובכדין

נוסף  החברה לאישורמחלקת הכספים של ועבר לתאושר תיבדק על ידי נציג החברה, וככל שת
 .ובבקשה לתשלום

רשאי לבקר במשרדי הספק בתיאום מראש ולעיין ברישומי שעות העבודה  החברה יהיהנציג של  .4.4
שהוקדשו למתן השירותים עליהם מבוסס הדיווח האמור לעיל, כולל רישומים ידניים, ובכל 
מסמך רלבנטי לרבות ומבלי לגרוע ספר הודעות, רישומי שיחות טלפון וכיו"ב, והספק מתחייב 

 .למסור לאותו נציג כל הסבר שיידרש

בהתאם לאישור כדין  ספקהתנכה החברה מס במקור בשיעור המס בו חב  ספקמכל תשלום ל .4.5
 בשיעור המס המקסימלי.  -שיומצא על ידו לחברה, ובהעדרו של אישור כאמור 

אין בתשלום התמורה, בחלקה או במלואה, כדי לשחרר את הספק מאחריותו ו/או כדי לגרוע  .4.6
  מזכות החברה להעלות טענות כנגד הספק.

את כל המגיע לספק בגין תכלול ציע הספק בהצעתו יר כי התמורה בגין השירותים כפי שמובה .4.7
 חברהצאות הכרוכות במתן השירותים לשירותיו, כולל עלויות מעביד בגין שכר העובדים וכל ההו

תחושב על ידי הספק ובאחריותו ולרבות רווח הקבלן. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי התמורה 
יוכל לממן מתוכה את כל הזכויות הסוציאליות והתשלומים הנלווים עבורו ו/או עבור כך שהוא 

עובדיו ו/או בעלי מניותיו ו/או אחר מטעמו בקשר עם מתן השירותים, וכי לא תשולם לספק כל 
 שתוצע על ידו.תמורה נוספת מעבר לתמורה 

סד" וכי התמורה בהתאם "חוזה הפלא יציע תמורה שתהווה הספק מצהיר, כי בשום צורה ואופן  .4.8
כסה את ההוצאות והעלויות מכל סוג שהוא, ואת ת, הפרטניים להסכם זה עבור ביצוע השירותים

 ווח שלו מההתקשרות לפי הסכם זה. הר

לבדו יהיה אחראי לתשלומי מסים וכל הספק הוא ברוטו. לספק תשלום התמורה למען הסר ספק,  .4.9
 כ"א. זה והן בכל הקשור להעסקת עובדיתשלומי חובה אחרים הן בכל הקשור להסכם 

לא יעמדו טענות עיכבון ו/או שיעבוד ו/או קיזוז מכל סוג שהוא, על כל רכוש, נכס או תשלום  ספקל .4.10
מכל סוג אשר עלול להימסר לרשותו על ידי החברה במסגרת מתן השירותים, והללו יוחזרו ללא 

)אך לא חייבת( לקזז או לנכות  תנאי לחברה מיד עם דרישתה הראשונה. החברה תהיה רשאית
כל סכום שיגיע לה לפי הסכם זה, וכן ותהיה רשאית לקזז או לנכות  ספקמהסכומים המגיעים ל

לנכות לפי כל דין, כגון מסים היטלים ותשלומי  ספקהסכומים שעל  ספקמהתשלומים שלה ל
מים כאמור . שילמה החברה תשלוובלבד שמסרה על כך הודעה בכתב מראש לספק חובה אחרים

 .ספק, יהוו אלו תשלומים כדין לספקהבשם 

 תקופת ההסכם .5

ותסתיים כפי שייקבע בהודעה מטעם החברה, תקופת ההתקשרות תחל בכניסת ההסכם לתוקף   .5.1
 "(.תקופת ההתקשרותחודשים לאחר מכן, אלא אם ההסכם לא בוטל לפני כן כדין )להלן: " 12
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 או חלק מהן,( תקופות של שנה כל אחת, 3)בשלוש לחברה תהיה זכות להאריך את תקופת ההסכם  .5.2
. הארכת ההתקשרות תתבצע באופן אוטומטי בסיום עם כל ספק מסגרת באופן נפרד ובלתי תלוי

יום לפני תום תקופת ההתקשרות ו/או  30אלא אם הודיעה החברה אחרת וזאת  -כל תקופה 
לו כל הוראות ההסכם ויתר התקופה המוארכת. הוארכה תקופת ההתקשרות על ידי החברה, יחו

 מסמכי המכרז גם על תקופת ההתקשרות המוארכת.

( יום מראש מכל 30למרות האמור, החברה תהיה רשאית לבטל הסכם זה בהודעה של שלושים ) .5.3
סיבה וללא חובת הנמקה או הסבר. ניתנה הודעה כאמור, יהיה הסכם זה בטל ומבוטל לכל דבר 

, למעט התמורה לא תהיה כל טענה כלפי החברה בגין כך ספקועניין בתום תקופת ההודעה, ול
 .המגיעה לו עבור שירותים שביצע עד למועד סיום החוזה

 הפרה ופיצויים .6

לעיל, החברה תהיה רשאית לסיים הסכם זה לאלתר במקרה של הפרה  5 על אף האמור בסעיף .6.1
התראה בכתב על ההפרה והוא לא תיקנה  ספק, ובלבד שניתנה לספקהיסודית של ההסכם על ידי 

 ימים ממועד קבלתה. 7בתוך 

יום ממועד קבלת הודעה על כך  14את ההסכם בהפרה שאינה יסודית, ולא תיקנה תוך  ספקההפר  .6.2
 מהחברה, תחשב הפרה כאמור להפרה יסודית.

 הפרה יסודית של ההסכם תהיה כל אחת מאלה:  .6.3

 ;של הספקנות שלילת אחד או יותר מההיתרים או הרישיו .6.3.1

ביצוע את השירותים לשביעות רצונה של -איחור באופן עקבי במתן השירותים ו/או אי .6.3.2
 החברה או מי מטעמה; 

בקשה למתן צו פירוק או צו כינוס נכסים, או שמונה  ספקהבמקרה בו )א( הוגשה נגד  .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  ספקההחלטה על פירוקו, או )ג( אם 
 לגביו צו להקפאת הליכים; 

או אם בוצעה פעולה כלשהי מטעם משרד ההוצאה  ספקהבמקרה שהוטל עיקול על רכוש  .6.3.4
ימים; במקרה  30, והעיקול או הפעולה האמורה לא הוסרו בתוך ספקהלפועל לגבי רכוש 

 סיק את מתן השירותים או הסתלק מביצוע הסכם זה;הפ ספקהש

בקשר עם חתימת הסכם זה ו/או המכרז  ספקהבמקרה שיתברר שהצהרה כלשהי של  .6.3.5
לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע על החלטת  ספקהאינה נכונה או ש

 החברה להתקשר עמו מלכתחילה;

הינם סעיפים מהותיים  12, 11, 10, 9, 8 ,7, 2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי סעיפים .6.4
 שהפרתם 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, -מהמקרים המפורטים לעיל, תערוך החברה בין הצדדים דין

והתשלומים שהוציאה החברה לשם מתן השירותים על ידה, וכן ההפסדים בין היתר, ההוצאות 
י לגרוע מכל סעד העומד והנזקים שנגרמו לה בשל הצורך לבצע את השירותים בעצמה. מבל

 .ספקהה, תהא החברה רשאית לקזז סכומים אלה או חלקם ישירות מחשבון לזכות
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את השירותים בעצמה, או  אין חובה על החברה לבצע למען הסר ספק, מובהר בזאת כי .6.5.1

לעיל, והיא תהיה זכאית לדרוש  6.5בכל דרך אחרת, בכל מקרה של פעולה לפי סעיף 
 לקיים את החוזה ו/או לתקן את ההפרה.  ספקהמ

אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מכל זכות וסעד אחרים העומדים לרשות החברה על פי  .6.5.2
 . ספקהדין ו/או הסכם זה במקרה של הפרת התחייבות כלשהי של 

פיצויים בשל אי ביצוע  ספקהכל האמור לעיל בסעיף זה לא יפגע בזכותה של החברה לתבוע מ .6.6
או בעד הפרה אחרת כלשהי של תנאי סכם העבודה בצורה מקצועית ו/או תוך חריגה מהקבוע בה

 התאם לאמור בו, או על פי כל דין.הסכם זה ב

 אחריות .7

יה, וכן הרשות על עובדיה , שלוחניהסוכמנהליה, עובדיה, , החברהכי  להסרת ספק מובהר .7.1
לא יהיו אחראים באיזה אופן שהוא לכל אובדן חיים, נזק גוף,  םמטעמכל אחד אחר ו ומנהליה,

ו/או לצדדים שלישיים כלשהם  ה, למי למטעמה, לעובדיחברהכל נזק אחר שייגרמו לנזק רכוש או 
 .הסכם זהאו בקשר לביצועו של בגין 

על פי הסכם זה או על פי כל דין, הספק לבדו יהיה אחראי בגין כל נזק  ומבלי לגרוע מאחריות .7.2
מעשה ו/או מחדל של ו/או לרכושה ו/או לכל אדם או גוף אחר ו/או לרכושם עקב  שייגרם לחברה

החברה או של כל מי מטעמה המהווים עוולה נזיקית לרבות רשלנות ו/או רשלנות מקצועית ו/או 
 הפרת חובה חקוקה ו/או הפרת חובה מקצועית, ו/או הפרת הסכם.

כתוצאה ממעשה או מחדל  החברהכל נזק שייגרם לרכוש מבלי לגרוע מן האמור מובהר כי  .7.3
 וחשבונתהא החברה רשאית לתקנו על אחראי לו, הספק ק אחר אשר , וכל נזהספק רשלניים של

הספק  ןהתראה סבירה בנסיבות העניין ועל אף ההתראה לא תיקלספק לאחר שניתנה  הספק, של
 את הנזק.

 ביטוח .8

המתאימים לפעילות הספק הולמים על פי שיקול דעתו הבלעדי, הספק מתחייב לערוך ביטוחים  .8.1
, אחריות מקצועית, אחריות מעבידים( לכיסוי ריות כלפי צד שלישיאח)ביטוח רכוש, כלי רכב, 

ביטוח אחריות מעבידים לכיסוי אחריות הספק כלפי עובדיו וכן כל דין וב על פי אחריות הספק
 "(.ביטוחי הספקביטוח נוסף לכל אורך תקופת ההתקשרות עם החברה )להלן "

תיכלל הרחבת שיפוי כלפי החברה בגין אחריות החברה למעשי ו/או מחדלי הספק בביטוחי הספק  .8.2
ו/או הפועלים הספק, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. חריג רשלנות רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם 
אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות הספק על פי חוק חוזה ביטוח 

 .1981 -התשמ"א 

ביטוחים תיכלל הוראה לפיה המבטח מוותר על כל זכות תחלוף כלפי החברה ועובדיה, במסגרת ה .8.3
 למעט כלפי אדם שגרם נזק בזדון.

יום לאחר משלוח הודעה  30, לא ייכנס לתוקף אלא הספקשינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי  .8.4
 בדבר השינוי לרעה או הביטול לחברהשל המבטח 

בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על הספק מוטלת האחריות לשאת  .8.5
 על פיהן.
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ידי החברה וכי מבטח הספק מוותר על כל טענה -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך עלביטוחי הספק  .8.6
 .ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי החברה

י לכלול בהסכמ הספקעם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על  הספקבהתקשרות  .8.7
ו/או לכלול את קבלני  נאותות בהתאם לאופי והיקף פעילותםההתקשרות עמם דרישות הביטוח 

נושא  הספקהמשנה בביטוחי המבוטח בהתאמה כאמור. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי 
ובין אם בוצעו באמצעות  הספקביחס לשירותים, בין אם בוצעו באמצעות  החברהבאחריות כלפי 

 קהספקבלני משנה מטעם 

הספק ו/או מי מטעמו פוטרים את החברה מאחריות לנזק שייגרם לכל רכוש ו/או ציוד השייך  .8.8
לספק או למי מטעמו, בין אם ערך ביטוח כאמור ובין אם לאו, הפטור כאמור לא יחול כלפי אדם 

 שגרם נזק בזדון.

על ידי  ימים ממועד הדרישה, אישור ביטוח חתום 10לדרישת החברה, ימציא הספק לחברה, תוך  .8.9
 מבטחו עם כל הביטוחים הרלבנטיים להתקשרות.

חברת אם ו/או חברות בנות ו/או קשורות ו/או בעלי הגדרת "החברה" לעניין סעיף זה הינה "ו/או  .8.10
 "המניות

 יחסי הצדדים .9

מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי הספק הינו "קבלן עצמאי" נותן שירותים ולא יהיו קיימים  .9.1
ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לבין החברה בכל עת, יחסים של עובד מעביד, או  ולא ישררו בין הספק

יחסי שותפות כמשמעותם על פי כל דין על כל המשתמע מיחסים אלה. להסרת ספק מוצהר ומובהר 
כי מתן השירותים ומילוי התחייבויות הספק על פי הסכם זה יבוצעו על ידו ו/או מי מטעמו כמציע 

יכונו ואחריותו הוא, וכי אין בהוראות ההסכם כדי להטיל על החברה אחריות עצמאי, הפועל על ס
 ו/או חבות כלשהי בגין מעשיו ו/או מחדליו של הספק כלפי אדם ו/או גורם כלשהו.

עוד מוצהר ומוסכם בזה כי העובדים שיבצעו מטעם הספק את התחייבויותיו על פי הסכם זה הינם  .9.2
נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים של הספק, הוא  עובדיו של הספק בלבד וכי הם יהיו

ישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם על פי כל הסכם העסקה, הסכם קיבוצי 
רלבנטי, צו הרחבה, נוהג, חוק וכל דין, וימלא כלפי כל עובדיו ובקשר לכל עובדיו, שיועסקו על ידו 

ראות חוקי העבודה והתקנות על פיהם, הוראות החוק במתן השירותים נשוא הסכם זה, את כל הו
הקיימות כיום וכל הוראת חוק שתחוקק הנוגעת להעסקתם, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור 

, לתשלום שכרם, הוצאות סוציאליות, הפרשות לצורך 1953 –לעיל, הוראות חוק הנוער, התשי"ג 
הבראה, ניכויי מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח פיצויי פיטורים, תשלום פיצויי פיטורים, חופשה, 

בריאות ממלכתי ולכל תשלום או מס אחר, מכל סוג שהוא, אשר חל על פי כל דין ו/או הסכם על 
מעביד, והכל במועד ובשיעור הקבוע על פי כל דין ו/או הסכם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הספק 

חודש קלנדרי נתון במועד ובכל מקרה לא  ישלם את משכורות העובדים המועסקים על ידו בכל
יאוחר מהמועד הקבוע לכך על פי הדין. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מתחייב הספק לשלם 

 .1987 -לכל עובדיו לפחות את שכר המינימום כקבוע בחוק שכר מינימום, התשמ"ז 

מציע ו/או עובדיו אם בית משפט או גורם מוסמך יחליט למרות כוונת הצדדים המפורשת, כי ה .9.3
ו/או מי מטעמו הינו עובד החברה, ישפה המציע את החברה על כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לה 
עקב כך, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, חובות מעביד ו/או תשלום בגין תאונת 

ה עבודה. המציע מתחייב באופן בלתי חוזר לשפות ו/או לפצות את החברה מייד עם דרישת
הראשונה בכל סכום שיהא על החברה לשלם עקב כל חיוב שיוטל עליה, לרבות הוצאות משפט 
ושכר טרחת עורך דין, ושיסודו נעוץ בקביעה כי המצב העובדתי ו/או המשפטי שונה מהמוצהר 
בסעיף זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המציע מתחייב לטפל מיד ועל חשבונו, לפי דרישת החברה, 
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ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, מצד העובדים המבצעים או שביצעו את בכל דרישה 
 השירותים.

הצדדים מצהירים ומסכימים מפורשות כי הוראות סעיף זה יחולו במשך כל תקופת ההסכם  .9.4
 ולאחריה. 

 הספקעל ידי העסקת עובדים  .10

ספק, כי עובדי עובדי ההוראות כל דין בכל הקשור להעסקת , בכל עת, את מתחייב לקיים הספק .10.1
להם את כל וכי הוא ישלם  בדין יםהקבועותנאי העבודה זכויות הספק יקבלו ממנו את מלוא ה

על פי הדין, לרבות כל הסכם ולתיתם התשלומים ולתת להם את כל ההטבות, שהוא חייב לשלמם 
 )לרבות מכוח צו ההרחבה בענף אספקת שירותיאישי, הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי, צו הרחבה 

 ופסיקה. ( 2004כוח אדם 

 המעניק שירותים עבור ,כי כל חבות מכוח כל דין המקנה זכות כלשהי לעובד הספק ,מובהר בזאת .10.2
  , תחול על הספק בלבד.החברה 

כי הדבר הספק מסויים, מתחייב כ"א לגבי עובד חברה בכל מקרה של הפסקת השירותים על ידי ה .10.3
וכי בכל מקרה סיום העסקתו יבוצע על פי כל הכללים לא יביא לסיום אוטומטי של העסקתו אצלו, 

 והמגבלות שבדין.

 הסבת זכויות .11

הספק אינו רשאי להעביר, להסב, לשעבד, למסור או להשאיל את זכויותיו על פי הסכם זה לאחר  .11.1
או לאחרים, או להעניק ביחס אליו לאחר או לאחרים כל זכות שהיא, בכל דרך שהיא, בתמורה או 

 ללא תמורה, אלא אם יקבל לכך את הסכמת החברה מראש ובכתב. 

ה לשותפות עם אדם אחר, העברת השליטה בתאגיד או לצורך סעיף זה, תחשב כהעברה גם כניס .11.2
 כל גוף משפטי מאוגד, או הקמת חברה לצורך ביצוע התחייבויות הסכם זה.

החברה תהא רשאית, מבלי צורך לקבל את הסכמת הספק לכך, להעביר, להסב, למסור או להשאיל  .11.3
 את זכויותיה על פי הסכם זה ובלבד שזכויות הספק לא תפגענה עקב כך.

 דיותסו .12

מתחייב בזה לשמור בסודיות גמורה ולא לגלות, להעביר, למסור, להביא לידיעת צד ג'  ספקה .12.1
כלשהו ו/או לעשות כל שימוש בין עצמי או ביחד עם או עבור אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, 

י בין בארץ ובין בחו"ל בכל ידע ו/או מידע השייכים לחברה ו/או בנוגע לחברה ובכלל זה, ומבל
לגרוע מכלליות האמור, בנוגע לפעולותיה, עסקיה, לקוחותיה, ספקיה, מצבה הפיננסי, שיטות 
העבודה הנהוגות אצלה, וכיוצא באלה וכן כל מידע שהגיע לידיו בקשר עם מתן השירותים, וזאת 
בין בתקופת ההתקשרות ובין לאחר מכן, ללא קבלת הרשאה מוקדמת ומפורשת בכתב מאת 

 החברה.

ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו מתחייבים שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים  ספקה .12.2
 בין מתן השירותים ובין קיום התחייבויותיהם על פי הסכם זה לבין כל ענין אחר שיש להם.

 .'גנספח יחתום על נספח שמירת הסודיות והימנעות מניגוד עניינים המצורף להסכם זה כ ספקה .12.3
להחתים את עובדיו ו/או מי מטעמו על נספח שמירת סודיות והימנעות מניגוד  קספבאחריות ה

  '.געניינים בדומה לנספח המצורף להסכם זה כנספח 
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התחייבות הצדדים לשמירת סודיות כמפורט לעיל, אינה מוגבלת בזמן ותעמוד בתוקף גם במקרה  .12.4
 של ביטול הסכם זה על ידי מי מהצדדים מסיבה כלשהי.

 יוצריםזכות  .13

התוכניות, הדו"חות, התוצרים, כל תוצרי השירותים ו/או כל חלק מהם, לרבות: הבעלות על  .13.1
שיינתנו החישובים, התרשימים, המפרטים, הסקרים וכל מסמך ומידע אחר הקשור עם השירותים 

ו/או במהלך "(, לצורך המסמכים)כל אחד מאלה, ביחד ולחוד: "על ידי הספק ו/או מי מטעמו 
אינו רשאי לעשות שימוש במסמכים ו/או מי מטעמו ביצוע השירותים הינה של החברה. הספק 

ו/או להעבירם לצד ג' והוא מוותר בזאת על כל טענה ותביעה בגין זכותה של החברה כאמור, לרבות 
 תביעות כספיות ותביעות לזכות יוצרים.

השירותים הינו שימוש אסור מובהר בזאת כי כל שימוש אחר במסמכים אשר אינו לצורך מתן  .13.2
 והספק מוותר בזאת על כל טענה ותביעה בעניין השימוש במסמכים אלו.

מכל במועד המוקדם מביניהם, ו –כולה ההתקשרות מתן השירותים ו/או תקופת עם סיום תקופת  .13.3
לחברה את מלוא המסמכים והנתונים שברשותו ו/או מי מטעמו סיבה שהיא, ימסור הספק 

רות זו ו/או לשירותים, לרבות עותקים דיגיטליים ו/או קשיחים ו/או מסמכים הנוגעים להתקש
במהלך ו/או מי מטעמו ו/או נתונים שנמסרו לו על ידי החברה ו/או כאלה שיוצרו על ידי הספק 

 לא יהיה רשאי לעשות בהם שום שימוש.ו/או מי מטעמו ההתקשרות ו/או בקשר אליה, והספק 

 שונות .14

בלעדיות, וכי החברה רשאית לפי שיקול  ספקבהסכם זה בכדי להקנות למוסכם ומובהר שאין  .14.1
 הבלעדי להתקשר עם ספקים אחרים לצורך קבלת השירותים.  דעתה

מטעמו כל זכות או רשות לייצג את החברה או למי מצהיר כי אין לו ו/או לעובדיו ו/או  ספקה .14.2
 להתחייב בשמה לכל דבר וענין.

שום ויתור, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה, או מתן ארכת זמן לעשייה או הימנעות מעשיית  .14.3
פעולה כמתחייב מהסכם זה, לא ייחשבו כויתור של הצדדים על זכויותיהם לפי הסכם זה ולא יהוו 

 מניעה לתביעה על ידם, אלא אם כן נעשה ויתור כזה במפורש ובכתב. 

מפעולה או הנחיה על פי הוראות הסכם זה, לא תפורש כמשנה את שום פעולה, הנחיה או המנעות  .14.4
לבין החברה ו/או כמטילת אחריות או חבות  ספקהו/או עובדי  ספקהטיב היחסים המשפטיים בין 

מאחריותו ו/או  ספקהעל פי הסכם זה או על פי כל דין על החברה, ו/או כמשחררת את  ספקהשל 
 ל פי כל דין. משנה את אחריותו על פי הסכם זה או ע

כל שינוי וכל תיקון של הסכם זה יחייב את הצדדים רק אם נערך בכתב, ייחתם על ידי שני הצדדים  .14.5
 ויצוין בו כי הוא מהווה שינוי או תיקון להסכם זה. 

הסכם זה מבטא את ההסכמה המלאה והממצה בין הצדדים בכל הקשור לנדון בו והוא מחליף  .14.6
 ם קודם ששרר בין הצדדים בהקשר זה טרם חתימתו.ומבטל כל מצג, התחייבות או הסכ

להמחות ו/או להעביר את חיוביו בהתאם להסכם זה לכל צד שלישי שהוא, רשאי לא יהא  ספקה .14.7
אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב. לצורך סעיף זה, תחשב כהמחאה גם כניסה לשותפות עם 

 .ספקהיד שאיננו , או ביצוע השירותים על ידי תאגספקב אדם אחר, העברת השליטה

מעני הצדדים הם המענים המופיעים במסמכי המכרז, וכל הודעה אשר תשלח בדואר רשום מצד  .14.8
אחד למשנהו על פי הסכם זה או בקשר אליו למענים האמורים תחשב כאילו נמסרה לתעודתה 
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 חתימה וחותמת: _________________________________

 

שעות מעת מסירתה למשלוח בדואר רשום בישראל. הודעה אשר נמסרה ביד או נשלחה  72בתום 
ימיליה או בדואר אלקטרוני לפי הפרטים המופיעים במסמכי המכרז תחשב כנמסרת במועד בפקס

המסירה ובלבד שלגבי פקסימיליה התקבל אישור מסירה במועד המסירה, ולגבי דואר אלקטרוני 
 מסירת ההודעה. -לא התקבלה הודעה אוטומטית על אי

י אכיף או בלתי תקף, לא יפגע הדבר אם יקבע כי סעיף מסעיפי הסכם זה הינו בלתי חוקי, או בלת .14.9
 בתקופתם או בתוקפם של שאר סעיפי הסכם זה.

אביב סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור -הצדדים מסכימים כי לבתי המשפט המוסמכים בתל .14.10
 ו/או הנובע מהסכם זה.

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 החברה
 

_______________ 
 

 

 ספקה
 

_________________ 
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 חתימה וחותמת: _________________________________

 

 נספח א'
 

 מכרז ספק המסגרת למסמכי הצעת 
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 חתימה וחותמת: _________________________________

 

 תנאי תשלום –נספח ב' 

התשלומים יתבצעו רק כנגד קבלת חשבונית מס מקור מודפסת או דיגיטאלית במשרדי החברה   .א

"( או לחילופין חשבון עסקה )לספקים שבידיהם אישור רשויות המס להפקת חשבון חשבונית)"

עסקה לדוגמא: בעלי מקצועות חופשיים וכד' ( . מחשבון העסקה ינוכה מס במקור בהתאם 

 להוראות החוק ולאישור שיומצא על ידי הקבלן. 

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

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

חשבון כאילו הוגש בחודש העוקב. החברה תהא רשאית בתיאום מראש לבקש פיצול בין חשבוניות. 

 לחודש העוקב. איחור בהמצאת החשבון הנו 5-לחודש, ייחשב כאילו הוגש ב 5-שיוגש לאחר ה

 באחריות הספק.

. בד בבד המצאת חשבונית מס/חשבון עסקה כאמור, תתבצע באמצעות פורטל הספקים של החברה .ג

עם הגשת חשבונית המס על הספק לשלוח את גרסת המקור של חשבונית המס אל משרדי החברה 

. באחריות הקבלן/ספק לוודא כי חשבונית המס המקורית 6721210 ת"א 51631לכתובת: ת.ד. 

לחודש בו הוגש החשבון. מובהר כי האמור לא יחול  20-ת במשרדי החברה עד ולא יאוחר ממתקבל

 לגבי חשבונית מס דיגיטאלית שמאושרת על ידי רשות המיסים כחשבונית מקור. 

אשר יהוו )כל את כל הפרטים הבאים לחברה חשבון עסקה נדרש הספק לפרט /לכל חשבונית מס .ד

 "( :החשבון המפורטק מוסר תשלומים, ואלו הם )להלן: "אחד מהם( פרט מהותי כהגדרתו בחו

/ חשבונית זיכוי מס מקור )במידה  חשבונית מס מקור/חשבון עסקה כמפורט בסעיף ג' לעיל •

ובלבד שהתקבלה גרסת המקור במשרדי החברה  –והחברה זכאית לזיכוי מהספק/קבלן( 

 . לחודש בו הוגש החשבון 20-עד ולא יאוחר מה

ומחירים מכל מוצר, פריט או שירות אשר סופקו על ידו לחברה במסגרת מספר היחידות  •

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

על הספק לצרף גם את טופס ההזמנה החתום על ידי  –אופציונליים או בהזמנות נפרדות  

 החברה. 

 גשת החשבון.כל פרט שהוגדר בהסכם כפרט מחייב כחלק מה •

יום  30שוטף + בתנאי תשלום של ישולמו אשר יכללו את כל הפרטים המהותיים שלעיל חשבונות  .ה

 . מיום המצאת החשבון המפורט לחברה

)ח( לחוק 3חשבון מפורט שיוגש ללא פרט מהותי, אחד או יותר, ישולם בהתאם להוראות סעיף  .ו

 מוסר תשלומים.

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

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

 לגרוע מזכות החברה להעלות טענות כנגד הקבלן בגין רשלנות, ביצוע לקוי, מרמה וכיוצ"ב. 

התשלומים יכול ויבוצעו בהעברה בנקאית ישירה לחשבון הבנק של הספק או בכל דרך אחרת, וזאת  .ט

 טת החברה מעת לעת. לפי החל
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 חתימה וחותמת: _________________________________

 

כדי לגרוע מחובתו לשלם לעובדיו את  ספקאין באמור לעיל ו/או במועד בו ישולם בפועל החשבון ל .י

 שכרם במועד על פי דין. 

בהעדר הסכמה בין הצדדים לגבי החשבון שהוגש, ישולם במועד הנקוב לעיל הסכום שאינו שנוי  .יא

 השנויים במחלוקת.  במחלוקת, והצדדים יקיימו התדיינות בדבר הסכומים 
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 חתימה וחותמת: _________________________________

 

 נספח ג' – התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים
 לכבוד

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
 

 התחייבות לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד ענייניםהנדון: 
 

 השירותים( לביצוע "החברה" :והתחייבתי כלפי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן : הואיל
  (;"העבודה" )להלן: 14/2022כמפורט במכרז מס' 

והוסבר לי כי במהלך מתן השירותים, או בקשר אליהם, אקבל לחזקתי, או יובא לידיעתי, מידע  : והואיל
המתייחס לכל ענין מקצועי, עסקי או אחר, מכל סוג שהוא, של החברה ושל כל הקשורים עמה, 

ומר אשר הוכן עבור או על ידי, או הוגש לחברה בקשר עם, פעולות בעבר, בהווה, או בעתיד וכן כל ח
 (;"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
 לחברה ו/או לצדדים שלישיים:

 
 כדלקמן:אי לכך, אני הח"מ מתחייב כלפיכם  

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

הנני מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת, לא לפרסם, לא לגלות ולא להביא לידיעת אדם או גוף  .2
(, והכל "פירוט העבודה" :בדרך כלשהי, כל פרט הקשור לעבודה, במישרין או בעקיפין )להלן כלשהם

 לתקופה בלתי מוגבלת.

לא יחול על מידע הידוע לכלל הציבור, מידע שגילויו מחוייב על פי דין )במגבלות  2-ו 1האמור בסעיפים  .3
 ובכתב, ובמידה שניתנה.חיוב הגילוי כאמור( או מידע שניתנה הסכמת החברה לגילויו, מראש 

 לא לעשות שימוש במידע הסודי או בפרטי העבודה, אלא לטובת החברה ולצורך העבודה.אני מתחייב  .4

הנני מתחייב לנקוט אמצעי זהירות קפדניים לאבטחת המידע הסודי ופרטי העבודה ולעשות את כל  .5
פי כתב זה. כן הנני מתחייב  הדרוש מבחינה בטיחותית, נוהלית או אחרת, כדי לקיים את התחייבותי על

לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים, על מנת לשמור בסודיות גמורה כל מסמך הקשור, או 
 הנוגע לעבודה.

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

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

 והדו"חות הנ"ל עצמם.

 .1977 -לחוק העונשין תשל"ז 118-119רת ההתחייבויות לסודיות מהווה עבירה לפי סעיפים ידוע לי כי הפ .7

הנני מאשר כי למיטב ידיעתי ובדיקתי, לאחר חקירה ובדיקה שערכתי, אין מצב של ניגוד עניינים בין  .8
ים בי, מתן השירותים לבין כל ענין אחר שיש לי ולקרובי ו/או למנהלי ו/או לעובדיי ו/או לגופים קשור

 ענין אישי בו.

אני אהיה אחראי כלפיכם בנזיקין ועל פי כל דין, לכל נזק, הפסד או הוצאה, מכל סוג, אשר יגרמו לכם,  .9
 או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת התחייבויות על פי כתב זה. 

 הנני מתחייב להחתים כל עובד ו/או מועסק ו/או מבצע שירות על ידי בקשר למתן השירותים, על .10
התחייבות כלפיכם הזהה להתחייבותי זו, להעביר עותק מההתחייבות החתומה לחברה וכן הנני ערב 

 לכל הפרה של התחייבות כאמור.

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

אין באמור במכתב זה כדי לגרוע מכל חבות אחרת או נוספת לנאמנות, שמירת סודיות והימנעות מניגוד  .12
 עניינים המוטלת עלי על פי כל דין.

 
 __________________ :ולראיה באתי על החתום        
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 חתימה וחותמת: _________________________________

 

 ן הבנק-בקשה להעברת כספים לח –' דנספח 
 ן הבנק-כספים לחבקשה להעברת הנדון: 

אנו הח"מ מבקשים בזאת כי הכספים המגיעים לנו מהחברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ )להלן  .1
 "( מעת לעת, יועברו ישירות לחשבוננו:החברה"
 

 "(החשבון____________         _____________      )להלן: " _______________    
 מס' בנק     מס' סניף     מס' חשבון      

 שם הבנק ) במילים( _________________   שם הסניף )במילים( _____________________

 
הרינו מצהירים, שכל סכום כאמור לעיל, שייזקף בחשבון ייחשב כתשלום ששילמה החברה לידינו  .2

 ביום זיכוי החשבון בבנק, ויראו את התשלום כאילו אושרה קבלתו בחתימת ידינו.
לחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ, לבקש מהבנק, בין בכתב ובין בע"פ, כל הבהרה  אנו מאשרים, .3

לגבי פעולת מס"ב על פיה זוכה או לא זוכה חשבוננו, ומאשרים לבנק לתת הבהרות אלה לנציג 
החברה, וכן מתחייבים בעצמנו למסור לחברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ  כל מידע הדרוש לשם 

 כך.
הסכמת החברה לביצוע תשלומים כאמור מותנית בהמצאת אישור הבנק בו מתנהל ידוע לנו כי  .4

 "החשבון" בדבר בעלי החשבון ומס' זהותם, או לחליפין המצאת צילום/העתק שיק מבוטל.
אנו נותנים בזאת הוראה בלתי חוזרת לבנק בו מתנהל החשבון, לחייב את חשבוננו, ולהחזיר לחברה  .5

, כל כספים אשר לפי שיקול דעתה המוחלט של החברה, שולמו לשירותי איכות הסביבה בע"מ
 בטעות, וזאת עם דרישתה הראשונה בכתב לבנק.

יום לאחר  30בקשה זו תהיה בתוקף עד לביטולה ע"י הודעה בכתב על ידנו. הביטול יכנס לתוקפו  .6
 ידכם. -קבלת הודעת הביטול כאמור, על 

_________________      ____________________________________           _____ 
 מס' עוסק מורשה             שם הספק           תאריך

 
_________________ 

 חתימה וחותמת                
 
 

 אישור עו"ד/רו"ח

 
_______ המשמש כעו"ד/רו"ח של  אני הח"מ __________ עו"ד/רו"ח, מ.ר

מאשר בזאת כי מסמך זה נחתם על ידי מורשי החתימה   ________________________ )להלן: "הספק"(

 אצל הספק וכי הפרטים דלעיל לרבות פרטי חשבון הבנק של הספק הינם נכונים.

 
                                                                                                 _________________ 

 עו"ד/רו"ח                                                                                                           
 
 

 אישור הבנק
 

 הננו מאשרים את הפרטים לעיל כפרטי חשבון הבנק של הלקוח הנ"ל:
 

 חתימה וחותמת הבנק  _____________________ ___________________תאריך  
 

 ** לחילופין ניתן לצרף עותק/צילום שיק מבוטל ולצרפו לספח.
 


