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ושירותים נוספים בשעת אספקת מים לקבלת שירות של  19/813מס'  מעודכנים שלבי-מכרז פומבי דומסמכי 

 יפו -ברחבי העיר תל אביבחירום 

לקבלת שירות של  ( מבקשת בזאת הצעות"מי אביבים"או  "החברה"להלן: בע"מ ) 2010חברת מי אביבים  .1
 . ("השירות" ן:הל)ליפו -אביב ברחבי העיר תל בשעת חירום ושירותים נוספים אספקת מים

ואפשרות  1993-ד' לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 17ומבי עם בחינה דו שלבית לפי תקנה המכרז הוא מכרז פ .2
 (."המכרז"להליך תחרותי נוסף )להלן: 

 ( פרקים:2) לשניהשירות נשוא המכרז מחולק  .3

 ומעלה.מ"ק  10: כלי רכב הנושאים מיכליות מים בנפח של 1פרק  3.1

 )אופציונלי(. ושירותים נוספים בחירום שונות בשיטותבשעת חירום מים  תלאספק נוספים תפתרונו: 2פרק  3.2

כמו כן,  הזמינות והעמידה בכל התנאים. ,לחברה תהא שיקול דעת לבדוק את היעילות הכלכלית, המרחק

 .2החברה לא מתחייבת להכריז על זוכה בפרק מס' 

 

ובתנאי  וכולותיאו לאחד מהם בהתאם לשיקול דעתו וי רקים( הפ2) לשניעה יובהר כי, מציע יכול להגיש הצ
. שקלול ובחינת להלן הרלוונטיים לאותו מס' פרק 13שעומד בכל התנאים המוקדמים המפורטים בסעיף 

  עשה בנפרד.תההצעות לכל פרק 

ההוראות, כמת המציע לכל ע"(, תהווה לכל דבר ועניין הסידי מציע )להלן: "הספק" ו/או "המצי-הגשת הצעה על .4
 בכל מסמך אחר מהווה לחלק ממסמכי המכרז.ך זה ום והתניות המופיעים במסמהתנאי

 

אותם על המציע לצרף להצעתו כשהם  המכרזהמסמכים הרשומים מטה מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי  .5
 חתומים:

 עמוד מסמך סידורי
 13-1 מסמכי המכרז 1

 14 1בור פרק טופס הצעת מחיר ע – 1נספח א' 2

 15 טופס התחייבות לקיום הצעה –נספח ב'  3

 16 במרכיב האיכות מידה מותלצורך ניקוד א טופס הצהרה עבור הוכחת ניסיון – 1נספח ג' 4

לצורך  יותברות עירונהצהרה על ניסיון מול מי אביבים, עיריית תל אביב וח – 2ג'נספח  5
 במרכיב האיכות מידה מותניקוד א

17 

עמידה בתנאי סף ואמת מידה  ציוד בבעלות המציע לצורך צהרה עלטופס ה – נספח ד' 6
 1 מס' בפרק

18 

 19 הצהרה אודות פרטי המציע טופס –נספח ה'  7

 20 תצהיר בהתאם לחוק עובדים זרים ולחוק שכר מינימום –' ונספח  8

 21 בר שמירה על דיני ההגבלים העסקיים ואי תיאום מכרזהיר בדתצ -' זנספח  9

 22 מתווכים"דמי תיווך" ל"גורמים תצהיר על אי תשלום " –( 1' )ח פחנס 10

 23 ניין חקירה פליליתבע הירתצ –( 2נספח ח') 11

 53-24 ונספחיו הסכם –נספח ט'  12
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 סמכים הבאים:את המ הצעתו,ליצרף מציע ה ,5בסעיף ם בנוסף למסמכים המנויי .6

 צרף תעודת עוסק מורשה.ש ל, ית. אחרהעתק מתעודת ההתאגדותאם המציע חברה,  6.1

עור יהמניות או השותפים וש ת בעליה, אישור עו"ד או רואה חשבון על שם התאגיד, שמויע חבראם המצ 6.2

ה ו/או הינה חברי מבעלי המניות במציע )דירקטורים(. במידה ומאחזקותיהם, שמות מנהלי התאגיד 

עור יושפי המתאים, או שותפות, ל/באותה חברה ו שותפות, יש לפרט את בעלי המניות ו/או השותפים

 .דם או גוף משפטי אחרבני א ולא חבר שר ודםעד שהפירוט יגיע לכדי ישות ב ותיהםאחזק

 לא תותר הגשת הצעה משותפת. .7

 

 לוחות הזמנים במכרז זה: .8

 ההשתתפות בכנס אינה חובה.. 11:00בשעה  .07.2013 –ה  שנייעים יתקיים ביום צמכנס 

מעל בתל אביב )מציע שיאחר  37ברחוב שאול המלך רה )חדר ישיבות מרכזי( משרדי החביתקיים ב המציעים כנס

 (.לא יורשה להשתתףלכנס  דקות 15

 0015:בשעה  20.07.20 –ה  שנייום ב :מועד אחרון להגשת שאלות הבהרהה

 .0012:בשעה  28.07.20 –ה  שלישיביום  :מועד אחרון להגשת הצעותה

 והשעה הנקובים לעיל, לא תישקלנה. לתאריךכרזים )מכל סיבה שהיא( עד הצעות שלא תהיינה בתיבת המ

 שאלות הבהרה .9

 לעיל להגשת שאלות הבהרה, המציע רשאי להודיע למי אביבים בדוא"ל 8 וע בסעיףעד הקבעד למו 9.1

avivim.co.il-@meioradh י מסמכאמות, או חוסר בהירות שמצא בעל כל סתירות, שגיאות, אי הת

רט או ענין כלשהו הכלול במסמכי ף או פהמכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעי

לרבות  ,תאו הערה הנוגעת להסכם ההתקשרו המכרז או הנוגע לעבודה נשוא המכרז או על כל שאלה

 .(להסכם 14  סעיף) הביטוח סעיף

 או פרט זה לאחר הגשת ההצעות.סעיף ו/ר יהיה מנוע מלטעון כנגד מציע שלא ישלח הודעה כאמו 9.2

מהחברה  בכתב שתתקבלנה תשובות ורק, טלפונית שיימסר עלמיד תאחראי תהיה מי אביבים לא 9.3

 אותה. יחייבו

בלבד:  WORDרת )שמופיעה להלן(, על גבי מסמך ותיהם בטבלה מסודלערוך את שאל הפונים נדרשים 9.4

בהירה בשפה העברית. ניתן לשאול גם  שוןנספח/מס' סעיף פירוט השאלה בלמס' סידורי של השאלה, 

 "כללי". -בטור סעיף/נספח לציין שאלות כלליות, ואז

 רוט השאלהיפ מס' סעיף נספח 'מס
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עים ואת כל התשובות לשאלות ההבהרה שניתנו פרוטוקול כנס המציף להצעתו את על המציע לצר 9.5

 דו.ומים על יר האינטרנט של החברה חתמהלך המכרז ופורסמו באתב

 השתתפות במכרז: .10

 ללא עלותהשתתפות במכרז הינה  10.1

ידפיס את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של חברת מי  יין להגיש הצעה למכרז שבנדוןמעונה מציע

   avivim.co.il-www.mei  -בע"מ בכתובת   2010יבים אב

אול בע"מ, בשד' ש 2010ים מסמכי המכרז במשרדי חברת מי אביבמובהר בזאת כי מציע יכול לעיין ב 10.2

בתיאום  09:00-14:00, תל אביב )בניין אמות אירופה( ללא תשלום בימים א' עד ה' בין השעות 37לך המ

 .03-7736129מראש בטלפון 

 ההצעה: אופן הגשת .11

נמצאת במשרדי לתיבת המכרזים ה 15:00-07:00עות ה' בין הש -את ההצעה יש להגיש בימים א'  11.1

  , עד תל אביב, בניין אמות אירופה, קומת כניסה, 37ך בע"מ, שד' שאול המל 2010חברת מי אביבים 

 .0:021שעה ב 28.07.20 –ה  שלישיליום 

 כרז בלבד.ה תוגש על גבי מסמכי המההצע 11.2

ולמלא את הצעתו בכתב יד קריא יל רג 4Aעל המציע להדפיס בהדפסה רגילה את מסמכי המכרז בדף  11.3

 ברור או בהדפסה.ו

 מכי המכרז.במסרש הנדהמציע יצרף להצעתו כל מסמך נוסף  11.4

 ם על ידי המציע.יכל מסמכי ההצעה חייבים להיות חתומ 11.5

 ל גבי טופס הצעת המחירים.לי כל עמוד ועמלאה + חותמת בשויש לחתום בחתימה  11.6

 כמפורט להלן:מעטפות נפרדות ( 2תוגש בשתי )עבור כל אחד מהפרקים ההצעה  11.7

דמים ואמות ים מוקעליה יצוין במקום בולט המילים: "מסמכים לתנא -ה אחתטפמע .11.7.1

 ת המחיר.ואליה יוכנסו כל מסמכי המכרז וכל האישורים והערבות, פרט להצע -"מידה

ואליה תוכנס   -צוין במקום בולט המילים: "הצעת מחיר"יה יעל -מעטפה שניה סגורה .11.7.2

 ר שתוגש על גבי טופס הצעת המחיר.הצעת המחי

 . ומספרוהמכרז שתי המעטפות יוכנסו למעטפה אחת מאגדת עליה יצוין שם 

 

, תניות, התניות, בקשות או ושינויים בטפסי המכרז ואין להוסיף תנאים , הוספותאין לערוך כל מחיקות 11.8

לפסול את ההצעה או כל הסתייגות תקנה למי אביבים זכות "(. ייגויות )להלן: "הסתייגויותהסת

ת, תוך פרק זמן ייגויועלם מההסתייגויות או להתנות את שקילת הצעה בהסרת ההסתלחילופין, להת

 .השיקבע על יד

ה שאינה הירות או דו משמעות, או כל הצעהחברה תהיה רשאית לפסול כל הצעה הלוקה בחסר, אי ב 11.9

 ממלאת אחר כל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז.

http://www.mei-avivim.co.il/
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 סמכי המכרזו תוספות למתיקונים ו/א .12

ו/או לעדכנם בכל שלב עד  יף להםצמה את הזכות לתקן את מסמכי המכרז ו/או להוסשומרת לע מי אביבים

: החברה בכתובתל יופיעו באתר האינטרנט ש מכרזעדכונים ושינויים בהתייחס ל המועד האחרון להגשת הצעות.

 avivim.co.il-www.mei הגשת עדכן בשינויים אלו עד המועד האחרון ליע ובאחריותו להתמחובתו של כל מצ

 .צעותה

 למכרז. 2ופרק  1פרק עבור  תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז .13

א תנאי סף מצטברים, הכרחיים ויסודיים. הצעה אשר לסעיף זה הינם המפורטים להלן ב מובהר שכל התנאים

חובה על המציע לעמוד בעצמו, ולא באמצעות אחר כי,  מודגש. תיפסל -ים המפורטים להלן תענה על מי מהתנא

 להלן:ל התנאים שלהלן מובהר שהחברה לא תשקול הצעתו של מציע אלא אם יעמוד בכל התנאים ש, בכמומטע

ציא המציע ימ. 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו ם הנדרשים כל האישוריקיימים למציע  13.1

ח ר בנוסבמקור, תצהי לאישור על ניהול פנקסי חשבונות וניכוי מסרת הצעתו, לחברה, בנוסף במסג

 ידי עו"ד.-' למסמכי המכרז, כשהוא חתום על ידו ומאומת עלחהמצורף כנספח 

  בלבד 1פרק עבור  נוספיםתנאים  13.2

בתוקף שנ"ז בהתאם לחוק שירותי ההובלה הת להובלה בשכרמוביל  ןרישיונו בעל ע היהמצי  .13.2.1
 גשת הצעות על שם המציע. נכון למועד האחרון לה

 
 .בתוקף נכון למועד האחרון להגשת הצעות שהוא ישיוןהראת  להוכחת האמור על המציע לצרף

 

' לצו ב 8.3לפי סעיף  הצעותת תוקף נכון למועד האחרון להגשהמציע הינו בעל רישיון עסק ב .13.2.2
 . 2013, תשע"גרישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( 

 
 ות.קף נכון למועד האחרון להגשת הצעע לצרף רישיון עסק בתולהוכחת האמור, על המצי

 

 הבאים:המצטברים תנאים ב המציע עומד .13.2.3

המסוגל  ואילך 2012ת ייצור משנ (ו/או גורר תומךרכב ) כלי 4בבעלות המציע  .13.2.3.1.1
 חותמטר מעוקב לפ 10 שיוכל לשנע לפחותו/או נגרר ו/או מיכל  נתמךלשאת 

 .של נוזלים

 

ם של נוזלימטר מעוקב  10ות ל לשנע לפחוכשיו/או מיכל  ו/או נגרר נתמך .13.2.3.1.2
 . חומ"ס( )שאינם

 

 ית בשכר ה כלללהובלאישורים הנושאים רישיון מוביל קיימים  הרכבכלי ל .13.2.3.1.3
 (.2001 - ה, התשס"ארותי הובל)ג( לתקנות ש 5בהתאם לתקנה 

 
ובמקרה  למסמכי המכרז 'רפת כנספח דעל המציע לחתום על ההצהרה המצולהוכחת האמור, 

כאמור, על סוגי הרכבים  הבעלותל החברה, המעידה ומפרטת את של חברה חתימה של מנכ"

 ם במיכלית.מספרי הרישוי, שנת הייצור וקיבולת נפח המי ,כביםרהכולל פירוט סוגי 

הצהיר  בנוסף לאמור לעיל, על המציע לצרף צילום רישיונות הרכבים כולל הנספחים עליהם

 .ד' בנספח

 

http://www.mei-avivim.co.il/
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מתעכב חידושו יג רישיונות ובשל "הקורונה" במקומות בהם נתבקש המציע להצ :הבהרה

לצרף ניתן  –כמו כן, מי שיש לו רישיון זמני  .2020רץ עד מיאופשר לצרף רישיון שהיה בתוקף 

 עד שיתקבל הרישיון הקבוע.  ם אותוג

 

עיריית בעבודה נשוא המכרז מול ניסיון כרז על כי המסמלמ 2'גהמציע מתחייב להצהיר בטופס המצ"ב כנספח  .14

ה תהא רשאית לפסול הצעה של בע"מ. החבר 2010"א ומול חברת מי אביבים תל אביב וחברות עירוניות של עת

למסמכי המכרז. יובהר כי מדובר בניסיון  2ג'"ל ולא ציין זאת בנספח ול הגופים הנמציע שיש לו ניסיון מ

 ז.ות נשוא המכרולא רק בעבודא בעבודה מכל סוג שהו

 

עת עליו להגיש את סוג השיטה המוצעת כולל מפרט טכני, הצ 2מס' ה לפרק יין להגיש הצעמציע אשר מעונ .15

אך לא מחויבת רק זה החברה תהא רשאית במסגרת פ. זו נסיון בשיטההופירוט של  מחיר בש"ח ללא מע"מ 

חר סיום וצעת במהלך ו/או לאנת השיטה המפיילוט לבחי צעסיור אצל המציע ו/או לקוחות המציע ו/או לבלבצע 

  המכרז.

לות בחירום ולא רק בהקשר של נה, כי המציעה תהא רשאית להציע פתרונות נוספים הקשורים להתיובהר

, לרבות ונות אחריםעסק ורישי יובהר, כי על המציעה להציג יחד עם הצעתה, רישיונות .ים בחירוםספקת מא

 אם להצעתה.תם בהנטייתקנים, רלוו

וונתה לבדוק את היעילות הכלכלית, כי החברה אינה מחוייבת להתקשר עם המציעים ושבכ  יובהר,עוד 

 בתנאים. ההקירבה והעמיד

תר, בע"מ תהיה רשאית לאפשר למציע אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור, הי 2010ברת מי אביבים ח .16

בע"מ תוך פרק  2010אביבים ם את המצאתו לחברת מי להשליוקדם ך אחר המהווה תנאי מאו כל מסמ רישיון

 ברה.זמן קצוב שיקבע ע"י הח

מי ממנהליו תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים  מבעליו ו/או ו/או נגד מי המציע לא עמדו ולא עומדות נגד .17

על המשך תפקוד יע השפל דיעות חוב שיש בהן כו/או לתבי ינוס נכסיםהנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כ

 המציע.

ניתן יהיה לייחס לחברה  סק מורשה לחברה בע"מ,עתיקה את פעילותה מעוהשכחברה שמגיש את הצעתו יע מצ .18

את הניסיון ומחזור העסקים של העוסק מורשה. על המציע להוכיח כי אכן מדובר בהעתקת הפעילות עה ציהמ

יות, וכן הסבר מפורט עודת התאגדות, בעלי מנעתק ת"מ, הברת עובדים לחברה בעת, כולל העת כמקשה אחהכולל

 .של  החברה לפעילות

אשר נכון  או חברות קשורות, מנהליו, ,מניותיו פסול על הסף הצעה של מציע, מי מבעליה רשאית להית החברה .19

דבר ל שוחד, מרמה, קבלת בעבירות ש ים פלילייםלמועד הגשת ההצעות מתנהלת כנגדו חקירה פלילית או הליכ

 וכיוצא בזה.מרמה ב

 ולא  הצהיר על מידע שהוא מוטעה ית לפסול הצעה של מציע שלאחר בדיקת החברה נמצא שהחברה רשא 19.1

 או ליידע את החברה במידע רלוונטי.חברה ו/או נמנע מלהצהיר ו/די להטעות את המהימן ויש בו כ
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לרבות קיומה של דים, ת עובציע בנוגע לשמירת זכויוו של המהתנהלותאם  מציעהחברה רשאית לפסול  19.2

ממשרד ממשלתי ו/או גוף ממשלתי אתו התקשר עת שלילית בכתב או דוח ביקורת שלילי בעניין זה, חוות ד

 מהלך שלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.בהמציע 

 ה היה איתו נסיון עבר שליליברלחציע אשר החברה תהיה רשאית לפסול על הסף הצעה של מ .20

 .1 לפרק איכות( %50-מחיר ו %50)מידה ומשקולות  כללים, אמות -ה במכרז הזוכ בחירת .21

מכרז בין מציעים אחדים ולחלק את כל פרק בת הזכייה בהחברה רשאית לבחור מס' זוכים ו/או לפצל א 21.1

רך מינות ו/או שיפור מעשל שיפור אתר מטעמים ביצוע השרות או חלק ממנו בין מספר זוכים, בין הי

 כל טעם ענייני אחר. או עמידה בלוחות זמנים ו/אואו חיסכון בעלויות ו//רות והש

בכל ך תחרותי נוסף ובנוסף גם לבחור בכשיר שני ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לבצע הלי 21.2

חודשיים מתחילת ז אם לאחר כזוכה במכרעל פי שיקול דעתה הבלעדי. כשיר שני, יוכרז פרק במכרז 

 רותיו של המציע, תופסק ההתקשרות בין הזוכה במכרזה לא תהיה שבעת רצון משיחברט היקהפרו

זכייה במכרז וליצור התקשרות עם הכשיר הלחברה. במקרה כזה, החברה תהא רשאית להעביר את 

 השני בהתאם לכל תנאי המכרז וההסכם.

או לא רב ו/או יססכם, סרב לחתום על ההז, יזכייה במכרברה הודעת במקרה בו מציע, שיקבל מהח 21.3

לבטל הצעתו מכל סיבה שהיא, תהיה חייבויותיו עפ"י תנאי ההסכם, או יחזור בו ויבקש ימלא את הת

ל את ההצעה הבאה בתור בדירוג ההצעות, העומדת בתנאי המכרז, או לצאת בהחברה רשאית לק

עתו למכרז כי הצציע, כי לא יהא בהודעה למרה. יובהר עדי של החבבמכרז חדש, עפ"י שיקול דעתה הבל

לגרוע מזכותה של החברה כמפורט  בכלל זה, בהחזרת הערבות לקיום הצעתו לידיו, בכדילא התקבלה ו

 לעיל.

מחיר  50%ההצעה הזוכה במכרז תהינה בדרך שקלול המרכיבים הפורטים להלן: ה לבחירת אמות המיד 21.4

 ונות.המעניקה לחברה את מירב היתרעה ההצשתבחר  ובאופן איכות 50% -ו

שוקללו בהתאם לשיקול ונלי והשירותים שיוצעו בו יבחנו על ידי החברה ויהינו פרק אופצי :2פרק מס'  .22
קנים ורישיונות )ככל שנדרשים, יעילות כלכלית, מיקום )ככל דה בת, עמישל החברה דעתה הבלעדי

 קשר עם מציע/ים בהתאם לפרק זה.תחייבת להתהחברה לא מ .שרלוונטי(, זמינות וכו'
 

 (:%50) 1 לפרק ול הצעת המחיר שקל אופן .23

( 1)אחת  ליחידהמע"מ(  )לא כולל  בש"חש הצעת מחיר במסגרת ההצעה למכרז, יתבקשו המציעים להגי 23.1

 .1טופס הצעת מחיר לפרק  1לכל קטגורית שירות כמפורט בנספח א'

לשנה עבור כל שוערת מות המידי החברה בכ ת יוכפל עלוריית שירוהמחיר שיינתן על ידי המציע בכל קטג 23.2

 עה של המציע.הצה היקףתהווה את  לכל פרק בנפרד מכפלותסכימת ה ,תקטגוריית שירו

בטופס הצעת המחיר בנספח  תממחיר המקסימום לקטגורית השירולא ניתן להגיש מחיר גבוה יותר  23.3
ו לקטגורית בהצעת ימום כמחירמחיר המקס . אם מציע יחרוג מכך, יחושבמכרזא' למסמכי ה

 ירות.הש
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 קל.. הצעה חלקית לא תישלכל פרק לכל קטגוריות השירותמציע חייב להגיש הצעת מחיר  23.4

נקודות ושאר ההצעות יקבלו ניקוד בהתאם לנוסחה  50תקבל  שהתקבלה במכרז ההצעה הזולה ביותר 23.5

 .הנידונהה חלקי ההצע X 50 הזולה ביותר שהוגשה במכרזההצעה הבאה: 

כדי  השוואתן בלבד ואין בשמש לשם שקלול ההצעות והתו דה בלבהערכ ההינ לשנההכמויות הערכת  23.6

ו לנצל את מלוא היקפהקבלן הזוכה ו/או ם להזמין היקף שירות כלשהו מלחייב את חברת מי אביבי

 הכספי של ההסכם.

 .נספח א'בשרט בטבלה בדומה לאומדן הכמויות המפו הת האופציה הינוהכמויות לתקופהערכת 
 :(%05כות )אופן שקלול רכיב האי .24

 אמת מידה
משקל 
 באחוזים

 אופן הניקוד תיאור

ומיכלי  כמות כלי רכב
שבבעלות  המים

 המציע
10 

ת כלי תאם לכמויינתן בהת מידה זו הניקוד לאמ
שבבעלות ע השירות לביצוומיכלי המים הרכב 

בהתאם להצהרה  ומעלהמ"ק  10בנפח של  המציע
 ד' בנספח

 

 המציע שלו כמות כלי הרכב
ולה ביותר יקבל גדה ומיכלי המים

את מירב הניקוד ושאר ההצעות 
בהתאם  ביחס אליו.יקבלו ניקוד 

מי  לשיקול דעתה הבלעדי של
  אביבים

חוות דעת 
יצים/לקוחות על ממל

ועל שירות המציע 
)כולל מי  נשוא המכרז

 יבים(אב

10 

  מול שיחות ינהל החברה מטעם יקההבד צוות
 ציעמהמ שירות שקיבלו לקוחותאו /ו ממליצים

רמת , השירות איכות, היתר בין, יבדקו ובהן
  .וכ"ו זמנים בלוחות עמידה, מקצועיות

ל תאם לשיקויינתן בה הציון
י אביבים מ דעתה הבלעדי של

ובהתאם להתרשמות מהשיחות 
 ו עם ממליצים/לקוחות שיבוצע

של  ביצוע לותיכו
ת המציע למתן השירו

 נשוא המכרז
15 

הגים בעלי רשיון מיקום הרכבים בשגרה, כמות נ
, זמינות לחירום בהתאם להצהרה בנספח מתאים

מות ה' וכמות ההתקשרויות למענה בחירום מול כ
השירות וכל שיקול נוסף  הרכבים הזמינים לביצוע

 הבלעדי של החברה.בהתאם לשיקול דעתה 

ל בהתאם לשיקו ינתןהניקוד י
 של החברה. דעתה הבלעדי

כמו כן, הניקוד בכל הצעה יינתן 
ם בהשוואה להצעות אחרות ג

 במכרז זהשיתקבלו 

נדרש לצרף פרופיל ולהצהיר 
 בהתאם למפורט בנספח ה'

 תת כלליהתרשמו
למתן  מהמציע 

 ות נשוא המכרזהשיר
15 

ן בהתאם לפרמטרים הניקוד לאמת מידה זו יינת
 שירותהגופים להם נתן המציע ון וניסי:  הבאים

בהתאם חוסן כלכלי , הצהרה בנספח ג'()בהתאם ל
, יכולות מגוונות של ISO- ניתק,  BDI לדו"ח

 המציע לתת שירות בחירום וכ"ו

ם לשיקול הניקוד יינתן בהתא
 עדי של החברה.דעתה הבל

כמו כן, הניקוד בכל הצעה יינתן 
גם בהשוואה להצעות אחרות 

 כרז זהו במשיתקבל

חומר  כלו רש לצרף פרופילנד
 רלוונטי
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  1עות בפרק הצל השלבים בבדיקת ההצעות .25

 :שלב ראשון 25.1

 בתנאי הסף.תיבדק עמידתו של המציע  - תחילה .25.1.1

 קריטריוני האיכות.מציע שעמד בתנאי הסף יעבור לשלב בדיקת  .25.1.2

 לעיל.  20יף בדיקת קריטריוני האיכות ומתן ציון משוקלל בהתאם לפירוט בסע .25.1.3

. הצעה אשר ציון תיושרנקודות אפ 50מתוך  532.מינימלי להצעה הוא  לות משוקלציון איכ .25.1.4

האיכות שלה נמוך ממנה, לא תעבור לשלב השני. המציעים אשר עברו את ציון האיכות 

 יעברו לשלב השני. המשוקלל המינימלי

 שלב פתיחת המעטפות של הצעת המחיר, ומתן ניקוד. : שלב שני 25.2

איכות וציון ה ניושב על ידי שקלול הציון המשוקלל של קריטריוחלהצעה י הסופי:הניקוד שלישיב לש 25.3

לל יהיה הגבוה ביותר תהא ההצעה הזוכה אלא אם ועדת המחיר. ההצעה שציונה המשוק

 ים מיוחדים.המכרזים קבעה אחרת מטעמ

ובאופן שתבחר החברה, הצעתו תבחן על ידי ועדת המכרזים של  –2שיגיש הצעה לפרק מס' מציע  25.4

 לעדי.הב תהדעלשיקול מירב היתרונות ובהתאם יקה לחברה את נהצעה המעה

 אופן בדיקת ההצעות .26

 לבדיקת ( )לרבות היעזרות ביועצים חיצונייםועדת המכרזים תהיה רשאית למנות צוות מטעמה  26.1

  .)להלן: "צוות הבדיקה"( ההצעות והמציעים

, המוחזק או מופעל על ידי המציע וכן רקן או אתמפעל, מתקר בכל משרד, יהיה רשאי לב צוות הבדיקה 26.2

 רותים המוצעים.יאו לש /כל מידע ביחס למציע ו בללקלבקש ו

לה עם צוות הבדיקה או תהיה רשאית לפסול כל הצעה, אם סברה שמציע ההצעה לא שיתף פעו החברה 26.3

 לא מסר מידע, כנדרש.

ביותר, אם אותו מציע או  הצאה הזולאפילו יתברר כי היא נמהחברה רשאית שלא לבחור בהצעת מציע  26.4

קודמות שהיו לו או לחברה שהוא  ה, הפרו הפרה יסודית התחייבויות חוזיותב טהחברה שהוא בעל שלי

ם האחרונות שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה, ובלבד בעל שליטה בה, כלפי החברה, במהלך חמש השני

 לאותה הפרה. נוגערה בשנמסרה לו הודעה בכתב מהחב

הסכם אחר עם  ההסכם ו/או כל ו א/התקשרות של החברה וה המכרז אויר כי במסגרת בשד סרר חהתעו 26.5

ביצע  ו/אוביצע או ניסה לבצע או היה מעורב בביצוע תרמית כנגד החברה  ו/או מי מטעמו מציעהחברה 

לעסקה במקרקעין ו/או  עבירה פלילית בקשר לאספקת טובין או למכירתו ו/או למתן שירותים ו/או

או לפסול את הצעתו עתה הבלעדי, ד ולהחברה תהא רשאית, עפ"י שיק, ודה עבור החברהבלביצוע ע

 או התקשרות עימו, לפי העניין. לבטל בכל זמן שהוא את זכייתו
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 וק חובת המכרזים )תיקון מס'ב. לח2שתי הצעות או יותר יחול סעיף משוקלל זהה של במקרה של ציון  26.6

ו יותר בעלות א ותקרה בו לאחר שקלול ההצעות, תתקבלנה שתי הצעמבכל ך: ", הקובע כ( התשס"ג 15

תוצאה הגבוהה ביותר, ואחת ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תוצאה משוקללת זהה שהיא ה

מורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה אישור של רואה חשבון ותצהיר תיבחר ההצעה הא

ה יקאישור רואה חשבון יוכיח כי אישה מחז אישה. תוא בשליטה בשליטה, שהעסק החזיקל המש

 אלה:בשליטה ,וכי לא מתקיים אף אחד מ

הל , מנכללי אם מכהן בעסק נושא משרה בתפקיד מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל .א

ו קרוב שהוא אינ עסקים ראשי וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה, הרי

 .הקה בשליטשפחה של המחזימ

 ל המחזיקה בשליטה.ים שובקראין הם  -שליש מהדירקטורים אינם נשים  אם .ב

, ותרבמקרה של שוויון בניקוד בין שתי הצעות או ילעיל,  18.6אם לא מתקיים המנגנון הקבוע בסעיף  26.7

 הגרלה.בהצעה הזולה ביותר ובמידה וגם הצעות המחיר זהות תערך ועדת המכרזים תבחר 

 

 דין. פיל מתן עם מציעים, כאשר ניהול משא ומתן מותר עונהל משא החברה רשאית ל .27

 

 מועד פקיעת תוקף ההצעות והארכתן .28

 שת הצעות.מהמועד האחרון להג( ימים 120מאה ועשרים )מועד פקיעת תוקף ההצעות הינו  27.1

 פקיעת תוקפן. מי אביבים אינה מתחייבת לשקול את ההצעות ולהחליט לגביהן לפני מועד  27.2

ר ההצעה הזוכה, תהיה מי דבב צעות שהוגשו לפני מועד ההחלטה של מי אביביםההע תוקף היה ופק 27.3

 לבטל את המכרז או לפנות למציעים בבקשה להארכת תוקף הצעותיהם.אביבים  רשאית 

תוקף הצעתו, רשאי להאריכה תוך המועד שנקבע או לסרב להארכתה.  להאריך את  מציע שהתבקש 27.4

ף תתישלא הודיע למי אביבים על הארכתה כמבוקש, לא  הצעתו אושסרב להאריך את תוקף  מציע

 בהמשך המכרז.

 

 התחייבות המציע הזוכה במכרז 28

 זכיה את המסמכים הבאים:ימים מיום קבלת ההודעה על ה 7הזוכה במכרז מתחייב להמציא לחברה תוך 

 תמת המציע.והליווי חמורשי החתימה מטעמו ו ההסכם שהוא חתום על ידי 28.1

נדרש ומפורט במסמכי מפוליסות הביטוח בהתאם וכפי ש םקיהעת, עם קבלת דרישה בכתב מהחברה 28.2

 ."(ביטוח על ידי הקבלן 14סעיף )" המכרז וההסכם

הקבלן, כנדרש, יהוו הפרה  של ביטוחה העתקים ממסמכיו/או לביצוע השירות  אי מסירת הערבות 28.3

 רה זכות לבטל את הודעת הזכייה.בתקנה לח מצד המציע הזוכה, אשר מהותית
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 ם בהסכ וחיטדרישות הב 29

תשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שיזכה בהתאם לתנאים  29.1

ים" ו/או ( )להלן: "דרישות הביטוח" ו/או "הביטוחים הנדרשעל ידי הקבלן )ביטוח 14בסעיף  המפורטים

 וח"(."הוראות הביט

זה לעיל ולהלן, לרבות בהתאם לתנאים  29ף יסעב כאמורביטוח הידרש לעמוד בדרישות יהזוכה  לןבהק 29.2

לרבות  "די הקבלןעל י ביטוח"  14סעיף )להלן : "ההסכם"(,  המפורטים בנספח ט' "הסכם ההתקשרות"

 .הצהרת פטור מאחריותלהסכם  6נספח 

 וראות הביטוח המפורטות לעיל ואת מהותהדרישות ו ביא לידיעת מבטחיו אתמגיש ההצעה מתחייב לה 29.3

פי מסמכי המכרז במלואן ומצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל לם תיהשירו

 ולהלן.הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל 

ימציא  הדרישה"(כי בכפוף לקבלת דרישה בכתב מהחברה )להלן: "מגיש ההצעה )הקבלן( מתחייב  29.4

)להלן: "מסמכי  הנדרשות חטוהבי פוליסותמ העתקים מים ממועד קבלת הדרישהי 14בתוך הקבלן 

 .הביטוח"(

הבהרות ובתוך מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה ל 29.5

כל מובהר, כי כהביטוח.  תהמועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישו

החברה  ביטוח על ידי הקבלן( 14 )סעיף וחיטלדרישות הבו שינויים ו/או הסתייגויות ביחס כשייער

 .וההסכםמסמכי המכרז ב המפורטתתעלם מהן והנוסח המחייב הינו הנוסח 

עיף הנדרשים על פי המפורט בס, ביטוחה מסמכיהר בזה, כי במקרה של אי המצאת ספק מוב למען הסר 29.6

, חתומה כדין נזקיםל תיואחרפטור מ –הצהרת הקבלן  6נספח  , לרבותלן(בל ידי הקלהסכם )ביטוח ע 14

מסמכי על ידי הקבלן, החברה תהא רשאית למנוע ממנו את מועד תחילת מתן השירותים בשל אי הצגת 

 כנדרש. יטוחהב

 חטוביה מסמכישל אי המצאת לעיל, מובהר בזה, כי במקרה  29.6בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  29.7

ו/או לבטל את  ההסכםכמי שהפר את  לןקבלעיל, תהא החברה רשאית לראות ב 29.6בסעיף  רכאמו

 .זכייתו של הקבלן במכרז

אולם חתימתו של המציע על , יוצגויודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח  29.8

והוראות  דרישותת א המציע בדק עם מבטחיו ה כיהצהרמהווים  מסמכי המכרז וההסכם, כנדרש,

 ם הביטוחיים הנדרשים.הכיסוייי גבהסתייגות ל למבטחיו כלואין  הביטוח
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 ביטול הליך המכרז 30

מי אביבים שומרת לעצמה זכות  . בנוסף, פי דיןבנוסף לכל מקרה אחר בו רשאית מי אביבים לבטל את המכרז על 

 לבטל את המכרז, כאשר:

 .רזמכוהדרישות האחרות, המפורטות במסמכי הליך ה המוקדמיםל כל התנאים חת עונה ערק הצעה א 30.1

 מצאה שהתקיים פגם במכרז, או בניהולו, או בבחירת ההצעה הזוכה. החברה 30.2

טעות במפרט או בדרישות המפורטות  שנפלהמי אביבים, לאחר הוצאת מסמכי המכרז, התברר ל 30.3

או שדרישות אלו  ,כי המכרזמהמפרט או ממסמ הותיותשהושמטו נתונים / דרישות מ במסמכים, או

 תי שלמים.בלו בוססו על נתונים שגויים, א

 חל שינוי נסיבות, או השתנו צרכי החברה, באופן המצדיק, לדעת מי אביבים ביטול המכרז. 30.4

ם, תאמו הצעות או מחירים, או פעלו באופן המהווה הגבל ח שהמציעים או חלקיש בסיס סביר להני 30.5

 ו עבירה על חוק כלשהו.עסקי א

ר לביטול המכרז בנסיבות המפורטות קשבהתהיה אחראית לתשלום כל פיצוי למציע כלשהו  אל החברה 30.6

 לעיל.

 

  ביטול זכייה או הודעת זכייה 31

 כאשר: ,עת זכייה, בין היתרשומרת לה זכות לבטל זכייה ו/או הוד החברה 31.1

 .י אביביםאו לא אושרה על ידי מ נדרשה מהמציע הדגמת השרות וההדגמה לא בוצעה כנדרש, 31.1.1

 .החברהל ידי ע צבהמציע לא חתם על ההסכם, תוך פרק הזמן שהוק 31.1.2

המציע לא עמד בהתחייבויותיו להתארגנות על פי השלבים ובלוח הזמנים להם התחייב  31.1.3

 בהצעתו.

המציע, ההצעה, או תוכנה, אשר היה משפיע על החלטתה, אילו היה  מידע עלקיבלה  החברה 31.1.4

 קשרות.תהמציע בהני ההחלטה בדבר זכיית בידה, לפ

לוחות הזמנים, ערוך במועד לביצוע שרות, על פי ה היקיים ספק סביר, אם המציע, יוכל או י 31.1.5

 שנדרשו.

 תרמית.ביצוע קיים ספק סביר ל 31.1.6

כל נזק שנגרם בהסתמך על או בהקשר כל פיצוי למציע, בגין  לא תהיה אחראית לתשלום החברה 31.2

 ה באמור.להודעת הזכייה, שבוטל

הזמן הקבוע במכרז, או ק פרז ו/או אי חתימתו על ההסכם או ההזמנה בתוך רצעתו למכחזרת מציע מה 31.3

, ר ממועד הודעת הזכייה במכרז )באם לא נקבע פרק זמן במכרז(, יהוו הפרת הסכםבתוך פרק זמן סבי

 לכל דבר ועניין.

 בחירתה: , תקנה למי אביבים זכות, עפ"יביטול הזכייה או הודעת הזכייה 31.4
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אופציות, ל ש משווי הצעתו במכרז )לרבות שוויין 5%עור של ימוסכם בשלקבלת פיצוי  31.4.1

 כרז(, או לחילופין,הכלולות בהצעה, על פי תנאי המ

בין אם לפני   יפים, שנגרמו להלקבלת פיצוי  על פי דין, בגין כל הנזקים הישירים והעק 31.4.2

ובטרם ה על ההסכם או ההזמנה החתימה על ההסכם או ההזמנה, ובין אם לאחר החתימ

 מנה.הזה המציע בביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם או להח

 העסקיים  שמירה על דיני ההגבלים 32

 'ח כנספחמכרז, המצ"ב  הצהרה בדבר שמירה על דיני ההגבלים העסקיים ואי תיאוםצרף להצעתו לעל המציע 

ע על דיני ימירת המצבשל חשד לאי ש ת ההצעהומרת לעצמה את הזכות לפסול אמי אביבים ש למסמכי המכרז.

 . מושיירש מנימוקים ההגבלים העסקיים 

 עיון בהצעה הזוכה 33

ימים ממועד מסירת ההודעה בדבר תוצאות ההחלטה  30מציע שלא זכה במכרז יהיה רשאי, בתוך  33.1

 -ג)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"21סעיף במסמכי המכרז בהתאם לשל החברה, לעיין  הסופית

 :, למעט1993

ה לחשוף סוד ברהחה או ההצעה הזוכה אשר העיון בהם עלול לדעת טחלשל הה בחלקים 33.1.1

בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בכלכלתה או בביטחון  מסחרי או מקצועי, או לפגוע

 .הציבור

רכה במסגרת ייעוץ משפטי לוועדה, לרבות בחינת חלופות אפשריות משפטית שנעבחוות דעת  33.1.2

רזים, או הערכת סיכויים וסיכונים הנובעים כוועדת המלפעולה או להחלטתה של שונות 

 .החלטות כאמור בהליכים משפטיים עתידיים לתקבמ

למתן זכות עיון בהצעתו  פי דין, מציע שיש לו התנגדות-לאור זכות העיון המוקנית למציעים במכרז על 33.2

ים קן את החלבהצעה, נדרש לסמכלול  שלדעתובמלואה או בחלקה בשל סוד מסחרי או מקצועי שלו, 

 .ים לחיסיוןטיונהחסויים בהצעתו ולציין את הנימוקים הרלו

חלקים בהצעה אשר לא יסומנו על ידי המציע כחסויים ו/או לא יצוינו לגביהם הנימוקים לחיסיון  33.3

 לה שמבחינת המציע העיון בהם מותר. החברה אינה מחויבת לפנות למציע כדי לברר אםיחשבו ככא

 .תונימוקים לחיסיון, במקרה שאלו לא צוינו בהצעהו/או את חלקים בהצעתו חסויים 

בכל מקרה ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הינה בסמכות ועדת המכרזים של מי  33.4

גם חלקים שהמציע ציין אותם כחסויים. בכל מקרה ולמרות האמור בכל אביבים, אשר רשאית לחשוף 

 .הזוכה לכל מציע אשר יבקש גילוי כאמור הירי ההצעהיה רשאית לגלות את מחהצעה, החברה ת

היה מנוע ומושתק מלטעון כי הוא זכאי לעיין בהצעת מציע אחר, בחלקים המקבילים לאלה אשר יע מצי 33.5

 .סומנו כסודיים בהצעתו

 ₪ כולל מע"מ. 350עיון כאמור לעיל, יהיה מותנה בתשלום לחברה בסך  זכותמתן  33.6

ניות פ ת.רט לעיל, יפנה בכתב אל מחלקת רכש והתקשרויוועיון כמפלממש את זכות העוניין מציע המ 33.7

 טלפוניות לא תיעננה.



 
 

 
 
 
 
 
 
 שמור""עסקי 

13 
 

ידאג  מי אביבים לא תאפשר למציע לעיין בהצעתו לאחר הגשתה למכרז. מציע המעוניין בעותק מהצעתו 33.8

 לשמירת עותק ההצעה ברשותו טרם הגשתה למכרז.

ה ובכל טענה ו/או עילה הנובעים ממנו זם למכרז בכל דבר ועניין הנוגעימקום השיפוט הייחודי לדיון  33.9

 משפט המוסמך במחוז תל אביב.ה יתהינו ב

 

  --נא לא לכרוך את מסמכי ההצעה  --
 

   --ם נא לא להגיש את מסמכי ההצעה בדפים דו צדדיי --
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  1פרק  טופס הצעת מחירים - 1נספח א'

 קטגוריית שירות

יחידת 

מידה 

 (1אחת )

כמויות 

 משוערות לשנה

מחיר מקסימום 

ליחידת מידה 

( לא 1)אחת 

 כולל מע"מ

 מחיר בש"ח ללא מע"מ

 ( אחת1ליחידה )

ענה עבור כשירות ומתשלום גלובלי חודשי 

מיכל לשגרה וחירום של משאית אחת עם 

 מ"ק  10מים בנפח של מעל 

 

 

 קומפלט

 חודשים 48

של ערכה )לפי ה

 (משאיות 4

 

500 ₪  

 )לכל משאית(

_____________₪ __ 

שעות עבודה  8תשלום עבור יום עבודה של 

בנפח  1  כל מיםיממשאית עם לאספקת 

 מ"ק 10של מעל 

 

 1 י"ע

 

3,000 ₪ _________₪ _______ 

שעות  12תשלום עבור יום עבודה של 

 1כל מים יממשאית עם עבודה לאספקת 

 מ"ק 10בנפח של מעל 

 

 1 י"ע

 

4,000 ₪ ₪ ________________ 

שעות  24ל ודה שבור יום עתשלום עב

ולל החלפת נהג( לאספקת כעבודה )

 10בנפח של מעל  1כל מים יממשאית עם 

 מ"ק

 

 י"ע
1 

 

7,500 ₪  

 
₪ ________________ 

נוספת מעל תשלום עבור שעת עבודה 

משאית שעות עבודה לאספקת  8/12/24

 מ"ק  10מעל  בנפח של 1כל מים ימעם 

 

 1 ש"ע

 

300 ₪ 

 

₪ _______________ 

)ללא תשלום עבור השארת מיכל מים 

 תיק אומיכל נ)מ"ק  10של מעל המשאית( 

ו/או כל פתרון אחר שיאושר  על גבי נתמך

 שעות( 24ליממה )( על ידי החברה

 

 י"ע
1 

 

3,000 ₪ 
₪ ________________ 

שעות  4תשלום עבור הקפצה והגעה של עד 

כל מים ימעם משאית בשעת חירום של 

 מ"ק 10בנפח של מעל  1אחד 

 

 1 יחידה

 

1,000 ₪ ________₪ ________ 

ה, ת של עבודה בליללום עבור תוספשת

 1כל מים יממשאית עם שבת ו/או חג של 

 מ"ק 10בנפח של מעל 

 

 1 יחידה

 

1,000 ₪ ₪ ________________ 

 ווה את גובה ההצעה.בטבלה שלעיל תה בהכפלת הכמויות תבכל הקטגוריו מחיריצעות הה סכימת •

 

    חותמת המציע       חתימת המציע  שם המציע  תאריך
       

 
 

 יפו -יר תל אביבברחבי הע בשעת חירום שירותים נוספיםו פקת מיםסארות של בלת שילק 19/813 'שלבי מס-מכרז פומבי דו
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 ' בנספח  
 

 לכבוד 
 בע"מ  2010 יביםמי אבחברת 

 מחלקת רכש והתקשרויות
 אביב-תל

 
 נ.,ג.א.

 
ברחבי רום ם נוספים בשעת חיושירותימים אספקת לקבלת שירות של  19/813 'שלבי מס-מכרז פומבי דו הנדון:

 יפו -העיר תל אביב
 

ת התניות והדרישואת השרות על פי כל התנאים,  בע"מ 2010מציעים בזה לספק לחברת מי אביבים אנו  .1
 "מ.ובמחירים המפורטים לעיל, או במחירים שנסכים עליהם במוהכלולים במסמכים אלה 

 :כים הבאיםאריך המוקדם מבין התאריהצעה זו תפקע בת .2
 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות. בעהראבתום  .2.1
ההצעה )במקרה של אי קבלת  בע"מ 2010ם החזרת הערבות המצ"ב ע"י חברת מי אביבים ביו .2.2

 ני תאריך פקיעתה, כאמור לעיל.לביטול לפ אינה ניתנת(.  הצעה זו מכל סיבה

 
מאשר/ים  משפטית אחרת, הח"משם חברה, שותפות או כל התאגדות צעה מוגשת בבכל מקרה שה .3

ים כדין לחתום על מסמך הצעה זה ולחייב את הגוף בשמו הם ומצהיר/ים בזאת שהוא/הם מוסמך/מוסמכ
 חותמים.

או כל חלק ממנה  השירות רשאית למסור את בע"מ 2010מי אביבים  ים של חברתועדת המכרזוו שידוע לנ .4
 .אחד או למספר מציעים למציע

להזמנת  בע"מ 2010משום התחייבות מצד חברת מי אביבים  ם החתימה על ההסכםידוע לנו כי אין בעצ .5
 רותים.יש

על  יע על התחייבותנו לחתוםם במכרז לא תשפבנוגע לפיצול הזכייה במכרז בין מספר זוכי החברההחלטת  .6
ן תהיה לנו כל זכות תביעה בגי כי אין לנו ולא. אנו מצהירים בע"מ 2010ההסכם עם חברת מי אביבים 

 ת רווחים כנגד החברה בגין האמור לעיל.פיצויים או מניע
ן את ש לצייד אחר, יאו תאגי רשומה ין שם מלא ומדויק של המציע.  אם המציע הינו חברה, שותפותיש לצי .7

 ין.השם, כפי שנרשם כד

 

 

 שם המציע
)אם המציע הוא תאגיד יש לרשום את שם 

 גיד(התא
  -  

  -   כתובת המציע

  -   מספר טלפון

  -   יידמספר טלפון נ

  -   פקסמספר 

  -   רשומה שותפותמספר ח.פ. / 

  -   (EMAILכתובת דוא"ל )

  -   מס' עוסק מורשה/ ת.ז

  -   יםקשר לבירור איששם 

  -   תאריך

  -   ימהתח

  -   שם החותם ותפקידו

  -   ינו תאגיד(חותמת )אם המציע ה
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   1'גספח נ
ים ושירותאספקת מים של לקבלת שירות  19/813 'שלבי מס-מכרז פומבי דו חת ניסיוןבור הוכהצהרה עטופס 

 יכותות במרכיב האיקוד אמת מידנ לצורך יפו-העיר תל אביב ברחבינוספים בשעת חירום 
 

 ___________ד_____, משמש כ____________ של חברת/משר______________אני הח"מ _____

  ________ח.פ/ע.מ ___________)להלן: "המציע"(,   

 ציע.ם המה בשמתוקף תפקידי הנ"ל, הנני מוסמך לתת תצהיר ז

 
 מס'

 
שם חברה/גוף 

להם ניתן 
 השירות

 
 שירותתיאור ה
 

 
 ינפח מיכל

 מיםה

 
היקף כספי מצטבר 

 ע"מבש"ח ללא מ
 

 
תקופה ביצוע 

השירות בחודשים 
 ושנים

 

יש פרטי א
 קשר

בחברה/גוף 
הם בוצעה ב

 שירותה
 )שם וטלפון( 

 
1. 

 
 
 

     
 

 
2. 

 
 
 

     

 
3. 

 
 
 

     

 
4. 

 
 
 

     

 
5. 

 
 
 

     

 
6. 

 
 
 

     

 
7. 

 
 
 

     

 
8. 

 
 
 

     

 
9. 

 
 
 

     

 
10. 

 
 
 

     

 
 
 

 חותמת המציע   חתימת המציע  שם המציע  תאריך
 )במקרה של תאגיד(
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 2ג'ח ספנ
מול עיריית תל אביב, מי אביבים וחברות עירוניות של עיריית תל  ירותן בשור הוכחת ניסיה עבהצהרטופס 

 דה במרכיב האיכותוד אמת מיך ניקלצור אביב
 

 
 רד________________חברת/מש__, משמש כ____________ של ______________אני הח"מ ___

 )להלן: "המציע"(,   ח.פ/ע.מ ___________________.

 צהיר זה בשם המציע.ת תתמוסמך למתוקף תפקידי הנ"ל, הנני 

 
 

 מס'
 

להם שם חברה/גוף 
 ניתן השירות

 
 שירותתיאור ה
 

 
היקף כספי מצטבר 

 בש"ח ללא מע"מ
 

 
ע ביצו תקופה

השירות 
בחודשים 

 םושני

פרטי איש קשר 
גוף בהם בחברה/

 שירותבוצעה ה
 )שם וטלפון( 

 
1. 

 
 
 

    
 

 
2. 

 
 
 

    

 
3. 

 
 
 

    

 
4. 

 
 
 

    

 
5. 

 
 
 

    

 
6. 

 
 
 

    

 
7. 

 
 
 

    

 
8. 

 
 
 

    

 
9. 

 
 
 

    

 
10. 

 
 
 

    

 
 
        

  חותמת המציע  חתימת המציע  שם המציע  תאריך
 גיד()במקרה של תא
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 ד'ספח נ
 1פרק מס' יוד בבעלות המציע עבור הצהרה על צטופס 

   91/138מס' במכרז פומבי דו שלבי 
 למכרז: 13.2.3 יףבסע צורך עמידה בתנאי מוקדםל

 הבאים:המצטברים תנאים ב המציע עומד"

ו/או נגרר ו/או  נתמךהמסוגל לשאת  ילךוא 2012ת ייצור משנ (ו/או גורר תומךרכב ) כלי 4בבעלות המציע  •
 .של נוזלים מטר מעוקב לפחות 10שיוכל לשנע לפחות מיכל 

 . חומ"ס( ם )שאינםשל נוזלי מטר מעוקב 10ל לשנע לפחות וכשיו/או מיכל  ו/או נגרר נתמך •

)ג(  5בהתאם לתקנה  ית בשכרה כלללהובלאישורים הנושאים רישיון מוביל קיימים  הרכבכלי ל •
 "(.2001 - ה, התשס"ארותי הובלת שלתקנו

,   ע"()להלן: "המצי _____________ ___ של חברת____________, משמש כ________________ אני הח"מ
  הטמהרכבים הרשומים צהיר כי מ _______ח.פ/ע.מ ____________

 .י אביבים רשאית בכל עת לבדוק את הציוד ואת נתוניומ
 ם שנמסרו בטופס זה.מי אביבים רשאית לפסול זכייתו של מציע אם לא יוכל להוכיח אמיתות נתוני

 מתוקף תפקידי הנ"ל, הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע.
 מספר רישוי 

 גוררים / התומכים
של  שנת ייצור

 התומך / גורר
 סוג ודגם הרכב פירמה

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

 מספר רישוי  
 / נגררים   נתמכים ה 

יכל  המ נפח  
שנושא  

 נגרר /    הנתמך 

של    ייצור   שנת 
 הנתמך / נגרר 

 ב סוג ודגם הרכ  פירמה 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

ואישורים לכלי ונות שירישיונות תומכים ורי: י הרכבעל המציע לצרף להצעתו צילומי רשיונות כל •
)ג(לתקנות  5לתקנה וביל להובלה כללית בשכר שצוינו בטופס )בהתאם ם רישיון מרכב הנושאיה

 (2001 –שרותי הובלה, התשס"א 

זה א לבדוק רישיונות רכב שלא יופיעו בטופס בע"מ שומרת לעצמה את הזכות של 2010מי אביבים  •
 או רישיונות נוספים אשר לא נדרשו במסגרת המכרז.ו/

        

 חותמת המציע   חתימת המציע  שם המציע  תאריך
 )במקרה של תאגיד(
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 ' ה ח נספ
 

 91/813 מס' פומבי דו שלבי מסגרת מכרזביע המצ טית פראודוהצהרה טופס 
 

 ______________________ מרח' ______________ מס' ת.ז. ___________________אני הח"מ ___

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר 

 כדלקמן:ב בזה בכת

 וכתובתי הם כאמור לעיל.י שלודת הזהות שמי, מס' תע 

בעלת כושר נשיאה משאית ל מתאים רשיון נהיגהבעלי  נהגים______ ____ של  כמות המציע מעסיק  .1

 .ומעלהמ"ק  10מיכל 

 

 בחירום.לאספקת מים _______ התקשרויות פעילות  של למציע קיימות כמות .2

 

והגדלים מיכלי מים ואת כמות  ורהשירות כאממעניק את  הגופים להם המציעמות ש אתולצרף נא לציין 

  ______________________________________________:____גוף שמחויב לספק לכלשלהם 

 המ"ק ומעל 10נפח של ב כלי רכב הנושאים מיכליות מים________   כמות של בבעלות המציע  .3

גודל ט )נא לפר המ"ק ומעל 10בנפח של  פקת מיםלאסמיכלים ________   כמות של ציע בבעלות המ .4

 מיכל וכמות(

 

 

 ______________________________________.  תוהמשאיו יעמיקום עסקו של המצ .5

 

 
 עו"דאישור 

___, _____________, ______(, מרחוב ________מ.ר. ___, עו"ד )אני הח"מ __________________

ה/תה ________המוכר/ת לי אישית/שזיהם _________, הופיע/ה לפני מר/גב' ___מאשר/ת בזאת, כי ביו

 לאחר שהזהרתיאישר/ה את נכונות הצהרה זו וחתם/מה עליה בפני, _______, _מס' ______עצמו/ה לפי ת.ז 

 תעשה/אם לא יעשה ,עונשים הקבועים בחוקכל הל ה/צפוי א/תהאוכי יה ,את האמת רה להצהי/כי עליואותו/ה, 

 כן.

 
_________________ 

 מתחתימה + חות
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 ו'נספח 

 1991 -א כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א לה שיסור העסקם זרים )אר בהתאם לחוק עובדיהיתצ
 19/381מס'  דו שלבימכרז פומבי במסגרת  8719 -ובהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 
 __אני הח"מ ______________ מס' ת.ז. _____________ מרח' _____________

אם לא אעשה כן, מצהיר  חוקם בים הקבועיפוי לעונשר את האמת וכי אהיה צלאחר שהוזהרתי כי עלי להצהי
 בזה בכתב כדלקמן:

  
 ר לעיל.כאמוהם  שמי, מס' תעודת הזהות שלי וכתובתי .6

 

מכרז   _____ מס' חברה ______________ לצורך____________  בשם חברתאני מגיש תצהיר בשמי /  .7
 בע"מ. 2010______ עם חברת מי אביבים שמספרו 

 

כל בעל זיקה אלי / אל החברה האמורה פסק/י דין חלוט/ים,  ה או כנגדברה האמורהח די / כנגדלא הוצאו כנג .8
לפי חוק עובדים זרים )איסור  2002טובר באוק 31עבירות, שנעברו לאחר יום שתי תר מהמרשיע/ים ביו

 , עד1987-שכר מינימום, התשמ"ז ו/או לפי חוק 1991 -(, התשנ"א סקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגניםהע
 בע"מ. 2010עם חברת מי אביבים  רותתקשלמועד הה

  -לחלופין 
ן חלוט/ים ביותר משתי החברה האמורה הורשענו בפסק/י די אל /אלי אני / החברה האמורה וכל בעל זיקה 

דין והבטחת ובדים זרים )איסור העסקה שלא כלפי חוק ע 2002באוקטובר  31ר יום עבירות, שנעברו לאח
; אולם, ההרשעה 1987-בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז או/ו 1991 -נ"א נים(, התשתנאים הוג

 ונה שלפני מועד ההתקשרות.האחרשנה חרונה לא הייתה בהא
 

     ר זה:בתצהי .9
אחד ( אם הספק הוא חבר בני אדם, 2)( חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק; 1כל אחד מאלה: ) -"בעל זיקה" 

שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו  אדםני )ב( חבר בליטה בו; מאלה: )א( בעל הש
במהותם לתחומי פעילותו של הספק; )ג(  י פעילותו של חבר בני האדם דומיםתחומק, ולהרכב כאמור של הספ

 -תית אדם שנשלט שליטה מהו ( אם הספק הוא חבר בני3בודה; )שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העמי 
 נשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בספק. , שאחרבני אדם  חבר

 .1981 -תשמ"א(, הישויכמשמעותה בחוק הבנקאות )ר -"שליטה" 
 ם או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם.חזקה של שלושה רבעיה -"שליטה מהותית" 

 שה ההצעה להליך.הוגבו המועד  -ךכרז; בהליאחרון להגשת הצעות במהמועד ה-במכרז -ד ההתקשרות" וע"מ
  

 . זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת .10

 
                                    

    
 ירהמצה חתימת  תאריך

                                                  
 אימות חתימה

 

___, מר/גב' ______________, במשרדי ב_________הופיע בפני עו"ד   __הנני מאשר בזה כי ביום ______

_____, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה ____________, המוכר/ת לי באופן אישי / בעל תעודת זהות ___

ן, אישר/ה את נכונות ם הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כהצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי לעונשיל

 "ל וחתם/ה עליו.התצהיר הנ

 

    
 מהחתי           חותמת
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 ' זנספח 
 19/813מס'  בי דו שלביומב רזמכהצהרה בדבר שמירה על דיני ההגבלים העסקיים ואי תיאום טופס 

 
 ___ מספר ת"ז ______________, מצהיר בכתב כדלקמן :  __________אני הח"מ _

 

 ל.הות שלי הם כאמור לעיתעודת הז שמי ומספר .1

 

של חברת מי  מכרז_ )שם התאגיד( )להלן: "המציע"( ב______ת _____ה בשם חבראני מגיש תצהיר ז .2
)להלן:  813/19' סמ________________ )נושא ההתקשרות(, ____בע"מ, ל ________ 2010אביבים 

 "(.המכרז"
 

 ליו. אני מוסמך לחתום על הצהרה זו בשם התאגיד ומנה .3
 

 1988-עסקיים, התשמ"חים ההגבלאות חוק היגוד להורמי מטעמו לא פעלו בנ המציע ו/או מנהליו ו/או .4
, ובכלל זה מכרז"(, בקשר להצעתם בםסקיידיני ההגבלים העודיני ההגבלים העסקיים )להלן ולעיל: "

 ך לא רק(:)א
 

הוחלטו על ידי המציע ו/או המחירים ו/או הכמויות וכן כל מרכיב נוסף אשר מופיעים בהצעה זו  ▪
זה או עם מכרז דר או קשר עם מציע אחר ב, הסעצותללא התיי פן עצמאי,יו ו/או מי מטעמו באומנהל

 ותף( .במש מציעזה )למעט מכרז מציע פוטנציאלי אחר ב
 

בהצעה זו לא הובאו באופן כלשהו לידיעת כל או כל פרט אחר המופיעים המחירים ו/או הכמויות ו/ ▪
להציע ל נציאיש לו פוטאגיד אשר בפני כל אדם או תאו  זה, מכרזאגיד אשר מציע הצעות באדם או ת

 זה )למעט מציע במשותף(. מכרזהצעות ב
 

ם ו/או כמויות ו/או מעורבים בתיאום הצעות ו/או מחיריהיו לא  המציע ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו ▪
די גשת על יובין בנוגע להצעה המו זה, בין בנוגע להצעתם מכרזוגשות בכל פרט אחר בהצעות המ

זה, ולא פעלו באופן המהווה הגבל עסקי  מכרזעם  וק בקשרלוקת שאו בח/, וזה מכרזמציע אחר ב
זה, ו/או לא ניסו מכרז  ני ההגבלים העסקיים במסגרתם דיחד עו/או התנהגות שאינה עולה בקנה א

 לבצע אחד מאלו.
 

ל מציע אחר, או של יעו ולא ניסו להשפיע על הצעה שהמציע ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו לא השפ ▪
זה, ובכלל זה לא ניסו ו/או לא גרמו למציע אחר או למציע פוטנציאלי ז מכרבאלי אחר, יע פוטנצימצ

 זה.  מכרז ב הצעהגיש אחר שלא לה
 

נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מציע או  מוגשת בתום לב ולאהצעה זו של המציע  ▪
 ותף(.מציע במש זה )למעט מכרזמציע פוטנציאלי בעם 

 

 מתאים:ום הבמק vסמן יש ל .5
 

קירה של חת חזה ת[ המציע, מנהליו ו/או בעלי מניותיו ו/או עובדיו לא נמצאים במועד חתימת תצהיר  ]
 שד לתיאום מכרז;רשות ההגבלים העסקיים בח

 

 ______________________פרט:__________________________________אם כן, אנא 
 

רבע השנים האחרונות בעבירות על דיני ו באורשעלא הו עובדיו יותיו ו/אאו בעלי מנמנהליו ו/ ] [ המציע,
 פלילי בעבירות אלו; כרזים ולא תלוי ועומד כנגדם הליךמי מתאו ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של

 _____________________אם כן, אנא פרט: _________________________
 

            __________         ___________          ___________   _______________ 
 חתימה+ חותמת        פר ת.ז.סמ              שם                 תאריך                

 
 החתימ אימות

 

, במשרדי ב _____________, הופיע בפני עו"ד ___________   הנני מאשר בזה כי ביום ___________
תעודת זהות ______________, ואחרי  בעל שי /באופן אי מוכר/ת ליגב' _____________, המר/

אם לא יעשה/תעשה תהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק היה/כי ישהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת ו
 צהיר הנ"ל וחתם/ה עליו.כן, אישר/ה את נכונות הת

 
  ______                  ________                                      ____________ 

 חתימה                                                                                            חותמת              
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 ים מתווכים"על אי תשלום "דמי תיווך" ל"גורמ  הצהרה והתחייבות -( 1)  ח'נספח 

 
 __ _____________ז. _ס' ת.___ מ_________________הח"מ ___ י/ואנ
 
 

 לקמן:ב כדבכת בזה ים ומתחייבים/מצהיר____  ____________________מורשה/י החתימה במציע 
 

ל בל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעיקו/או ע המציע לא נתן ו/או לא הצי .1
 2010ברת מי אביבים של חחדל שה ו/או מה ו/או מעאו בעקיפין, על החלט/ערך במטרה להשפיע, במישרין ו

בע"מ ו/או מי  2010ת מי אביבים חבר עובדבע"מ ו/או  2010בע"מ או של נושא משרה בחברת מי אביבים 
 ו/או כל הסכם/הזמנה הנובעים ממנו.מכרז טעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר למ

או כסף ו/או כל ה ו/הנא , כל טובתו בעקיפיןאו לקבל, במישרין ו/אחייב לא להציע ו/או לתת ו/ע מתהמצי .2
שה ו/או מחדל של חברת מי ו מעו/א במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, על החלטהדבר בעל ערך 

 2010ביבים בע"מ ו/או עובד חברת מי א 2010ים בע"מ או של נושא משרה בחברת מי אביב 2010אביבים 
 נה הנובעים ממנו.הזמ/הסכםו/או כל  קשר למכרזו/או כל גורם אחר, ב בע"מ ו/או מי מטעמה

 2010א משרה בחברת מי אביבים נוש , עםתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפיןישא המציע לא שידל ו/או ל .3
מנת לקבל מידע או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על בע"מ ו/ 2010מ ו/או עובד חברת מי אביבים בע"

 ממנו. בעיםהזמנה הנוו/או כל הסכם/מכרז ל חסוי/סודי הקשור

בים אבי ת מיע מתחייב לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברציהמ .4
גורם אחר על מנת לקבל מידע  בע"מ ו/או מי מטעמה ו/או כל 2010אביבים  בע"מ ו/או עובד חברת מי 2010

 הזמנה הנובעים ממנו./סודי הקשור למכרז ו/או כל הסכםחסוי/

 2010תף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברת מי אביבים ישא ידל ו/או  לש לאהמציע  .5
מחירים מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע  בע"מ ו/או 2010ד חברת מי אביבים עוב ו/אובע"מ 

 רותית.בצורה מלאכותית ו/או לא תח

יבים משרה בחברת מי אבושא עם נבעקיפין, רין ו/או או לשתף פעולה, במיש/המציע מתחייב לא לשדל ו .6
ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע  טעמהמי מבע"מ ו/או  2010בע"מ ו/או עובד חברת מי אביבים  2010

 חירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית.מ

 2010יבים בתקשרות של חברת מי אלעיל במסגרת הליכי ה 5-ו 3, 1 לא פעל בניגוד לאמור בסעיפיםהמציע  .7
 ים מהם.ם/הזמנה שנובעהסכ ו כלבע"מ ו/א

מי  לעיל, חברת פיםבניגוד לאמור בסעיפעל עמו תעורר חשד סביר כי המציע ו/או מי מטידוע למציע שאם י .8
שתפו בהליך ההתקשרות בע"מ שומרת לעצמה את הזכות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לא ל 2010אביבים 

)בסעיף זה: "הליך ההתקשרות"( ו/או לא  אחר הליךו/או בכל ה כאמור, ם חשד כי נעשתה הפעוללגביו קיי
רות ו/או לבטל זמן שהוא את זכייתו בהליך ההתקש בכל לבטללקבל את הצעתו בהליך ההתקשרות ו/או 

כל הסכם תקף עם המציע, וזאת מנה הנובעים מהליך ההתקשרות ו/או בכל זמן שהוא את ההסכם/ההז
תקשרות, ההסכם, חוק החוזים )תרופות בשל י ההמסמכחברה מכח ד לרשות הוסף לכל סעד אחר העומבנ

 .דין"או מכח כל  1970-הפרת הסכם( התשל"א

המשנה שלו, נציגיו, סוכניו ומי מטעמו ידיעת עובדיו, קבלני להביא תוכן סעיף זה למתחייב המציע  .9
ים נובעם/הזמנה הו/או הסכ בע"מ 2010מי אביבים  ך שהיא בהליך ההתקשרות של חברתהמעורבים בכל דר

 מנו.מ

 

 
        

מורשה/י חתימת   שם המציע  תאריך

 מציעהחתימה ב

 ע חותמת המצי 
 במקרה של תאגיד()
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 תצהיר בעניין חקירה פלילית או הליכים פליליים  -( 2)  'חנספח 

 
 

 לקמן:  ר בכתב כד______________, מצהי______ מספר ת"ז _____________אני הח"מ _________
 

 ר תעודת הזהות שלי הם כאמור לעיל.ומספשמי  .1

 

 "( במכרז המציע_ )שם התאגיד( )להלן: "________________אני מגיש תצהיר זה בשם חברת ______ .2

 
ת(, מספר ושא ההתקשרו________ )נ__________בע"מ, ל ________ 2010של חברת מי אביבים 

 "(.זהמכר_____ )להלן: "____מכרז  _

 
 ו בשם התאגיד ומנהליו. על הצהרה זסמך לחתום מו אני .3

 
קירה פלילית ת מי מבעלי מניותיו או מנהליו, חלרבויע, נכון למועד הגשת ההצעות לא מתנהלים נגד המצ .4

 וצא בזה. ל שוחד, מרמה, קבלת דבר במרמה וכיאו הליכים פליליים בעבירות ש

 

עם צד ג', ולרבות מי מבעלי  חלקואו  שוא המכרזהשירות נ הסכם התקשרות לביצוע אין ולא יהיהמציע ל .5
 .מורירה פלילית או הליכים פליליים כאת חקתנהלמניותיו, מנהליו או חברות קשורות, אשר כנגדו מ

 

 
            ___________         _____________          ___________   ____________ 

 חתימה+ חותמת   מספר ת"ז              שם                         תאריך                   
 

 

 

 אימות חתימה

 , במשרדי ב_______________,  הופיע בפני עו"ד ___________  __________הנני מאשר בזה כי ביום _ 

 

_____, ואחרי שי / בעל תעודת זהות _________מר/גב' _____________, המוכר/ת לי באופן אי

מת וכי יהיה/תהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה ת האיר איו/ה להצהו/ה כי עלשהזהרתי

 התצהיר הנ"ל וחתם/ה עליו. ונותת נכישר/ה אכן, א

 

 ___                  ___________                                        ____________ 
 חתימה                                                                                  חותמת         
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 ט'נספח 
 

חבי העיר תל בר ושירותים נוספים בשעת חירום מיםאספקת לקבלת שירות של                   מס'    הסכם
 יפו -אביב

 
 2019ודש _______ ם ב ________ ביום ___ בחונחת שנערך

 
 מ"בע 2010בים אבימי  בין:   

 514374099ח.פ.  
   64518יפו -אביב-תל, 37משדרות שאול המלך 

 03-5610160פקס:   03-7736118 :פוןטל  
  "(החברההלן: ")ל  

 מצד אחד
 __________________________    לבין: 

 ________ח.פ. / ע.מ. __________ 
 _______מרחוב ______________

 ____________ ס:פק טלפון: ___________
      "(הספק" להלן:) 

 מצד שני   

 

ברחבי העיר תל  ושירותים נוספים בשעת חירום  מים אספקתבקבלת שירות של והחברה, מעוניינת  הואיל

 .יפו-אביב

 

 ע,יד, הבעל הרקע המקצועיכל דין, האישורים הנדרשים על פי  על כלהוא בתחייב כי הצהיר וה והספק והואיל

כדי לספק לחברה את השירותים )כהגדרתם להלן(,  עית הנדרשיםהניסיון, הכישורים והמיומנות המקצו

  ;יןלמלא אחר כל התנאים הנדרשים לשם כך על פי כל דו

 

ספים ושירותים נואספקת מים של ת של שירו מהספקקבל , מעוניינת החברה להספקועל סמך מצגי  אילוהו

הוראות ותנאי אי ובהתאם לצמע כספקכהגדרתם להלן(, הכל )אביב יפו  ברחבי העיר תלירום בשעת ח

  סכם זה;ה

 

 כמפורט בהסכם זה ובמסמכי המכרזרותים ימעוניינים להסדיר את תנאי קבלת הש והספקברה החו והואיל

 שהסכם זה מצורף להם;

 

 ים כדלקמן:דר והותנה בין הצדסכם, הוצהך הולפיכ

 

 מבוא

 הצדדים מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. זה והצהרות המבוא להסכם .1

 

 היפך.ף ברבים משמע וכן לכל האמור בהסכם בלשון יחיד א .2
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 כללי .3

 של ההסכם. נפרדהמבוא להסכם, והנספחים המצורפים או שיצורפו אליו מהווים חלק בלתי  3.1

 רשימת הנספחים:

 1פרק ריף עת  -א  1נספח 

 פ"י הצורך ודרישת החברה(רף ע)תצו הספקאישור ביטוחי   -   2נספח 

 מכרז(ורף רק ע"י הזוכה בתצ -אית )ערבות ביצועבות בנקנוסח ער  -   3נספח 

 בטיחות וגיהות  -   4נספח 

 התנהלות במשבר מים מקומי/מצב חירום  -   5נספח 

 ר מאחריותהצהרה על מתן פטו  -   6פח נס

 יעדר ניגוד ענייניםלסודיות, אבטחת מידע והחייבות נספח הת  -   7ח נספ

 םדרישות איכות המי  -   8 נספח

 

 

 

 

 

 הגדרות: 3.2

 "העבודה"או /ו "רותיהש"
 "דותהעבו" או/ו

 
 
 יפו-אספקת מים בשגרה ובחירום ברחבי העיר תל אביבח   

 

 ם.ושליחיו המוסמכי ציגיו, עובדיובהסכם זה לרבות נ חברהעם ה המתקשר "הספק"

 "נציג החברה"
 

ראי גורם מקצועי שיוגדר מטעם החברה ויהיה אחו/או כל ף הנדסה סמנכ"לית אג
 מטעם החברה. על ניהול העבודות

 הזמנה לביצוע החתומה על ידי הגורמים המוסמכים בחברה. "רכשנת הזמ"

 בע"מ. 2010מי אביבים  "ההחבר"או  "מי אביבים"

 ין וחוק בכל עת.גדר על פי דכל גורם שמו "כותהרשויות המוסמ"

 "שעת חירום"
ין היתר, כלי ום במדינה ויגייסו, בתקופה בה יוכרז ע"י כוחות הביטחון על מצב חיר

 .נהגיםרכב ו

 "חג" / "שבת"
 סיומו )לא כולל ימי חול המועד( כניסת שבת וחג ועדשעה לפני 

 

 "הלילודות "עב
 6:00ועד  21:00החל מהשעה 
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 תקופת ההתקשרות .4

____________ )להלן:  ליום עדו( של שנה לתקופה)סכם היא  מיום ___________ ת ההתקופ 4.1
  (.ונה"ראשקשרות ה"תקופת ההת

 
את תקופת ההתקשרות הראשונה בתקופה אחת או במספר תקופות לחברה תהא האופציה להאריך  4.2

 יים. בהסכם( בתנאים זהים או מיטב דה וימומשו כל האופציותשנים במי 5)סך הכל  נוספות
  

בהודעה יבה שהיא, יק את ביצועו, בכל מועד ומכל סהחברה תהא רשאית לבטל הסכם זה ו/או להפס 4.3
לתמורה בעבור עבודה  הספקראש. במקרה כזה, יהיה זכאי ימים מ 30ימסר לספק לפחות בכתב שת

 ביצועו.או הפסקת /ול ההסכם ושבוצעה טרם ביט
 

לכל דבר ועניין, ויזכה את החברה שב כהפרת ההסכם מוש האופציה ייחק לכבד את מיסירוב של הספ 4.4
 .יןפי כל ד-בסעדים עלבסעדים הקבועים בהסכם זה, וכן 

 
סיום ההתקשרות ו/או פקיעת הסכם זה מכל סיבה שהיא לא יקנו לספק זכות לפיצוי או תשלום  4.5

 מהחברה.

 

  הספקחייבויות תה .5

ישורים, רישיונות והיתרים למתן עובדים, אמקצועית, סיון, ציוד, יכולת להיות בעל ידע, ני הספקעל  5.1

ים כדין למתן כל רים הנדרשם וההיתהאישורינו בעל כל מתחייב כי הי הספק. ההסכםנשוא השירות 

ות משרד ארו/או בהתאם להו מגע עם מי שתייה 5452לרבות תו תקן ת"י  השירותים נשוא המכרז,

תקופת ינו ויהיה בכל בהסכם וכי הים הקבועים התנא עפ"י ,ריאות והוראות הדין בכל עתהב

 שים עפ"י דין.ם הנדרם והאישורי, התקניההיתריםהביטוחים, ההתקשרות בעל כל הרישיונות, 

בהתאם לחוק שירותי ההובלה התשנ"ז  בשכר להובלהמוביל  ןרישיו בבעלותו מתחייב שיהיה הספק 5.2

לכל תקופת  בתוקףבכל עת  ל פי הוראות הדיןעסק ואת כל האישורים וההסמכות הנדרשות ע יוןורש

 התקשרות.ה

  ראים לביצוע השירות נשוא המכרז.נים ואחסיק עובדים מיוממתחייב לכך כי הינו מע הספק 5.3

ת וקשרות יהיו מצוידהחברה לביצוע ההתכלי הרכב נותני השירות שאושרו ע"י ל חייב שכהספק מת 5.4

 –ב תל אבילוקת מים בתחנות חלוקה וגם למילוי מיכלים הנמצאים ברחבי העיר מצעים לחבכל הא

להסכם  10קנסות לפי המפורט בסעיף  ת החברה להטילאירש –היה והספק לא עמד בסעיף זה יפו. 

 ההסכם. עפ"י לספק המגיעים ו מהסכומיםזה, אשר יקוזז

בודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות די ביצוע העיבות וכי תוך כייב להתנהג באדתחמ הספק 5.5

, שביל וכו' זכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרךצורך ביבור ולא תהיה כל הפרעה שלא להצ

באמצעות הציוד שברשותו  הספקכך, יסמן  וש ציבורי כלשהו. לצורךהחזקה ברכבזכות השימוש והאו 

בכל האמצעים הדרושים, על  בפנסים וינקוט הכוונה מצוידיםלטי אזהרה וזמניות ויתקין ש דרכים

 מנת לא לפגוע בנוחיות הציבור.

 , האמצעיםת על פי הסכם זהל תקופת ההתקשרומתחייב כי יש ברשותו ויהיו ברשותו במשך כהספק  5.6

ות, כוח הניסיון, המומחי יים, הידע, המיומנות,ים, לרבות האמצעים הכספהדרושים לביצוע השירות

 .ות הנדרשיםורים הביטוחיים והרישיוניוד, האישהאדם, הצ

ק ק לאחר קבלת אישור הגורם המזמין בחברה ורכלית רתכולת המיהספק מתחייב לבצע ריקון  5.7

קנסות לפי  רה להטילרשאית החב –ד בסעיף זה ספק לא עמכך מראש. היה והבמקום שאושר ל

 ההסכם. עפ"י לספק המגיעים סכומיםה, אשר יקוזזו מהלהסכם ז 10המפורט בסעיף 
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תו בתעריף בעו אימחירים שיק/מתחייב לבצע את השירות בהתאם לקטגוריות השירות הספק 5.8

מחירים שלא נקבעו ויופיעו /ותוריות שירתשלום עבור קטג מובהר בזאת שלא ישולם כל .הסכם

כרזים של ש על ידי ועדת המאו שהוספתם לתעריף בהסכם לא אושרה מרא/סכם ובתעריף בה

 .החברה

בת אל החברה אמצעי התקשרות להעברת קריאות השירות )טלפונים וכתו יב להעבירהספק מתחי 5.9

יגרה ום וגם בשנים גם בשעת חירייבים להיות זמיל זמינים( בעת הצורך. דרכי התקשרות אלו חמיי

 לצורך הפנייה.

וראות הסכם ונספחיו ולהי המכרז ולתנאי ההזוכה במכרז לספק את השירות בהתאם לתנא הספקעל  5.10

 , הכל ברמה מקצועית גבוהה ולשביעות רצונה המלא של החברה.דיןכל 

הזמנות התאם לירות בבצע את השמתחייב ל והספקפי הזמנות החברה מדי פעם  וצע עלהשירות יב 5.11

אין  למען הסר ספק מוסכם בזה כיהבלעדי של החברה. החברה, אשר תהיינה לפי שיקול דעתה 

 .מות שירות שהיאהזוכה במכרז כל כלהזמין מ החברה חייבת

על הזכייה, יסיים את  החברה ימים מיום מסירת הודעת 14 -מתחייב כי לא יאוחר מ הספק 5.12

המלא של  אופן מלא לשביעות רצונההשירות ב וך ומוכן לביצועשירות, ויהיה ערהתארגנותו לביצוע ה

 החברה.

ים המועסקים על ובדוע שבבעלותו וציוד בבעצמו )באמצעות כלי רכ מתחייב לבצע את השירות הספק 5.13

עדת המכרזים של החברה בכתב ידו( ולא להעביר לקבלן אחר את ביצוע השירות, אלא בהסכמת ו

חר כדי לגרוע מאחריותו המלאה של ת לקבלן אברת ביצוע השירובזאת כי אין בהעומראש. מובהר 

ההסכם. פטור את הקבלן מאיזה מחיוביו כלפי החברה עפ"י הנאות של השירות או להקבלן לביצוע 

השירות ו/או שימוש שבמידה וועדת המכרזים של החברה תאשר את העברת ביצוע כמו כן מובהר 

פיעו במסמכי המכרז. מובהר ם כפי שהוהתנאים המוקדמי המשנה לעמוד בכלבקבלני משנה, על קבלן 

ברה בקשה מראש נה לצורך ביצוע השירות, יגיש לחשיהיה מעוניין להעסיק קבלני מש שספקבזאת 

הות הפעילות ובכתב, הכוללת את כל המידע הרלוונטי לרבות שמו של קבלן המשנה, ניסיונו ומ

עות קבלן משנה ו/או אשר יפעל למתן שירות באמצ ספקובהר בזאת, שתבוצע על ידי קבלן המשנה. מ

 10,000התאם להוראות סעיף זה יישא בקנס של רכב ו/או עובדים ללא אישור מראש של החברה ולא ב

זאת מבלי  משנה,שירות שיינתן על ידי קבלן הלכל מקרה של הפרה כאמור, וכן בכל עלויות מתן ה₪, 

זה ייחשב גם השירות אשר  זה, לעניין ותים ע"פ הסכםצוע ומתן השירביל הספקלגרוע מאחריותו של 

 .הספקידי ניתן ע"י אותו קבלן משנה כשירות שניתן על 

לספק לחברה את  הספקהתמ"ת. לאור האמור, מתחייב החברה הוכרזה כמפעל חיוני ע"י משרד  5.14

וכו'(, כולל בין היתר  סכם גם בשעת חירום )מלחמה, פיגוע, אסון טבעהשירותים והעבודות נשוא הה

 הספק על כן,וכלי הרכב המשמשים לביצוע השירות נשוא המכרז גם בשעת חירום. ק כ"א ציוד ריתו

הכולל בין היתר: רשימת כחיוני לשעת חירום"  להכרזת מפעלעל "טופס בקשה מתחייב לחתום 

ט הכלים והציוד עבור החברה לביצוע השירות נשוא המכרז, פירוהעובדים המרותקים לשעת חירום 

 עת חירום והכל בהתאם לדרישות רשות המים.  הנדרש לביצוע עבודות בש

מן הקריאה ועד זמן ההגעה דקות( מז  ) שעות 6 עד לאתר הינוזמן ההגעה המירבי להגעה  5.15
 (.טעמוסמנכ"ל הנדסה ו/או מי שימונה מלאתר )איחור יתקבל רק באישור של 

 

כך שהחברה המוזמן  דעתה הבלעדי ידי החברה ובהתאם לשיקולל שיוזמנו יקבעו ע המים יכלמי נפח 5.16
או מ"ק  20יעלה על  מ"ק ולא 10-יפחת ממיכלים מים על גבי משאיות בנפח שלא  4להזמין  תוכל

 מובהר  ה.מתחת הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החבר 3-מ"ק ו 20משאית אחת של מעל 
 .בנפח גדול יותר מיכלכל תוספת תשלום עבור אספקת שלא תשולם 
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כם ו/או אחרת מלהתקשר בהסכם זה ולמלא התחייבויותיו על הס דין ו/אואין עליו כל מניעה מכח  5.17

פיו, וכי כל מחויבות אחרת שלו אינה עומדת ו/או תעמוד בסתירה ו/או בניגוד עניינים למחויבויותיו 

 הסכם זה.מכח 

שירותים במיומנות, במומחיות, ע את הבצכל פעולותיו מכוח הסכם זה ייעשו בהתאם לכל דין, הוא י 5.18

 נות וביושר ויפעל ככל יכולתו לשמירה על האינטרסים של  החברה.נאמסירות, בבמ

 הוא מעולם לא קיבל או נתן, או הסכים לקבל או לתת, כל טובת הנאה למי מעובדי החברה. 5.19

ד הזכות ה תעמוברעה, וכי לחעל מטעמו בחברה יהיה מקצועי ומנוסה, כנדרש בלשון ההצהגורם שיפ 5.20

מתחייב  הספקהחברה לא תהא שבעת רצון מעבודתו. ה וזה במיד לפתו של גורםלבקש את הח

 של באישור מראש אלא יוחלף לא העבודה לבצע את מטעמו שיוצב העבודה שאותו גורם ו/או צוות

 .החברה

ניה מול ו/או פה כי כל פעולג' כלשהו מצגים, בין בכתב ובין בעל פה, בשם החברה ו לא יתן לכל צד 5.21

החרה ו/או מטעמו, יעשו אך ורק לאחר שקיבל את רשות  בשם' כלשהו רשות שלטונית ו/או צד ג

 החברה לכך בכתב ומראש.

ית, מסמך כל זכויות היוצרים והבעלות וכל זכות אחרת קשורה, ובכלל זה כל פיתוח, רעיון, תכנ 5.22

הפרויקט או בקשר אליו, ובכל  במסגרת קהספעל ידי וכיו"ב, שתוכננו, נוצרו, בוצעו ו/או פותחו 

 הספקבמהלך ו/או עקב ביצוע הסכם זה וקיום כל מחויבויות   הספקחברה על ידי ק לצר שיסופתו

כל ספק נה לעל פיו ו/או בקשר אליו, שייכים ויהיו שייכים, בכל עת, לחברה בלבד ואין ולא תהיי

 זכויות שהן בגינם ו/או בקשר אליהם.

 
ראות החברה, כפי שאלה ינתנו והוהנחיות  ירותים בהתאם ובכפיפות לדרישות,את הש צעמתחייב לב הספק .6

 וידווח לו על כל פעולותיו. לגורם המקצועי של החברה הספקמעת לעת. במסגרת מתן השירותים יהיה כפוף 

ם באתר ת מתן השירותילמתן השירותים באתר או לא לאשר את תחי רשאי לעצור את הגורם המקצועי

 לא יהיה זכאי לכל תמורה. הספקזה . במקרה ת ו/או אי עמדית בתוכנית העבודהבטיחו מימטע

 

בקרות אחד או יותר מהאירועים , ללא צורך בהודעה מוקדמת ,החברה רשאית לבטל הסכם זה לאלתר .7

 :הבאים

 ה.יום לאחר הגשת 30לפשיטת רגל או פירוק וזו לא הוסרה  תביעה הספקאם תוגש נגד  7.1

 .הספקה של חדלות פירעון של מקרשיו או בכונס נכסים או מנהל לטובת נו פקלסמנה נתבמקרה ו 7.2

 יואשם בעבירה שיש עמה קלון. שהספקבמקרה  7.3

 לחברה את השירותים המפורטים בהסכם זה. ספקל מספקאם נבצר  7.4

 יום ממועד ההפרה. 14קן את ההפרה תוך הסכם זה ולא תי הספקאם הפר  7.5
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 התמורה .8

, ההסכם 1ריף המצורף כנספח התעלפי  ועלביצוע בפלבהתאם בכל חודש תמורה  לספק לםהחברה תש .8.1

 .אישור הגורמים המוסמכים בחברהו

ת שבוצעו בפועל יוכמוהולפי  בהסכם 1נספח תעריף בשקבוע בהתשלום עבור השירות ישולם לפי המחיר  .8.2

 נוספות ת עבודהשעואו ו/שירות בור ושרו מראש על ידי החברה. מובהר שלא ישולם כל תשלום עוא

בפועל כולל את כל העלויות הישירות  השירות שבוצעהתשלום עבור ש. ושרו מראשלא בוצעו ולא א

 ציוד, והעקיפות עבור השירות כולל תשלום כל התנאים הסוציאליים על פי דין לרבות נסיעות, ביגוד,

 פנסיה, מתנות בחגים וכו'.

ימים והחברה תהא רשאית לאשר או לדחות או  30יים תוך החשבון יבדק על ידי הגורמים הרלוונט .8.3

לביצוע התיקונים  לספקותו הוא יוחזר והחשבון לא יאושר בשלמבמידה לאשר חלקית את החשבון. 

 .החברהעל ידי  הנדרשים

 2010עותקים לחברת "מי אביבים  3-ב וכה כדיןחשבונית מס ער הספקהחשבון יגיש אישור לאחר  .8.4

בע"מ תהא רשאית לדרוש  2010ת"א. חברת מי אביבים  37, שד' שאול המלך מחלקת כספים -בע"מ

 בכל עת יה מגנטית, או כל פורמט אחר שיידרש ע"י החברהגבי מדלהגיש את החשבוניות על  מהספק

 :ת(ה והטענת קבצים למערכות ממוחשבו, סריק)כולל צילום

 רוט הבא:יהמס תכלול את הפ ניתחשבו

 התעריף. סוג השירות בהתאם לנספח .8.4.1

 בהתאם לנספח התעריף. השירות עלות .8.4.2

 .כמויות ופירוט של מיקום השירות בהתאם לכל אתר .8.4.3

 .2017 -התאם לחוק מוסר תשלומים, התשע"זב -תנאי תשלום .8.5

 הנכונה בחברה, מוטלת על הקבלן.כתובת ת החשבונית להאחריות להגש .8.6

אה עבור מתן השירותים וכל בור כל פריט מהווה את התמורה הסופית, המוחלטת והמלה עסך התמור .8.7

כל טענה באשר ו/או כל גורם אחר הקשור עימו,  מהספקעבודה ו/או הוצאה הכרוכים בהם, ולא תשמע 

 ורה האמורה עבור כל פריט.בר לתמורה נוספת מעלתמורה זו ו/או כל טענה ו/או דרישה לתמ

העקיפות עבור ביצוע ות הינו סופי וכולל בתוכו את כל העלויות הישירות ושירם עבור ההתשלו .8.8

ות השירות, לרבות כל תכולת העבודה שתידרש בצורה מיטבית ולשביעות רצון החברה וכולל הוצא

לים בהתאם לכל והמיכ ה של המשאיותאחזקת מערך כשירות ותחזוקהכרוכות בכך, ובכלל זה, 

 החברהבכל עת בשגרה וחירום תוך שעתיים ממועד הקריאה של  עלהלצורך הפהנדרש על פי דין 

טלפון נייד, כ"א, הגשת דוחות, נסיעות, אחזקת רכב, חניות, שעות עבודה, ציוד, חומרים, הגעה   .8.9

ליו לא מעבר אש לעובדים, ות במשרדי החברה צילום והדפסת מסמכים אספקת ציוד ולבולפגישו

 תשולם כל תמורה נוספת.

 .מהספקשתוזמן כלשהי  שירותים תחייבת לכמותה מאינ חברהה .8.10

ר ספק מוסכם בזאת כי לחברה שמורה הזכות לבצע פריטים שונים של השירות בעצמה ו/או למען הס .8.11

 את ההסכם בכל עת, הכל כפי שהחברה תמצא לנכון.באמצעות אחרים ולהפסיק 

 

ת עסקה לצורך ונימציא חשביהא רשאי לה הספקל בסיס מזומן, ווחת עשל עסקה המד במקרה .8.12

ימים מיום קבלת התשלום )בהתאם לתיקון  14נית מס בתוך התשלום, ויהיה עליו להגיש לחברה חשבו



 
 

 
 
 
 
 
 
 שמור""עסקי 

30 
 

ודכן של תנאי התשלום בהסכם ובמסמכי לחוק מס ערך מוסף(. בהתאם לכך נכלל נוסח מע 42מס' 

 .המכרז

שאינן כלולות בתעריף  פקהסל ידי לביצוע ע ושנדרשותהסכם זה לרות ת הקשום יהיו עבודובמקרים בה .8.13

י אחד מכלי החישוב כמפורט להלן הכל בהתאם לשיקול דעתה יתומחרו סעיפים אלו לפ, בהסכם

 בחברה: הרכש וההתקשרויות ו/או מנהל הבלעדית ואישור מראש של סמנכ"ל ההנדסה 

 וי של לפחותוינות בחלק ג' בניכות המצפסללא התולתשתיות המעודכן בכל עת  מחירון דקל 8.13.1

 ות(.טו ללא תוספהנחה )במחירי נ 15%

מ "וק ועבודות דומות מבוסס עלויות ותשומות ורווח קבלני לאחר ניהול מובחינה של מחירי ש 8.13.2

 .הספקוסיכום עם 

 
 

 שלום.עבור השירות בהתאם לחלופה המיטבית ביותר עבורה לת לספקשאית לשלם החברה תהא ר   8.14
 

 ירות אספקת מים בחירוםששל נולוגיות חדשות כבט ,הספק, באמצעות להשתמשהחברה רשאית  8.15
במכרז  3בפרק מס'  ספקבכתב הכמויות. תמחור עבודות אלה ייעשה בהתאם להצעת ה שאינן נכללות

לביצוע השירות ידרש לעמוד בכל התנאים הנדרשים על פי דין  פקסמ. ה"ו/או לאחר סיכום ומו
 ו.  ות הטכנולוגיה שתוצע על ידבאמצע

 
מזמני התגובה שהוגדרו זמן קצר יותר כלשהו בגין הגעה בפרק י לתשלום כספי נוסף אאינו זכ ספקה 8.16

הקריאה לא עמד בדרישות זמני התגובה להגעה לאתר ממועד  ספקכמו כן מובהר שבמידה וה ,לעיל

בפיצוי כספי  ספקב את ההחברה תהא רשאית לחיי, ועד להגעה לאתר בהתאם לזמני התגובה

 . כם כמפורט בהסכםמוס

 
בהצעת שנקבע אם לתעריף ובהת הקפצה קפצה הינה חד פעמית לאירועהבגין  וספת תשלוםת 8.17

 המחיר בנספח א' להסכם.

 
הספק שבהתאם לימים   מעת לעת רדחושבו בנפי חג  /תשלום בגין עבודות לילה / שבת התוספת  8.18

, חגגם בלילה ו/או ב גם בשבת ו/אוגם   חלה םתה באותו יונעששעבודה , אך במידה והעבד בפועל

 ולא מפוצל. כולםאחד להיה תשלום יה

 

 הנאי הצמדת .9

 .הנכון למועד האחרון להגשת הצעות רים לצרכןלמדד המחי יוצמדוהסכם המחירים ב
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  קנסותו יצוי מוסכםפ .10

בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן )כל  מבלי לפגוע בזכויות החברה לפי הסכם זה ו/או עפ"י כל דין, .10.1

ת מבלי לן, וזאכפי שנקבע לה כםהמוס ה את הפיצויאחד מהם יקרא להלן: "ההפרה"(, תגבה החבר

 להוכיח את הנזק שנגרם לה עקב ההפרה: שיהיה על החברה

 ההפרה של מילולי אורית
 יחידת
 ההפרה

 בעבורמוסכם  הפיצוי גובה
 ההפרה

לא בהתאם לקוי וביצוע שירות חלקי וו ביצוע השירות ו/א איבגין 
 )לכל מקרה(לדרישות החברה כמפורט בהסכם 

 ₪  2,000 יחידה

)לכל  ירותבשטח בסיום ביצוע השת ופסולד גין השארת ציוב
 מקרה(

  ₪  2,000 יחידה

 יש בו כדי לרמות את החברהבגין הגשת חשבון לתשלום מוטעה ש
 )לכל מקרה(

  ₪  20,000 יחידה

 קת קבלן משנה שלא באישור מראש ובכתב ע"י החברהבגין העס
 )לכל מקרה(

 ₪  10,000 יחידה

 ₪  5,000 יחידה קרה()לכל מ חותית מכל סוגטיבגין עבודה לא ב

עד שעתיים )כולל( ללא  שלאיחור להתייצבות לביצוע השירות 
 )לכל מקרה( נציג החברהאישור 

 ₪ 2,000 יחידה

 ₪ 10,000 יחידה )לכל מקרה( אי התייצבות לביצוע השירות

ולא כפי שהוגדר בהסכם  ריקון מיכלית במקום לא מורשהבגין 
 )לכל מקרה(

 ₪ 2,000 יחידה

נהג המשאית בקרבת ללא הימצאות  מים לרת מיכבגין השא
 ללא אישור החברה למשאית מקום

 ₪ 1,000 יחידה

)מנוע  ת אספקת ציוד שאינו מושתקבגין גרימת רעש בעקבו
 לכל מקרה –רטור( שאיבה, מנוע משאית בזמן חניה, גנ

 ₪ 250 יחידה

ע, כולת לבצבגין מחסור בציוד חיוני במשאית לצורך ו/או בגין אי י
חלוקה  קה וחלוקת מים  בתחנותמים במיכליות, אספ מילוי

 )לכל מקרה( יפו-ברחבי העיר תל אביב
 ₪ 2,000 יחידה

אי אחזקת כשירות של משאית ו/או מיכל ו/או ציוד שמותקן 
 עליה

 ₪  2,000 היחיד

 

ראוי ומוסכם ם לעיל, מהווה תשלו 10.1הפיצוי המוסכם שנקבע בכל אחד מסעיפי המשנה של סעיף  .10.2

 .של הפרה מקרה והינו לכל ראשמ

בלן בכל עת או לגבותו תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים מכל סכום שיגיע לקהחברה  .10.3

או חילוט ערבויות. לא יהיה בהוראת סעיף זה כדי מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות בדרך של קיזוז 

. 1970-( תשל"אהסכם ופות בשל הפרתוק החוזים )תרח לגרוע מזכויותיה של החברה לפי הסכם זה ולפי

בותו להשלים את מתן השירות, לום הפיצויים, ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הקבלן מהתחייתש

 או מכל התחייבות אחרת עפ"י ההסכם.

ען הסר ספק, מובהר כי אין האמור לעיל גורע מזכות החברה לגבות מהקבלן במקום הפיצויים למ .10.4

 .ה כתוצאה מהפרת ההסכם על ידוהנזקים שנגרמו ל יתרת/ליהם, את מלואם, או בנוסף אמיהמוסכ
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 לביצוע השירותערבות  .11

 7מציא לחברה תוך ת קיום מלא של התחייבויותיו של הקבלן עפ"י ההסכם מתחייב הקבלן להלהבטח .11.1

"י הקבוע בנוסח עפבתנאים ) ₪  10,000, ערבות בנקאית בגובה של קבלת הזכיה במכרזימים ממועד 

ימים  7תכנס לתוקף לביצוע הערבות  "ערבות לביצוע"(. )להלן: 3ם כנספח להסכ הערבות המצורף

 .לאחר סיום ההסכם  חודשים 3עד הודעה על הזכיה וממועד ה

 יצוע יחולו על הקבלן.הוצאות הערבות לב .11.2

תנאי הסכם זה,  שלאי המצאת הערבות לביצוע כנדרש במועד הקבוע לעיל, תהווה הפרה יסודית  .11.3

ות והסעדים המפורטים בהסכם זה, בנוסף לכל תרופה או סעד להיזקק לכל התרופזכות ותעמיד לחברה 

 .יסודיתם העומדים לרשותה עפ"י דין, לרבות הזכות לבטל הסכם זה בגין הפרה אחרי

צד מ כל הימנעות או מחדל של החברה מדרישה להמצאת הערבות לביצוע, לא יהוו השתק או ויתור .11.4

וראות הסכם זה או עפ"י דין, בגין אי המצאת עומדים לה עפ"י הסעד הכל זכות ו/או החברה ביחס ל

 י הקבלן כנדרש.הערבות לביצוע ע"

רה, מיד לאחר שנמסרה לו ההודעה על  מומשה אופציה ע"י החברה, מתחייב הקבלן להמציא לחב .11.5

 ה.ום תקופת האופצית מימוש האופציה, ערבות לביצוע בתוקף עד לשישים יום לאחר

דרישת תשלום על פי או מכח הערבות לביצוע בכל מקרה בו  הפר ת לחלט או להציג רשאי החברה תהיה .11.6

 קבלן תנאי מתנאי ההסכם.ה

הקבלן יהיה  , בין היתר, את כל הסכומים אשרצועהחברה תהיה רשאית לגבות מסכום הערבות לבי .11.7

סדים ם, הפה, לרבות נזקיאות שיגרמו לחברוצחייב לחברה, לרבות בגין הנזקים, ההפסדים והה

ו לנכות את הסכומים  ן עריכת מכרז חדש, מבלי שהדבר יגרע מזכותה של החברה לגבות אוהוצאות בגי

 האמורים לעיל בכל דרך אחרת.

לביצוע או בחילוטה כדי למנוע או להגביל את החברה מלהיזקק לכל סעד אחר  אין במתן הערבות .11.8

ום הערבות לביצוע ת פיצוי מעבר לסכלקבל גביל את זכותהן או הסכם או להדיהעומד לרשותה עפ"י 

 בגין כל הפרת הסכם ע"י הקבלן.

 יכי מכרז טרם באמור לעיל, יובהר כי במידה וניתנה על ידי הקבלן ערבות במסגרת הלמבלי לפגוע  .11.9

פה )במידה וקכריתת ההסכם, היא תשמש כערבות לביצוע כל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ות

 ות ביצוע כנדרש.עד להחלפתה בערב הקבלןיוארך על ידי ופג( 

הערבות לביצוע, או מקצתה, בין היתר, בהסתמך על  הקבלן מוותר בזאת על כל זכות להתנגד לחילוט .11.10

יעור הנזק שנגרם או עשוי להיגרם למי אביבים בגין ההפרה, זאת מבלי לפגוע טענה המתייחסת לש

לך תביעתו כי הסכום קו, אם יתברר במהאו חלהסכום שחולט, נפרד( החזר של  רזבזכותו לתבוע )במכ

 יבים עפ"י דין.שחולט גבוה מסכום הפיצוי לו זכאית מי אב

 מעמד הקבלן .12

יינתנו על ידו כקבלן עצמאי לכל דבר ועניין ויחסיו עם החברה, ולרבות  הקבלן מצהיר כי השירותים .12.1

בלן מצהיר ומאשר ות או שותפות. הקשליח מעביד-סי עובדברה, לא יהיו יחהחיחסי עובדי הקבלן עם 

 ימה החברה להתקשר עימו בהסכם זה.כי ידוע לו, כי רק בהסתמך על הצהרה זאת הסכ

ליה הסכימו הקבלן והחברה בהסכם זה, נקבעה בהתחשב התמורה הכוללת בעד השירותים, שע .12.2

ין העסקתו או רה בגושלא יהיו לחבו בגדר "עובד", ינבעובדה שהקבלן בחר לפעול כקבלן עצמאי, וא

 סוציאליים כלשהם.ם העסקתו כל עלויות נוספות בגין זכויות כעובד, לרבות תנאים סיו
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ורם מוסמך אחר, בין על פי פניית הקבלן ובין על פי לפיכך, אם ייקבע ע"י בית הדין לעבודה, או כל ג .12.3

ורש בהסכם זה, ר במפ", למרות האמויו לחברה כ"עובדותפנית גורם אחר כלשהו, כי הקבלן הגיש שיר

הינו  ירותים בפרויקט כולו,כימים הצדדים כי השכר שהיה מגיע לקבלן כ"עובד", בגין מתן השמס

 "(.השכר המוסכם כעובדבלן על פי הסכם זה )להלן: ")שבעים אחוזים( מהתמורה ששולמה לק 70%

בה ייטען כי  ם זה,עה הסותרת הסכדרישה ו/או תבי גשהקבלן יהיה חייב להשיב לחברה, ביום בו תו .12.4

שקיבל מהחברה מעל לשכר  לן היה או הינו עובד שכיר של החברה, את כל התשלומים העודפיםהקב

 המוסכם כעובד.

 אחריות  .13

חייבויות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין, הקבלן יישא בלעדית בחבות בגין מבלי לגרוע מכל הת 13.1

דם כלשהו, לרבות לחברה ו/או ו/או לרכושו של אגופו עלול להיגרם לאו נזק לרכוש ש/ו פגיעה גופנית

ועובדיהן שייגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי למי מטעמה ו/או לחברה, מנהליהן 

ו/או מי מטעמו ו/או קבלנים וקבלני משנה שנשכרו על ידו, במסגרת ביצוע  התחייבויותיו  מעובדיו 

 עמן. כם זה ו/או בקשרהסנשוא 

הפועל על פי כל דין לעובדיו ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו ו/או  ו/או יפצהישפה  תחייבמ הקבלן 13.2

חייבויותיו על פי הסכם זה ו/או בקשר עבורו עקב נזק לגוף ו/או לנפש ו/או לרכוש, במסגרת ביצוע הת

 עמן.

ת הוצאוחלוט, לרבות  ושנה, בגין פס"דראהקבלן ישפה ו/או יפצה את החברה, מיד עם דרישתה ה 13.3

לו כאמור בסעיף  ב דרישה ו/או תביעה שתוגש נגדן בקשר לכל עניין שהקבלן אחראיושכ"ט עו"ד, עק

שה ו/או תביעה כאמור ותאפשר לקבלן להתגונן זה לעיל, ובתנאי שהחברה תודיע לקבלן על קיום דרי

ב, בלן מראש ובכתא קבלת הסכמת הקללעד למתן פס"ד חלוט. מי אביבים לא תתפשר בתביעה 

 אמור.א מטעמים סבירים ותוך לקיחת אחריות על תוצאות של אי הסכמה ככמה שלא תסורב אלהס

, כפי שיפורט להלן, כדי לשחרר את אין באמור בסעיף זה ו/או בעצם עריכת הביטוחים על ידי הקבלן 13.4

חובה ו/או החברה   להטיל על החברה אוהקבלן מאחריות כלשהי על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/

 בהסכם זה ו/או בדין. נוספת מעבר לאמור

 ביטוח על ידי הקבלן .14

מועד תחילת  לפני הקבלן דין, מתחייב הזה ו/או על פי  הסכםעל פי  הקבלןותו של מבלי לגרוע מאחרי 14.1

על ך ולקיים רו, לע)המוקדם משניהם( זה על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו הסכםמתן השירותים נשוא 

את הביטוחים המפורטים להלן, באמצעות  ,זה הסכםא מתן השירותים נשוקופת במשך כל תונו חשב

 :("הביטוחיםאו " "ביטוחי הקבלן)להלן: " בישראללפעול מורשית כדין הביטוח  חברת

 אחריות כלפי צד שלישי. 14.1.1

 בות מעבידים.ח 14.1.2

  יטוח סחורה בהעברה.ב 14.1.3

מתן  ושו לצורךבשימ השגחתו ו/אוב ד שבבעלותו ו/אוכבכלי הרכב ו/או הציוד ה ביטוח 14.1.4

  .השימוש בכלי רכב גין פגיעה גופנית עקבבבביטוחי חובה כנדרש על פי דין  ירותיםהש

 . ן לצורך מתן השירותיםהקבל )רכוש( לכלי הרכב אשר בשימוש ביטוח מקיף 14.1.5
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ש קב השימועכלשהו י לרכוש צד שלישבאחריות הקבלן ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזק  14.1.6

למקרה ובמצטבר לתקופת  ₪ 1,000,000ן מהסך של שאינו קטהאחריות גבול בכלי רכב, ב

רר גואו /מוביל וספק מים ו/או במפורש פעילות הקבלן כ תצויןביטוח ת הפוליס. בהביטוח

 . מים מכליות

 ]נוסח רכב מנועיי בהתאם להגדרות הפקודה לביטוח כלהינו הסר ספק, מוסכם כי המונח "רכב"  מעןל 14.2

 ., על תיקוניה1970 –חדש[, תש"ל 

ת מתן השירותים נשוא הסכם טרם תחיל לתאגיד להמציאמתחייב הקבלן בכתב  התאגידפי דרישת  לע 14.3

  לעיל. 14.1 ביטוח כאמור בסעיףהפוליסת מ העתקיםזה, 

 סכםה על פי הקבלןכאמור, לא תפגע בהתחייבויות העתקי הפוליסות, המצאת כי  בזהמוסכם  14.3.1

 .זה

ת טרם תחילת מתן השירותים, נשוא הסכם העתקי הפוליסואת י המצכ הקבלןזה על ב מוסכם 14.3.2

 .זה הסכםבהינה תנאי יסודי  זה,

במשך השירותים בקשר עם הסכם זה, הנדרשים בקשר עם חזיק בתוקף את כל הביטוחים לה הקבלן לע 14.4

 . זה בתוקף הסכםכל  התקופה בה יהיה 

תחלוף העל זכות  רכו( ייכלל ויתורשייע קבלן )אם וככלטוחי הרכוש של הביהקבלן מתחייב כי בכל  14.5

ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על  הו/או עובדי ההליו/או מנ החברההקבלן כלפי  מבטחי)שיבוב( של 

 .זדוןבחול לטובת אדם שגרם לנזק זכות התחלוף לא י

א השירותים נשו ידו בקשר עםעל  כתוליסת ביטוח האחריות כלפי צד שלישי הנערפהקבלן מתחייב כי  14.6

יות למעשה אחר על מי מהםהיה ותוטל  הו/או עובדי הו/או מנהלי החברהאת  תורחב לשפות ם זההסכ

יפות לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את ו/או מנהליו ו/או עובדיו בכפ הקבלןו/או מחדל רשלני של 

 מבוטח.ה הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי

תורחב  ידו בקשר עם השירותים נשוא הסכם זהעל  ת מעבידים הנערכתת חבווליסחייב כי פהקבלן מת 14.7

מחלה מקצועית  אותאונת עבודה ו/קרות ונטען לעניין היה  הו/או עובדי הו/או מנהלי ההחברלשפות את 

תוך  הקבלןידי  עלעובדים המועסקים מי מהלשייגרם בתקופת הביטוח "( מקרה ביטוח)להלן: "כלשהי 

ובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי בח יםנושא םי הינ, כתםעקב עבודכדי ו

 .הקבלן

 תורחב רותים נשוא הסכם זהידו בקשר עם השיהנערכת על  סחורההביטוח ל וליסתהקבלן מתחייב כי פ 14.8

 האו עובדי/ו הו/או מנהלי הברהחתחלוף )שיבוב( של מבטחי הקבלן כלפי הויתור על כל זכות  לכלול 

 . זדוןבור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק האמור בדבר הוויתלבד שוב

לי ביטוח בגין אובדן או המוטב הבלעדי לקבלת תגמו ההינ החברהבמפורש כי ליסת הביטוח יצוין בפו

 .רהלחבשכזה ישירות ה במקרוכי תגמולי הביטוח ישולמו  של החברה הבבעלותנזק שייגרם לרכוש 
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 לןהקביכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים הנ"ל, מתחייב יש צורך בער חברההדעת ול יהה 14.9

  י :כ לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים ולגרום לכך

מעבר למצוין לעיל ייכלל סעיף בדבר  הקבלןכל ביטוח רכוש נוסף או משלים אשר יערוך ב 14.9.1

ובלבד שהאמור בדבר הוויתור  הו/או עובדי הנהליאו מ/ו החברהכלפי  על זכות התחלוף ורוית

 . זדוןבאדם שגרם לנזק על זכות התחלוף לא יחול לטובת 

, לגרום לכך, כי הביטוח יורחב לשפות הקבלןביטוחי אחריות נוספים או משלימים שיערוך ב 14.9.2

או מחדל ו/שה למעמהם אחריות  מיהיה ותוטל על  הו/או עובדי הו/או מנהלי החברהאת 

 ת לסעיף אחריות צולבת.בכפיפו הקבלןשל  רשלני

 ייכלל טים לעיל ולהלן בקשר עם השירותים נשוא הסכם זה, באחריותו של הקבלן כי בביטוחים המפור 14.10

 שלחאלא אם ו/או לשנותם לרעה בתקופת הביטוח, ש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם תנאי מפור

מבטחי  תו לעשות זאת.יום מראש על כוונ( שיםשלו) 30רשום  ודעה בכתב בדוארה ולקבלן לחברה

שכאלו לגבי ו/או שינוי לרעה ביטול  לא יהיה תוקף לכי  בפוליסות הביטוח, במפורשיתחייבו  קבלןה

הימים ( שלושים) 30הודעה כאמור ובטרם חלוף  נשלחהאם לא  הו/או עובדי המנהלי ו/או החברה

 .דעההוה ממועד שליחת

על פי הביטוחים שנערכו  הקבלןי מי מביטוחי כולקבלן  לחברהע יודי הקבלןבטחו של כל פעם שמב 14.11

 יל, מתחייבלע 14.10משונה לרעה או מבוטל, כאמור בסעיף עומד להיות  י הסכם זהבהתאם לנדרש על פ

מועד י לפנ העתק מפוליסת הביטוח התקפה לחברהלערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא  הקבלן

 .טוח הקודם, כאמורהביל ה או הביטול שהשינוי לרע

קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי וניים וראשייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם  קבלןיטוחי הב 14.12

לרבות כל טענה  .החברהעל כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי  יםתרמוו קבלןה יוכי מבטח החברה

 "ביטוח כפל"ל טענה שלרבות כל  1981 –יטוח התשמ"א לחוק חוזה הב 59ף או זכות המפורטים  בסעי

    .מבטחיהוכלפי  החברהכלפי 

 האו מנהלי/ו החברהלו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  תהיה, כי לא חייבומת מצהיר הקבלן 14.13

ליסות, על פי פו, אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בבגינובגין נזק שהוא זכאי לשיפוי  הו/או עובדי

ו/או  הו/או מנהלי החברה, והוא פוטר בזאת את כם זהם לנדרש על פי הסבהתא יטוחים שנערכוהב

בת אדם שגרם הפטור כאמור לא יחול לטומוסכם בזה כי אולם ל אחריות לנזק כאמור. מכ העובדי

 .למקרה הביטוח בזדון

 (לןעל ידי הקב וח)ביט זה 14סעיף ב הביטוח בגין הפוליסות המפורטות דמילשלם את מתחייב  קבלןה 14.14

וראות ה ולקיים את כל למלאדרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד וכל תשלום אחר שייו

ראות הבטיחות והזהירות הנכללות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הו, ות כלשונןפוליסה

מתן כל תקופת ה בתוקף במשך ינהית ותולדאוג ולוודא כי הפוליסבפוליסות הביטוח, ככל שקיימות 

 . זה הסכםתים בקשר עם השירו

ו/או  הו/או מנהלי החברהראי לשפות את יהיה אח קבלןמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הכ 14.15

 איזותנאי מתנאי רם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרת בגין כל נזק אשר ייג העובדי

 .כם זהבקשר עם הס ל ידוקים עהעובדים המועסנהליו ו/או מי ממ ו/או קבלןההפוליסות על ידי מ
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ו/או אי קיום בתום ה בתום לב הפרוליסות כי יקבע בפ נוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמורב 14.16

, לרבות, אך לא קבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיוהת הביטוח על ידי ופוליסו מאיזתנאי מ תנאי  לב של

 נהלא תפגע, או מי מטעמוקבלן ו/על ידי ה ום לבביעה שנעשו בתו/או אי הגשת ת עהמוגבל, אי מתן הוד

 על פי ביטוחים אלו.  הדיו/או עוב הו/או מנהלי החברהבזכויות 

החברה ו/או מי בבדיקתם על ידי , המצאתם ו/או קבלןהוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי מ 14.17

ם החברה מטעל מי או עו/ החברה אחריות כלשהי עלל בשינויים, כדי להטיו/או  מטעמה של החברה

על  קבלןאחריותו של המצם ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמ להסכם זהבקשר 

 .דיןהזה או על פי  הסכםפי 

( ימים ממועד ארבעה עשר) 14בתוך  לחברהלהמציא  קבלןלגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הנוסף ומבלי ב 14.18

לגבי אותם  )ביטוח חובה( ותעודות הביטוח חהביטוקים מפוליסות , העתמהחברהכתב ב קבלת דרישה

דין ו/או על פי החלטתו הזה ו/או על פי  הסכםהחלים עליו על פי הביטוחים, אשר התחייב לקיימם ו/או 

לתקן את פוליסות הביטוח על פי  קבלןכמו כן, מתחייב הנשוא הסכם זה. השירותים  מתןר עם בקש

 .זה הסכםנשוא  יותיואימן להתחייבו, כדי להתהחברה ותדריש

דות הביטוח )ביטוח חובה( ו/או תעולבדוק את פוליסות הביטוח ( ת)אך לא חייב תרשאי חברהה 14.19

מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת  קבלןכאמור לעיל וה קבלןשיומצאו על ידי ה

 .זה הסכםלהתאימם להתחייבויותיו נשוא 

ולתעודות  לפוליסות, י הביטוחביחס לאישור חברההשל  זכות הביקורת צהיר ומתחייב כימ הקבלן 14.20

ולהורות על תיקונן כמפורט לעיל, אינה מטילה  ותעודות הביטוח ותלבדוק את הפוליס הוזכות הביטוח

קיום כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי  ם החברה בקשר להסכם זהמטעאו על מי ו/ החברה על

כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או  וח(יטוח )מסמכי הביטות הבו/או תעוד סותהפוליים ו/או וחיטהב

 דין.הי על פאו /ו זה הסכםעל פי  קבלןהדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על לגבי היעדרם, ואין בה כ

ם, הרי לקלא יבצע את הביטוחים אשר עליו לבצע בהתאם לסעיף זה )ביטוח(, כולם או ח קבלןיה והה 14.21

( לבצע את ת)אך לא חייב רשאית חברהה תהייהכלשהי בקשר לכך, חבות  החברהטיל על שמבלי לה

ת כל חלקם, תחתיו, לשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ולנכו הביטוחים, כולם או

 היעודו/או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת, בתנאי שה קבלןסכום שיהא כרוך בכך מכל תשלום המגיע ל

 יהיהשא ריבית בשיעור כפי שיום כאמור לעיל יכל פיגור בתשלש. ם מראימי 14לפחות  קבלןעל כך ל

 מהשיל רהשהחבכל סכום . בבנק בגין חריגות בלתי מאושרות בחשבונות דביטורייםמקובל באותה עת 

פגוע ל הראשונה. לחלופין ומבלי העל פי דרישתמיד ו לחברהבתשלומו כאמור יוחזר  האו התחייב

לנכות ו/או לעכב סכומים אלו מכל סכום שיגיע  יתרשאה יהית החברה ף זה,על פי סעי ברההחבזכויות 

 .קבלןמה הל

למלא  הקבלןלעיל, מתחייב לן( )ביטוח על ידי הקבזה  14וסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף נב 14.22

וכל הפלת"ד( תאונות דרכים ) עיפקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגוהוראות  דרישות אחר כל

אמור לעיל, אך מבלי לפגוע בכלליות ה הנ"ל, ובעיקר, יםשהותקנו לפי החוק , התקנות וכדומה,צוויםה

ה, לרבות אלה שיועסקו באופן מקרי או ז הסכםא נשו במתן השירותיםבאופן שכל העובדים שיועסקו 

וראות או ההו/ יםפי החוק עלג ברכב מנועי הולנ מורשיםזה,  הסכםתקופת  זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל

 .זה הסכםנשוא  השירותיםוראות חוק אחר בקשר עם וכל ה הנ"ל
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דרישות למלא אחר כל  קבלןזה לעיל, מתחייב ה בהסכםלגרוע מהאמור בכל מקום נוסף ומבלי ב 14.23

יקר, אך בעהנ"ל, ו יםוהוראות החוק לביטוח לאומי וכל הצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוק

זה,  הסכםהעובדים שיועסקו במתן השירותים נשוא לעיל, באופן שכל אמור גוע מכלליות המבלי לפ

זה, זכאים  כםהסואלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת לרבות שליחיו 

 הנ"ל. יםלכל הזכויות שעל פי החוק

ה לגרוע מכוחם נה באקשר לביטוח איבעל ידי הקבלן( ח )ביטוזה  14ובהר בזאת, כי כל הוראה בסעיף מ 14.24

רמו כאמור בסעיפים אחרים לנזקים באם יג קבלןבדבר אחריותו הבלעדית של ה ההסכםהוראות  של

 זה ו/או על פי הדין. בהסכם

, והפרתן מהווה הפרה יסודית הסכםהנן מעיקרי )ביטוח על ידי הקבלן( זה  14ראות סעיף ובהר, כי הומ 14.25

 .הסכםשל 

 סודיות .15

כלשהו מידע סודי ' ישתמש, יגלה ו/או יפיץ לצד ג יעביר,לא על סודיות מלאה ושמור יהוא חייב כי מת הקבלן

החברה מטרת ביצוע הסכם זה לתועלת במסגרת ולישתמש בו רק וגע לחברה, בין במישרין ובין בעקיפין, אלא הנ

ו/או  חומר או מוצר ו/או/חפץ ו/או מסמך ול כהחברה לא להוציא ממשרדי  הקבלןכן מתחייב בלבד.  וולטובת

ו/או מתן השירותים לחברה ך , לרבות כאלה שהוכנו על ידו במהלהסכם זהשיגיע לידיו במסגרת מידע סודי 

לאחרים לבצע במידע  ותשלהרעתיק ו/או לה לאשל החברה,  התיו/או תכניו העסקיבקשר לו/או להם בקשר 

רותים מתן השית ולצרכי במסגרתקה אחרת אלא ו/או כל צורת הע, הסודי שכפול, העתקה, צילום, תדפיס

. גבלת זמןהללא ההסכם ואף לאחריה  ההתחייבות לסודיות כאמור תחול במשך תקופת בלבד.לחברה 

 היות נחלת הכלל עקב הפרת הסכם זה.א נחלת הכלל, ובלבד שלא הפך לההתחייבות לא תחול על מידע שהו

ו/או או מתן השירותים החברה ו/רותו עם התקש במהלך הקבלןי ו/או נעשה על ידן , מסמך וכיוב' שהוככל חומר

והוא מוותר בזאת, על  ,לא תהא לקבלןהחברה הבלעדי של  והוא רכושו, ו/או תכניותי ועסקים החברה, בקשר ע

  .לחברהזכות עיכבון על כל חומר, מסמכים, ציוד וכיו"ב, המצויים ברשותו והשייכים  כל

 ם והעברת זכויותסכהמחאת הה .16

ו/או להסב לאחר,  אינו רשאי להעביר ו/או להמחות . הקבלןבעצמו השירותים לאת כ הקבלן יבצע 16.1

, אלא הנובעות ממנו כויותהזההתחייבויות ו/או  ,בעקיפין, את ההסכם ו/או כל חלק ממנואו רין במיש

י לקבלן אחר כד יםותהשיר בהסכמת ועדת המכרזים של החברה בכתב ומראש. אין בהעברת ביצוע

או לפטור את הקבלן מאיזה  השירותים יצוע הנאות שלמלאה של הקבלן לבותו הלגרוע מאחרי

רת ביצוע במידה וועדת המכרזים של החברה תאשר את העב פי החברה עפ"י ההסכם. מחיוביו כל

הסמכות,  ת,השירות ו/או שימוש בקבלני משנה על קבלני המשנה להיות בעלי נסיון, אישורים, הרשאו

 על פי דין והם לא יוכלו להעסיק קבלני משנה.מתאימים והיתרים ניים ם סיווגים קבלביטוחי

של  ללא אישור מוקדם של ועדת המכרזיםבאמצעות קבלני משנה  השירותים ועקבלן שיפעל לביצ 16.2

כן ו שיינתן על ידי קבלן משנה שלא אושר על ידי החברה, לשירות ₪ 50,000החברה, יישא בקנס של 

המשנה. כל זאת, מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן צעו על ידי קבלן שיבו השירותים יצועבכל עלויות ב

 משנה. ע"י אותו קבלן שבוצע השירות עפ"י הסכם זה, לעניין זה ייחשב גם יםהשירות לביצוע
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מניות ה והאופציה )אם תהיה(, לא תועברנה זכויות ו/או מניות ו/או תוקצינההסכם במשך תקופת  16.3

( אחוזים מההון המונפק והמוקצה 10%על עשרה ) בשיעור העולה לן,ת בקבו בבעלי המניוו/א קבלןב

: "הנעבר"(. בכל לי המניות בקבלן, לפי המתאים, נכון למועד זה, לצד ג' כלשהו )להלןבקבלן ו/או בבע

מי אביבים  שלמקרה שבו יבקש הקבלן לבצע הקצאה ו/או העברה כאמור, הקבלן יבקש את אישורה 

ת ההעברה ו/או ההקצאה כאמור( ובכתב, תוך מתן רם הכוונה לבצע את )בטמים מראש לפחוי 30

ו/או  בי הנעבר ובעלי מניותיו. מי אביבים תהא רשאית שלא לאשר את ההעברהפרטים מלאים לג

זה  יףההקצאה כאמור מטעמים סבירים שיפורטו בפני הקבלן. בכל מקרה של העברה בניגוד לתנאי סע

מבלי לגרוע מכל סעד אחר ובכלל זה פיצויים  ם זה באופן מידי,ל הסכבים רשאית לבטתהיה מי אבי

 ף זה וחילוט ערבות הקבלן. בגין הפרה של סעי

 ביטול ההסכם .17

החברה רשאית לבטל הסכם זה לגבי זכות החברה לבטל את ההסכם,  לעילבהסכם מבלי לגרוע מהאמור 

 באים:עים הו יותר מהאירומת, בקרות אחד אקדלאלתר, ללא צורך בהודעה מו

 יסודית על פי ההסכם ו/או הדין. כל הפרה 17.1

כמי שהפר את ההסכם הפרה יסודית בקרות אחד מהמקרים  ןבנוסף לאמור לעיל יחשב הקבל

ם הוחל בהליכים נגד הספק או מי מטעמו שיש בהם פירוק, כינוס נכסים, הסדר נושים ( א1) הבאים:

ו/או מי ממנהליו  קבלן( אם  ה2) יום 30לו תוך א בוטוהליכים אלו לקים באופן אחר, עסו/או חיסול 

או בעבירת מס אשר על פי שיקול דעת החברה תשפיע באורח שלילי יורשע בעבירה שיש עימה קלון ו/

יעביר ו/או ימחה ו/או ישעבד זכויות ו/או  בלןקה(  אם 3ם הטוב והמוניטין של החברה )על הש

לת הסכמה מהחברה מראש ישי כלשהו ללא קבצד שלכוח הסכם זה לת ו/או הכספים מיוהתחייבו

האופציה או לסיים את ההסכם שטרם תקופת ( בקשה של הקבלן שלא לממש את 4) ובכתב

 . ההתקשרות

 החברה מציע ו/או מי מטעמו ביצע מסגרת ההסכם ו/או כל הסכם אחר עםר כי בהתעורר חשד סבי 17.2

רה פלילית בקשר רה ו/או ביצע עביד החבצוע תרמית כנגו היה מעורב בביא או ניסה לבצע הקבלן

 .וע עבודה עבור החברהלמתן שירותים ו/או לעסקה במקרקעין ו/או לביצ

קשרות או שותפות עם קבלן שנחשד בעבירות במידה ובתקופת ההסכם יתברר לחברה שלקבלן הת 17.3

 מרמה כלפי החברה.

 הסכם זה.ותים המפורטים ביראם נבצר מהקבלן לספק לחברה את הש 17.4

יום ממועד ההודעה של החברה אודות  14תיקן את ההפרה תוך בלן הסכם זה ולא פר הקאם ה 17.5

 ה.ההפר

רשות החברה מכוחו של ההסכם, לכל סעד אחר העומד לאין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכויות החברה  17.6

 ין.או מכח כל ד 1970 -מסמכי ההתקשרות, חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, התשל"א 

, ישלם הקבלן לחברה פיצויים מוסכמים בסך של עיפי המשנהעל ס 16 יףור בסעם כאמבוטל ההסכ 17.7

 ש"ח. 100,000

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 שמור""עסקי 

39 
 

 זכות קיזוז .18

עשוי  בלןקשהבלבד, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי לחברה, ולה  18.1

 .המהחבר בלןקלשיגיע  אחרת, מכל סכום קהלהיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעס

 בין אם לאחריו, לליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ומבלי לגרוע מכ 18.2

 ה רשאית לקזז הסכומים שיתגלו בעקבות טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא החבר

 .מהחברה בלןקלהאמור לעיל, מכל סכום המגיע ו /או שיגיע 

 ניםהעדר ניגוד עניי .19

קרה בו עניינים עם החברה. הקבלן מתחייב לדווח מיידית לחברה על כל מלא לפעול בניגוד ייב שהקבלן מתח

ע העבודה/השירות בחברה לבין עבודה שלו עם הוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים בין הדרישות לביצו

 גופים אחרים.

 השבתת שירותים .20

מכל סיבה  שהיא, זה,  על פי הסכם מסגרתשל שירותיו ב חלקית או מלאה, ה,הקבלן יימנע מהשבת 20.1

 לבין עובדיו. קבלןלרבות סיבה הנעוצה בסכסוכי עבודה בין ה

ה פיצויים    ור, ישלם הקבלן לחברהקבלנית כאמהשבית הקבלן את שירותיו במסגרת העבודה  20.2

ודה שבו לא  ( לכל יום עבף ₪אל₪ )במילים: חמישים  50,000מוסכמים ומוערכים מראש בסך של 

 ת העבודות.יצע אב

זה )לרבות קיזוז ו/או חילוט  הסכםה, לפי מזכויותיה האחרות של החבר פיצוי האמור כדי לגרועאין ב

רבות הזכות לתבוע את מלוא הנזקים אשר יגרמו לה כתוצאה ערבות בנקאית( ו/או על פי כל דין ול

 מהשבתת שירותי הקבלן.

ה על פי כל דין חברמוקנית לאו סמכות אחרת ה/כות וי לגרוע מכל זאמור לעיל, ומבלה מבלי לגרוע מן 20.3

, במקרה של השבתה כאמור, להעסיק קבלן או עובדים אחרים ה רשאיתחברזה, תהא ה הסכםועל פי 

ודה הקבלנית, ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות בהעסקת קבלן ו/או עובדים בביצוע העב

 ה.חברה ות מיוחדות שלהוצא 15%ספת של תואחרים כאמור ב

רשאית לפי  החברהאמור לעיל מובהר בזה, כי במקרה של השבתה כאמור, תהא ה מבלי לגרוע מן 20.4

לעיל, לחלט את ערבות הביצוע  2בס"ק  שיקול דעתה הבלעדי, בנוסף לפיצויים המוסכמים המפורטים

 כמשמעותה בחוזה זה בחלקה או במלואה, בגין הפרת חוזה.

, במסגרת העבודה הקבלנית, עקב תקלות בתת שירותי הקבלןעל השיל, יחולו גם לע 1-3ראות ס"ק הו 20.5

 לספק, לצורך קיום התחייבויותיו על פי חוזה זה. בציוד אותו אחראי הקבלן

, הסכםציוד חלופי על פי דרישות ההקבלן לספק, על חשבונו, מור, מתחייב במקרה של תקלה כא 20.6

ו כאמור, תקזז הקבלן יפר חובה ז. אם שעות 3 עלה עלך פרק זמן שלא יתולצורך ביצוע העבודה, 

בועים בטבלת הפיצויים מוסכמים מראש ה מתשלומיה לקבלן, סכום בהתאם לסכומים הקחברה

 .עילל 11המפורטת בנספח 

י דעות בין הצדדים מכל סוג שהוא, לא יהוו עילה להפסקת העבודה מצד הקבלן או לעיכוב אחר חילוק 20.7

 על ידו. עבודהעה הסדיר של הוג שהוא של ביצוס מכל
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 שונות .21

 .הצדדים משני כלשהו לצד בלעדיות יוצר זה הסכם אין 21.1

 גזירהו ממנה אי הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדסטייה מתנ 21.2

יות כוה מלהשתמש צד מהצדדים, בזכות מהזלא השתמש, או השתה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.

מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות  ה מסוים או בסדרתבמקר עפ"י הסכם זה,המוקנות לו 

 מזכויותיו.

 כל משאליהיה כל תוקף את היחסים המשפטיים בין הצדדים ביחס למושאו, ולא  הסכם זה ממצה 21.3

ן ב וביכת, הבטחה, מצג, הבנה, התחייבות או הסכמה, אשר ניתנו או התקיימו, אם בכלל, בין בומתן

לא יהיה תוקף לכל שינוי בהוראות  ת הסכם זה.שתמע, עובר לכריתין במבין במפורש ובבעל פה, 

 נערך בכתב ונחתם על ידי כל הצדדים לו. הסכם זה, אלא אם

הוראות מהוראות הסכם זה אינה/אינן ניתנת/ניתנות לאכיפה או  שייקבע כי הוראה או במקרה 21.4

תקפותן לפגוע בחוקיותן, ע או בכך כדי להשפיכלשהו, לא יהא  עםשהינה/הינן חסרת/חסרות תוקף מט

ף או תותאם בהוראה תקפה או ניתנת ובמקרה כזה ההוראה תוחל ואכיפתן של שאר הוראות ההסכם

 הוראות הסכם זה, בצורה הרחבה ביותר האפשרית.לאכיפה, באופן שיאפשר מיצוי של 

ד אח די צדעה שתשלח על יהסכם זה. כל הודל הצדדים לצרכי הסכם זה הן כמפורט במבוא כתובות 21.5

 שלוח בדואר רשוםמעת המשעות  72כעבור יעדה הכתובות שלעיל תחשב כאילו הגיעה ללמשנהו לפי 

 ה.שעות מעת מסירה ביד או מעת משלוח בפקסימילי 4או 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הקבלן     בע"מ 2010מי אביבים 

  אמצעות:ב       באמצעות:       

  תפ    תפקיד:          תפקיד:       

  תאריך:           תאריך:       
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   הזוכה( )יצורף להסכם בהתאם להצעה   1פרק   ריףתע – א'1 ספחנ
 
 

 ________ מיום  __________להסכם מס' 
 
 

 מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם. זהנספח 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בע"מ  2010ים יבמי אב                  

 

 

 הקבלן                                   
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 הספקיטוחי  אישור ב -2 נספח
          

 
  שלה בהתאם לצורך ולפי דרישת החברה המציעה תגיש את פרטי פוליסת הביטוח הקיימת
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 ף רק לאחר הודעת הזכייה במכרז( הזוכה )תצור  הספקם עם ת לביצוע ההסכערבו -  3נספח 

 
 
 

 לכבוד 
 "מבע 2010מי אביבים 

 37שד' שאול המלך 
 תל אביב

 
 נ.,ג.א.

 
 __________ש"ח,  בתוקף עד   ________על סך                                           ס'מ בנקאית  ערבות  : הנדון

 
 

בערבות מלאה ו ערבים בזה כלפיכם (, אנת""המבקש/)להלן: ___________________ . עפ"י בקשת "1 
 __________  של כוםעד לסשהוא המגיע או שיגיע לכם מאת המבקש/ת כום לסילוק כל סומוחלטת 

 __________מס' הסכם לבקשר , ת""סכום הערבולהלן:  - שקלים חדשים(____________)
שכה המרכזית מפעם לפעם ע"י הל כפי שהוא מתפרסם בנייהלמדד תשומות הרבות יהיה צמוד הע. סכום 2 

 .ולמחקר כלכלי לסטטיסטיקה
 י ההצמדה יהיו כדלקמן:תנא

 ______ נקודות.בשיעור  2020שנת ________ש חוד המחירים לצרכןמדד  יהיה "המדד היסודי"
סכום לשלם לכם לינו המועד בו עני רסם לאחרונה לפושפהמדד לעניין ערבות זו יהיה  "המדד הקובע"      

 .שהו עפ"י ערבות זוכל
 באופן הבא: . הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושבו3 

סכום השווה למכפלת ה - הצמדהההפרשי  היוי ,לעומת המדד היסודי עלה המדד הקובע אם יתברר כי
 .במדד היסודיק ההפרש בין המדד הקובע למדד היסודי בסכום הדרישה, מחול

, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, מוך מהמדד היסודיהיה נהמדד הקובע י אם
 ל הפרשי הצמדה.ללא כ

ום קבלת לאחר יתוך עשרה ימים  פת הפרשי הצמדה,כל סכום עד לסכום הערבות, בתוסאנו נשלם לכם  . 4 
ו לדרוש תחילה אכם, לי לטעון כלפיומבאת דרישתכם  מקלנשתהיו חייבים דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי 

 סילוק הסכום האמור מאת המבקש/ת. את
ה בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטל _______________ליום  עד  ףאר בתוקערבות זו תיש. בכל מקרה 5 

 לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. , בכתב התקבל על ידנוצריכה לערבות זו  כל דרישה על פיומבוטלת. 
 
 ה.להסב תנה להעברה אורבות זו אינה ניע

 בות זו יש להפנות לסניף הבנק אשר כתובתו היא:דרישה עפ"י ער
______________________________________________________ 

 
 בכבוד רב, 

 
 ____________________חתימות 

                                                         
 ___________________  בנקשם ה

 
 _______________________סניף 
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 בטיחות וגיהות -  4נספח 

 

 כללי .1

 .ובדקדקנות שנחתם עמו בקפדנות, במיומנות ההסכם את יםלקי הקבלן מתחייב 1.1

 כפועל יוצא החברה והציבור עובדיו, עובדי לבטיחות בנוגע האחריות מלוא את עצמו על הקבלן לוקח 1.2

 כלשהו. חריג אירוע או ה, תקלהלמנוע תאונ מנת לע רותהזהי אמצעי כלב לנקוט ומתחייב ,עבודתו של

 

 חקיקה .2

 :בעתיד, לרבות שיפורסמו או שפורסמו הבטיחות ותקנות חוקי כל "יעפ לעבוד מתחייב הקבלן 2.1

 ותקנותיה. 1970 ל("תש - חדש בעבודה )נוסח הבטיחות ודתפק 2.1.1

 .ותקנותיו 1954 - ד"התשי העבודה על הפיקוח ארגון חוק 2.1.2

 .ותקנותיו 1954 - ד"יהתש החשמל חוק 2.1.3

 .ותקנותיו 1953 - ג"התשי הנוער עבודת חוק 2.1.4

 .עבודתו על החל אחר דין כל 2.1.5

 החלות כל גוף אחר של או החברה לש הבטיחות והוראות דין כל הוראות על לשמור מתחייב הקבלן 2.2

 בעתיד. יחולו ואשר היום

 

 הכרת העבודה .3

 לאופי מודע ליו, והינוא הגישה דרכי את ובחן וסביבותיו דותהעבו ביצוע מקוםב ביקר כי מצהיר הקבלן

 עבודה בטיחותית. למען לנקוט יש בהם םולאמצעי בה הכרוכים לסיכונים העבודה,

 

 איסור ביצוע מעשה מסוכן .4

 למחד או מכל מעשה ולהימנע הבטיחות כללי כל על קפדנית שמירה תוך העבודות את לבצע מתחייב בלןהק

 ש.לרכו או/ו לאדם כנהס להוות העלולים

 

 ודההשגחה על העב .5

 עבודה מנהל דורש, ימנה החוק םבה ובמקרים עבודה העבודה אחראי תחילת עם מיד הקבלן ימנה 5.1

 ביצוע. ומהנדס מוסמך

 השגחתו בטיחותי תחת באופן משנה, תתבצע קבלני י"ע עבודה עבודה, לרבות כלש הקבלן יוודא 5.2

 קודם. סעיף בתת כמפורט המינ כוחו, אשר אב של והמתמדת הישירה
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 האתר העבוד .6

 ובטוחה. סודרתמ נקייה, בצורה העבודה ביצוע מקום את להחזיק הקבלן מתחייב 6.1

 העבודות. ביצוע מקום וךבת ובטוחות נאותות גישה דרכי להתקין מתחייב הקבלן  6.2

 

 עבודה בגובה .7

 בעבודה )נוסח לפקודת הבטיחות בהתאם עומקל אדם נפילת למניעת הנדרשים עיםהאמצ בכל ינקוט הקבלן

בעבודה  בטיחות ולתקנות 1988 - ח"ה( התשמבניי עבודה )עבודותב הבטיחות תקנותול 1970 - חדש( תש"ל

 העבודה. קיום בנסיבות המתחייבים י הזהירות, ולכלל2007 - ז"בגובה( התשס )עבודה

 

 עבודה בחלל מוקף .8

 דהבעבו הבטיחות בהתאם לפקודת תתבצע וכד'( מיכלים ביקורת, , תאיביוב לכוכי במקום מוקף )כניסה העבוד

 מוקף. במקום עבודה - ותהבטיח הוראות ועפ"י 1970 - ל"תש

 

 י הקבלןיות וכשירות עובדמקצוע .9

 עובדים של מספר מספיק זה הסכם עפ"י תהעבודו ביצוע לצורך חשבונו על להעסיק מתחייב הקבלן  17.1

 וידאג העבודות, לביצוע הדרושים והמתאימים הכישורים להם יוהשי נאותה, מקצועית רמה בעלי

 צורך. עפ"י להכשירם

 זה הסכם חותית עפ"יבטי לעבודה הקשור בכל חשבונו על דיםהעוב את להדריך מתחייב הקבלן 17.2

 כך. לשם הנדרש המידע את להם ולמסור

 שעבר ולאחר ינה רפואיתחמב לעבודה כשיר יהיה מטעמו מי ו/או מעובדיו עובד כל כי מתחייב ן הקבל 17.3

 דין. כל עפ"י הדרושות הרפואיות הבדיקות כל את

 

 ציוד מגן אישי .10

 בתקנות למי מטעמו, כנדרש ו/או למועסקיו וו/א לעובדיו תאיםומ יןתק אישי מגן דציו לספק מתחייב הקבלן

 נעלי לרבות: ם,דלייעו בהתאם בו שהם משתמשים , ויפקח1997 - ז"אישי( התשנ מגן ציוד) בעבודה  הבטיחות

 ודמגובה וביג להנפי למניעת ציודמגן, אוזניות, מעילי גשם,  מגן, כובעים, כפפות, משקפי קסדות בטיחות, ביגוד,

 הר.זו

 

 חומריםציוד כלים ו .11

 העבודה. לביצוע תאימיםוהמ תקין במצב וחומרים בכלים להשתמש מתחייב הקבלן 19.1

 כך. לשם שהוקצה בטוח במקום ואימצ והחומרים העבודה כלי כל כי ידאג הקבלן 19.2
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 ניםתקי וכו' יהיוהרמה  ה, אביזריההרמ התעבורה, כלי הנדסי, כלי -מכני  ציוד כל כי מתחייב הקבלן 19.3

 בתוקף. רישיון ו/או בתוקף בדיקה תסקיר בעליו

 יהיו אחר בכלי תעבורה נוהג וכל הרמה מכונת הנדסי, מפעיל-כנימ ציוד מפעיל כל כי מתחייב הקבלן 19.4

 בתוקף. ורישיון הנדרשת הסמכה בעלי

 

 משמעת והטלת סנקציות .12

 על ברה/הממונהכח הח בא הוראות כלל ישמעו מטעמו ימ ו/או מועסקיו ו/או עובדיו ו/או הקבלן 20.1

 קיום בשל או זה הסכם נאימת מילוי תנאי אי בגין עבודה הפסקת בדבר הוראה טיחות, לרבותהב

 רכוש. ו/או לנפש אחר סיכון

 כולל מטעמו כל העובדים רשימת הבטיחות, את על החברה/הממונה כח בא דרישת פילימסור  הקבלן 20.2

 או רכב כלי לציוד, השייך היתר אחר לוכ דהתעו רישיון, לכ דרישה עפ"י יגויצ אישיים פרטים

 החברה. מאת בכתב היתר לפי עובדיו, אלא שאינם עובדים יעסיק לא הקבלן מפעיליהם.

 שווי הערכת מסכים כי הקבלן - הקבלן ע"י הבטיחות הוראות הפרת יןגב לציוד או למקום נזק נגרם 20.3

 המגיע סכום מכל יקוזז זה וםהקבלן וסכ את תחייב החברה טעםמ מפקח ע"י שנעשתה כפי הנזק

 עימו. ההתקשרות הסכם לפי לקבלן

 - זה המופיעות בנספח הדרישות אחר מטעמם מי מועסקיו או ובדיו ו/אוע ו/או  הקבלן לא מילא 20.4

 המגיעים להסכם זה, אשר יקוזזו מהסכומים 10קנסות לפי המפורט בסעיף  רשאית החברה להטיל

 ההסכם. עפ"י לקבלן

 

 הקבלן צהרתה

 ועפ"י  פיו על מתחייב לעבוד אני וכי הבטיחות נספח תוכן את והבנתי קראתי כי בזאת מצהיר מהח" יאנ

 .דין כל הוראות

 

 

 

 

 
_____________                _______________                  ___________________ 

 תאריך                                        הקבלן ימתחת                                             הקבלן שם              
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   5נספח 

 וםהתנהלות הקבלן במשבר מים מקומי / מצב חר
 

מים  ירותים הניתנים על ידו בשוטף, כפי שמפורט בהסכם זה, גם בעת משברהקבלן מתחייב לספק את הש
 רזת מצב חרום ע"י המדינה.קומית, או בעת הכות המאם להגדרת הרשמקומי, בהת

 
ל חיוני ע"י משרד התמ"ת ובמסגרת זו, יפעל לריתוק משקי של עובדי לקבלן ידוע כי החברה הוכרזה כמפע

 זה.וד וכלי הרכב המשמשים את העובדים, לביצוע העבודות, במסגרת הסכם קבלן וכן לריתוק משקי של הציה
 
 

במידה ויוכרז מצב חרום או משבר מים  :מים מקומיצב חרום או משבר על מ בלן בעת הכרזהתפקידי הק
 הקבלן את העבודות בהתאם לסדרי העדיפות, שייקבעו ע"י החברה.מקומי, יבצע 

 
לשם סיוע לחלוקת מים לתושבים, במידה ויוחלט כי לא  ות המשאיותאת כמן יתגבר, במידת הצורך, הקבל

 כפוף לתוכנית פריסה של החברה.העירונית. זאת, בהמים מערכת אספקת  תן לספק מים דרךני
 

תחנות לחלוקת מים, יסייעו עובדי הקבלן לצוות האחזקה של החברה במידה ותחליט החברה על הקמת 
ים וגידור התחנה, הצבת שלטים בתחנה, סיוע בהובלת מיכלי מים, יסת התחנות, כולל הצבת מחסומבפר

ידרש לשם הקמת התחנות ובסיום המשבר, פירוק ו כל ציוד אחר שיים, אברזיות, מחסומדים או נייחים, ניי
 יוד למחסנים.התחנות והחזרת הצ

 
כנות החברה לשעת החברה, יערך תרגיל לבחינת מואחת לחצי שנה, או בהתאם לתוכנית שנתית שתיקבע ע"י 

 רט לעיל, למפו שיידרש ובהתאםובדי החברה ככל חרום. הקבלן ייקח חלק בתרגילים ויסייעו לצוות ע
 

התהליך להפיכתו למפעל חיוני זאת על מתחייב כי במידה והוא אינו רשום כמפעל חיוני הוא יבצע  את  הקבלן
 . במשרד העבודה והרווחה מנת שעובדיו ירשמו כמרותקים 

 
 
 

 לראיה באו הצדדים על החתום: ו
 
 
 
 
 
 
 

                        __________________                                   _______________________ 
 הקבלן                                                               בע"מ 2010  יםמי אביב                         
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   6נספח  
 הצהרה על מתן פטור מאחריות 

 
 __________   תאריך :         

 וד לכב
   בע"מ 2010מי אביבים 

 ,  37המלך   שדרות שאול
 "(החברהתל אביב )להלן: "

 א.ג.נ., 

 על מתן פטור מאחריות לנזקים  הצהרה הנדון: 

 יפו-עיר תל אביבברחבי הפים בחירום וסרותים נושיאספקת מים תן שירותים של למ הסכם

 

 בהתאמה)להלן: "השירותים" ו/או "ההסכם"(, 

 מצהירים בזאת : ___________________________אנו 

רבות ציוד מכני ו/או ציוד הנדסי השירותים שבנדון ברכוש ו/או בציוד לנו משתמשים במתן הנ .א
תן השירותים וני אשר בבעלותנו ו/או בשימושנו לצורך מו/או ציוד חשמלי ו/או ציוד אלקטר

  בקשר להסכם שבנדון.

 זאת, הננו להתחייב כדלקמן: על אף האמור בהצהרה .ב

מכל חבות בגין אובדן או ליה ו/או עובדיה את החברה ו/או מנה ננו פוטריםה .1
או לציוד האמור לעיל אשר משמש אותנו במתן השירותים על /נזק לרכוש ו

השירותים ובעת מתן  על ידי מי מטעמנו או עבורנו או לשם מתן ידנו ו/או
 עט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.השירותים בהתאם להסכם, כל זאת למ

מכל אחריות לגבי נזקי  הליה ו/או עובדיהם את החברה ו/או מנהננו פוטרי .2
ניבה של הציוד המוזכר לעיל ומוותרים על זכות השיבוב פריצה ו/או ג
שכזה, למעט כלפי י החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה במקרה )התחלוף( כלפ

 מי שגרם לנזק בזדון.

ת בגין נזק לגוף יה מכל חבוהחברה ו/או מנהליה ו/או עובד הננו פוטרים את .3
שימוש ברכוש או י מטעמנו ו/או צד שלישי כלשהו עקב הרכוש שלנו ו/או מול

ידנו ו/או מי מטעמנו  בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתרי מתן השירותים על
עילותנו בקשר עם ההסכם באתרי מתן השירותים ו/או עבורנו לשם פ

 בזדון.שגרם לנזק הקרובה, כל זאת למעט כלפי מי ובסביבתם 

ה או תביעה מצדנו ו/או מצד קבלני משנ/ענה ו/או דרישה והיה ותעלה ט .4
נו המועסקים על ידנו, בניגוד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, הנ

ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם בכל  מתחייבים לשפות את החברה ו/או מנהליה
בלת ת מיד עם קישאו בהם לרבות הוצאות משפטיותשלום ו/או הוצאה שי

 .דרישתם הראשונה

כלי רכב )רכב וליסות לביטוח חזיק את הפנערוך ונבזה כי  מתחייביםמצהירים ו הננו .5
י ו/או ציוד מכנו/או נגררים ו/או מיכליות ו/או מנועי על פי הגדרתו בפקודת התעבורה( 

למתן השירותים,  הסכםמור בבביצוע העבודות, כא נואות יםהמשמש ציוד הנדסי
מתן , במשך כל תקופת לן(ביטוח על ידי הקב) 14מהאמור בסעיף  ות המתחייבלרב

 .שבנדון למתן השירותיםשנחתם בינינו ביום __________  הסכםפי ה על השירותים

 לראיה באנו על החתוםו

 בכבוד רב

 (תאריך)  (חתימת המצהיר)  (ירהמצה שם) 
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 ניםניגוד עניילסודיות, אבטחת מידע והיעדר  התחייבות – 7נספח 
 

 לכבוד     
 "(החברה)להלן: " בע"מ 2010רת מי אביבים חב

             א.ג.נ.,    
 התחייבות לסודיות, אבטחת מידע והיעדר ניגוד עניינים

 __________ תאריך:

 

בשעת חירום עבור  יפו-אספקת מים ברחבי העיר תל אביב, המעניק שירות של אני ______________
 כדלקמן.ר ומתחייב מצהי החברה,

 

ו/או  ייתכן ויגיעו לידיעתבהסכם ו/או בכל דרך אחרת, חברה עם הבמסגרת ההתקשרות ש יידוע ל .1
חות, טפסים, , לרבות: חומר מודפס, מדיה מגנטית, דו"החבר, חומרים ו/או מידע הקשורים לילרשות

טי מועסקים וקולים, פר, שמות, כתובות, הסכמים, פרוטתמונות, תכניות, שרטוטים, המלצות, נהלים
 "(.מידע)כל אלה יקראו להלן: "חברה קבלנים וכן כל דבר אחר בקשר ל ו/או תני שירותיםנוו/או 

 

מתחייב  אניהפרטיות.  כל דין, לרבות חוק הגנת פי-עלם למתחייב מתחייב לפעול ביחס למידע בהתא אני .2
 חוק הגנת הפרטיות.להביא לידיעת עובדי את דרישות 

 

שה שימוש במידע שהגיע אלי בדרך עאועבר אלי, ולא ורק לצרכים שלשמם הלמידע אך  פעל בקשרא .3
 .להלן 10סעיף בכפוף להוראות  עביר את המידע לכל צד שלישי מכל סיבה שהיאא, ולא אחרת

 

זקוקים לו עבירו רק לידיעת עובדים שבתוקף תפקידם אביחס למידע, שמור על סודיות מוחלטת א .4
מנע כל פרסום אוכן  סמך זהבמסודיות כמפורט ל התחייבות לשמירת כל עובדי עחתים את אבעבודתם, 

 דע בכל דרך שהיא ולכל גורם שהוא.י של המיו/או גילו

 

ך כלשהי למידע יתחייב בכתב, שתהיה לו גישה בדרשיועסקו על ידי ובדים לדאוג לכך שכל אחד מהע .5
מסכים  יאנכמפורט בסעיף זה.  ידע בתנאיםלמידע כאמור, להגנת סודיות המקודם למתן אפשרות הגישה 

המצורף סכמתו לחתום על נוסח התחייבות התהיה ברה הח י מוקדם להעמדת עובד כלשהו לרשותכי תנא
אין בהחתמת העובד על למסמך זה.  א' המצ"ב כנספח גורמים חיצוניים" - 180-007" כנספח א' בנוהל

 החברה. כלפיי יותואחר יימהתחייבויותאותי פטור מסמך כאמור כדי ל

 

 .נקוט כאמור לעילאירוט האמצעים שפ לפי בקשתה,רה, לחב מציאלה .6

 

 וכל צורת העתקה אחרת.רשה לאחרים לבצע במידע שכפול, העתקה, צילום, תדפיס אעתיק ולא אא ל .7

 

בדנו ו/או הגעתו של נקוט בכל אמצעי האבטחה הנדרשים לשם מניעת אואהמידע ושמור בהקפדה על א .8
 י אחרים.לידהמידע 

 

ו/או  החברהלענייני  שמיד כל מידע הנוגעאבכל עת שיידרש, בין הצדדים ו/או לאחר תום ההתקשרות  .9
 המוקדם מבניהם. -מקבלת דרישה מתאימה  יום מתום ההתקשרות ו/או 14תוך חברה עבירו לא

 

 במידע אשר: רשאי לגלות ולהשתמשאהיה למרות האמור לעיל, מוסכם כי  .10

גילוי מידע כאמור אשר למעט מצידי  דיותסו הפרת ללא הכלל תנחל בגדר תלהיו הפך או הינו 10.1
 וא הופך מידע אשר הפך לנחלת הכלל לאמין או מוסמך יותר.בעצם גילויו ה

או רשות מוסמכת על פי חוק לדרוש  לבית המשפט על פי דרישת בית משפט מוסמך מידע שמסר 10.2
 דרש ותינתןהמידע המינימלי הנ יינתן רק ,ת בלבד. אם הגילוי נעשה כאמורמידע, ובמידה הנדרש

הזדמנות נאותה להשיג  לחברהעל מנת לאפשר  רהודעה בכתב על כך שהמידע האמור נמס לחברה
 צו המונע את הגילוי.
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רשות כל זכות או  יעצמה, כדי להעניק ל חברהה ידי-עלחברה האין בעצם גילוי המידע אודות ברור לי ש .11
 עלת המידע.בחברה וע מהיות הסודיות זו כדי לגר מור בהצהרתלגבי מידע זה ואין כל הא

 

 :מתחייב כי החברה הנניבמתקני תבצעו יההסכם כאמור פי -לע בכל מקרה שמתן השירותים .12

ב שאינן דרושות לביצוע השירות ולא יעתיקו לא יכנסו למאגרי המידע או לתוכניות מחש העובדים 12.1
 ות.ינו דרוש במישרין לביצוע השירכל מידע שא

 כנה וירוסים.וידאו שאין בתושיון ולאחר שיעל פי רבתוכנות שנרכשו  ישתמשו אך ורק בדיםהעוכי  12.2

 רשאה.ללא צורך וללא ה החברה לא ישוטטו במתקניהעובדים כי  12.3

 לגבי אבטחת מידע. החברה יצייתו להוראות העובדיםכי  12.4

 

בעבירות מחשב,  ירה הקשורהשירותים חיצוניים שהורשעו בעבשלא להעסיק עובדים ונותני מתחייב  .13
ולידע את  לילית באחד הנושאים האמורים, או מרמה, או שמתנהלת נגדם חקירה פבה, פריצה, הונאהגני

אישום ו/או בכל מקרה שמי  ו צפוי להיות מוגש כנגד מי מהעובדים כתבהחברה בכל מקרה בו הוגש ו/א
עובד דעתה, להחליף את ה לפי שיקול לית. החברה תהא רשאית להורות,מהעובדים הורשע בעבירת פלי

 בעובד אחר.

 

, להתחייב בכתב החברה תהיה להם גישה למערכת עיבוד הנתונים שלשיש או שהעובדים כל על כי  ילידוע  .14
כפי שישונו החברה  על פעילות תוך שמירת נהלי הקפידלעיל ול 6כאמור בסעיף ין שמירת הסודיות בעני

 ת לעת.מע

 

בחברה באם נגרמו לה  הלך ובתום עבודתיה על מנת לוודא, במשבוני בדיקמאשר לחברה לבצע על ח .15
 או מי מטעמי./נזקים על ידי ו

 

 חברה.במתן השירות יום שאר בתוקף גם לאחר סיזו הינה לצמיתות ות התחייבות .16

 

חייב בזה לשפות את ומת אה מהפרת התחייבויותיי שבמסמך זהיגרם לחברה כתוצאחראי לכל נזק ש .17
 וצאה מההפרה.הפסד שיגרמו לה כת ל הוצאה אועל כ החברה

 

 .חברהעם המתחייב שלא לפעול בניגוד עניינים  יאנ .18

 

בין  עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים אני על כל מקרה בו הכנסותמתחייב לדווח מיידית למנהל האני  .19
 .עם גופים אחרים לבין עבודהחברה הדרישות לביצוע העבודה/השירות ב

 

 לבין השירות בהתקשרות עם החברה ישותדר בין עניינים דניגו של במצב נמצא אינני כי, מצהיר הנני .20
 .חברהל בעקיפין או/ו במישרין הקשורים אחרים גופים עם עבודה

 

 ם:ענייני  ניגוד להיווצר עלול שבגינם לחברה עקיפה או הישיר זיקה בעלי לקוחות רשימת של פירוט ןלהל .21

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________ 
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מחברי ועדת  שיר או עקיף, עם מישר עסקי, יי קשר אישי, קשר משפחתי  או קאני מצהיר, כי אין ל .22
 זים, עם מי מהנהלת החברה. המכר

לדיהם, גיס, גיסה, דוד, בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וי -: "קשר משפחתי" בסעיף זה
ם אחר הסמוך על שולחני או חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ, או אד דודה, חם, חמות,

 . שולחנוי סמוך על שאנ

 

 

 

 

יש  אך עניינים, ניגוד הוותמ אינן אישי, כשלעצמן, או מקצועי קער על היכרות כי ,יובהר .23
 :עניינים יגודנ להיווצר עלול שבגינו עסקי או אישי קשר של פירוט להלןזה.  בנספח עליהן לדווח

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
____________ 

 

נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם  בגין כל החברהאת  אפצהפר התחייבות זו או חלק ממנה, אבכל מקרה בו  .24
ופה ₪ וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תר 10,000כם בסך של מההפרה בפיצוי מוס כתוצאה ברהלח

 על פי כל דין.חברה שיעמדו לזכות ה

 

 

 

 :ולראייה באנו על החתום 

 :נותן השירות מטעם המוסמכים

 : _____________חתימה: ___________ תפקיד_______ :______שם (1

 

 : _____________מהחתי ______: _____תפקיד:_____________ םש (2

 
___________________ 

 הספק חותמת
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 (דע והיעדר ניגוד ענייניםהתחייבות לסודיות, אבטחת מילמסמכי ההסכם ) 7נספח א' לנספח 

 
 מי אביבים    -אגרי מידע הצהרת סודיות למ

 

 פרטים אישיים

 

  שם פרטי באנגלית  שם פרטי

  אנגליתשם משפחה ב  שם משפחה

   קהמחל  ת.ז.

  (ITמשתמש )שם   תפקיד

  (IT)לשימוש  מייל-אי

 

 

 הצהרת סודיות

עבודתי מידע שיגיעו אלי במסגרת ת כל הנתונים וכל ה, כי אשמור על סודיואתאני, החתום מטה, מתחייב בז

עי בין בכתב, בין באמצפה, -ן בעלא אמסור כל נתון וכל מידע, ביחברת "מי אביבים" או עבור "מי אביבים" ולב

תי מורשה, אלא לאחר שאקבל היתר בכתב ממנהל מאגר י, ובין בכל צורה אחרת לשום גורם בלמגנטי או אופט

 המידע.

א לשם ביצוע תפקידי ב"מי אביבים" או עבור "מי לעשות שימוש בנתונים ו/או במידע שלב/ת שלא אני מתחיי

 בים".אבי

מקור או העתק שהגיע אלי ביבים" כל מסמך, "מי א משלא להוציא ברשותי, ו אני מתחייב/ת שלא לשמור

 תי.במסגרת עבוד

נייד ו/או במצלמה ו/או התקן נייד ו/או אני מתחייב שלא לצלם ו/או להקליט ו/או לשמור במכשיר  ,כמו כן

וחות מידע על לקתר צילומים, תמונות, הקלטות, , בין הינתונים הנוגעים ל"מי אביבים"/יר אחר מידעבמכש

 ."בהחברה וכיו

או עבור "מי  בחברת "מי אביבים" תפקידים ה לצמיתות ותישאר בתוקף גם לאחר סיוהתחייבות זו הינ

 .אביבים"

הפרת התחייבותי זו או כל חלק ממנה, תזכה  לגרוע מכל זכות וסעד העומדים לכם לפי הדין,מבלי לפגוע או 

 יצוי בהתאם להנחיית החוק.אתכם בפ

 

 

 חתימה השם פרטי ושם משפח האריך החתימת
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 8נספח 

 דרישות איכות המים

של מי־שתיה ומתקני  מים אשר יסופקו יעמדו בדרישות תקנות בריאות העם )איכותם התברואיתאיכות ה .1

 ל המים.ניין האיכות המיקרוביאלית, הכימית והפיזיקלית שלע 2013-מי שתיה(, התשע"ג

 

לעובדי  יאפשר כך הספק , בתוךאיכות מים ור ובדיקה של מחלקתללא איש יתבמיכל מים ימולאולא  .2

 .למשאית כדי לבדוק איכות המיכל בדפנות הפנימיות המחלקה לעלות

 

ניקוי מערכות אספקת מי שתיה של אחת לשנה בהתאם להנחיות ל ותכלייוחיטוי של המיש לבצע ניקוי  .3

 .2013בנובמבר  28אריך משרד הבריאות מת

 

 וכןת המיכליעל ביצוע חיטוי  המים בחברה, שור למחלקת איכותת לשנה, להעביר אימתחייב, אח הספק .4

 .ת מיםאספק לפניע"י נהג המכלית  להעביר אישור חיטוי המיכלית

 

ור וכל איש חיטוי עליהם אישורהיו יו פקת מים בלבדלאסכליות יהיו ייעודיות יכי המהספק מתחייב  .5

 .ל תקופת ההתקשרותבכ בתוקףדין  הנדרש על פי

 

 . ברור וקריא "מי שתיה" כליות בכיתוביהמ על לסמןיש  .6

לביצוע בקרה אחר תחזוקה נאותה של  עם הספקמחלקת איכות מים רשאית בכל עת ובתיאום  .7

 כליות.יהמ

 

עבר כת המים, ערבצע עבודה בממ הבא במגע עם מי שתיה ו/או עמוד מטהוא ו/או העובכי  מתחייבהספק  .8

תייה בהתאם לתקנות בריאות העם )איכותם התברואית של קורס תברואת מים למפעילי מערכות מי ש

 )א(.33, סעיף 2013 –מי שתייה ומתקני מי שתייה(, התשע"ג 

 
 

_______  _____________  _______________  ___________________ 

  הספקחותמת   פקהסחתימת   הספקשם   תאריך
 )במקרה של תאגיד(

 


