
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "סקי שמור"ע

 42וך מת 1עמוד 

 יפו-ביבאל ברחבי העיר תממוען דואר כמותי  הפצת שירותילקבלת  20/945מס' פומבי דו שלבי  מכרזהנדון :  
 

הפצת  שירותילקבלת את הצעות זמבקשת ב( או "מי אביבים"ו/"החברה" להלן: ) בע"מ 2010חברת מי אביבים  .1
 .הסכםוה כרזבמסמכי המ טרופמכ יפו-אביב לתברחבי העיר  (חלוקה /העברהו איסוף) ממוען דואר כמותי

 
ואפשרות  1993-ים, התשנ"גד' לתקנות חובת המכרז 17ית לפי תקנה בי עם בחינה דו שלבכרז פוממהוא  המכרז .2

 "(.המכרזתחרותי נוסף )להלן: " להליך
 

פיעים ת המוהתניו, התנאים ותוהסכמת המציע לכל ההוראכל דבר ועניין מציע, תהווה ל ידי-עלהגשת הצעה  .3
 .רזכממכי הר מהווה לחלק ממסאחובכל מסמך  הז סמךמב

 

אותם על המציע לצרף להצעתו כשהם  מכרזהסמכים הרשומים מטה מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי מה .4
 חתומים:

 
 עמוד מסמך סידורי

 1-10 מכרזמסמכי ה 1

 11 טופס הצעת מחיר -נספח א'  2

 12 עה הצקיום ייבות להתח סטופ  -' נספח ב 3

 13 ניסיון ה עלהצהרטופס  -'ג פחסנ 4

עיריית תל אביב, חברות עירוניות בניסיון בעבודה צהרה על ס הטופ - 'דנספח  5
 14 של עיריית תל אביב ומי אביבים

חת בטוה שלא כדין תצהיר בהתאם לחוק עובדים זרים )איסור העסקה - 'הנספח  6
 15 1987 -התשמ"ז  ,םימונשכר מי לחוק בהתאםו 1991 -א "נתנאים הוגנים(, התש

 16 מכרזי ההגבלים העסקיים ואי תיאום מירה על דינש בדבר הצהרה - 'ונספח  7

 17 י תיווך" ל"גורמים מתווכים"תצהיר על אי תשלום "דמ - (1) זנספח  8

 18 ת או הליכים פלילייםיליחקירה פלתצהיר בעניין  -( 2)ז נספח  9

 19-42 הסכם -' חנספח  10

 43-44 להסכם  כנימפרט ט 11

 
 הצעתו, את המסמכים הבאים:יצרף למציע , הלעיל 4ם בסעיף כים המנוייבנוסף למסמ .5

 
 תעודת עוסק מורשה.יש לצרף . אחרת, ותדגהעתק מתעודת ההתאברה, אם המציע ח 5.1

 

השותפים ושיעור או  תומניהי בעלשמות , ידעל שם התאג ה חשבוןאו רואד אישור עו"חברה,  ם המציעא 5.2
ו/או קטורים(. במידה ומי מבעלי המניות במציע הינה חברה תאגיד )דירותיהם, שמות מנהלי האחזק

יעור ות, לפי המתאים, ושו/או שותפ באותה חברה םלי המניות ו/או השותפישותפות, יש לפרט את בע
 שפטי אחר.ף מוג או םאדני חבר בא ולות בשר ודם לכדי ישיגיע  וטעד שהפיר זקותיהםאח

 
 עה משותפת.הגשת הצא תותר ל .6

 
 .2020 לשנת נובמבר חודשב משוער לתחילת ההתקשרות הינוהד מועה      

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "סקי שמור"ע

 42וך מת 2עמוד 

 זה: מכרזהזמנים ב לוחות .7
 .0013:בשעה  23/11/20, ב' ביוםקיים תיחובה(  לא ות)השתתפ TEAMSבאפליקציית ים יעמצכנס  7.1

 
ר קשר במייל צוי המעוניין להשתתף בכנס מציע ,TEAMSהמציעים יתקיים באפליקציית  כנס

linoyis@mei-avivim.co.il   לצורך קבלת זימון בהתאם. 9:30בשעה  17/11/2020עד ליום  
 

   .0015: עהבש 2020/30/11 -ה', ב ביוםהמועד האחרון להגשת שאלות הבהרה:  7.2
 

 .0021: בשעה 2020/07/12 -ה ',ב ביום :תוהצע להגשת ועד האחרוןמה 7.3
 

 םיבונקה העוהשעד לתאריך  (ל סיבה שהיא)מכזים המכרתהיינה בתיבת שלא  הצעות**
 **לא תישקלנה - ילעל

 הבהרה שאלות .8
דוא"ל הבת ותכב לחברהלעיל להגשת שאלות הבהרה, המציע רשאי להודיע  7בסעיף עד למועד הקבוע    8.1

ilavivim.co.-linoyis@mei  ,צא ות או חוסר בהירות שמתאמה ת, אישגיאועל כל סתירות
פרט או ענין כלשהו הכלול  ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או ,רזכמה כיסממב

ת נספח סכם, לרבוהל עתוגהנערה ו הל שאלה אאו על כ מכרזה או הנוגע לעבודה נשוא מכרזבמסמכי ה
 . (2 )נספח הביטוח

 
 עות.הצה שתגה חרלא הט זו/או פר עיףלטעון כנגד סמ מנוע יהיה דעה כאמורא ישלח הומציע של   8.2

 
 יחייבוהחברה מ בכתב שתתקבלנה תשובות ורק, תוניטלפ שיימסר למידע אחראית תהיה לאהחברה    8.3

 ה.תוא
 

בלבד:  WORD(, על גבי מסמך עה להלןרת )שמופידוסלה מהם בטבאלותיך את שם לערונדרשי יםהפונ   8.4
בלשון בהירה ה לאהש טוירופ םהסכהמכרז/ הכי או נספח במסמו/סעיף מס'  של השאלה,' סידורי מס

 "כללי".  -כלליות, ואז לציין בטור סעיף/נספח בשפה העברית. ניתן לשאול גם שאלות 
 

פח או נס/ו סעיף מס' "דמס
 ההסכםכרז/ מכי המבמס

 שאלהה טרויפ

 
 
 

  

 
 הינה ללא עלות מכרזבתתפות הש .9

 
חברת מי אביבים  ט שלננטריאהר אתמ רזכמדון ידפיס את מסמכי הבנש מכרזלש הצעה יע המעוניין להגיצמ

 .avivim.co.il-www.mei - בע"מ בכתובת  2010
 
 שרותתקופת ההתק .10

 

להאריך ורה האופציה רה שמ. לחב"(תקופת ההתקשרות הראשונה"לן: הל) לשנה הינה תקופת ההתקשרות 10.1
( תקופות נוספות בנות 4) ארבעד עפות נוספות קות ס'מב אות חאפה שונה בתקות ההתקשרות הראאת תקופ

 בהסכם(.אם ימומשו כל האופציות  ,שנים 5)סך הכל התקשרות בת או מס' שנים ברצף אחת  שנה
בכתב ודעה בה ,ה שהיאומכל סיב בכל מועד ו/או להפסיק את ביצועו, זה םלבטל הסכ תיארשהחברה תהא  10.2

 ם מראש.מיי 30ת חולפ
 

 העהצה תשהג אופן .11
חברת מי שרדי ת המכרזים הנמצאת במלתיב 0007:-15:00' בין השעות ה-ש בימים א'יש להגי הצעההאת  11.1

 . , קומת כניסהניין אמות אירופה, ת"א, ב37ול המלך , שד' שאבע"מ 2010אביבים 
 

 

  .בלבד מכרזההצעה תוגש על גבי מסמכי ה 11.2
 

mailto:linoyis@mei-avivim.co.il
http://www.mei-avivim.co.il/
http://www.mei-avivim.co.il/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "סקי שמור"ע

 42וך מת 3עמוד 

יד קריא את הצעתו בכתב  לאמלו ליגר 4A ףבד מכרזי הכמסמאת רגילה  סההדפיס בלהדפעל המציע  11.3
 סה.  ברור או בהדפו
 

מצורפים ה םיהקבצעל גבי  מלא בצורה ממוחשבתל ש( יד'-' וצהרות הניסיון )נספחים גה את 11.4
 כרז.ולהגישם ביחד עם מסמכי המ

 
 .מכרזהמציע יצרף להצעתו כל מסמך נוסף הנדרש במסמכי ה 11.5

 
 יע.צמהי יד לם עם להיות חתומיהצעה חייביכי המסמכל  11.6

 
 .הצעת המחירטופס  ביג עלויש לחתום בחתימה מלאה + חותמת בשולי כל עמוד  11.7

 
 :פורט להלןמכ ת נפרדותוימעטפות הרמט (2)תי שב גשה תועההצ 11.8

 

          "מסמכים לתנאים מוקדמים ואמות מידה: "במקום בולט המילים וינעליה יצו - מעטפה אחת 11.8.1
 .ט להצעת המחיררפם, ירואישה לוכ מכרזכנסו כל מסמכי הה יוואלי

 

ואליה תוכנס " ריחמ הצעת" :במקום בולט המילים נווייצה עלי - מעטפה שניה סגורה ומודבקת 11.8.2
 טופס הצעת המחיר.על גבי  שגהמחיר שתו תעהצ

 

 .ומספרו מכרזכנסו למעטפה אחת מאגדת עליה יצוין שם הות יופטשתי המע

 
להוסיף תנאים, תניות, התניות, בקשות או  איןוז רכמהי פסטבים ושינוי , הוספותל מחיקותך כלערואין  11.9

או לחילופין, את ההצעה  זכות לפסול םיתקנה למי אביב גותייתכל הס ."(הסתייגויותת )להלן: "יוגוהסתיי
 .העל ידשיקבע  ויות, תוך פרק זמןגויות או להתנות את שקילת הצעה בהסרת ההסתייגיילהתעלם מההסת

 
פח נסכ עבר למחיר המקסימום הנקוב בטופס הצעת המחיר המצ"במיא הש עההצ שהגילא יוכל ל מציע 11.10

 .ת השירותירצעתו לקטגוהבמקסימום כמחיר היר חמ יחושב ,מציע שיחרוג מכך א'.
 
סר, אי בהירות או דו משמעות, או כל הצעה שאינה כל הצעה הלוקה בח תהיה רשאית לפסול החברה 11.11

 .זרכהמי כמבמסחר כל הדרישות המפורטות ממלאת א
 

 מכרזקונים ו/או תוספות למסמכי הית .12
מועד לעד  בלעדכנם בכל שלו/או  וסיף להםהו לא/ו מכרזה את מסמכי את הזכות לתקןה צמשומרת לע החברה

 ,כןכמו  .סאו פק/ל ו"ישלחו למציעים באמצעות דוא מכרזלם ושינויים בהתייחס ינועדכ הגשת הצעות.האחרון ל
 .מכרזשובות ההבהרה שניתנו במהלך הת לכת א ותהצעל ףלצרעל המציע כי מובהר 

 
 ותתיאור השיר .13

רחבי העיר תל בתבים ן לתיבות מכממוקד ממוי (חלוקה /העברהו איסוף) ממוען כמותידואר  הפצת שירותיקבלת 
 .פוי-יבבא

   מכרזבמים להשתתפות תנאים מוקד .14
 

יים. הצעה אשר לא תענה על ויסוד םייכרחברים, הף מצטסהינם תנאי  סעיף זהב כל התנאים המפורטים להלן
בכל מטעמו,  צעות אחרולא באמו, מצעעמוד בלובה על המציע . חלספת - ים להלןמהתנאים המפורט איזה

 :שלהלןים נאתה
 . 1976 -, תשל"ו םק עסקאות גופים ציבורייחוהנדרשים לפי  םיהמציע בעל  כל האישור 14.1

ות וניכוי מס אישור על ניהול פנקסי חשבונ לחברה איצלהמהמציע  ה, עלזציע בתנאי מתו של הידלשם עמ
 ם על ידוימ, כשהם חתוזרמכי הסמכלמ 'ו-ו 'ה םיכנספח ףבנוסח המצורירים צהף תר, ובנוסבמקו

 עו"ד. ידי-עלומאומתים 
 בהתאם  גשת ההצעותלהבמועד האחרון  בתוקףוען ממכמותי רישיון לחלוקת דואר  בעלהינו  ציעמה 14.2

 . 1986-שמ"ואר, תק הדווחל

בתוקף במועד האחרון  ממועןת דואר כמותי היתר להפצ  /רישיון העתק לצרף עעל המצי ,האמור תחלהוכ
 . הף זמור בסעיבהתאם לא גשת ההצעותלה



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "סקי שמור"ע

 42וך מת 4עמוד 

 
ל כבד ומוע (חלוקה /העברהו איסוף) ממוען יכמותר אוד הפצת ותירבמתן שי ניסיון בעל הינו ציעמה 14.3

 :להלןם המפורטים נאיהת

( 1אחת ) נהשב מועןמ ותימדברי דואר כ 500,000של בהיקף  אחד גוףלפחות עבור רות ישביצע את ה 14.3.1
 .2017-2020השנים ן ביבלפחות אחת מ ברציפות

 
ובמקרה של  ,מכרזהלמסמכי  ג'נספח רפת כהמצוהרה צהעל הום לחתו אציע למלהמל ע ,האמור תחכהול

 ,המציעי השירות שניתן על ידירוט של תיאור ופ הכוללת בהצהרה, כ"ל החברהנמ הרה שלהצ -חברה 
, רותתן השימועד מ ,שניתןיקום השירות מל ולכ מכרזהא שונ ירותניתן הש םלה הגופיםשל  ימהרש
  .טלפון' מסו רטי אנשי קשרפ ותברלשנתית  ותכמ

 
 על חתוםה ,יגוד ענייניםוהיעדר נ מידע תטחות, אבדיוהתחייבות לס -להסכם 3 נספחאת המציע יצרף להצעתו  .15

 .ויד

 
 לניגוד עניינים, ככל שיעלה מהתצהירים.   שחשיין נעב תכריעה דת המכרזים של החברעו

 
א מוטעה ולא והמידע שעל יר החברה נמצא שהצה תקילאחר בדע שמציעה של הצל סופלרשאית  האברה תחה .16

 לוונטי.ידע רצהיר על מהמלנמנע  או/מהימן ויש בו כדי להטעות את החברה ו

 
 ,שיון או כל מסמך אחריהיתר, ר ,, אישורסמךעתו מהצעם  יע אשר לא המציאצאפשר למרשאית להחברה 

  .הרבחה ידי-לע עקצוב שיקבן זמרק פתוך ה רחבצאתו ללהשלים את המ

 
 איכות( %30-מחיר ו %70) אמות מידה ומשקולות ,םיכלל - כרזבמ הבחירת הזוכ .17

 יותר.יקוד המשוקלל הגבוה בהנת ההצעה בעל יההת ההזוכ עהצהה 17.1
 

ביצוע מכרז בין מציעים אחדים ולחלק את בהזכייה את  לפצלאו ו/ זוכים' רשאית לבחור מס ברהחה 17.2
או שיפור מערך השרות ו/או /אמינות ור פויר מטעמים של שיתה ןיב, יםזוכ ו בין מספרממנחלק ו רות אהש

 ייני אחר.עם ענכל ט נים ו/אוזמת וחובל דהמיע חיסכון בעלויות ו/או
 

 כזוכה יוכרז, שני כשיר. הבלעדי דעתה שיקול פי על שני רשיכב רחולב חייבת לא אך איתשר כרזיםמה ועדת 17.3
 תהא רהבחה כזה קרהמב .מכל סיבה שהיא הברחל במכרז הזוכה בין ותההתקשר סקתופ םא זכרבמ

, המכרז וההסכם כל תנאיבהתאם ל השני רישכה םע תקשרוהתלהעביר את הזכייה במכרז וליצור  רשאית
 וכה במכרז. תחילת ההתקשרות עם הזשנה מיום לכל היותר בתוך 

 

לא ההסכם, או יסרב ו/או לא ימל סרב לחתום עי, זכרבמיה יזכ עתהודה ברמהח שיקבל ו מציע,במקרה ב 17.4
, תהיה החברה יאשה המכל סיבו עתצבקש לבטל היו בו רוזחיאו י תנאי ההסכם, ו עפ"יתיוחייבואת הת

"י חדש, עפ במכרז, או לצאת המכרזי העומדת בתנאצעות, הה רוגבדי ורהבאה בתרשאית לקבל את ההצעה 
בכדי התקבלה, הצעתו למכרז לא ה למציע, כי לא יהא בהודער כי יובה רה.בהחשל י עדדעתה הבל שיקול

 ל.עיל טמפורותה של החברה כע מזכורלג
 

 -ו חירמ %70 הלן:ל ה במכרז תהינה בדרך שקלול המרכיבים הפורטיםכוזהת ההצעה ירבחלאמות המידה  17.5
 .ותרה את מירב היתרונניקה לחבובאופן שתבחר ההצעה המע איכות %03

 
  :(%70) עת המחירהצ שקלול פןאו 17.6

עה הצה תרגבמסים להגיש המציע יתבקשו ז,במכר רת הזוכהלצורך שקלול הצעת המחיר לבחי 17.6.1
ת הצע פסבטו שירותהקטגוריות ם )לא כולל מע"מ( עבור ישדחבשקלים  ירמח הצעת מכרזל
 : מכרזה נספח א' למסמכיר במחיה

 
חה לנוס בהתאםנקודות,  70תקבל תר ויבלה זוה כפול מחיר( ת )כמותהמשוקלל ההצעה הזולה  17.6.2

 .זכרמב הוגשהזולה ביותר שה ההצעהי חלק X 70הנדונהההצעה :  בסעיף להלן
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "סקי שמור"ע

 42וך מת 5עמוד 

עת הצ פסטוב החודשית ותר ממחיר המקסימום לקטגורית השירותי החיר גבומ ישגלא ניתן לה  17.6.3
 חירכמם יחושב מחיר המקסימו רוג מכך,. אם מציע יחמכרזסמכי ההמחיר בנספח א' למ

 גורית השירות.קטצעתו לבה
 

 :(%30אופן שקלול רכיב האיכות ) 17.7
 

רונות על יתה ה את מירבצמלע במטרה להבטיח תריוב המתאימה לת ההצעה הבחיר עלט תחלי החברה 17.7.1
 הלן:שלבסיס אמות המידה המפורטות בטבלה 

 

משקל  מידהת מא
 אופן הניקוד תיאור בנקודות

חוות דעת 
 מליצים/מ

)כולל  ותלקוח
 ם(יביאב מי

ו/או ל מס' ממליצים חברה ינהל שיחות מוהה מטעם צוות הבדיק 10
 ירות מהמציע.ת שקיבלו שלקוחו

יקול ם לשתאהב תןנהציון יי
 ההחבר שלי הבלעדדעתה 

 '.נק 10 לש מקסימוםל דעו

 
 שין אייואר
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 /סמנכ"ל /)כגון: מנכ"ל נציגות בכירה מטעם המציע תגיעאיון ירל
 .(וכו' וח מיועדלקק תימנהל , בעלים

נושאים , את התייחסותו לבין היתר ,ציע להציגיידרש המבריאיון 
 הבאים:

 כפי נשוא המכרז יםבמתן השירותיסיונה גת החברה ונהצ .1
 .יםתנו על ידם לגופים אחרשני

  .קוחשמש כמנהל תיק להמיועד ל וצעהמ דהעוב .2

הצגת תכנית עבודה לניהול וביצוע השירות בצורה מיטבית  .3
 .'וכוניהול בקרה ולת ור החברה, הצגת יכולות מערכעבו

קול בהתאם לשייון יינתן צה
 החברההבלעדי של דעתה 

  .ק'נ 15ועד למקסימום של 
 וןאיהרך הלבמ יובהר, כי

מתן נו בוסיינת א יציג ציעהמ
ואת  מכרזה נשוא ותשירה

יועד מנהל תיק הלקוח המ
  .מטעמו

מות רשהת
 כללית

 מהמציע
5 

 רמטרים כמפורט להלן:פלדה זו יינתן בהתאם לאמת מיהניקוד  
, ותביצע את השיר ל אילו גופיםמוו של המציעמהות הניסיון 

אחר ושא כל נו ISO ניתק,  BDIבהתאם לדו"ח  איתנות פיננסית
 .רההחבת עי לדונטלור ראש

המציע מהתרשמות כללית 
 5של  מלייסד מקוקיבנ מזכה

בהתאם לשיקול  נקודות
 החברה.של  עדיהבל דעתה

ידה זו במסגרת אמת מ
לא אך  ,תהא רשאית החברה
 במשרדייור ע סלבצ ,מחויבת

 .וכ"ויע המצ
לצורך ניקוד אמת מידה זו 

 .ציעיש להגיש את פרופיל המ
 העשי וזה מידלאמת  הניקוד

מציעים לאתי השוו חסגם בי
 .אחרים

 תהצעוה תלבים בבדיקשה 17.8

 : ותיקת ההצעבדב ראשון שלב 17.8.1

 בתנאי הסף.ע המצי מידתו שלתיבדק ע - הילתח

התאם לפירוט ציון משוקלל ב ומתן האיכותן בדיקת קריטריו לבבתנאי הסף יעבור לש מדשעמציע 
 .לעיל 17.7עיף בס

  

 :כותאיה ניטריוקרי קתן לבדישוראשלב 
 .תוהשיר  עביצויע להמצ לי שקצועניסיון מ בורקוד ענימתן 

 
 :תהאיכו ניריולבדיקת קריט שנישלב 
בור וניקוד ע וןאית רריכחר עאלכות ניקוד אי, אביבים( )כולל מי לקוחות יצים/חוות דעת ממל ניקוד

 יקה מהמציעים. רשמות כללית של צוות הבדהת

 וןצי אשר צעה. התת אפשריוודונק 30 ךותמ ותודנק 9.51  ואה העצהל מלימיני וקללכות משיון איצ
ברו את ציון עים אשר עמצי. הההצעותבבדיקת  השני בלשלור עבשלה נמוך ממנה, לא ת יכותהא

 .לשלב השנימלי יעברו כות המשוקלל המיניהאי
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "סקי שמור"ע

 42וך מת 6עמוד 

 .ודיר, ומתן ניקמעטפות של הצעת המחת התיחב פשל : בבדיקת ההצעות שנישלב  17.8.2

של קלל יון המשול הצשקלועל ידי שב להצעה יחו פיהסוד וקיהנ :תוצעהה תקדיבב ייששלשלב  17.8.3

ההצעה הזוכה  יהיה הגבוה ביותר תהאה המשוקלל הצעה שציוניר. הציון המחת והאיכוי קריטריונ

  .וחדיםחרת מטעמים מימכרזים קבעה את הלא אם ועדא

 

 עתר. המצילה ביווזה עהצהב זיםרכהמת עדו חרותר, תביתי הצעות או יון בניקוד בין ששל שוובמקרה  17.8.4

  ף זה.געת לסעיהנו טענה על כל ותרמו

 ות ההצע קתאופן בדי .18

 והמציעים הצעותקת הלבדיהיעזרות ביועצים חיצוניים(  בות)לרה מטעמ צוות תמנהם עדת המכרזיו 18.1
  ."(צוות הבדיקה" )להלן:

 
יע וכן ידי המצ עלל עפמואו  קחזמוה ר,אתתקן או ממשרד, מפעל, יהיה רשאי לבקר בכל  קהבדית הצוו 18.2

 צעים.מורותים היאו לש למציע ו ביחסידע מבל כל ולקקש בל
 

קה או לא צוות הבדישיתף פעולה עם  סברה שמציע ההצעה לא הצעה, אם ית לפסול כלתהיה רשא הברהח 18.3
 ע, כנדרש.מסר מיד

 
או  עצימ ותאואם  ,תריוב להזונמצאה ה יתברר כי היאבהצעת מציע אפילו בחור שלא ל שאיתהחברה ר 18.4

חברה שהוא ו לשהיו לו אות ת קודמיוהתחייבויות חוזיסודית  הפרהפרו ה, הה בליטל שעה שהוא בחבר
זה, ובלבד  מכרזמו להגשת ההצעה ברונות שקדך חמש השנים האחבה, כלפי החברה, במהלעל שליטה ב

 אותה הפרה.רה בנוגע לב מהחבעה בכתלו הודסרה שנמ
 

אחר עם כל הסכם או /כם ואו ההס/ה ות של החברשרוהתקה או רזמכה רתמסגב כיר ביס שדעורר חתה 18.5
ביצע  נגד החברה ו/אומעורב בביצוע תרמית כע או היה או ניסה לבצביצע  מטעמו מי ו/או עיצמברה הח

 עוו לביצאבמקרקעין ו/ רותים ו/או לעסקהמתן שיו/או לרתו ספקת טובין או למכיבקשר לאה פלילית עביר
בכל ל או לבטלפסול את הצעתו  עדי,הבל עתהול דשיק פי-על שאית,תהא ר הרבחה ,הברהח רועבה ודעב
 פי העניין.ת עימו, לאו התקשרו ווא את זכייתהשן זמ

 
 ן.י דימשא ומתן מותר על פעים, כאשר ניהול תן עם מצירשאית לנהל משא ומ החברה 18.6

 
 הארכתןפקיעת תוקף ההצעות ו עדמו .19
 

 צעות.ת הלהגש האחרון מהמועד םמיי 120 ינוה ותצעההף וקת פקיעת מועד 19.1
 

 ת תוקפן. ני מועד פקיעלפט לגביהן חליות ולהצעמתחייבת לשקול את ההנה אי ההחבר 19.2
 

  רההחב תהיה ה הזוכה,ההצע בדבר החברהטה של מועד ההחלהיה ופקע תוקף ההצעות שהוגשו לפני  19.3
 .םהתיצעוה קףתות רכהאבבקשה ל למציעיםפנות או ל מכרזהלבטל את אית רש

 
ע ציהארכתה. מב לאו לסרע תוך המועד שנקבלהאריכה שאי ו, רקף הצעתתו יך אתקש להאריע שהתבצמ 19.4

  .רזכמהתף בהמשך תא ישכמבוקש, לעל הארכתה  לחברההצעתו או לא הודיע  ך את תוקףשסרב להארי
 

 ביטוחים .20

ים תאם לתנאה בהשיזכ פקסה דיי עלים חויטב םויקל ברהת החורישדופנית למשומת לב המציעים ת 20.1
וחי יטב שורם אילהסכ 2 מס' ח", ובנספסכםהה -' חח ספלנ")אחריות וביטוח(  14 עיףם בסהמפורטי

 ."(וחים הנדרשיםיטהבו/או " "דרישות הביטוח)להלן: ""( הספק
 

 .הלןללעיל ו 20יף כאמור בסעביטוח הישות רמוד בדעש לידריהזוכה  הספק 20.2



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "סקי שמור"ע

 42וך מת 7עמוד 

 

 לפי השירותים מהות ואת וחיטהב תוהוראו שותדרי את טחיובמ דיעתיל אביהל ביחיתמ הצעהה שיגמ 20.3
 כל את עבורו לערוך התחייבות ממבטחיו בליק כי בזאת ומצהיר לואןבמ וההסכם זמכרה מכיסמ

 ולהלן. לעיל רטכמפו הנדרשים חיםהביטו

לא  רהחבה ידיב דקיפולה םכסההו זמכרה כיבמסמ הנדרשים הביטוחים את לבצע תחייבהצעה מה ישמג 20.4
פי תימת ההסכם, לח עד למועד אותחילתם ל כתנאישירותים ות ומתן הודוע העבלת ביצוחיחר ממועד תיאו

 בטח.תום כדין על ידי המכשהוא ח המקורי( )בנוסחו הספקאישור ביטוחי להסכם  2ם, את נספח המוקד
 

לא  לחברהא להמצי כהזוה עיצמה ביחימת ,ורכאמהחתום  (2פק )נספח סהמצאת אישור ביטוחי ף להבנוס 20.5
)להלן:  הנדרשות ביטוחה פוליסותמ יםתם העתקילותים וכתנאי לתחתן השירת מתחיל ר ממועדוחיא

 ביטוח"(."מסמכי ה

 
 המועד ובתוך תהרולהב יהפנ תבמסגר להעלות יש וחהביט דרישות לגבי תייגותסה כלמובהר בזאת כי  20.6

 און/ יטוחבה ישותרדלח ו/או הביטו הוראותל ותיוגיתיהס הלנקבתת אל הההצע שתהג לאחר. לכך שנקבע
 למסמכי הביטוח. 

 
ח ו/או ו מהוראות הביטוהסתייגויות ביחס לאיל יים ו/אושייערכו שינו כי ככלפורש במאת ר בזבהמו 20.7

ב ח המחיילם מהן והנוסי הספק, החברה תתעעל יד שנמסרוטוח ו לאיזה ממסמכי הבירישות הביטוח ו/אד
 ם.יהההסכם ונספח, מכרזה כיסממל ףורשצ חוסהנ וינה

 
נספח לרבות  הביטוח, ריים של מסמכיהעתקים מקו אתאי המצ שלבמקרה הר בזה, כי ק מובפס סרן הלמע 20.8

מהמציע  נועלמ איתרשא תההחברה , חי המציעעל ידי מבט כדין חתום ,פקהסאישור ביטוחי  -להסכם 2
 רש.נדכ ור החתוםהאיש הצגת יא לשב םיותירשה ןמת וא/ות ע עבודוביצו ד תחילתאת מוע הזוכה

 

, מסמכי הביטוחת אי המצא במקרה של, כי אתמובהר בז ל,לעי 20.8 ע מהאמור בסעיףבלי לגרוומ בנוסף 20.9
את זכייתו  ו לבטלזה ו/אהחו ע כמי שהפר אתבמצי לראותברה רשאית חהתהא ל, לעי 20.8כאמור בסעיף 

 .מכרזב יעמצשל ה
 

 לש וחותמת בחתימה אלא חיםהמבט ידי על ייחתמו טוחהבי כימסמ יכ ישהרד ןיא תועצהה תהגש לבשב 20.10
 ייםיסווהכ התנאים, הנוסח לגבי הסתייגות להם ואין יוחטמב עם בדק כי המציע ורשיא המהווים ,המציע

 .הנדרשים םייטוחיבה
 
 

 אהתה רבחה ו.נאילת הסכמלאישור ה בותבראשי תי םא חתוועם ההצעה כשה סכםאת הה חזיריש לה 20.11
 .זהאי ים תנלא קיש יעל הצעתו של מצסות לפרשאי יהתה

 

 .בו את המציעיםיייח להסכםוהנספחים  כםההסתנאי  20.12

 
 מכרזמציע הזוכה בבות היחיהת .21

 

ביצוע נותו לרגתאה אתיסיים , רזמכביה על הזכיה ברודעת החמסירת ה ממועדמתחייב כי  במכרז הזוכה   21.1
 רה.חבה רצונה המלא שלות ביעלש לאמ אופןב ותשרה צועלביכן יהיה ערוך ומו, והשירות

 

 את המסמכים הבאים: ההזכיי על מים מיום קבלת ההודעהי 7תוך  מציא לחברהלהייב מתח מכרזבכה הזו   21.2
 

 .וי חותמתיובל הם הזוכטעמ מהיהחתשי מור דיעל י חתוםסכם ה 22.2.1
 

כו רנער "( אשיטוחי הבמסמכ" להלן:) הספק יוחיטב סותולילפ תים של התוספווריהעתקים מק 22.2.2
   וח.ישות הביטלדר התאםב

 
 .בטחי המציעין בידי מכד , חתוםבהסכם 2לנספח  נספח ביטוחי בהתאם 22.2.3

 
טל לב ותזכ הברלח קנהת שרא וכה,יע הזהמצ הותית מצדהפרה מ אי חתימה על הסכם, כנדרש, יהוו 22.2.4

 .האת הודעת הזכיי



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "סקי שמור"ע

 42וך מת 8עמוד 

 
של דית תהווה הפרה יסות שרולת ההתקלפני תחי מנהל תיק הלקוח שנבחר ע"י החברהחלפת הכי  מובהר    21.3

  הסכם זה ותקנה לחברה זכות לבטל את הזכייה.
 

  מכרזהיטול ב .22

את זכות לבטל  השומרת לעצמרה החב, דיןעל פי  רזמכהלבטל את ה החברת שאיר בואחר  הקרמ כלוסף לנב
 , כאשר:מכרזה

 
 .מכרזה במסמכי רטותהתנאים המוקדמים והדרישות האחרות, המפו עונה על כל אחתרק הצעה   22.1

 
 .הזוכהת ההצעה או בבחירו/ או בניהולוו/ זרכמב ם פגםקייתה כיה צאמ ברההח 22.2

 
 ת במסמכיםוות המפורטדרישב ואו/ טרמפב ותטעשנפלה , מכרזהכי מסמאת וצה לאחר ,רהחבל התברר  22.3

סו על בוס ישות אלואו שדרו/ מכרזהאו ממסמכי ו/מהמפרט  יותמהותות דריש ו/אונים מטו נתואו שהושו/
 .יםלמש יבלת ואו/ םייתונים שגונ

 
 .רזכמהול יטב רהבחה עתלדק, צדיהמ החברה, באופן או השתנו צרכיו/ בותסינ ויינש חל  22.4

 
ל עסקי הגבן המהווה פעלו באופ ואו/ או מחיריםו/עות צתאמו החלקם,  או יעיםצח שהמנילהבסיס סביר  יש 22.5

 או עבירה על חוק כלשהו.ו/
 

 בנסיבות המפורטות לעיל. זרכמה ביטולל שרהקהו בלשציע כלמכל פיצוי לתשלום  איתאחר אתהלא  החברה 22.6
 

  הייזכעת הודאו ביטול זכייה  .23

 ר:שכא ,בין היתר יה,ת זכיהודע אוו/ת לבטל זכייה לה זכורת ומש ברהחה 23.1
 

 .החברהצעה כנדרש, או לא אושרה על ידי בומה לא ההדגגמת השרות ונדרשה מהמציע הד 24.1.1
 

 התחייב בהצעתו.ם להם ניזמה ובלוחים שלבפי ה נות עלרגותיו להתאתחייבויד בההמציע לא עמ 24.1.2
 

ידה, ה בלו היה, איטתחלל היה משפיע עה אשר כנה,ות , אוהעהצה ,עמציל הע עקיבלה מיד הברהח 24.1.3
 בהתקשרות. טה בדבר זכיית המציעללפני ההח

 
 .שנדרשו, ות הזמניםפי לוח , עלע, יוכל או יהיה ערוך במועד לביצוע שרותיר, אם המציסבקיים ספק  24.1.4

 
 .מיתתרע וצביר לסבי ספק יםקי 24.1.5

  
 הודעתקשר לבהו ם בהסתמך על אק שנגרנז כלן בגי ,עצילמי יצול פם כלתשלואחראית  לא תהיה החברה 23.2

 אמור.בכייה, שבוטלה הז
 

מן רק ז, או בתוך פמכרזבתוך פרק הזמן הקבוע בתו על ההזמנה ימו/או אי חת מכרזצעתו לחזרת מציע מה 23.3
 .ייןוענבר ד ת הסכם, לכל(, יהוו הפרמכרזבזמן ק פרע קבלא נאם )ב רזכמה בית הזכידעממועד הו סביר

 
 בחירתה: יפ-עלת, זכו הברלח הזכייה, תקנההודעת או  הייהזכ לוטיב 23.4

 
)לרבות שוויין של אופציות, הכלולות  רזמכצעתו בוי המשו 5%ר של צוי מוסכם בשיעות פיללקב 24.4.1

 פין;לו(, או לחימכרזי התנא בהצעה, על פי



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "סקי שמור"ע

 42וך מת 9עמוד 

 לע מהתיי החנפל אםן בי, להמו העקיפים, שנגרקים הישירים וכל הנז יןבג, יןעל פי דוי פיצת בלקל 24.4.2
 יותיו על פימציע בביצוע התחייבוהנה ובטרם החל הזמעל ה חתימהה חראם לא ה, וביןההזמנ

 ההזמנה.

 העסקיים  ה על דיני ההגבליםירשמ .24

כי למסמ 'ו כנספח, המצ"ב זרכמ וםיאואי תים סקים העיההגבל ניירה על דימבדבר שרה הצהיצרף להצעתו המציע 
 םהגבליל דיני הע עהמצי שמירתי לאבשל חשד  הצעהאת הל פסול ותהזכ תאה צמלעומרת ש רההחב .מכרזה

  .רשמוייש מנימוקיםהעסקיים 
 

 וכההזבהצעה  וןעי .25

 סופיתה החלטת ההור תוצאדבההודעה ב ד מסירתמועימים מ 30יהיה רשאי, בתוך  מכרזבמציע שלא זכה  25.1
 :למעט, 1993 -שנ"גהת ם,זיהמכר תובח ותתקנ( ל)ה21סעיף בהתאם ל מכרזבמסמכי העיין ל ה,ברהחל ש
 
סחרי או מ לחשוף סודלדעת החברה  אשר העיון בהם עלול האו ההצעה הזוכטה ההחל ים שללקבח 26.1.1

 .יבורצטחון הביכלתה או בלה, בכלץ שועי, או לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החומקצ
 

ת ונות שיושרת אפופלוח נתבחיות לרבשפטי לוועדה, ה במסגרת ייעוץ מנערכש יתפטמשדעת ות בחו 26.1.2
החלטות ובעים מקבלת סיכויים וסיכונים הנ זים, או הערכתמכרעדת השל ווה טתפעולה או להחלל

 .ר בהליכים משפטיים עתידייםמוכא
 

ת עיון בהצעתו כוז תןלמת דוהתנג לו שישציע מדין,  פי-על מכרזבמציעים ת ללאור זכות העיון המוקני 25.2
ים חלקאת ה לסמן רשנדעה, כלול בהצ עתושלדו, שלי קצועמ אוי חרמס סודשל אה או בחלקה בבמלו

 .ןיוים לחיסקים הרלוונטיעתו ולציין את הנימוצהחסויים בה
 

 יחשבוון יסים לחיהנימוקם ינו לגביהלא יצו או/חלקים בהצעה אשר לא יסומנו על ידי המציע כחסויים ו 25.3
ם חלקים ר אלברדי כ יעלמצ תופנל בתחויה מאינמותר. החברה  נת המציע העיון בהםחימבש להכאכ
 .וינו בהצעתוון, במקרה שאלו לא ציהנימוקים לחיסאת ו/או ויים חסו הצעתב
 

 ,החברהל המכרזים שת ועדת מכובר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הינה בסההחלטה בדה בכל מקר 25.4
 ויים. ציין אותם כחסשהמציע ם קיחלם לחשוף גית רשאאשר 

ע אשר יהזוכה לכל מצ העצרי ההת מחיא תושאית לגלהיה רברה תהח ה,צעבכל ה רמוהאת למרוו קרהבכל מ 25.5
 .מוריבקש גילוי כא

 
 ם לאלה אשרמקבילים הא זכאי לעיין בהצעת מציע אחר, בחלקיושתק מלטעון כי הומו יה מנועמציע יה 25.6

 .עתוהצים בסודיסומנו כ
 

 .מע"מ כולל ₪ 350 סךה בחברם לבתשלו תניתמו תהאן כאמור לעיל, יוע ותזכן מת 25.7
 

בדוא"ל  ש והתקשרויותנה בכתב אל מחלקת רכפמפורט לעיל, יכ ןהעיו זכות את שוניין לממהמע מציע 25.8
linoyis@mei-avivim.co.il התיענינ. פניות טלפוניות לא. 

 
מהצעתו ידאג מציע המעוניין בעותק  .זרכמלשתה ר הגאחתו לבהצעלעיין ע ר למציתאפשלא  רההחב 25.9

 .מכרזלתה גשה םטרו ברשות הצעההק עותרת שמיל
 

הנובעים ממנו הינו  ו/או עילהזה ובכל טענה  מכרזניין הנוגעים לעויון בכל דבר לדי יחודט היויפשהמקום  25.10
 .שפט המוסמך במחוז תל אביבבית המ

 
 

 --ה צעמכי ההמסת לכרוך א נא לא --



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "סקי שמור"ע

 42וך מת 10עמוד 

 
 --ם דו צדדייבדפים מכי ההצעה מסת א ישנא לא להג --

 רחיהמעת הצ סטופ תא ישהגיש ל --
 תומהטפה חמעב

 – כי המכרזסמממ נפרדתו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "סקי שמור"ע

 42וך מת 11עמוד 

 רצעת המחיטופס ה -רזלמכ ספח א'נ
 יפו-ביבאל ברחבי העיר ת ממוען דואר כמותי הפצת שירותילקבלת  20/945מס' פומבי דו שלבי  מכרז

 
דת עטפה חתומה וסגורה נפרר במופס הצעת המחיט אתש יש להגי

 ממסמכי המכרז
 

יחידת  ותרשיה גוריתטק
 מידה

ת כמו
 עתוצממ

 שוערתמ
 נהלש

מקסימום מחיר 
בש"ח ללא 

ה דליחימע"מ 
 (1)חת א

 מחירהצעת 
ע"מ ח ללא מבש"

 (1)ידה אחת יחל

)כולל  ועןממ דואר כמותי וקתלחלעריף ת
 לשתבים מכ לתיבותאיסוף מבית הדפוס( 

-יבברחבי העיר תל אבביבים ות מי אוחלק
 (כםהסה) 'טנספח במפורט בהתאם ל יפו

 כי המכרז.מסלמ

 ₪ 0.6 1,450,000 דהיחי
 
 

__________ ₪ 

 
 בושחוג מכך, ישיחר יעצמ .לעיבטבלה לחיר המקסימום הנקוב מר למעבא צעה שהיהלא יוכל להגיש  מציע 

 .ותירשהטגורית לקו ם כמחיר בהצעתהמקסימויר מח

 

 יחולו על הספק , הןהמכתביםמיון בגין  דפוסמצד בית בית ה עלויותככל וישנן מובהר ש .  

 
 םיפייהספצליכים תהב תרבומעוו עיצומענה מקיתן יתיק לקוח צמוד אשר  הלמנקצה עבור החברה הספק י. 

 
 
 

עמציה שם  תאריך עהמצי חתימת        ציעת המחותמ     
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 זרלמכ 'בספח נ
 
 

 : "החברה"(ןלהל) מ"בע 2010ים י אביברת מחבד בולכ
 ותמחלקת רכש והתקשרוי

 אביב-לת
 .,נ.ג.א
 
 

 20/954 'סמ ישלבו ד ימבפו זמכרן: דוהנ
 קיום ההצעהבות לייהתח

 
ת הכלולים שוריות והדי, התננאיםהתל פי כל ע זמכרא הות נשוירהשאת ה ים בזה לספק לחברמציעאנו  .1

 ם במו"מ.הילעכים חירים שנסיל, או במעל יםרטוהמפ םיכים אלה ובמחירבמסמ

 ת.הצעולהגשת ה ד האחרוןשים מהמועודח שההצעה זו תפקע בתום שלו .2
 אמור לעיל.פקיעתה, כ לפני תאריך וללביט נתיתננה אי זו עההצ .3

בזאת  ים/מאשר/ים ומצהיר מחרת, הח"אהתאגדות  לכות או תפוש ה,חבר שת בשםוגמ בכל מקרה שהצעה .4
 ם.מיחות זה ולחייב את הגוף בשמו הם העצהמסמך  חתום עלכדין ל כיםמסומך/ממוס םהשהוא/

 רותים.יש ן/טובי  להזמנת החברהצד מ יבותיתחה םמשו רזמכהי מכמס ה עלצם החתימי אין בעוע לנו כדי .5

ר מואן היגבים כנגד החברה או מניעת רווח יםין פיצויגת תביעה בכוו כל זלניה תה ולאן לנו איי אנו מצהירים כ .6
 ל.ילע

ם, השת אן יילצאחר, יש תאגיד ו א רשומה תפוותש הינו חברה, של המציע.  אם המציע קיומלא ומדין שם יש לצי .7
 דין.כ שםרשנ כפי

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שם המציע
  - (ידאגרשום את שם התא תאגיד יש ל)אם המציע הו

  - יעהמצכתובת 

  - לפוןר טפסמ

  - יידלפון נמספר ט

  - פקס פרמס

  - שומהות רתפשו /.פ. ח רמספ

  - (EMAIL) לכתובת דוא"

  - מס' עוסק מורשה/ ת.ז

  - לבירוריםיש קשר א שם

  - יךתאר

  - הימחת

  - וידותפק תםחוהשם 
 

  - ע הינו תאגיד(חותמת )אם המצי



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "סקי שמור"ע

 42וך מת 13עמוד 

 02/954לבי מס' ש דופומבי  רזלמכ 'גספח נ
למכרז )ניסיון מקצועי( וניקוד אמת המידה לנסיון  3.14בסעיף נאי הסף עבור עמידה בתן על ניסיורה הצהס טופ

 למכרז 17.7.1אם לסעיף מקצועי בהת
 

  14.3 יףסעבסף י הבתנא עמידהך ורצל .1
 

ם נאיל התכבד ומוע (חלוקה /העברהו איסוף) ממוען יכמותר אוד הפצת ותירבמתן שי וןניסי בעל הינו ציעמה"

 :להלןהמפורטים 

בלפחות  ברציפות( 1אחת ) נהשב מועןמ ותימדברי דואר כ 500,000של בהיקף  אחד גוףלפחות עבור רות ישביצע את ה
 .2017-2020השנים ן ביאחת מ

 
 ________________משרד/_ של חברת__________כ_ש משמ, _____________מ ______ני הח"א .2

 _. __________________.פ/ע.מ "(,   חהמציע)להלן: "
 

 לתת תצהיר זה בשם המציע."ל, הנני מוסמך נמתוקף תפקידי ה .3

 
 'מס

בוצע  וורשם גוף עב
 השירות

 ותרתיאור השי
 

 ישודחות שנו
העבודה וע ביצ
 (דריקלנ)

 
 ארדו של שנתי ףהיק

 עןוממ כמותי

 ףואיש קשר בג טיפר
רות ע השיבהם בוצ

 (רישי ןטלפושם ו)

1. 
 
 
 

  
  

 

2. 
 
 
 

  
 

 

3. 
 
 
 

  
 

 

4. 
 
 
 

  
 

 

5. 
 
 
 

  
 

 

6. 
 
 
 

  
 

 

7. 
 
 
 

  
 

 

8. 
 
 
 

  
 

 

9. 
 
 
 

  
 

 

10. 
 
 
 

  
 

 

 
 

 ע יצמהמת חות  חתימת המציע  מציעה שם  יךתאר
 תאגיד( רה שלמק)ב
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 זרמכל 'דח ספנ
 

 ביםאבימי חברת ו תל אביבת יירישל ע תיוונעיר יב, חברותתל אב עירייתעם ה דובעביסיון ה על נרהצהטופס 
 20/945 דו שלבי מס'מבי מכרז פובמסגרת 

 
 

: לןה)ל __________________ של חברת_____ ______משמש כ_________, ___________"מ __אני הח .1
 ____. ____________.מ ___ח.פ/ע   יע"(,מצ"ה

 

 ע. מצים הת תצהיר זה בשלתהנני מוסמך  ,לנ"קידי הוקף תפתמ .2

 

גוף בהם /שר בחברהאיש קפרטי  כספי  קףהי יצוע ב תשנו וף ג שם 'מס
 (וןטלפו שם)דה וצעה העבוב

1. 

 
 
 
 

 
   

 

2. 
 
 
 

   

3. 
 
 
 

   

4. 
 
 
 

   

5. 
 
 
 

   

6. 
 
 
 

   

7. 
 
 
 

   

8. 
 
 
 

   

9. 
 
 
 

   

10. 
 
 
 

   

 
 

 מכרזהוא נש עבודותא רק בג שהוא ולדה מכל סוויון בעביסבנ וברי מדהר כיוב . 
 
 

        
 חותמת המציע   המציעמת חתי  ציעשם המ  תאריך

 גיד(תא של קרה)במ
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 רזלמכ' הנספח 
 

 (,גניםוהאים חת תנטהבון ידא כשלה קסעה ורסיא)זרים  ק עובדיםם לחוהיר בהתאצת
 1987 - ז"התשמ ,וםמיניכר מוק שובהתאם לח 1991 - א"התשנ

 
 _____________רח' ____ מ__________ת.ז. _' מס ______הח"מ ________י אנ

 זהב ירן, מצהא אעשה כאם לם בחוק עיבום הקונשיאהיה צפוי לע יאמת וכר את ההיצהעלי ל לאחר שהוזהרתי כי
 :לקמןב כדתכב
  
 .ובתי הם כאמור לעילהזהות שלי וכת עודתמס' ת י,מש .1

 

 רזכמ  _ לצורך_______________ רהחב __ מס'_____________  בשם חברת /י ר בשמהיתצ י מגישנא .2
 ."(החברה")להלן:  בע"מ 2010ביבים עם חברת מי א 459/20רו ספשמ

 

ם, פסק/י דין חלוט/י האמוררה החבה לא / יה אלזיק לעב כלד נגה או כרה האמורהחב די / כנגדאו כנגלא הוצ .3
ור העסקה זרים )איס עובדיםק חו לפי 2002ובר באוקט 31 לאחר יום ו, שנעברותירבי עמשת יותרהמרשיע/ים ב

עד למו , עד1987-"זהתשמחוק שכר מינימום,  או לפיו/ 1991 - התשנ"אוגנים(, תנאים ה ן והבטחתא כדילש
 .רהבחה רות עםההתקש

 

 -ין לחלופ
  

תי ביותר מש ן חלוט/יםיפסק/י דב נועורשרה ההאמוה אלי / אל החברה ה וכל בעל זיקרוהאמ החברה / יאנ
ם יאטחת תנין והבכד אסקה שלאיסור העם זרים )וק עובדילפי ח 2002קטובר באו 31יום לאחר  רועבנרות, שעבי

רונה לא חאעה ההרשה, לםו; א1987-זתשמ"ה ם,מונימיק שכר ה לפי חועבירו/או ב 1991 -א הוגנים(, התשנ"
 .ותשרקההתועד ני מנה האחרונה שלפהייתה בש

 

  ה:יר זבתצה .4
  

ד אח ,ני אדםוא חבר בם הספק ה( א2ק; )י הספדשלט על ישנר בני אדם ( חב1): להאאחד מ כל -"בעל זיקה" 
ו מהותב מהו, דןיהענילפי  ,יותפשוו ותיו אבעלי מנירכב ני אדם שהחבר ב ו; )ב(ל השליטה בעב: )א( מאלה

( )ג הספק; ותו שלחומי פעילבמהותם לת ם דומיםאדה יבנ חבר ו שלותחומי פעילות ב כאמור של הספק,כרלה
 -מהותית  הטלט שלידם שנשא ינחבר ב הספק הוא( אם 3) העבודה; ם שכרוספק על תשלראי מטעם המי שאח
 ק. בספ טלשוש מיי ית בידיטה מהותט שלר, שנשלאחם י אדחבר בנ

 

 .1981 -ישוי(, התשמ"אבחוק הבנקאות )ר המעותכמש - ה"טשלי"
 

 ם.י האדנבר ביטה בחל אמצעי שלסוים שמ וגסיותר בה רבעים או שלוששל  החזקה -תית" ומהה ט"שלי
 

 .רזמכהצעה לשה ההוג עד בוהמו -זמכרהצעות במכרז; ב להגשת האחרוןד עוהמ-כרזבמ -תקשרות" ד הה"מוע
  

  .תי אמצהירת כןוות יתימחתן הלל י,שמו זה .5

 
                                     

    
 רימת המצהיתח  תאריך

                                                  
 החתימ אימות

 
 ב'ג/__, מר____________ב _משרדי ___, ב____ד ____פני עו"הופיע ב  ________ביום  הנני מאשר בזה כי

 ה להצהיר/וכי עלי ה/יותזהרי שהואחרות _________, י / בעל תעודת זהשיפן אבאו לית /וכרמה__, _________
הנ"ל  ירהצנות התה את נכון, אישר/ה/תעשה כא יעשלם בחוק אם שים הקבועיי לעונפוצ היה/תהיוכי יהאת האמת 

 עליו. וחתם/ה
 

    
 החתימ  חותמת
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 למכרז' ו פחנס
 20/459 'מס מכרזיאום י תאוים סקיעה יםלגבהה ידינרה על מיש ברבדה הצהר

 
 ן:  קמדלכ בכתב מצהיר________, ת"ז ______ ____ מספר_________ח"מ _אני ה

 

 לעיל. הם כאמור ת שלישמי ומספר תעודת הזהו .1
 

י מ רתשל חב מכרזב( "יעהמצהלן: "גיד( )ל_____ )שם התא_______חברת בשם  זה ירתצה אני מגיש .2
)להלן:  459/20 מכרזר מספ, פוביב יל אעיר תרחבי הבממוען מותי דואר כ צתהפתי ורישל ,מ"עב 2010ים יבאב

 "(.מכרז"
 

 ליו. התאגיד ומנהשם זו ב הרההצ תום עלמוסמך לחי אנ .3
 

 נידיו 1988-"חשמהת ההגבלים העסקיים, וקח אותניגוד להורו בעלפ טעמו לאמו ו/או מי הליהמציע ו/או מנ .4
 ך לא רק(:)א זה ללבכ, ומכרזב"(, בקשר להצעתם םקייים העסההגבל נייד" :ולעיל ם )להלןעסקייההגבלים ה

 

 ו מנהליו ו/אי המציע על יד הוחלטום בהצעה זו יעיר מופאש וסףרכיב נת וכן כל מהמחירים ו/או הכמויו
ע ם מציזה או ע מכרזב חרא עימצ עםר שיעצות, הסדר או קהתילא ל ופן עצמאי,בא מועטאו מי מ/ו

 במשותף( . מציע למעטזה ) זרכמבר חאיאלי פוטנצ
 

  כל אדם עת לידי שהוכל באופן ו לא הובאואו כל פרט אחר המופיעים בהצעה זו/ יותמוהכהמחירים ו/או
ת והציע הצעציאל לפוטנ יש לואו תאגיד אשר  םדאפני כל בזה, או  רזמכבע הצעות שר מציאגיד אאו ת

 ף(.ציע במשותמט מע)ל הז מכרזב
 

 ם ו/או כמויות ו/או כל ירימח אוו/יו מעורבים בתיאום הצעות ה מטעמו לאמי  אוו/ ליוהאו מנ/המציע ו
יע אחר צל ידי מת עוגשלהצעה המבנוגע ובין  תםנוגע להצען ב, ביהז זמכרבגשות בהצעות המופרט אחר 

 תנהגותו/או ה עסקי ווה הגבלהמה פןאוב ולא פעלו ,זה מכרזשר עם קשוק בלוקת זה, ו/או בח רזכמב
 .זה, ו/או לא ניסו לבצע אחד מאלו רזמכ רתסגם דיני ההגבלים העסקיים במעקנה אחד לה בעוה נשאי

 

 של מציע  ואר, ע אחיהצעה של מצעל להשפיע  א ניסויעו ולטעמו לא השפי מאו מ/ו והליאו מנ/המציע ו
לא חר שא ליאנציטציע פור או למע אחיצגרמו למ אל אוו/ וסיא נל זה זה, ובכלל מכרזבחר, אלי אפוטנצי
 זה.   מכרזבצעה ה להגיש

 

 מציע או עם עם שהוא כל ריםין ודבהסדר או ד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבותיע המצל ש הצעה זו
 .(במשותף עלמעט מצי) זה מכרזבלי וטנציאמציע פ

 

 אים:תמום הבמק vיש לסמן  .5
 

ל רשות ת חקירה שחתצהיר זה מת תתיח דמועבמצאים יו לא נובדע ותיו ו/אוימני עלב ואו/ יוהלנ] [ המציע, מ
 ;מכרזשד לתיאום בח ייםסקהעההגבלים 

 

 ט:אם כן, אנא פר
 

______________________________________________________________________ 
 

 יעל דינעבירות נות בנים האחרושה בעארב ועורשה לא ויו ו/או עובדימניותבעלי נהליו ו/או מ ע,יצ] [ המ
 בעבירותפלילי  מכרזולא תלוי ועומד כנגדם  כיםליה/ת עבירות של תאומי מכרזיםובקיים, לרהעס יםבלגהה
 ו;אל

 ________________________________________________________: _א פרטאנ כן,אם 
 

            __________         ___________          ___________   _______________ 
 חתימה+ חותמת        מספר ת.ז.              שם                 תאריך                

 
 מות חתימהיא

 

גב' , מר/_____________ב  י, במשרד __________ד _הופיע בפני עו"  ____יום _______י בבזה כשר מא הנני
ה כי עליו/ה /ויי שהזהרת, ואחר_____________זהות _ תעודתשי / בעל יא פןאוב ילת /כרמוה____________, _

את נכונות  ר/ה, אישכן עשהיעשה/תחוק אם לא יה/תהיה צפוי לעונשים הקבועים ביה וכית אמלהצהיר את ה
 .ליווחתם/ה עהנ"ל  התצהיר

 
 

  ______________                                                        ____________ 
 תימהח                                                                                             תמתחו              
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 (1' )זח נספ
 ם"יכרמים מתוותיווך" ל"גו י תשלום "דמיא על הצהרה והתחייבות 

 
 ___ _____________ ת.ז.מס' ___ _________________הח"מ ___ וי/אנ
 
 

 מן:תב כדלקבזה בכ םים ומתחייבי/הירמצ____  ____________________יע מורשה/י החתימה במצ
 

או כל דבר בעל ערך ו/הנאה ו/או כסף עקיפין, כל טובת או בין ו/ישרבמ בל,יק ו/אוהציע  המציע לא נתן ו/או לא .1
 או "מעב 2010מי אביבים מעשה ו/או מחדל של חברת או /טה וע, במישרין ו/או בעקיפין, על החללהשפי רהטמב

 או כל/מי מטעמה ובע"מ ו/או  2010יבים מי אבד חברת ו/או עובבע"מ  2010יבים רת מי אבשא משרה בחבשל נו
 מנו.עים מהנוב סכם/הזמנהו/או כל המכרז לבקשר אחר, ם רגו

, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר יןעקיפאו בבמישרין ו/ו/או לתת ו/או לקבל,  להציע לא בהמציע מתחיי .2
 2010בים מחדל של חברת מי אבי ו/או או מעשההחלטה ו/או בעקיפין, על להשפיע, במישרין ו/ מטרהב רךעעל ב
או מי מטעמה /בע"מ ו 2010ד חברת מי אביבים עובבע"מ ו/או  2010ברת מי אביבים רה בחשא משנו של ע"מ אוב

 נובעים ממנו.רז ו/או כל הסכם/הזמנה הלמכ בקשרו/או כל גורם אחר, 

בע"מ  2010בחברת מי אביבים משרה ם נושא קיפין, עבמישרין ו/או בעתף פעולה, ישא או ל/ודל שיא ליע המצ .3
י/סודי דע חסומי לורם אחר על מנת לקבל גי מטעמה ו/או כבע"מ ו/או מ 2010בים י אבימ תחברעובד  ו/או

 ים ממנו.נובענה ההזמ/ו/או כל הסכםמכרז הקשור ל

 2010ם י אביביבחברת מ ן, עם נושא משרהבמישרין ו/או בעקיפילה, עופ ףלשתהמציע מתחייב לא לשדל ו/או  .4
מידע חסוי/סודי  קבלם אחר על מנת לעמה ו/או כל גורמי מטו/או מ "בע 2010ם ת מי אביביבע"מ ו/או עובד חבר

 .ו/או כל הסכם/הזמנה הנובעים ממנולמכרז ר ושהק

בע"מ  2010מי אביבים עם נושא משרה בחברת ין, יפעקבאו תף פעולה, במישרין ו/ישידל ו/או  לא לא שע ציהמ .5
ים בצורה מטרה לקבוע מחיראחר בגורם ל כאו עמה ו/ו/או מי מטבע"מ  2010מי אביבים חברת ו עובד ו/א

 ו/או לא תחרותית. תיתמלאכו

 2010 נושא משרה בחברת מי אביבים ו בעקיפין, עםו/א שריןו/או לשתף פעולה, במי יב לא לשדלע מתחיצימה .6
בצורה וע מחירים ל גורם אחר במטרה לקבאו כ/מטעמה וו/או מי בע"מ  2010יבים או עובד חברת מי אב/בע"מ ו

 תחרותית. או לאית ו/ותכמלא

בע"מ  2010ם ביבייכי התקשרות של חברת מי אסגרת הללעיל במ 5-ו 3, 1ם לאמור בסעיפי לא פעל בניגוד המציע .7
 הסכם/הזמנה שנובעים מהם.ו/או כל 

 חברת מילעיל,  פיםלאמור בסעייגוד פעל בנ מי מטעמוכי המציע ו/או  תעורר חשד סבירשאם ימציע לע ויד .8
ות לגביו ההתקשרך יללא לשתפו בהה הבלעדי, שיקול דעת עפ"יעצמה את הזכות, מרת ל"מ שובע 2010ם יביאב

את  ו לא לקבלו/א "(ותרתקשעיף זה: "הליך הה, ו/או בכל הליך אחר )בסאמורלה כקיים חשד כי נעשתה הפעו
הוא זמן של כל באו לבטהתקשרות ו/וא את זכייתו בהליך המן שהל בכל זו/או לבטבהליך ההתקשרות הצעתו 

ציע, וזאת בנוסף לכל סעד אחר עם המ קףת קשרות ו/או כל הסכםההתהנובעים מהליך ת ההסכם/ההזמנה א
-של"את בשל הפרת הסכם( התרופו)תם יחוזות, ההסכם, חוק ההחברה מכח מסמכי ההתקשר רשותמד להעו

 ".ח כל דיןאו מכ 1970

עורבים מהיו ומי מטעמו ו, נציגיו, סוכננה שלי המשבלנ, קעובדיוזה לידיעת להביא תוכן סעיף ייב מתחהמציע  .9
 סכם/הזמנה הנובעים ממנו.או המ ו/בע" 2010שרות של חברת מי אביבים ך ההתקליהבבכל דרך שהיא 

 

 
        

מורשה/י חתימת   המציע םש  ךתארי

 מציעמה בהחתי

 ע המצי חותמת 
 )במקרה של תאגיד(
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 (2) 'זח נספ
 ילייםאו הליכים פל תפלילי חקירה יןענייר בצהת 

 
 

 כדלקמן:  תב בכ ______________, מצהיר____ת"ז ספר __ מ___________________"מ ___אני הח
 

 ל.עיל ראמושמי ומספר תעודת הזהות שלי הם כ .1

 

  רז"( במכעציהמ_ )שם התאגיד( )להלן: "________________בשם חברת ______ אני מגיש תצהיר זה .2

 
פר מכרז  מס ת(,ושר________ )נושא ההתק_______________בע"מ, ל ___ 2010ם בימי אבית חברשל 

 "(.המכרז_____ )להלן: "_____

 
 . והליאני מוסמך לחתום על הצהרה זו בשם התאגיד ומנ .3

 
 לית או, חקירה פליבעלי מניותיו או מנהליוי מלרבות מהמציע, ת לא מתנהלים נגד עד הגשת ההצעולמו נכון .4

  וצא בזה.בר במרמה וכי, מרמה, קבלת דעבירות של שוחדליים בים פלייכהל

 

 יבעלעם צד ג', ולרבות מי מ או חלקו נשוא המכרז רותהשיהסכם התקשרות לביצוע  אין ולא יהיהמציע ל .5
 .כאמור ילית או הליכים פלילייםפל ת חקירהו מתנהלקשורות, אשר כנגד הליו או חברות, מנותיונימ

 

 
            ___________         _____________          ___________   ____________ 

 תתמחו מה+חתי   מספר ת"ז              שם                         תאריך                   
 

 

 

 אימות חתימה

 _, ___________י ב______ , במשרדפיע בפני עו"ד ________הו  ______ם _____י מאשר בזה כי ביוהננ 

י ה כת ______________, ואחרי שהזהרתיו/זהודת ותעבאופן אישי / בעל  לי____, המוכר/ת מר/גב' _________

נות את נכו ה/תעשה כן, אישר/החוק אם לא יעשים בקבועה יםשעונוכי יהיה/תהיה צפוי ל ליו/ה להצהיר את האמתע

 הנ"ל וחתם/ה עליו. הירהתצ

 

 ____________    __                                                      ____________ 
 מהחתי                                                                                  חותמת         
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 למכרז 'חנספח 
 םיותלמתן שיר                         ' סם מהסכ

 
 2020___ בחודש ____ ם ___ביו ________ב  םונחת שנערך

 
 מ"עב 2010אביבים  ימ    :ןיב

 514374099 ח.פ.
 6492806יפו -יבאב-תל, 37משדרות שאול המלך 

 03-7736292פקס:   03-7736117 :ןפולט
 "(החברה" )להלן:

 מצד אחד
 __________________________     לבין:

 __________________ . / ע.מ..פח
 _____________________ במרחו

 ____________ ס:פק ___________ן: פוטל
 ("הספק" :ןל)לה

 ישנ מצד 
 
 

 . ברחבי העיר תל אביב יפו (הקחלו /העברהו איסוף) ממוען דואר כמותיהפצת  ותישיר תלבקבנת והחברה, מעוניי הואיל
 
 ן,יויסהנ, ידע, היועהרקע המקצל בע, ןים על פי כל דיל האישורים הנדרשעל כהוא ב ייב כיוהתח הירצה והספק ואילהו

למלא אחר כל ו להלן(,ם רתגדים )כהרותהשי את לספק לחברהי כדקצועית הנדרשים ת המומנווהמי כישוריםה
  ;ןיד לי ככך על פם לש תנאים הנדרשיםה

 
 יפו -ברחבי העיר תל אביב  ממוען דואר כמותיהפצת תי שירוה לקבל רהחבנת וניי, מעפקהסועל סמך מצגי  והואיל

 םאעצמאי ובהתהכל כקבלן  ם להלן(,הגדרתכרותים )חברה שיל יקנעלהב יחימת קוהספ הספקת מצעואב
  ;הסכם זה יאותנהוראות ל

 
ם שהסכ מכרזההי מסמכוב זה ותים כמפורט בהסכםקבלת השרי אנת את להסדירמעוניינים  והספקוהחברה  ילוהוא

 להם;מצורף  זה
 
 

 : קמןכדלם דיהוצהר והותנה בין הצד ,הוסכםכך לפי
 

 מבוא
 .י נפרד ממנוחלק בלת הוויםמהצדדים הצהרות ו זה םסכלה ואהמב .1

 .םכות ההסלצורך פרשנשמשנה ן לא תד וההינן לנוחיות בלב הם זים בהסכפיסעכותרות ה .2

 

 לילכ .3

 של ההסכם.נפרד בלתי ק מהווים חל יצורפו אליורפים או שהמצוחים נספוה מכרזההמבוא להסכם, מסמכי  3.1
 
 

 : םחיספהנרשימת  3.2
 

 הזוכה(הסכם עם על ה ימהי החתא לפנולימ)  ףריתע  -     1 פחנס
 .פקסה יביטוח רושאי  -     2 נספח

  היעדר ניגוד ענייניםו עדמי תח, אבטתות לשמירת סודיוביכתב התחי  -     3נספח 
 על מתן פטור מאחריותהצהרה    -     4נספח 
 נוסח ערבות לביצוע השירות   -     5נספח 

 ישותדר פרטמ    –    6 פחנס
  

 ך.יפשמע וכן להאף ברבים מ חידון יבלש הסכםהאמור ב כל 3.3

 
 
 

 גדרות:ה 3.4
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 שירותה .4
 

כל סוגי לרבות  ,ממוען תיכמו ארוד דברישל  הפצהוקה/ העברה/ חלאיסוף ו רותייש הברלח יעניק הספק
, ("השירות" :ןללה)יפו  -יר תל אביביא בתוך העשכתובתם ה בור מי אביביםפוס עבבית הדהעבודות שיופקו 

 : ןהלל מפורטהאת ר דרישות" ויכלול בין היתט ר"מפ 6טים בנספח המפוררה בחהורכי אם לצבהת
 
  י:ללכ   4.1

 .פעם ביום ת הדפוס לפחותפרטי הדואר מביאיסוף  4.1.1

מספר הזמנה של בית  , לרבותוח מבית הדפוסשור לחברה על כמות המכתבים שנאספה למשלת איברהע 4.1.2
 .הדפוס ,סוג העבודה ותאריך האיסוף

 .םעסקי ימי השוך שלוהפצת דברי הדואר לתושבים בת 4.1.3

פוס ,סוג העבודה מספר הזמנה של בית הדלרבות , בפועל על הפצת המכתבים העברת אישור לחברה 4.1.4
 יך השליחה.ותאר

 .וארקיבלו את דברי הד אלאשר תושבים ות של ינפבדיקה שוטפת ומענה ל 4.1.5

 .חודשאחת ל יובהתאם לדרישות חוזר בחברהמקצועי לגורם החוזר ר של דואר דסומ EXELקובץ  תברעה 4.1.6

 ההסכםפת תקו .6
 

תקופת ")להלן:  ____________ ליום עדו( שנהשל  לתקופה) ___________ תקופת ההסכם היא  מיום    6.1
  .(ההתקשרות הראשונה"

 
תקופות נוספות  או במספר ה אחתבתקופ האשונת הרתקופת ההתקשרות א ךירלהאציה אופה תהא הלחבר

 הים או מיטביים. אים ז( בתנבהסכם יותופצהא משו כלמווי הידבמ םשני 5 )סך הכל
  

סיבה שהיא, בהודעה בכתב  מועד ומכלל בכ ,עולהפסיק את ביצו או/הסכם זה ו ית לבטלשאתהא רהחברה     6.2
רה בעבור עבודה שבוצעה טרם מולת פקסהכאי זיה יה ,במקרה כזה. אשמר מיםי 30ות לפח ספקלשתימסר 
 ועו.יצב תקפסה ואסכם ו/ביטול הה

 
ת החברה ה אניין, ויזכדבר וע כלסכם לת מימוש האופציה ייחשב כהפרת ההד אלכב קהספשל סירוב     6.3

 .כל דין פי-עלוכן בסעדים  בהסכם זה,ם עיובהקבסעדים 
 
 

 
 "שירותים"ה " ו/אושירות"ה

 
 ארוד דברישל  הפצהוקה/ העברה/ חלאיסוף ו

ות שיופקו כל סוגי העבודלרבות  ,ממוען תיכמו
יא בתוך שכתובתם ה בור מי אביביםבבית הדפוס ע

רה בחהורכי אם לצבהתיפו  -יר תל אביבהע
 ."דרישותט רמפ" 6טים בנספח המפור

 

 "דרישות"מפרט 
 
 "הברהח"או  "מי אביבים"
 
  "יצועמק נהלמ"
 
 

 להסכם 6 חרף כנספרט המצות המפהוראו
 

 בע"מ. 2010מי אביבים  רתחב
 

 הובקרמנהל מחלקת חיוב ו/או סמנכ"ל לקוחות 
 .ההחבר עםמט דרגורם מקצועי שיוגו/או כל 

 
 "הספק"

 
עובדיו  בהסכם זה, לרבותם החברה המתקשר ע

 .ושליחיו
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 פקסהת ויוייבהתח .7

 

ו נותהתארג תיים איה, יסיימים מיום מסירת הודעת החברה על הזכ 14 -ייב כי לא יאוחר מתחמ הספק 7.1
 מלא של החברה.ה באופן מלא לשביעות רצונה ן לביצוע השרותיהיה ערוך ומוככן ו תוע השירוביצל

 

 ויבויותיתחיולמלא ה הסכם זהשר ברת להתקו/או אחהסכם דין ו/או  כחמ העניאין כל ממתחייב ש קפהס 7.2
ח מכ בויותיויומחם ליניוד ענייגבנו עומדת ו/או תעמוד בסתירה ו/א ת אחרת שלו אינה, וכי כל מחויבועל פיו
 ה.לגורם המקצועי בחבר דייימ פןאול כך בע ודיעליו להנים, עלניגוד עניי ששחלספק ש ככל שי .הז הסכם

 
כם. למתן השירות נשוא ההסה אית והרשצועיכולת מקהשכלה, ון, ע, ניסיבעל יד הינו ייב כימתח פקהס 7.3

ם ועים בהסכהקבים נאהת , עפ"יםכסההוא נש םהשירותיכל  ו בעל הרשאה כדין למתןכי הינ מתחייב הספק
 .י דיןפ"ע םירשרים והאישורים הנדתיהה, תוונשיהריכל ל קשרות בעהתקופת היה בכל תנו ויהיוכי ה

 

ל וביושר ויפענות מומחיות, במסירות, בנאמבועיות, מקצרות במיומנות, בהשי עניק אתחייב להמת פקהס 7.4
 ברה.האינטרסים של  הח לשמירה על

 
  ההסכם.א ורות נשילביצוע הש אחראיםו םמנימיות רויש יתננו /יםק עובדעסיינו מהש לכךב ייתחמ הספק 7.5

 

המנוחה בהתאם לכל חוקי העבודה והנם במסגרת ההסכם  ים על ידוסקעושמכל העובדים מתחייב כי הספק  7.6
 על פי דין בכל עת. הסוציאליים והשכר  איםלום כל התנותש

 

הכל ין, כל ד אותולהור וונספחיההסכם  יתנאול מכרזה איתנלם אתבהת ורישה אתפק לס הספק מתחייב 7.7
 לא של החברה.לשביעות רצונה המה והובג יתועקצמ מהבר

 
שירותי דואר  כללי למתןבעל היתר  יהיה, הגשת ההצעהד בכל תקופות ההתקשרות ובמעמ ב כיייתחמ קפסה 7.8

  קומו.א במו/או כל היתר שיבור הדואת לפי חוק רשו ממוען כמותי

 
כל ו מתן השירותיםשייבחר ע"י החברה ילווה את החברה לכל אורך הל תיק הלקוח נמ הספק מתחייב כי 7.9

  .בחברה המקצועי םהגורשינוי בנציג מטעם הספק מחייב את אישור בכתב ומראש של 

  הסכם זה.סודית של תהווה הפרה י ,בסעיף מידהאי עובהר כי מ

 
כפי יפו המיקודים של כתובות בתוך ת"א  כלחלוקת , לרבות צמובע רותיהש אתלבצע  ייבמתח פקהס 7.10

שיבוצעו כל עוד לא חל שינוי רגולטורי על ידי למעט דואר רשום, מרכזי חלוקה החברה. שיסופקו לו ע"י 
 דואר ישראל 

ובהתאם לתכנית העבודה  רהחבב יועהמקצ ורםגל פקהסין ו ביוגדים שמנז ותללוחבהתאם  ינתנוי השירותים 7.11
 הבלעדי.   יקול דעתוובהתאם לש ברהבח ם המקצועירוגה דישתוגדר על י

 
רותים השילמתן  רשיםהנד םוניים והמשרדייגברשותו כל האמצעים המנהליים, הארכי  מתחייב קהספ 7.12

 .מלאבאופן 
 

 מעובדי החברה. למי אההנ טובת לכתת, או ללקבל כים ו הס, אןנת או יבללם לא קמעוי כ מתחייב קהספ 7.13

 
ידוע לו שהחברה רשאית לצמצם או להגדיל )כפי שתימצא החברה לנכון( את היקף י כ מתחייב קהספ 7.14

החברה תהא רשאית בסיכום ומו"מ עם הקבלן כמו כן  .עדיל דעתה הבלולפי שיקו הלצרכיהשירות בהתאם 
 תלץ לעיר הפצת דואר כמותי מחום )יטים נוספים במידה ולא הוגדרו בהסכת של פרה ושירולקבל אספק

 . (ככל שיתאפשר רגולטורית וכו' מרכזי חלוקה ו/או דואר רשוםלוקת ח, ביב יפוא

 
  :מהאירועים הבאים תרקדמת, בקרות אחד או יוודעה מוא צורך בהלאלתר, ללה ז כםסהל החברה רשאית לבט .8

  

 ה.גשתר הלאחיום  30סרה וא הוזו ל או פירוק יעה לפשיטת רגלתב פקהסנגד  אם תוגש 8.1

 ת פירעון.לוחד רה שלקמאו בשיו בת נומנהל לטואו ים סנכ כונסלספק  נהונתמ במקרה 8.2
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 מה קלון.ירה שיש עבעב שםאוי שהספק ו/או מי מטעמובמקרה  8.3

 בהסכם זה.טים השירותים המפורלספק לחברה את  מהספק אם נבצר 8.4

 .ממועד ההפרה יום 14ההפרה תוך  תזה ולא תיקן א סכםה הספקפר אם ה 8.5

 תשלום מהחברה.ו זכות לפיצוי א פקלסנו קילא  שהיא ל סיבהזה מכ כםהסעת פקיאו /שרות ותקהה וםיס 
 

 דם מהספקכוח א תדרישו .9
 

 דותנדרש לביצוע תקין ושוטף של העבול בהתאםצוותי עבודה מיומנים  יצוע העבודהקצה לצורך בי קפסה 9.1
  .מידה בלוחות הזמניםרך עלצו

 
 בעו לביצועחות הזמנים שיקול ת על מנת לעמוד בכלס העבודועומלו צבקלם צוותיהיתאים את  ספקה 9.2

 הגדלתצוי כספי בגין יפנוסף ו/או  םולשת לכלא ישולם לקבלן ת שמובהר בזא החברה.ת דרישול בהתאם
 .עבודה העובדים בכלכמות 

 
ם תסקהעלבכתב חברה המור ישא ספקה בקשובמידה ולא י על בוריה תהעברי ידעו את השפה עובדי הספק 9.3

  .ותיבות הדואר ותטפעל המענח את הכתובות שתאם ליכולתם לפעת בהבילים מהחברה וזאתנאים מגב
 

דין בכל עת, ללא עבר  שיונות והאישורים הנדרשים על פיכל הרי ם ובעלימיומני, םיראיהיו אח הספקעובדי  9.4
 . ביטחוניפלילי ו/או 

 
מטעם  יהאחראגורם ע"י ה מסריתדרוך שיול ודההעביפעלו בהתאם לנוהל בדיו הוא ועוכי הספק מתחייב  9.5

 .החברה
 

אזרח בעת  לכל אויהבאדיבות רו סוימהולם כפי שיקבע ויתנהגו בניעו בלבוש ופעובדיו יכי מתחייב  ספקה 9.6
קנות הבטיחות, ויצייד את ת תראולהו התאםעל לבוש העובדים ב אחראיפק הסכי  מובהר. ביצוע תפקידם

 . ובדחברה והעי הפרט פיל עובדיו בתווית מזהה ע
 

 פרטי של כושו/או כל רולים דלתות ומנעת או להשחיו/אין לפרוץ שו ינחה את עובדי יכב יימתח ספקה 9.7
וקת מנת לבצע את חלת, מחיצות וכו' על ינחה את עובדיו כי אין לדלג מעל גדרוק הספ כמו כן, .שבותה

ושב ר מהתקבל אישועל מנת לצר הח דלתצר נעולה, יש לנסות לצלצל ולדפוק בחבו  ת. במקרהדעוההו
רו לפני קשנ אויש כלבים, יש לוודא שהכלבים סולקו ה ב בחצרבהר, כי מו העבודה. ס לצורך ביצועכנהיל
 ר. לחצ ניסהכ
 

  .עניםנממהיתבקשו לכך, על ידי מי ככל ש ההלהציג תעודה מז ספקעל עובדי ה 9.8
 

 ל העבודה שמועסקים עלדים ומנהעובת הר אהחברה תהא רשאית במהלך כל תקופות ההתקשרות לבחו 9.9
ה תעד בהתאם לשיקול הספקאת החלפתם על ידי  קשות עבור החברה ולבת השירבמסגר הספקידי 

 .הבלעדי
 

 .ותי בהסכם והפרתם היא הפרה יסודיתעל סעיפי המשנה שלו מהווה תנאי מה 9 סעיף 9.10

 
 דהבושיטת הע 10

 
ל דעתה לפי שיקוה ינתהי אשר החברה, תונמזלה אםבהת שוא ההסכםנ רותימתחייב לבצע את הש ספקה 10.1

רות יל כמות שכ קפהסמרה חייבת להזמין חבכי אין ה אתבז םכמוסלמען הסר ספק  רה.ל החבעדי שבלה
 שהיא.

 

ה כפי שאל רה,החבוהוראות ות ישות, הנחיתאם ובכפיפות לדרהבהשירותים ע את מתחייב לבצ ספקה 10.2
 חיוב מנהל מחלקת, הבחבר עיצוהמק ורםגלפק ף הסכפו יהיה במסגרת מתן השירותים .תינתנו מעת לע

  ו.על כל פעולותילו וידווח "( רהחבי בועהגורם המקצ"לן: לה) רהובק
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 נטיע רלוומיד לכדי החברה יעביר לימותי, ר כדוא הפצת תישירוהמעניק מטעמו  גורםכל  ייב כמתחי פקסה 10.3
ו א ותהקשור במתן השיר דעמר או מיחו לכ חראלא ימסור לאדם ו במסגרת ביצוע השירותים ודע לוהנ

 .ורמאכ מךסמו א כל חומר של העתקיםור לעצמו שמי לאשרוכן, אינו  ינתם,ו אגב נתשנמסר עקב א

 
   להסכם 1 המופיע בנספחעריף פי התעל  השירותים תהאבגין  התמורה דים,אחרת בין הצדוכם כל עוד לא ס 10.4

 .המכתבים ותכמקשר לללא  זה

 

 .בחברהעמו טמשהגדיר  ימאו /וחברה בצועי המקהגורם ל מו רק פעלי הספק 10.5

 

תטופל א דחוף, ושדובר בנואלא אם מ, םסקיימי ע 2תענה עד לספק  חברהבי המקצועהגורם של  כל פנייה 10.6
 .צדדיםה ם על ידישיסוכ ללוח הזמנים בהתאם

 

 קתם. עד הנפמומ דהעבו ימי 4תוך היותר ב לכלי ת דואר כמותירותי הפצשלסיים את כל  ספקל הע 10.7

 
ה ת בהתאם ללוח הזמנים ובין מסיבבשל כך שהעבודה אינה מתנהלן בי, בכל עת, שאי, רהחברה יגצנ 10.8

מנים, חלף לוח הזהו ו/או תוקן ו/או שונהככל שי לוח הזמנים או החלפתו באחר. ינול שות עורלה רת,אח
 . הברהח ציגשורו על ידי נד איממוע, ספקים העדכני את הניחייב לוח הזמ

 
וזאת בהודעה  החלוקה יפויות בביצועאת סדרי העד י,עדהבל היקול דעתות, לפי שלשנת רשאי ההחבר 10.9

 . (, ו/או הדוא"לצעות הפקסכולל באמ, בכתב )קספל ותשע 36 מראש של

 
נות מכל מין ספיות ו/או אחרות ו/או טעכל תביעות כיינה לו , ולא תהרההחבא אחר דרישות מלי ספקה 10.10

זכאי יהיה  כאמור, והוא לאהעדיפויות  ריסדנוי ו בגין שיעבודה ו/אקף הינוי היבגין ש הברחהד כנגוסוג 
 גדלת שכר מכל מין וסוג. ום או השלת וי אזה פיצובגין השינוי לאי

 
  של חלוקת ההודעות: שעות העבודהימים/ 10.11

 למען .לןלה ריםוזכעט ימי חג ושבת המכל יום במשך השנה למ הינו זההסכם כהגדרתו ב היום עבוד 10.11.1
 . דהעבו יחשב כיוםום שישי יי ,ספקהסר 

וקה עד צע החלחג תתב ביערושי בלבד שבימי שידות  בכל שעות היום ומתחייב לבצע את העבו ספקה 10.11.2
שני : להלן המפורטיםוימי חג ות שבתבוצע  בכי החלוקה לא ת ספקמתחייב ה ,כן כמו .13:00לשעה 

סח, הפג יעי של חן ושבכות, ראשורת של חג סושמיני עצן ואשו, רנה, יום הכיפוריםשימי ראש ה( 2)
  . ג שבועות וחג העצמאותח

 התמורה  11
 

"תעריף"  1בנספח  תואי בעום שיקמחיריוה ירותהשוריות גלקט תאםירות בההשת אצע הספק מתחייב לב 11.1
שלא  ו בהסכם ו/אורים שלא נקבעיות/מחת שירבור קטגוריולום עשתא ישולם כל בזאת של רבהכם. מוהסב

 ה.ברכרזים של החמהידי ועדת להסכם על  םתש להכנסמרא רואוש
 

 יןכם בכתב באחר כפי שיוסם לושו תכם אבהס "תעריף" 1נספח שיקבע בכפי  הינו תהשירום עבור התשלו 11.2
ות והעקיפות עבור כל העלויות הישיר תו אככיל בתווסופי ומ עוינו קבה ספקל בחברהצועי הגורם המק

 . ("התמורה)להלן: "  השירות
 

בכל ממוען  ותידואר כמ הפצת ותית שירול לקבלפעות לשרתקקופת הההלך תאית במתהא רש הברחה 11.3
ם ובכתב ערה מראש ושל פעילות שאעוהמוכיחה על הוצאה זו ת יבונברת חשד העכנג מוסכם תשלוםתווה מ
  .חברהבהל מחלקת חיוב ובקרה נמ

 
הפצת דואר  )לדוגמה:ים ספונם בלת שירותיל לקועלפקשרות ך תקופת ההתה תהא רשאית במהלברהח 11.4

לאחר  (רגולטוריתדואר רשום ו/או מרכזי חלוקה ככל שיתאפשר , חלוקת ביב יפוא תלץ לעיר כמותי מחו
 . החברהואישור ועדת המכרזים של  מו"מ וסיכום עם הספק
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בתעריף  יקבעלמחיר שבהתאם  , תהיהממוען דואר כמותי פצתה ותישירר ה שתשולם לספק עבוורתמה 11.5
 ויפ-יבבא תל עירי הרחבבבים תלתיבות מכ ןממוקד ממוי (1) ת מכתבהפצעבור  סכם עם הספק הזוכההב

 .בחברה המקצועידי הגורם מראש על יעל ואושרו לביצוע בכתב ופובהופצו ש םתביהמכותוכפל במס' 
י הגורם המקצועי על ידומראש בכתב  יצועלב הלא אושרש הפצהעבור  םכל תשלו לא יינתןש תבזאבהר מו
 .חברהב
 

 שימושכי יתכן וידיגיטליים  יםטכנולוגי באמצעיםבונות חשלקוחותיה ברה שולחת להח בזאת כימובהר  11.6
 .קרובותבשנים ה פחתשירותים נשוא ההסכם יהיקף ה כן כייית, לכךתאם בה. גברעים אלו יבאמצ

 יופצו בפועל. המכתבים ש מס'אינו תלוי בוקבוע  סכםהבתעריף ב יקבעמחיר שיהור, מאעל אף 
 

ת כל א ותוכב לכול זוכהק ההספעם  בתעריףיקבע שי ועןממ ואר כמותיד הפצת לום עבורהתשכי  מובהר 11.7
 םיגשבתות וח ,תעבודה בלילוובדים, עת כולל אספקשירות והעקיפות לביצוע השירות ת היויועלה
במשרדי שות לפגי עההג ,ת עבודהשעו, חניות, ת רכביעות, אחזקות, נסהגשת דוח, רך(והצ רהקבמ)

 צון החברהר עותישבל םסכהה אינתל בהתאם לכ רותיצוע השיבוכ"ו ו כיםסת מסמהחברה צילום והדפ
 ומעבר אליהם לא ישולם כל תשלום נוסף.  טביתמי בצורה

 
על ת שבוצע עבור השירושבון מפורט ח הספקש יגיים רטניפה ורמתי בהסדר קבעשיי כל חודש או כפי םתוב 9.1

ת חברת לדרישובהתאם מחלקת כספים,  -מ"בע 2010מי אביבים  תלחברכדין  וכן חשבונית מס ערוכהידו, 
  ."מעב 2010אביבים מי 

 

 :ארוט הביהפמס תכלול את חשבונית ה

 ;השירותביצוע תאריך  10.6.1

 ה;צעבוש השירותאור ית 10.6.2

 1ים בנספח קובים הנריפם לתעאהתב על ידי החברה אושרושבוצעו ו רותכמויות השיפירוט  10.6.3
 ;להסכם

 
 .ולתקב בהתאם לכל שבונית מסח יקויפים שלומהתתחשיב של ל ינה הספק

 
 .2017-ים, תשע"זר תשלום לספקבהתאם לחוק מוס -אי תשלום תנ 11.8

 
 .פקהסעל טלת בחברה, מו בת הנכונהלכתובונית החש חריות להגשתהא 11.9

 
 חברה בכל עת.הלהנחיות  בוניות בהתאםהספק יגיש חשיובהר, כי  11.10

פקים" של החברה בהתאם הס ת "פורטלבאמצעוגם  ניותוהחשב מהאמור, הספק יגיש את לגרוע מבלי
ק עם הספר מטהוי איש הקשזית קישור ות בעזרה למערכת מתבצעיסלהוראות החברה בכל עת. הכנ

תנאי לון בהתאם ל נתוני החשבלדה והטענה שות באמצעותו והקוהזדהעמי ת קוד חד פבמערכת, קבל
 .רה לספקה שאושההסכם וההזמנ

 
וכל מתן השירותים ית, המוחלטת והמלאה עבור סופמהווה את התמורה ה ירותשור הבעהתמורה סך  11.11

 באשר, כל טענה מויחר הקשור עגורם אכל  ו/או מהספק מע, ולא תשםהכים באו הוצאה הכרו/ו עבודה
 .תהשירו תמורה האמורה עבורלספת מעבר שה לתמורה נוענה ו/או דרירה זו ו/או כל טלתמו

 
כל ו , ניכוייםמסים ,, התשלומים, ההיטליםאותואחריותו, בכל ההוצונו בל חשעבעצמו,  אייש הספק 11.12

יו ם עלדו והמוטליהניתנים על י ירותיםם בשכרוכיה ליו,ע ו/או הסכםי דין החל עליו על פ חרם אתשלו
ל הסכומים שישולמו לו בגין כ, בין היתר, י חוקפם זה ועל יו על פי הסכע התחייבויותוח ובמסגרת ביצומכ

פן עצמאי אושלומי הביטוח הלאומי בתישא בכל י הספקר בזאת כי ובהה. למען הסר ספק, מכם זספי הל
ת הנובעגד החברה, נה כנל טעור עימו, כגורם אחר הקש או כל/ו פקמהסלא תשמע ו וחשבונו, חריותוועל א

  ביטוח לאומי.ל םו אי תשלוו/אתשלום עם ו/או בקשר 
 

חשבון לצורך התשלום, ויהיה עליו יא יהא רשאי להמצ הספקמן, וס מזישל עסקה המדווחת על בס במקרה 11.13
ערך לחוק מס  42' קון מסלתי שלום )בהתאםהתיום קבלת ימים מ 14ית מס בתוך ונלהגיש לחברה חשב

 הסכם.הובמסמכי  התשלום בהסכםדכן של תנאי ך נכלל נוסח מעואם לכבהת מוסף(.
 

שור תקף בדבר פטור אי ימציא לחברה הספקם א ן.יס כדמתשלם, ינוכה  שהחברהם תשלומיאחד מה מכל 11.14
 בתוקף.ד הוא ל עופי האישור כ-לרה תפעל ער, החבשיעור נמוך יותב מסמניכוי מס או אישור לניכוי 
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כום שהתקבל, סורה ועל העם קבלת התמ קה עם החברה,בגין העס הספקל במס עיוב ה בו חל החמקרב 11.15
במקרה בו חל החיוב במס בגין  עילל 10.12 עיףפורט בס, כמסית מנבמקום חשבו, חשבוןגיש הוא להרשאי 

 -מוסף, התשל"וס ערך וק מ)בהתאם לח קספהותיו של ר עסקאעקב היקף מחזו רההעסקה עם קבלת התמו
גין וב במס החל עליו בית מועד הח, בדבר היויןעורך הדישור אישור רו"ח או א הספקציא (, ימ1975

 התקבל.ום שכל הסעסקה, עם קבלת התמורה והע

אישור הספק  שנה בשנה. המציא ביחס לשנה שהסתיימה ויחודש מידי הספקמצא על ידי וי אישור כאמור 
ת העבר ברו לאחרשיוע חשבוןבגין וצעו יב רשלומים אששור זה לגבי תיפי א ה עלר, תפעל החבורכאמ

 .ןחשבוכנגד המצאת  השלם התמורהאישור, ות
 

, חשבוןהמציא וקבלת התמורה  ךורקום חשבונית מס, לצמב ןוחשב ארשאי להמצי ספקהרה בו קבמ 11.16
 אות הבאות:רכאמור, יחולו גם ההו

 
, ששולמה תמורהלת הקב ם מיום יו 14-מאוחר ימס לא ית נלחברה חשבו רייב להעבימתח ספקה  11.16.1

 .ןד הצגת חשבולו כנג
 

ת חכב תעת ליד כאמור, החברה תהא רשאס במוער לחברה חשבונית מלא יעבי פקשהס במקרה 11.16.2
תקשרות אחרת ה בין במסגרת התקשרות זו ובין במסגרת כל לספקמנה מים ידה כספים המגיע

התשומות ה מס בגובאמור יהיה כום שיעוכב כסהמס. הית נהמצאת חשבו דו, עד מועש לה עמשי
 במועד כאמור. פקהסידי ת חשבונית המס על ין אי העברלה לנכותו בגהחברה ולא יכששילמה 

 

ו/או לקזז מהכספים המגיעים  מהספקאית לתבוע שא רור לעיל, החברה תהממהא עגרולמבלי  11.16.3
, כספים ת שיש לה עמוררות אחתקשהבמסגרת כל  ןות זו ובית התקשרבין במסגר לספקה ממנ

 ד כאמור".נית המס במועי העברת חשבושיגרם לה בשל א ל נזקין כבג
 

  תנאי הצמדה 12
 

שכה המרכזית ע"י הל 12/2020דש סם בחוהמתפררכן צמודים למדד המחירים לצמחירים בהסכם ה
 סטיקה. לסטטי

 

  וקנסותוי מוסכם יצפ 13
 

ד חאהלן )כל לם המפורטים המקריבכל אחד מ ל דין,י לפגוע בזכויות החברה לפי הסכם זה ו/או עפ"י כמבל 13.1
יהיה על וזאת מבלי ש מוסכם כפי שנקבע להלן,ה הפיצויברה את הח(, תגבה "ההפרה"הלן: לא יקר מהם

יצוים להלן הפ תכל גם שלא לגבות אתו רהבחה ,כמו כן .ם לה עקב ההפרהגרק שנברה להוכיח את הנזהח
  : בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

 

 סכםומ הפיצוי הגוב ת ההפרהיחיד ההפרה של מילולי אורית
 הפרהה בעבור

נים של מתן לבים השובש זמניםת דה בלוחואי עמי
 ם()לכל יו₪  250 קרהמ לכל ברההחללא אישור  השירותים

 10.9בסעיף ש קים כנדרספות בפורטל האי הגשת חשבוני
 )לכל מקרה( ₪  250 הרמקלכל  כםלהס

בהתאם  הנדרשותת וטלמהו אביצוע הנחיות החברה ו/ יא
 ₪ 500 הכל מקרל םסכלה

בלת אי קל צרכנים ע 300 -על לתלונות מלת בן קבגי
 תלושים

א שלמעטפות  100לכל 
  ₪ 5,000 יעו לבתי הנמענים.הג

 ₪ 10,000 לכל מקרה להסכם 3 בנספחשנקבעו ם התנאי תהפר בגין

 ₪ 10,000 הרמקלכל  ומעלה( 2%)אר חוזר אחוז מקסימלי של דואי עמידה ב
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 ת ההפרהיחיד הפרהה של מילולי אורית
 סכםומ הפיצוי הגוב

 הפרהה בעבור

כלל יותר מ ( ו/או1אחד )בה חלוקת העבודאי ביצוע 
המיקודים של כתובות בתוך ת"א כפי שיסופקו לו ע"י 

 הברללא ידיעת הח משנהקבלן ל והעברת העבודה החברה
  ₪ 10,000 לכל מקרה

על  אושרשלא או קבלן משנה החלפת עובד  העסקה ו/או
 ₪ 20,000 מקרה לכל רהדי החבי

 
 
 

ים הצדד ידי-אש, שנקבע עלשלום ראוי ומוסכם מרתלעיל מהווה  13.1ף ע בסעיצוי המוסכם שנקבפיה 13.2
 חברה, כתוצאה מסתברת של ההפרה.ם ליגרלהלול עהנזק צפה כשנ ר לנזק,יבס סביח

 
תו או לגבות בכל ע פקלסשיגיע ם ל סכומכרים האמוצויים ים הפאת סכורשאית לנכות  אתה החברה 13.3

הסכם זה ולפי ויותיה של החברה לפי עיף זה כדי לגרוע מזכאת סלא יהיה בהור חרת.דרך א כלב מהספק
רים הפיצויים, ניכויים או גבייתם אינם פוטום תשל. 1970-אתשל"סכם( ת הבשל הפר תופוים )תרחוק החוז

 ם."י ההסכעפאחרת  ותל התחייבמכאו ו/ת שירותן הם את מילהשליבותו התחימ הספק את
צויים במקום הפי מהספקגבות ל גורע מזכות החברה ללעי ובהר כי אין האמורפק, מסר למען הס 13.4

 .צאה מהפרת ההסכם על ידוכתולה ו נגרמש זקיםרת הנית/את מלוא ,יהםוסף אלהמוסכמים, או בנ

 
 ועובדיו הספקמעמד  14

 

י חברה, ולרבות יחסהו עם יחסועניין וי לכל דבר יעצמאן בלידו כקל ע ינתנוי ותיםהשיריר כי המצ ספקה 14.1
ו, ידוע לכי ומאשר  רימצה הספק שליחות או שותפות. ,ידמעב-יהיו יחסי עובד לא עם החברה,הספק די עוב

 בהסכם זה.  עימולהתקשר  החברהל הצהרה זאת הסכימה ך עסתמהרק ב יכ

 
 

כי ה דבעוב בחשנקבעה בהת סכם זה,בהברה החו הספקימו סכליה השע, יםירותבעד הש ללתורה הכוהתמ 14.2
תו כל קסהע ו סיוםבגין העסקתו א לחברהו דר "עובד", ושלא יהיעצמאי, ואינו בג קבלןכעול בחר לפ הספק

 עובד, לרבות תנאים סוציאליים כלשהם. ת כויוכגין זב פותות נוסלויע
 

פנית  ל פיע יןוב הספקת יפני פי לעבין , רמוסמך אח רםכל גוו ה, אעבודהדין ל בית ידי-עללפיכך, אם ייקבע  14.3
ם ימסכיזה, מ מפורש בהסכםות האמור בכ"עובד", למר לחברה הגיש שירותיו הספקכי שהו, גורם אחר כל

 ים)שבע 70%הינו  ,לומתן השירותים בפרויקט כו"עובד", בגין כ קספל מגיע הישה י השכרם כהצדדי
 .("דמוסכם כעובהשכר ה": להלן) הפי הסכם זל ע ספקל ולמהה ששמהתמור ים(אחוז

 

 הספקי זה, בה ייטען כ הסכםת שה ו/או תביעה הסותר, ביום בו תוגש דרירהחבב ליהיה חייב להשי קפהס 14.4
שכר המוסכם מעל ל החברההתשלומים העודפים שקיבל מ כל את ,החברה לר שבד שכיעו או הינו ההי

  כעובד.
 

 ביטוחוריות אח 15
 פק:הסיות אחר

 
טלת שא בלעדית בחבות המויי ספקהו/או על פי דין, ם זה כהסעל פי  ספקהבויות ייהתחכל מ לי לגרועמב 15.1

ל אדם כלשהו, לרבות ו שכושראו ל/ו ופוגרם לגלהישעלול  שולרכו נזק בגין פגיעה גופנית ו/אעליו על פי דין 
י מ או/ו ודימי מעוב אוו/ פקהסשל  מחדלשה או עה ממכתוצא עובדיה שייגרםלה ולחברה ו/או למנהלי

 ו/או בקשר עמן.  ם זהנשוא הסכיבויותיו התחי עצובמסגרת בי מטעמו
 

א נמצר החאדם א ללכ ו ו/אובדידין לעו לי כם על פי נזק או פיצוי המגיעימתחייב לשלם כל דמ קהספ 15.2
, או לרכושו/לנפש ו ו/א לגוףב נזק קעה, הסכם זתן השירותים נשוא בקשר עם מבשירותו ו/או הפועל עבורו 

 .עמןסכם זה ו/או בקשר פי ה לע חייבויותיויצוע התב גרתבמס
 

 הספקש ייןלכל ענ רשבק הש נגדדרישה ו/או תביעה שתוגבגין פס"ד חלוט עקב ישפה את החברה  הספק 15.3
ם על קיו לספקתודיע , ובתנאי שהחברה ןולהל לעיל)אחריות וביטוח( זה  14סעיף ר באמוכי לו אראח
 . חלוט דס"עד למתן פ להתגונן ולר אפשותה כאמור יעאו תבו/ישה דר
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ר את רחלש ן, כדי, כפי שיפורט להלהספק יכת הביטוחים על ידילעיל ו/או בעצם ער 14.1יף אין באמור בסע 15.4
ה בחו הי מטעמעל מהחברה  ו/או  ם זה ו/או על פי כל דין ו/או להטיל עלהסכפי  הי עלשלת כמאחריו פקהס

 ן.בדיו ם זה ו/אסכור בהאמבר לת מענוספ

 
 ספקיטוחי הב

 
לפני  קהספ מתחייב  זה ו/או על פי כל דין, סכםהעל פי  הספקשל יותיו והתחייבו וחריותרוע מאלגמבלי  15.5

( "ותיםהשיר)להלן: "זה  הסכםמתן השירותים נשוא תחילת מועד  ו/או לפני זה הסכםעל  ימההחתמועד 
 מתןפת קובמשך כל ת על חשבונוים יערוך ולקל ,(הםמבינים )המוקד ו עבורוו ו/אמטעמ ל ידו ו/אוע

ת א ,ריות מקצועיתאח ין ביטוחיזה לענ הסכםאחרת כמפורט ב תקופהו/או כל  הז הסכםותים נשוא השיר
 "הספקוחי ביטלן: ")לה לפעול בישראלמורשית כדין הבאמצעות חברת ביטוח  ,רטים להלןומפיטוחים הבה

 : (ים"ביטוחאו "ה

 ;שיליש כלפי צדאחריות  15.5.1

 ;בידיםעחבות מ 15.5.2

 ;מקצועית תאחריו 15.5.3

לידי  ציאטעמו, להמזה על ידו ו/או מ הסכםשוא מתן השירותים נ מועד תחילת לפני חייב,מת ספקה 15.6
 יםלתנאים וההיקפבהתאם הווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, מם להלן והירטכים המפומהמסאת  חברהה

 :("מסמכי הביטוח"הלן: )לזה  בהסכם טיםפורהמ

 ביטוחי וראיש")להלן:  2נספח כה ז הסכםל ורףוסח המצלנאם בהת ספקהקיום ביטוחי ר אישו 15.6.1
 .("ספקה

ככל ואין ) ה"(שדרי)להלן: "ה מהחברה בבכתוף לקבלת דרישה ור לעיל, בכפלי לגרוע מהאמבבנוסף ומ 15.6.2
דרישה, ימים ממועד קבלת ה 14מתחייב, כי בתוך  ספקה (לחברהביטוח את המידע שנדרש באישור ה

ובקשר עם  שם לנדרבהתא ספקהי דיערכו על וח אשר נליסות הביטהעתקים מפו ההחברציא לידי ימ
ם ית הקשורחלקי הפוליסו תא הלחברהספק ימציא וסכם בזה כי מ, זה הסכםילותו נשוא פע

 .בלבד הנשוא הסכם זלהתקשרות 

 אישור בדברהת בומור, לר)מסמכי הביטוח(, כא ההעתקים מפוליסות הביטוח צאתכי המה בז םסכומ 15.6.3
זה, על  הסכםעל פי  ספקההתחייבויות מ תגרע לאאו /ולא תפגע  כאמור,, 2ספח נ יםחוכת הביטערי

 .יונספח

  ,, כאמור(2נספח ) ספקה ישור ביטוחיאות רבל הביטוח ימכסמ תאצמה כי ספקהבזה על מוסכם  15.6.4
, (2נספח ) ספקהי וחביט שוראימכי הביטוח לרבות מסהמצאת  וללא זה הסכםב הינה תנאי יסודי

האמור לעיל, אי המצאת על אף  .זה סכםהנשוא  מתן השירותיםב להתחיל קספהא יוכל לר, כאמו
בכתב,  המכללהמים ממועד בקשת י 10דית, אלא אם חלפו ויס הווה הפרהועד לא תהביטוח במ מסמכי

 .כאמור מסמכיםלהמצאת 

רחבו יו ןכמו כ משנה וקבלני קבלניםכלפי  קספהתו של בין היתר את אחריו תו לכסויורחב הספק יטוחיב 15.7
 עקב הםעל מי מגין אחריות שתוטל היה וייתבעו ב מנהליה ו/או עובדיה רה ו/אובהחלשפות את  פקהסוחי ביט

 ."(המבוטחי יחיד)להלן: " ספקהשל  שלניאו מחדל ר/מעשה ו

ל  במשך כזה,  כםהס ם נשואהשירותישים בקשר עם הנדרם כל הביטוחי וקף אתיק בתזחלה הספקעל  15.8
, על אחריות מקצועיתביטוח  את רוע ממנו,מבלי לגול סף לאמור לעיבנו. ףזה בתוק הסכםיהיה  התקופה בה

 םהסכבקשר עם ו על ידתה עשנ שרא לכל פעילותדין  ל פיאחריותו ע תקיימתמוד ל עבתוקף כלהחזיק  הספק
 יו.ל נספחע זה

( של )שיבובת תחלוף זכו על כל ש בדבר ויתורללו סעיף מפוריכ יערכו()אם וככל שי הספקשל הרכוש  ביטוחי 15.9
לא יחול תחלוף הות זכ ד שהאמור בדבר הוויתור עלובלב חברה ו/או מנהליה ו/או עובדיהה כלפי קספהמבטחי 

 .וןזדבגרם לנזק דם שאובת לט
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 (2נספח ) פקהסביטוחי ר נספח אישועל פי  קהספדי הנערכת על ישלישי י צד פוח האחריות כלליסת ביטפו 15.10
ות אחרי על מי מהםהיה ותוטל  "יחידי המבוטח"( )להלן:ה דיה ו/או עובליאו מנההחברה ו/ת א ורחב לשפותת

יו יראו את פות צולבת" על יף "אחריסעל וףבכפבדיו וו ענהליו ו/או/או מ קפסה רשלני שלדל למעשה ו/או מח
 ח.י המבוטידד עבור כל אחד מיחילו נערכו בנפריטוחים כאהב

תורחב   (2נספח ) הספקריכת ביטוחי ח אישור ענספעל פי  פקהסל ידי ם הנערכת עדיחבות מעבי ביטוחפוליסת  15.11
 ועיתצמקו/או מחלה  נת עבודהאותות רקלעניין  בעוייק היה הבדיאו עו/ו מנהליה וו/אהחברה ת לשפות א

בקשר עם  פקהסקים על ידי עסדים המועובמי מהל פת הביטוחשייגרמו בתקו"( ה ביטוחרמק)להלן: "כלשהי 
ל ם עהמועסקי בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים יםשאנו םי הינ, כבודתםע קבך כדי ועתוסכם זה, ה

 .קים על ידוים המועסבדמהעו ספק כלפי מיין חבות הילענו/או  הספקידי 

רחב תו (2 נספח) קספהיטוחי נספח אישור בעל פי  הספקעית הנערכת על ידי ואחריות מקצליסת ביטוח ופ 15.12
בשל  או/ל על מי מהם אחריות בגין רשלנות מקצועית והיה ותוט ו עובדיהו/א הליהמנו החברה ו/א לשפות את

ע לי לגרווזאת מבדיו יו ו/או עובלו/או מנה הספקני של לשר מחדלבמעשה ו/או  ןרמקוית שחובה מקצוע הפרת
 הביטוחת יסכי פולם בזה ל מוסכסף לאמור לעיובנ. ובדיהו/או מנהליה ו/או ע החברהכלפי  הספקחבות מ
ה נהי ולילת הביטלמעט באם ע) ביטוחת הקופ)ששה( חודשים לאחר תום ת 6גילוי של כלול בין היתר, תקופת ת

 .ו/או מרמה( הום פרמישלאי תבגין 

פוליסה  ללכציפיים ו בגבולות אחריות ספייערכאחריות מקצועית, ו טוחי צד שלישיכי בי הספק וסכם בזה עלמ 15.13
 .שותפיםמ ותת אחריכגבולוד ולא בנפר

 וךלער הספק רשאינ"ל, טוחים הלביים ך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימיש צור הספקהיה ולדעת  15.14
וך ף או משלים אשר יעריטוח רכוש נוסבכל בכי  כךים ולגרום למים ו/או המשליפים הנוסוחהביטיים את קול

 חברה ו/או מנהליה ו/אוה כלפי( וביב)שלוף ות התחעל זכ ף בדבר ויתוריסעייכלל  מעבר למצוין לעיל פקהס
 .זדוןב זקם לנאדם שגר ובתלטלא יחול )שיבוב( ף ת התחלוזכועל ובלבד שהאמור בדבר הוויתור  עובדיה

המתחייבים מן יטוח אי הבו/או תנות האחריות גבולטוח ו/או סכומי הביי ובהר בזאת כמלמען הסר ספק  15.15
, ועל הספקוטלת על נם דרישה מינימאלית המהי (,2ח ספנ)הספק  ביטוחיעריכת זה ובאישור  םסכהאמור בה

 תנאי  וו/את האחריות וגבולאו ו/טוח ומי הביכסת א ת ולקבועחבויואו ל/נזקים וו ליפתלבחון את חש הספק

כלפי תביעה  אוו/רישה עלות כל טענה ו/או דע מלהשר כי הוא יהיה מנומצהיר ומא ספקהבהתאם. וח הביט 15.16
ים אלינימהמיו/או לתנאי הביטוח ולות האחריות גבסכומי הביטוח ו/או לר להקשו כלב ומטעמ או מי/ו חברהה

 .לןלעיל ולה רכאמו

אלא ת הביטוח, תם לרעה בתקופו/או לשנום ו רשאי לבטלנפיו המבטח אי למפורש ע תנאי יכללו קפהס חיביטו 15.17
 לעשות זאת.תו כוונ עלש אום מרי( שיםשלו) 30בדואר רשום  תבודעה בכה חברהללספק ו על כךמסרה נאם 

או /נהליה ומאו ו/החברה י שכאלו לגב וי לרעהשינאו ו/ביטול ללא יהיה תוקף יתחייבו כי  הספקמבטחי 
 .ההודעהסירת מממועד הימים ( שיםשלו) 30חלוף  ובטרםלעיל  כאמורבכתב  ההודע נמסרהא ל אם בדיהוע

רכו לפי על פי הביטוחים שנע פקהס יטוחיב יןביזה מכי א החברול לספקיודיע  קפהסטחו של בכל פעם שמב 15.18
נה לרעה, ושמבוטל או מ מד להיותוע( 2ח נספ) הספקטוח ישורי ביספח אור בנלרבות האמ ,לעיל 15.5סעיף 

ת עריכור איש חברהחדש ולהמציא לאותו הביטוח מך את לערו הספקלעיל, מתחייב  15.16מור בסעיף כא
 מור לעיל.ה של הביטוח הקודם, כאינוי לרעהש אויטול הב מועד, לפני יטוח חדשב

או  זהכם נשוא הסהשירותים  וה ברבת ההסכם, ובמקניין הססכם זה לעהה מהוראות וראמכל ה גרועל מבלי 15.19
על סקו יוע אשרג כי קבלני המשנה לדאו הספקייב , מתחמו של הספקמטע קבלן משנהדי יבוצעו על יחלק מהם 

 האחריותבסעיף  הנדרשיםוחים אף הם את כל הביט יימוויק ערכוי, םמקשר עב וים אהשירות במתןידו 
לו יכל אלוחים ותם, וכי ביטורישם ולאחון לרכולהל עילל כמפורט (חי הספקביטו סעיף) זה םלהסכ ביטוחוה

, פורט לעיל ולהלןמכ ,ספקההתחלוף הנדרשים בביטוחי יות על זכו ויתוריםווה נאים, ההרחבותאת כל הת
 ם על ידוקיועסאחראי לוודא כי בידי קבלני המשנה המ הספק .(2נספח י הספק )וחור ביטשאי חלרבות בנספ

 .(ספקור ביטוחי האיש) 2נספח בים הנדרשים מכואים ולסנלת אםבהת תקפוליסות ביטוח תה פותהיינ
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ים ניתנההשירותים  תןמעשה או מחדל במ יןבג החבריותו על פי דין כלפי הבאחריישא  הספקכי  מובהר בזאת, 15.20
יהיה וא שה הספקטעמו של מ שנהות שירותים אשר יינתנו על ידי קבלן מזה, לרב הסכםבקשר עם  רהחבל

פין, עקב במישרין ו/או בעקישייגרם לו, ן ו/או נזק דבגין כל אוב רהחבאת ה תלפצו ו/או פותאחראי לש
מהפוליסות ו ה באיזסכומ נזק כאמור אובין אם אובדן ו/ ה,המשנשניתנו על ידי מי מקבלני תים השירו

 אם לאו. ובין(  2ח נספ) ספקה וחיעיף זה )ביטוח( ו/או בנספח אישור ביטהמפורטות בס

 ברהחנערך על ידי הודמים לכל ביטוח הקראשוניים ובע כי הינם קש על פיו יירפותנאי מ וייכלל ספקהחי ביטו 15.21
נה לרבות כל טע .חברהחי הטותוף בייש רבבדו תביעה א/ואו טענה ו/ישה רד ל כלע יםמוותר הספק יוכי מבטח

 רהבחהכלפי  "לוח כפביט" ענתולרבות כל ט 1981 –שמ"א ביטוח התה וזהחלחוק  59ו/או זכות כאמור  בסעיף 
 .היחטוכלפי מב

החברה עה כנגד יתבאו /לו כל טענה ו/או דרישה ו תהיהמצהיר, כי לא  הספקלעיל ולהלן,  גרוע מהאמורמבלי ל 15.22
 הסכםוא נשים ו/או המשמש אותו במתן השירות הספקשל לרכוש בבעלותו ין נזק בג ובדיהעו א/ו מנהליה וא/ו

 , והוא פוטרם לאו(נערך ובין אדו )בין אם יש שנערך על ורכביטוח ה יעל פו ינגי בזכאי לשיפו פקהסר זה ואש
 יתת העצמותפתשות בגין ההרבלנזק כאמור )ל  תיואחר מכל ו מנהליה ו/או עובדיהו/א החברהבזאת את 

 . וןבזד ם לנזקאדם שגר בתלטום מוסכם בזה כי הפטור כאמור לא יחול אול(. הספקהמוטלת על 

רבות ל (אחריות וביטוח)זה  14סעיף בהמפורטות  תגין הפוליסובח הביטו מידלם את לש ייבמתח הספק 15.23
 למלאוד ן במועהל רשהביטוח בק רתיידרש על ידי חבשר ם אח, וכל תשלו(2נספח ) הספק טוחיבאישור בי

ת הוראות הבטיחועל  לשמור ת האמור,יוכללומבלי לפגוע ב, ות כלשונןפוליסראות הוה ולקיים את כל
ל שך כה בתוקף במינהית ותודא כי הפוליסולדאוג ולו ככל שקיימות סות הביטוח,יולכללות בפנירות הזההו

 כי את הספק , מתחייבנורוע ממגל ילר לעיל ומבמו. בנוסף לאזה כםסה ר עםמתן השירותים בקשתקופת 
 אשר ילותעלכל פ יןדפי ת אחריותו על קייממתעוד תוקף כל ב זיקיחמקצועית וחבות המוצר  אחריות ייטוחב
 .חיו, על נספזה הסכםקשר עם בידו על שתה ענ

 חועל פי ביט עהלהוות עילה לתבי ולהעל על כל אירועוודע למנהליו ם היע חברהלהודיע למתחייב  הספק 15.24
ככל  ברהחעם ה תף פעולהלש פקהסמעבידים. כן מתחייב  חבותשלישי או , אחריות כלפי צד ועיתקצריות מחא

ישה חליט להגת חברהר העת ביטוח אשם מימוש תבישכל שיידרש לכ ,הספקטרס נאת אי גדוו נשהדבר אינ
 .הספק חיביטועל פי  חברהימוש זכויות האו מו/ למבטחים

בכל  הספקת המלאים במסגרת ביטוחי גבולות האחריוהביטוח וומי סכת א תםומלהשיב לקד יאחרא הספק 15.25
 .מי הביטוחוריות או סכחהאגבולות  תלהפחת יאבר תה על תביעה אשהודעמבטחים תימסר לבו רה מק

 יה ו/או עובדיההלנאו מהחברה ו/אחראי לשפות את  יהיה הספקל ולהלן, י לגרוע מהאמור לעימו כן ומבלכ 15.26
תנאי ל ם שקיוכיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי  ייגרם למי מהם עקב אי אשר נזק כלן יגאופן מלא בב

מועסקים על ידו, מהעובדים הליו ו/או מי המנו/או  פקסה על ידיב לבתום  לאש וחהביט פוליסותמיזו אמתנאי 
 .ןידאו על פי /וזה  הסכםעל פי  פקסהעל ו/או חובת השיפוי מוטלת  חריותפוף לכך כי האבכ

תום לב של ום בו אי קילב ו/א תוםה בהפרייקבע בפוליסות כי  כלליות האמורור לעיל ומבלי לפגוע בלאמ נוסףב 15.27
ור ודעה ו/או איחוגבל, איחור במתן הת, אך לא מ, לרבוהספקי דביטוח על יהת ופוליסמ ואיזאי תנמ י תנא
רה ו/או מנהליה ו/או החב ויותזכב ועיפגלא מו, עו/או מי מט הספקי דעל יגשת תביעה שנעשו בתום לב בה

 . יטוחים אלוי בעל פלקבלת שיפוי   ובדיהע

העתקים קיד לחזור ולהפ הספקמתחייב  ,קהספיטוחי תקופת ב םות ממועד)שבעה( ימים  7 -מ  אוחרא יל 15.28
ביטוח ה כתאישור ערי אתות לרבהזה הסכם  ח( הנערכות בקשר עםטוח )מסמכי הביטוביבתוקף של פוליסות ה

הפקיד את ר וללחזו יבמתחי הספק פת,ין הארכת תוקפם לתקופה נוסבג, לעיל 15.6בסעיף כאמור ( 2ספח נ)
 נוהים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד דים הנקוביבמוע, (2ספח נ) פקהסטוחי אישור בי תובוח לרמסמכי הביט

 ו.נספחיעל  הז הסכםב הביטוחים בהתאם לאמורמחויב בעריכת 

 ,רכאמו( 2פח נס)" הספקי "אישור ביטוחרבות סמכי הביטוח, כאמור, למשהמצאת לו ע כי ידור הימצ הספק 15.29
את  ספקהלמנוע מ תרשאי האת ברהחוה םהשירותימתן משך הל וו/את לתחיל יםומקד י מתלהתנא ההינ

א ל ,כאמור רה,ההצה ו/או ורהאישו מסמכי הביטוח ו/ארה שכאמור במק ותיםירתחילת ו/או המשך מתן הש
 כנדרש. המוסכםד מועב והומצא
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  רהבחה ל ידים ו/או אי בדיקתם, עדיקתבבאו ו/, המצאתם קהספורש כי אין בעריכת ביטוחי מוסכם בזה במפ 15.30
בר התאמתם להוות אישור בדו ו/א האו על מי מטעמו/ חברהעל היות כלשהי אחרדי להטיל כים, בשינוי ו/או

זה  הסכםל פי ע הספקשל תחייבויותיו ו/או מה ותוריאחהי מלשכ גרוע בצורהאו ל/ומצם לצו כדי למוסכם ו/א
 .המטעמ י מהבאיםמ לעו/או  חברהיות כלשהי על האחר להטילי או כדו/ יןל דאו על פי כו/

כאמור בסעיפים  הספק יטוחיאישור בת בומסמכי הביטוח לראי המצאת ת או המצאהר כי הסר ספק מוב ןלמע 15.31
 .על נספחיו ,זה הסכםפי  - על הספקיבויות יחגע בהתתפא במועד, לל לעי 15.27  –ו 15.6

 י הביטוחשור( ואת איחוטיכי הבפוליסות הביטוח )מסמתקי העק את דולב( תייבא ח)אך ל תרשאי חברהה 15.32
ם קון שיידרש על מנת להתאימינוי או תיש מתחייב לבצע כל הספקמור לעיל וכא הספקדי שיומצאו על י

 .טוח(ובי ותרי)אח זה 15פי סעיף  עליו ייבויותתחלה

ח אישורי הביטות( ואת ליסווח )הפוהביט מסמכיס לביח חברההייב כי זכות הביקורת של מצהיר ומתח הספק 15.33
 חברהה טילה עלמ כמפורט לעיל, אינה תיקונםת על ולהורוטוח ת אישורי הביאוהפוליסות  לבדוק את התווזכ

קפם, ביטוח כאמור, טיבם, הירי השואיות ויסולהפיא לגבי ות שהכל אחריובה וחכל  המי מטעמעל או ו/
או על פי ו/ זה כםסה יעל פ הספקשהיא המוטלת על ובה ע מכל חלגרו ה כדין בותוקפם, או לגבי היעדרם, ואי

 ן.ידה

ל פי ע תאיכז הינוכל סכום לו לעכב  תשאיר תהייה החברההאמור לעיל, מוסכם בזה כי לי לגרוע מבנוסף ומב 15.34
 הספק בקשר עם ההתקשרות נשואדת לזכות מוהע( מהתמורה והביטוח ותהאחרי יףסעזה ) 15יף אי סעתנ

  .ראשמים מי (ה)שבע 7על כך לספק, בכתב, יעה אי שהודובתנ זה כםהס

בהתאם למוסכם על החברה, יעה תבתגמולי הביטוח במלואם ויישוב העם תשלום  על החברה כי המוסכם בז
התביעה לתגמולי הביטוח,  ה )באם נגרמו( בקשר עםרחברמו לגשנת יכוי הוצאוכב בנום המעופק הסכלסיושב 

 כאמור.

לבד, ובכל ב הספקלה על ת חהעצמי תופההשתתהביטוח ו דמילתשלום יות כי האחרבמפורש  זהם במוסכ 15.35
 .חברה ו/או על מי מטעמההרה לא על מק

ראות החוק ות והישודר כלר למלא אח פקהס מתחייב זה לעיל, הסכםלגרוע מהאמור בכל מקום בומבלי בנוסף  15.36
 נו לפי החוקים הנ"ל,הותקוכדומה, שתקנות ם, הוויי, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצלביטוח לאומ

 הסכםא ים נשושכל העובדים שיועסקו במתן השירות, באופן ת האמור לעיליוללי לפגוע מכלך מבא ר,קובעי
זכאים לכל  זה, הסכםמשך כל תקופת בעת וכל ו בהיי י או זמני,מקרבאופן  שיועסקו זה, לרבות שליחיו ואלה

 ל.הנ"הזכויות שעל פי החוקים 

הוראות כוחם של באה לגרוע מ נהיבקשר לביטוח א( וחטביו ריות)אחזה  15ראה בסעיף ל הוזאת, כי כובהר במ 15.37
י פ עלזה ו/או  םהסכאחרים בבסעיפים ור לנזקים באם יגרמו כאמ הספקשל ית בדבר אחריותו הבלעד הסכםה

 .הדין

 שלדית יסו הווה הפרה, והפרתן מכםסההנן מעיקרי ה זה)אחריות וביטוח(  15 בהר, כי הוראות סעיףומ 15.38
 .הסכםה

 שירות הוע לביצערבות  16

ימים  7לחברה תוך להמציא  פקהסעפ"י ההסכם מתחייב  הספקתיו של א של התחייבויומל להבטחת קיום 16.1
אלף שקלים  חמישים) ₪ 50,000של גובה ב השרותיצוע בערבות בנקאית לבמכרז, עד קבלת הזכיה ממו

 "(. צועביל ותערב" )להלן: 5 כנספחבוע בנוסח הערבות המצורף להסכם בתנאים עפ"י הק חדשים(

 לאחר סיום ההסכם )כוללחודשים  3עד ה ויימים ממועד ההודעה על הזכי 7צוע תכנס לתוקף הערבות לבי 16.2
 ה(.תקופות האופצי

 . הספקעל ולו יח ועצלביאות הערבות הוצ 16.3

ווה הפרה יסודית של תנאי הסכם זה, ותעמיד ת הערבות לביצוע כנדרש במועד הקבוע לעיל, תהאי המצא 16.4
ם ריעדים המפורטים בהסכם זה, בנוסף לכל תרופה או סעד אחיזקק לכל התרופות והסהת ללחברה זכו

 ודית.סזה בגין הפרה יל הסכם רבות הזכות לבטדים לרשותה עפ"י דין, למהעו
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וו השתק או ויתור מצד החברה ל החברה מדרישה להמצאת הערבות לביצוע, לא יהנעות או מחדל שהימכל  16.5
הסכם זה או עפ"י דין, בגין אי המצאת הערבות לביצוע הוראות  מדים לה עפ"יוהע ביחס לכל זכות ו/או סעד

 כנדרש. הספקי ע"

 מימוש על סרה לו ההודעה שנמאחר מיד ל להמציא לחברה, יב הספק"י החברה, מתחימומשה אופציה ע 16.6
 שישים יום לאחר תום תקופת האופציה.בתוקף עד ללביצוע , ערבות אופציהה

ק ספהפר ה לום על פי או מכח הערבות לביצוע בכל מקרה בו לט או להציג דרישת תשחת להחברה תהיה רשאי 16.7
  תנאי ההסכם.מ תנאי

ספק יהיה חייב ה שר ת כל הסכומים א, אהיתרבין  ,לביצועהערבות  ת מסכוםהיה רשאית לגבוהחברה ת 16.8
שהדבר יגרע  ימבלגין עריכת מכרז חדש, ב שיגרמו לחברהפסדים וההוצאות הנזקים, הה, לרבות לחברה

  דרך אחרת. כלהאמורים לעיל ב לנכות את הסכומים ו לגבות אל החברה מזכותה ש

אחר העומד  להיזקק לכל סעדהחברה מל את ילמנוע או להגב וטה כדיחילאו ב לביצועאין במתן הערבות  16.9
כל הפרת  ןבגילביצוע יל את זכותה לקבלת פיצוי מעבר לסכום הערבות או להגבאו הסכם לרשותה עפ"י דין 

 פק.הסכם ע"י הס

תת כרי מכרז טרם  ערבות במסגרת הליכי הספקידי  עלבאמור לעיל, יובהר כי במידה וניתנה בלי לפגוע מ 16.10
על ידי  פג( יוארךותוקפה )במידה ועל פי הסכם זה  ספקהל התחייבויות ביצוע כבות לרם, היא תשמש כעההסכ
 .עד להחלפתה בערבות ביצוע כנדרש הספק

מך על טענה סתבות לביצוע, או מקצתה, בין היתר, בהתנגד לחילוט הערר בזאת על כל זכות להתמוו הספק 16.11
בזכותו לתבוע  זאת מבלי לפגועההפרה, בגין  גרם למי אביביםשוי להיו ענזק שנגרם אהמתייחסת לשיעור ה

בוה מסכום גלט חולט, או חלקו, אם יתברר במהלך תביעתו כי הסכום שחו)במכרז נפרד( החזר של הסכום ש
 עפ"י דין. זכאית מי אביביםהפיצוי לו 

 יחנן רוקניי 17

"ב, מך וכיות, מסי, תכנרעיון וח,כל פית שורה, ובכלל זהקות אחרת והבעלות וכל זכ צריםיוכל זכויות ה
או בקשר אליו, ובכל תוצר שיסופק  רותבמסגרת השי קהספ דיי עלו פותחו א/בוצעו ורו, נכתבו, וצתוכננו, נש

, קשר אליובאו /ו על פיו הספקות ויחויבום כל מקיהסכם זה ו ביצועב עק או/במהלך ו פקהס ידי לה עלחבר
  ם.ינם ו/או בקשר אליהבגכל זכויות שהן  לספקה תהיינ ולאן ואיבלבד  חברה, לשייכים, בכל עת ים ויהיושייכ

 ת סודיו 18
 

וגע סודי הנע מיד כלשהו' ד גלצ פיץיאו ישתמש, יגלה ו/ יעביר,סודיות מלאה ולא על שמור ליב תחימ הספק 18.1
לבד. ב וטובתולהחברה תועלת ל הסכם זה ת ולמטרת ביצוערמסגב ין בעקיפין, אלאוברין ין במישב לחברה,

די ו מידע סוו/אחומר  אוו/או מוצר ו/כל חפץ ו/או מסמך  ההחבריא ממשרדי לא להוצ הספק מתחייבכן 
בקשר  אוו/ם לחברה השירותין מתך ל ידו במהלו עוכנהה ש, לרבות כאלהסכם זהשיגיע לידיו במסגרת 

די וידע הסלבצע במ לאחרים ותשלהריק ו/או עתלה לאה, ו של החברניותיכו תא/וו עסקיבקשר לו א/והם ל
רותים לחברה השימתן צרכי ול במסגרתא אלקה אחרת עתיס, ו/או כל צורת הפתקה, צילום, תדפול, העשכ

יבות חיההת לת זמן.גבהחריה ללא ואף לא כםההס במשך תקופתול תח ראמוההתחייבות לסודיות כ בלבד.
  זה. ת הסכםעקב הפר לת הכללא הפך להיות נחשל, ובלבד שהוא נחלת הכלל ידעמ לא תחול על

 

ו/או מתן רה החבתו עם שרולך התקמהב ,הספקדי י שהוכן ו/או נעשה על "ב, מסמך וכיורכל חומ 18.2
 ,האת לאק לספורה חבהבלעדי של ה ורכושא הו, וו תכניותיו/א ויקעס ם החברה,ו/או בקשר עהשירותים 

ים והשייכ רשותובצויים יו"ב, המציוד וכחומר, מסמכים, ל בון על ככל זכות עיכעל  את,בזוהוא מוותר 
  .לחברה

 
 חאת ההסכםמה 19

 
אחר, ב לסהו לו/א אינו רשאי להעביר ו/או להמחות הספק .ובעצמותיו ייבויהתחכל ת א ב לבצעתחיימ הספק

 ממנו.הנובעות  הזכויות וא/ההתחייבויות ו ,ממנוק או כל חל/את ההסכם וקיפין, בעאו ין במישר
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  ביד ר יחסי עובד מעהעד 20

 ספק. הממועסקיו או/ו מעובדיו מי בין או/ספקין מי אביבים והי עובד מעביד בצור יחסכדי ליבאין בהסכם זה   20.1
ת מכח הסכם זה בכל חובה או בכל אביבים לא תהיה חייב י. מעצמאי ספקמצהיר כי התקשר בהסכם זה כ

ויישא ובדיו עלתשלום מלוא שכרם של י באופן בלעדי יהיה אחרא ספקעביד. הדין על מל תשלום המוטל על פי כ
שהוא, תשלומי חובה סוציאליים, ובכל עלויות העסקתם ובכלל זה תשלומי מס מכל סוג  אופן בלעדי בכלב

 מים קיבוציים כלשהם החלים עליהם. חיקוק כלשהן ו/או הסכ אותהחובות בגין הור

או עות לו ת המגיושהי בדבר זכויות נוספא יעלו טענה כלר שהוא ו/או עובדיו לבלתי חוזן מתחייב באופ ספקה 20.2
או בין עובדיו לבין מי אביבים בקשר עם השירותים  ן קיומם )או סיומם( של יחסי עובד מעביד בינולעובדיו בגי

יו בגין או בקשר או לעובדו זכויות נוספות מכל סוג שהוא, המגיעים ו/או שיגיעו לגין כספים נוספים או באו ו/
 .קשר לכךספות בולא לדרוש כל זכויות נתן השירותים, ועם מ

או לעובדיו  ספקכל גוף מוסמך אחר כי מגיעות ל היה וייקבע על ידי בית דין לעבודה או האמור,מבלי לגרוע מ 20.3
הסכם  תים ו/אורומעביד בינו לבין מי אביבים, בקשר עם השי-יחסי עובד שהן בקשר עם קיומם שללת כזכויו

, בהתאם לפסק אביביםהשירותים למי  גין מתןבדיו בוממי אביבים או ע ספקלכי השכר שיגיע זה, מוסכם בזה 
סגרת הסכם זה ולא מה בוהוא יקוזז מהתמור רגולציה החלה על מי אביביםין ולדין חלוט, יהיה בהתאם לד

 . ה עליה.יעל

ורך ביצוע י מי אביבים לצסכום ששולם לו על יד ביבים כלא מתחייב, להשיב מיד למי ספקבמקרה האמור, ה 20.4
למי אביבים נותן  ספקשאר זהה. הי, כך שהעלות הכוללת תזהבהסכם הנקובה  לתמורה ר מעברוהתשלום האמ

ם יחסי עובד מעביד, ככל שיגיע על ם אשר שולם לו בקשר עוסכ את הסכמתו הבלתי חוזרת לקיזוז והפחתת כל
ין כל בים בגיישפה ויפצה את מי אב ספקי אביבים. המכל סכום שיגיע לו ממכלשהו,  מךפי קביעת גורם מוס

ו/או לכל  ספקמי אביבים( שידרשו לשלם לד ו/או תשלום כלשהו )ובכלל זה שכ"ט עו"ד של וצאה, נזק, הפסה
ן מי מעביד ביו לעבודה או של כל גוף מוסמך אחר, כי נוצרו יחסי עובדם בקביעה של בית דין דיסוצד ג', ואשר 

 . פקסאביבים  לבין ה

 קספעובדי ה 21

את העובדים ומנהל העבודה שמועסקים על ידי  ההתקשרות לבחורתקופות לך כל ההחברה תהא רשאית במ 21.1
 ה הבלעדי.ספק בהתאם לשיקול דעתהי דספק במסגרת השירות עבור החברה ולבקש את החלפתם על יה

לום , מס הכנסה, תשעסקת עובדיו, לרבות שכר עבודהבהישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים  ספקה 21.2
ות וכל ום סוציאלי ואחר תשלומי מיסים וכל יתר ההוצאמלווה וכל תשל היטל אומס או  לביטוח לאומי וכל

יים והכל על פי כל דין הכרוכים סכם זה, בתשלום הניכוהי פהסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע העבודה על 
 המספר תוד המקצועי, המייצג אבע על ידי האיגיקיים תנאי עבודה, בהתאם לנק כןבהעסקתם של עובדיו ו

יהא אחראי לכך, שגם העובדים שיעבדו ם במדינה באותו ענף והמקובל בתל אביב יפו; וביותר של עובדיהגדול 
כר הש, יקבלו שכר עבודה כדלעיל, ובכל מקרה לא יהיה נמוך מו, ככל שהדבר רלבנטיעמט אצל קבלני המשנה
 עת. ה באותהי שיהיפמשכר המינימום במשק כהמשנה מטעמו  ןקבלאו  ספקהמשולם לעובדי ה

שיתוקן מזמן לזמן  1995 -ח משולב[, התשנ"ה ייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי ]נוסמתח ספקה  21.3
ח לאומי, כי טוו ולהמציא לחברה, לפי דרישתה, אישורים של המוסד לביקנו או שיותקנו על פיתהושוהתקנות 

 קטן זה.ותיו לפי סעיף קיים את התחייבוי

)ובכללם  פקסו/או אי עמידה בתשלומי חובה אחרים לעובדי המינימום לפחות ר שכר הבשיעו ראי תשלום שכ  21.4
פרה של חוקי עבודה כלפי עובדי ובה אחרים( ו/או כל החי מהבראה ותשלו ימתן ימי חופש, מחלה, תשלומ

 יסודית של הסכם זה.  רהויועציו יהוו הפ ספקה

למי אביבים כדי לוודא  מספקים שירותיםה ספקה לעובדי ל כל נתון שהוא הנוגעיבים הזכות לקבלמי אב  21.5
 .ספקבה חוקית של תשלום לעובדי הבכל חו ספקעמידה של ה

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "סקי שמור"ע

 42וך מת 33עמוד 

 קיזוז זכות 22

 חב להיות ויעש שהספק כספי חיוב כל לקזז זכות תהיה, בלבד ולה, ברהחל כי, בזה מסכימים םכלהס הצדדים 22.1
 .רההחבמ פקלס גיעשי סכום מכל, אחרת סקהמע או ההסכם ואנש העסקה מתוך לה

 אי, טעויות,  לאחריו אם ובין תשלומו לפני אם ןבי, בחשבון ויתגלו היה, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי 22.2
 סכום מכל, לעיל האמור בעקבות שיתגלו הסכומים לקזז רשאיתחברה ה האת, כלשהם ליקויים וא/ו יםדיוק

 .החברהמ לספק עשיגי או/ ו המגיע

 ונותש 23

 .הצדדים משני כלשהו צדל עדיותבל וצרי הז הסכםאין  23.1

 

ו או/ גורם אחרעות באמצם זה המפורטים בהסכלקבלת השירותים עול לפת שמורה הזכולחברה כי הר ובמ 23.2
  עדי.יקול דעתה הבללשפן עצמאי בהתאם באו

 
הבלעדי,  התבכל עת, לפי שיקול דע תרשאי והיאכלשהי מהספק ירותים שאיננה מתחייבת לכמות  חברהה 23.3

 .בעצמה ו/או באמצעות אחרים הכל כפי שהחברה תמצא לנכון לבצע אותו העבודות היקףין את טהקל

 

 והשוירה מנה גזדו מתקדים ולא ילמ וים או בסדרת מקרים, לא תהווהקרה מסה בממתנאי הסכם ז סטייה 23.4
לו ת קנוזכויות המומה דים, בזכותמלהשתמש צד מהצד השתמש, או השתהא הל תיד.קרה אחר בעל מכל

 יותיו.מזכוות על זכ רבכך ויתו ים, לא יראורמק תו בסדרה מסוים אקרם זה, במהסכ פי-על

 
, ומתן ל משאלכף יהיה כל תוקלא ים בין הצדדים ביחס למושאו, והמשפטיסים ה ממצה את היחהסכם ז 23.5

בין פה,  עלבן ן בכתב וביבי , אם בכלל,או הסכמה, אשר ניתנו או התקיימוות התחייבצג, הבנה, , מהטחהב
אלא אם ראות הסכם זה, בהו נוילכל שי היה תוקףילא  סכם זה.התת יבר לכרמשתמע, עוב ורש וביןבמפ

 על ידי כל הצדדים לו.ונחתם כתב נערך ב

 

ניתנות לאכיפה או /תנתינן ניזה אינה/א סכםהת אוורת מההוראו ה אושייקבע כי הוראבמקרה  23.6
פותן ק, תןחוקיותו לפגוע בא י להשפיעבכך כד א יהאל הו,ף מטעם כלשתוקסרת/חסרות שהינה/הינן ח

ה תקפה או ניתנת בהורא ותאםאה תוחלף או תבמקרה כזה ההורו כםההסוראות השל שאר  ןואכיפת
 ית.פשרותר האה הרחבה ביצורב, זהם הסכ הוראותשל  ן שיאפשר מיצוילאכיפה, באופ

 
ד י צד אחדתשלח על יהודעה שכל  ה.כם זבמבוא להס ורטזה הן כמפ כתובות הצדדים לצרכי הסכם 23.7

 4או  םאר רשובדו מעת המשלוחת שעו 72כעבור דה יעל עהילו הגיאל תחשב כיהכתובות שלע לפי למשנהו
 ליה.סימימעת משלוח בפק שעות מעת מסירה ביד או

 
 

 : תוםדדים על החהצ ובאה איולר
 

 
 
 

 
 

 בע"מ 2010מי אביבים 
 

 
 _____________________: ______ באמצעות

 
 ____________________________ פקיד :ת

 הספק 
 

 
 ________________________באמצעות : ___

 
 ___________________________יד : _תפק



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "סקי שמור"ע

 42וך מת 34עמוד 

 להסכם( )יצורף תעריף -להסכם 1 חספנ
 
 

 ________ םמיו  __________הסכם מס' ל
 

 ם.ההסכמ נפרדמהווה חלק בלתי  הזנספח 
 

 יכום מול הזוכה.סה והלהצעם ך בהתאף בהמשוסיתו
 

 
 
 

 
 

 : החתום דדים עלהצ ובא ולראיה
 
 
 
                        _______________ ___                                   _______________________ 

                                                      הספק                                                    מ"בע 2010  מי אביבים                         
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "סקי שמור"ע

 42וך מת 35עמוד 

 טוחי הספקביאישור  – 2נספח 

 __________________ אישורתאריך הנפקת ה אישור קיום ביטוחים

ה סולל את כל תנאי הפוליכנו המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אי דעבהתאם למיליסת ביטוח בתוקף, טוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פואישור בי
וח למעט במקרה שבו בפוליסת הביט יסת הביטוח יגבר האמורמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפולן התנאים ששל סתירה בי . יחד עם זאת, במקרהיהוחריג

 עם מבקש האישור.תנאי באישור זה מיטיב 
 מעמד מבקש האישור אופי העסקה מבוטחה רבקש האישומ

 .459/20מכרז  ☒ םש םש

, ףואיסותי רשי ☒
דברי  חלוקה /העברהו

-תל אביבב ר כמותידוא
 .יפו

 

 
 ( תאגיד מים וביוב.097)

 חברה עירונית. ☒
 

  בע"מאביבים י מ

 _______ת.ז./ח.פ. _____ ת.ז./ח.פ. ____________
  יפו-תל אביב 37ך שד' שאול המל

 

 סוג הביטוח
ות אחריות או לגבוחלוקה לפי 

 יטוחי בסכומ

ספר מ
 הפוליסה

תאריך 
 חילהת

תאריך 
 סיום

ות/ גבול האחרי
 סכום ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף

 לנספח ד'קוד כיסוי בהתאם  יש לציין מטבע כוםס

  צד שלישי
 

__________ 

 מיום
 
_______ 

 עד יום
 

_______ 

1,000,000 
למקרה 

ולתקופת 
 הביטוח.

 

 ת צולבת.וחריא – 302 ₪.
 נה.קבלנים וקבלני מש – ג'צד  חבתהר – 307
 ל"ל.לתביעות המכיסוי  – 315
 מבוטח נוסף בגין מעשי ו/או מחדלי – 321

 מבקש האישור. – המבוטח          
 מבקש האישור מוגדר כצד שלישי. – 322
 ראשוניות. – 328
 כצד בקש האישור ייחשברכוש מ – 329

 שלישי.          

  ידיםבמע חבות
 

__________ 

 וםמי
 

_______ 

 עד יום
 

_______ 

6,000,000 
 בעלתו

20,000,000 
לתקופת 
 הביטוח

.₪ 
 

.₪ 

 לוף לטובת מבקשויתור על תח – 309
 האישור.          

 היה וייחשב כמעבידם –מבוטח נוסף  – 319
 בוטח.של מי מעובדי המ          

 ניות.ראשו – 328

 אחריות מקצועית
 
 

 יביתטואקרטר
 

_________ 

 
 

__________ 

 מיום
 

_______ 

 יום עד
 

_______ 

1,000,000 
קרה למ

ולתקופת 
 הביטוח.

 
 
 

 ים.אובדן מסמכ – 301 ₪.
 רע.מצה והוצאת לשון הדיבה הש – 303
 מבקשויתור על תחלוף לטובת  – 309

 האישור.          
 שי ו/או מחדליוטח נוסף בגין מעמב – 321

 מבקש האישור. – וטחהמב          
 ואי יושר עובדים.ה מרמ – 325
 ת.פגיעה בפרטיו – 326
 יכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח..ע – 327
 .ראשוניות – 328
 .חודשים( 6וי )תקופת גיל – 322

 
 וין בנספח ד'(:צהמ ין את קוד השירות המתאים כפיש האישור, יש לצים בהסכם בין המבוטח למבק)בכפוף, לשירותים המפורטי פירוט השירותים

 .הפצהף וסואי( 022)

 וי הפוליסה ביטול/שינ
לאחר משלוח הודעה  ים( יום)שלוש 30תוקף אלא אישור, לא ייכנס לל של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש הוי או ביטושינ

 דבר השינוי או הביטול.למבקש האישור ב
 מהדורת הפוליסה

  רותהע __________ רה ומהדביט  __________ חברת הביטוח

 מת האישורתיח
 המבטח:

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "סקי שמור"ע

 42וך מת 36עמוד 

 כםלהס 3נספח 
 בודלכ

 "(החברה)להלן: " בע"מ 2010מי אביבים  חברת
 .,א.ג.נ

 וד ענייניםגיעדר נידע והבטחת מידיות, אלסוות התחייבנספח 
 __________ תאריך:

 
 .ןכדלקמ ייבומתח מצהירממוען  דואר כמותיהפצת  של המעניק שירות _________,אני _____

 
, יאו לרשותו/ ין ויגיעו לידיעתכ, יתתו/או בכל דרך אחר בהסכםברה חשרות עם ההתקת הסגרמבש יוע ליד .1

, דו"חות, טפסים, תמונות דפס, מדיה מגנטית,מר מווות: חרב, להחברדע הקשורים למיאו /חומרים ו
ו א/עסקים וי מוטר"ד, פס, פקוליםבות, הסכמים, פרוטו, כתושמות המלצות, נהלים, ,תכניות, שרטוטים

 "(. מידעלן: ")כל אלה יקראו להרה בחר לשוכן כל דבר אחר בקו קבלנים או/ ירותיםי שותננ

מתחייב  יאנת חוק הגנת הפרטיות. כל דין, לרבו פי-לעייב חם למתתאע בהלפעול ביחס למידב תחיימ אני .2
 גנת הפרטיות.חוק הישות יעת עובדי את דרדלהביא לי

רת, חרך אדבמידע שהגיע אלי בשה שימוש עאלי, ולא ר אועבם המשרכים שלק לצרוע אך דלמיבקשר פעל א .3
 .להלן 10עיף ס ראותבכפוף להו שהיא בהל סיידע לכל צד שלישי מכעביר את המאולא 

לו בעבודתם, וקים דם זקדים שבתוקף תפקיבבירו רק לידיעת עועאמוחלטת ביחס למידע,  שמור על סודיותא .4
וי של לו גיאמנע כל פרסום ו/א וכן מך זהסבמכמפורט ות ודית סריבות לשמתחייה די עלבעו את כלחתים א

 א. שהיא ולכל גורם שהו המידע בכל דרך

 יתחייב בכתב, קודםגישה בדרך כלשהי למידע שתהיה לו על ידי  ועסקוישדים ובמהע אוג לכך שכל אחדלד .5
 יים כי תנאמסכ ינ. אהזבסעיף  פורטמכנאים תע בהמיד אמור, להגנת סודיותידע כשה למלמתן אפשרות הגי

כנספח א' רף צוהמת תום על נוסח התחייבוסכמתו לחהתהיה חברה ה שותרעמדת עובד כלשהו למוקדם לה
ל מסמך כאמור עאין בהחתמת העובד למסמך זה.  "ב כנספח א'המצ מים חיצוניים"גור - 180-007" הלבנו
 רה.בחה לפיכי תאחריוו יימהתחייבויותתי אוור י לפטכד

 .לינקוט כאמור לעאם שוט האמצעירפי בקשתה,פי ל, ברהחל מציאלה .6

 אחרת.עתקה הצורת ל ס וכקה, צילום, תדפיעתל, הרים לבצע במידע שכפורשה לאחאעתיק ולא א אל .7

הגעתו של ו/או בדנו ים לשם מניעת אושאמצעי האבטחה הנדרנקוט בכל אה על המידע ושמור בהקפדא .8
  ים.י אחרהמידע ליד

ו/או  החברהענייני לוגע נשמיד כל מידע הא, עת שיידרש ו/או בכל דיםהצדין ב התקשרותום הת לאחר .9
 הם.המוקדם מבני -ימה ה מתאשת דריבלו מקום ההתקשרות ו/אמתיום  14תוך חברה עבירו לא

 אשר: במידעלגלות ולהשתמש  ירשאאהיה מוסכם כי למרות האמור לעיל,  .10

ור אשר בעצם מידע כאמ ילמעט גילודי מצי ותידסו הפרת ללא להכל תלנח בגדר להיות הפך או הינו 10.1
 יותר.ך מוסמנחלת הכלל לאמין או הופך מידע אשר הפך ל הוא וגילוי

, עפי חוק לדרוש מיד וסמך או רשות מוסמכת עלדרישת בית משפט מ על פי המשפטת לבי מידע שמסר 10.2
לחברה  תןתינש ורדימלי הנהמינ עהמיד קן ריינת הגילוי נעשה כאמור,. אם בלבד ובמידה הנדרשת

נע מוצו הזדמנות נאותה להשיג ה לחברהל מנת לאפשר ע מסרנכך שהמידע האמור  ה בכתב עלעהוד
 את הגילוי.

 לגבי כל זכות או רשות ימה, כדי להעניק לעצ חברהה ידי-עלחברה ה גילוי המידע אודותבעצם  איןש לירור ב .11
 ע.דבעלת המי ברהחה יותהמלגרוע  כדי וזדיות ות סבהצהרזה ואין כל האמור  מידע

 :חייב כימת נניהחברה הבמתקני בצעו תיההסכם כאמור פי -לעפי-לערה שמתן השירותים בכל מק .12

תיקו כל עיצוע השירות ולא ית מחשב שאינן דרושות לבהמידע או לתוכניו מאגרילכנסו י לא םהעובדי 12.1
 ות.מישרין לביצוע השיררוש בינו דמידע שא

 ה וירוסים.נבתכ ןוידאו שאיוולאחר ששיון יי רפנרכשו על ת שכנובתו קו אך ורשתמשי ובדיםעהי כ 12.2

 ה.הרשאללא צורך וללא  רההחב לא ישוטטו במתקניים העובדכי  12.3
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 לגבי אבטחת מידע. חברהה יצייתו להוראות ובדיםעהכי  12.4

, הבשב, גנית מחורבעבי השוררה הקוניים שהורשעו בעבים חיצירותיעובדים ונותני ש שלא להעסיקמתחייב  .13
 ולידע את החברה וריםית באחד הנושאים האמלפלי השמתנהלת נגדם חקירמרמה, או  הונאה, אוה, ריצפ

רה שמי מהעובדים כתב אישום ו/או בכל מק כנגד מי מהעובדים מוגש תלהיו ויו צפקרה בו הוגש ו/אמ בכל
 אחר.בד בעובד ועיף את הלהחל ,דעתה ליקולפי שתהא רשאית להורות, חברה ית. הרשע בעבירת פלילוה

חייב בכתב הת, לההחבר בוד הנתונים שללהם גישה למערכת עי השתהי שיש אוהעובדים כל על כי  יל ידוע .14
כפי שישונו מעת  החברה שמירת נהלי על פעילות תוך ולהקפיד לעיל 6אמור בסעיף כיות דת הסוירן שמבעניי
 לעת.

לה נזקים  באם נגרמו דתי בחברהעבוום ובת ךא, במהללווד תעל מנ יקהני בדלחברה לבצע על חשבומאשר  .15
 י מטעמי.מאו /ועל ידי 

 .חברהב שירותה מתן קף גם לאחר סיוםתואר בשיו הינה לצמיתות ותז התחייבות .16

את  לשפותבזה  סמך זה  ומתחייבמת התחייבויותיי שביגרם לחברה כתוצאה מהפראחראי לכל נזק ש .17
 .פרהמהה הה כתוצאמו לרגסד שיפו הצאה אעל כל הו החברה

 . הרחבה םבניגוד עניינים ע שלא לפעול מתחייב ניא .18

עלול להימצא  אניה בו רכל מקל ע רהבחב ידע ותקשורתמ רכותסמנכ"ל מעל ח מיידיתמתחייב לדוואני  .19
 .יםעבודה עם גופים אחרלבין חברה העבודה/השירות ב ין הדרישות לביצועמצב של ניגוד עניינים בב

 עבודה לבין ם החברהערות שהשירות בהתק רישותד בין ניםיעני ניגוד של צבבמ אצנמ ינניא כי ,מצהיר נניה .20
 .ברהחל פיןבעקי או/ו ישריןבמ ריםהקשו אחרים גופים עם

 ינים:עני  ניגוד להיווצר עלול םנשבגי לחברה עקיפה או ישירה זיקה בעלי חותלקו רשימת של ירוטפ הלןל .21

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 

חברי ועדת , עם מי מףיר או עקייש קי,עס רשי  או קשפחתמ , קשריאישקשר  י מצהיר, כי אין ליאנ .22
 י מהנהלת החברה. מעם  ,המכרזים

 גיס, גיסה, דוד, דודה, או אחות וילדיהם, ם, אחגני זוובבת  זוג, הורה, בן, בן -" עיף זה: "קשר משפחתיבס
ך סמו יאו שאנ לחניושך על והסמאחר  ג או מאומץ, או אדםת חורלרבו ה, נכד או נכדה,לחם, חמות, חתן, כ

 . ולחנול שע
 

 יש לדווח אך ים,עניינ ניגוד מהוות ןאינ אישי, כשלעצמן, וא עיומקצ רקע על היכרות כי ובהר,י .23

 :םיעניינ ניגוד יווצרלה עלול שבגינו עסקי או אישי קשר של ירוטפ הלןלזה.  פחבנס עליהן

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 הלחבריגרם ף שעקיאו /וק ישיר ל נזכ בגין החברהאת  אפצהאו חלק ממנה,  ות זותחייבפר האל מקרה בו כב .24
 פה שיעמדו לזכותרואו תלי לגרוע מכל סעד ו/וזאת מב₪  10,000של  בסך םההפרה בפיצוי מוסככתוצאה מ

 ין.כל ד יעל פ רהחבה

 על החתום : ולראייה באנו

  :נותן השירות טעםמ המוסמכים

 ____ _________: חתימה__________ : _ידתפק_ :____________שם (1

 

 ___: __________חתימה _________: __תפקיד__ ________:___שם ( 2 
 

__________________ 
 : חותמתהספק       
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 (יםעדר ניגוד ענייניוהות, אבטחת מידע התחייבות לסודילהסכם ) 3ח נספא' לנספח 
 

 םייבבי אמ -מידע הרת סודיות למאגרי הצ

 

 ייםאיש פרטים

 

  נגליתטי באשם פר  יטפרשם 

  יתבאנגל שם משפחה  שם משפחה

   המחלק  ת.ז.

  (ITש )שם משתמ  תפקיד

  (IT וש)לשימ מייל-אי

 

 

 יותהצהרת סוד

חברת י בו אלי במסגרת עבודתשיגיע מידעתונים וכל הנל הור על סודיות כ, כי אשמאתם מטה, מתחייב בזאני, החתו

י מגנטי או בכתב, בין באמצעבין  ,פה-וכל מידע, בין בעל נתון ור כלולא אמס "יםביבא "מיבור ים" או עביבאמי "

 .היתר בכתב ממנהל מאגר המידעא לאחר שאקבל מורשה, אל רם בלתיוג צורה אחרת לשוםל בין בכאופטי, ו

 מיר "בוו עם" אמי אביבי"ב יקידביצוע תפ ו/או במידע שלא לשםונים תלעשות שימוש בנ אשל אני מתחייב/ת

 אביבים".

 תגרשהגיע אלי במס תקאו הע יבים" כל מסמך, מקור"מי אב מלהוציא ושלא  ב/ת שלא לשמור ברשותי,מתחייאני 

 .עבודתי

ייד ו/או במכשיר תקן נהאו במצלמה ו/או /ד ומור במכשיר נייא לצלם ו/או להקליט ו/או לשאני מתחייב של ,כמו כן

 ."בהחברה וכיו קוחותלטות, מידע על נות, הקל, תמולומיםהיתר צי ןבי, "יםביבמי אוגעים ל"נה םונינת/ר מידעאח

 .או עבור "מי אביבים" "רת "מי אביביםבחב פקידיתר סיום חלאישאר בתוקף גם ותמיתות התחייבות זו הינה לצ

 םתכה אזכ, תממנהכל חלק  וא וי זהתחייבות לכם לפי הדין, הפרתמדים וכל זכות וסעד העמוע י לפגוע או לגרמבל

 יית החוק.להנח בהתאםבפיצוי 

 

 

 חתימה פרטי ושם משפחה שם מהיתאריך החת
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 מאחריות הצהרה על מתן פטור

 __________תאריך : 

 לכבוד

 "החברה"( :הלן בע"מ )ל 2010מי אביבים 

 37ות שאול המלך רשד

 תל אביב

 אחריותמור נדון:  הצהרה על מתן פטה

 

להלן: "העבודות" ו/או "ההסכם"(. ) ברהחומכתבים ללקוחות ה מיםונות חשב להפצת 20/444ס' מ פי מכרזעל 
 ."(" ו/או "ההסכםודות)להלן :"העב

ו/או  י בבעלותנומכני ו/או הנדס דבכלי רכב ו/או ציובזאת כי הננו משתמשים בעבודותינו שבנדון הננו מצהירים 
צוע ו בבינוש אחר המשמשים אותו/או רכ ד ו/או מתקניםציוכל ה לא הגבלנו לרבות ולשימובאחריותנו ו/או בש

 העבודות שבנדון )להלן: "הציוד"(.

 את כדלקמן:הננו מתחייבים בז ר בהצהרה זאת,האמועל אף  .א

בגין אובדן או נזק מכל חבות  או הבאים מטעמם/והליה ו/או עובדיה הננו פוטרים את החברה ו/או מנ .1
שם ו ו לנאו בבעלות מי מטעמ/עלותנו ובב שירותצוע הלבינו ותמשמש א ור לעיל אשרמהא לציוד

 בזדון.מי שגרם לנזק לפי פעילותנו בקשר עם העבודות, כל זאת למעט כ

של הציוד  ריצה ו/או גניבהפאחריות לגבי נזקי ם את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה מכל הננו פוטרי .2
ובדיה במקרה שכזה ה ו/או ערה ו/או מנהליהחבפי כלתחלוף( נו לשיבוב )תזכוהאמור לעיל ומוותרים על 

 שמירה.רות ולמעט כנגד חב למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדוןזאת  לכ

ו ו/או מי נזק לגוף ולרכוש שלמכל חבות בגין נ או מנהליה ו/או עובדיה ווטרים את החברה ו/הננו פ .3
צורך יל אשר מובא ללע מורהאבציוד  עקב השימוש ולשהני משנה ו/או צד שלישי כו ו/או קבלמטעמנ

עט דות כל זאת למהעבואו מי מטעמנו או עבורנו בקשר עם ביצוען של /דנו ויוען של העבודות על ביצ
 נזק בזדון.כלפי מי שגרם ל

ידנו, בניגוד לאמור ועסקים על ו קבלני משנה המאאו תביעה מצדנו ו/היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/ .4
הליה ו/או ות מנבה ו/או מי מטעמה לראת החבר תחייבים לשפותו מהננ, י כלשהובות צד שלישר, ללעיל

 הוצאות משפטיות. יישא בה לרבותמהם עובדיה בכל תשלום ו/או הוצאה שמי 

אני הנדסי ציוד מכאו כלי רכב ו/יטוח בזיק את הפוליסות לחנערוך ונבזה כי  מצהירים ומתחייבים הננו .5
פת ולהסכם, במשך כל תק ף הביטוחת, כאמור בסעיודוהעבע בביצו ונהמשמש אות ורה ציוד חפיו/או 

 .העבודות שבנדון ______ לביצוע____צוע העבודות על פי ההסכם שנחתם בינינו ביום בי

ביטוחי  ישור עריכתצועית, כאמור באקה לביטוח אחריות מהרינו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק פוליס .6
נו יפי ההסכם שנחתם בינריות על קיימת לנו אח בה ופהתקשך כל הלהסכם(, במ 2פח נס) נותן השירות

 .ום __________ לביצוע העבודות ועל פי כל דיןבי

 

 

 ל החתוםולראיה באנו ע

 

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  (המצהיר)חתימת 
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 5נספח 
 השירות ועצלביערבות 

 
 
 

 בוד לכ
 מ"בע 2010אביבים מי 
 37ך להמ שאול' שד

 בתל אבי
 

 ,נ.ג.א.
 

 __________בתוקף עד ש"ח,    ________על סך                                           מס' נקאית ב ערבות  : וןהנד
 
 

טת אה ומוחלבערבות מללפיכם כו ערבים בזה (, אנ"המבקש/ת": )להלן___________________ ת ". עפ"י בקש1 
שקלים עשרים אלף )  ₪ 00005,  של כוםד לסעת קש/מבם מאת האו שיגיע לכ גיעשהוא המסכום לסילוק כל 

 __________מס'  הסכםלבקשר , ת""סכום הערבולהלן:  - (חדשים
מרכזית ה השכפעם לפעם ע"י הלמתפרסם מלמדד תשומות הבנייה כפי שהוא  ום הערבות יהיה צמוד. סכ2 

 .כלכלי ולמחקר הלסטטיסטיק
 קמן:לכד תנאי ההצמדה יהיו

 ______ נקודות.יעור בש 2020שנת ________חודש  צרכןהמחירים למדד  היהי י"ד היסוד"המד
ו כלשהכום סהמועד בו עלינו לשלם לכם פני רסם לאחרונה לודד שפהמרבות זו יהיה עניין על "המדד הקובע"      

 .עפ"י ערבות זו
 ת זו יחושבו באופן הבא:יין ערבוהפרשי הצמדה לענ .3 

ה למכפלת ההפרש בין השוו סכוםה - הצמדהההפרשי  היוי ,דיומת המדד היסולע העל עדד הקובהמ ברר כיתם יא
 .חולק במדד היסודיבסכום הדרישה, מהיסודי המדד הקובע למדד 

רבות, ללא לסכום העקוב בדרישתכם עד הנ נשלם לכם את הסכוםהיסודי, ם המדד הקובע יהיה נמוך מהמדד א
 .כל הפרשי הצמדה

ום קבלת דרישתכם לאחר ימים שרה יתוך ע ות, בתוספת הפרשי הצמדה,עד לסכום הערבכום כל סלם לכם אנו נש . 4 
ילוק את סילה או לדרוש תחבלי לטעון כלפיכם, ומלנמק את דרישתכם  שתהיו חייביםלי כתב, מבהראשונה ב

 המבקש/ת. מאתהסכום האמור 
תהיה בטלה ומבוטלת. אחר תאריך זה ד ולבלב _______________  יוםלעד  ףרבות זו תישאר בתוקעל מקרה . בכ5 

 . חר מהתאריך הנ"ללא יאו ,בכתב התקבל על ידנוצריכה לערבות זו  ל פיכל דרישה ע
 

 יתנה להעברה או להסבה.ערבות זו אינה נ
 היא: הבנק אשר כתובתו ניףת זו יש להפנות לספ"י ערבודרישה ע

______________________________________________________ 
 

 בכבוד רב, 
 

 חתימות ____________________
                                                         

 ___________________  נקבשם ה
 

 _______________________סניף 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "סקי שמור"ע

 42וך מת 41עמוד 

 מפרט טכני -' למכרזטנספח 
 1-2020-459להסכם מס'  6נספח 

 
 יכלל .1

 

וא עבודות נשע הלביצו החברהו, אשר יהיה אחראי כלפי נציג מטעמספק הנה ם ימסכמת ההיד עם חתימ 1.1
יר טלפון ה מצויד ברכב ובמכשהייב כי הנציג מטעמו ימתחי ספקיותר. העל הצד המקצועי הטוב ב כםהסה

 עצמו. ספק סרה לתיחשב כאילו נמיג או דרישה שנמסרה לנצכל הוראה, הודעה  לארי.וסל

 כל יום עבודה. ב (1פחות פעם אחת )ל מבית הדפוס דוארה יטפר את ףהספק לאסו על 1.2

, (גבי המעטפהמיקוד על ללא ) ניםממוים אינ וסמבית הדפ ספיםהנא הדוארפרטי בהם במקרים מובהר כי  1.3
במהלך תקופת וחלף פוס יבית הדה ובמידגם  ,על הספק ולחהמכתב תרי חלוקה ושליחת לאוזהמיון אחריות 

 . ההתקשרות

 )באופן ישיר ו/או באמצעות בית הדפוס(  לחלוקה עות לתשלוםם, הודמפעם לפעלספק  רתמסוהחברה  1.4
)במידה והחברה  אכיפת הגביה י חברתמשרדאו הדפוס ו/או לבית /וה רהחבי מתחייב להגיע למשרד מפיץוה

ות כאמור, במועד עההוד לקבלת ברה(חברה )לפי הנחיית החשל הקבלני גביה(  אוה ו/תפעיל חברת גבי
עטופות במעטפה וכן שאר  דו חודשיות הודעות תשלוםקת חלור בכי מדובבהר מו .החברהדי קבע על ייש

 יו.זה ובנספח סכםהת בוטההודעות המפור

 תביםמכהור מיון וסיד, עבודות ניםמוימלא  ו/או בית הדפוס החברהעל ידי ספק מסרו ליי םכתבישהמ ככל 1.5
 אחריות הספק. ו ביהי ההליכה לפי סדר

 הדפוס.למשלוח מבית  ספהות המכתבים שנאכמעל  ת אישור לחברהברהע 1.6

  .תאגידל וראישהוס ושליחת פר מבית הדהדואמרגע איסוף פרטי  קיםמי עסשלושה יבים עד ושהפצה לת 1.7

 . עניםנממהקשו לכך, על ידי מי יתבככל ש להציג תעודה מזהה ספקעל עובדי ה 1.8

 צעבי יודיהיה לדעת מי מעובממוחשבת כך שניתן  תכרבאמצעות מע הכמותי את הפצת הדואר ינהל ספקה 1.9
א של ת דברי הדוארכמוו ערכתי המכל אצוות חלוקה וזאת על מנת לאפשר בקרת איכות על החלוקה. נתונ

 .הם החברהמקצועי מטע הגורםים בפני נמסרו יהיו חשופ

 הספק, מתחייב ףסונכלשהו תשלום חומר הודעות לבלשלב בחברה וסמך רם המע"י הגו שרייד ספקהשככל  1.10
 הודעות לתשלום, והכל תוך עמידה בלוח הזמניםבוסף החומר הנ את , לשלבברההחל על פי הוראות לפעו

 . ףנוס, ללא חיוב הע בהסכם זהקבו

ע על בת העבודה שתקכניועל פי ת החברהע על ידי יקבביצוע חלוקת ההודעות תיעשה על פי סדר ההליכה ש 1.11
ה )מסלול( הליכאם לסדר ה, ובהתחברהבמוסמך הגורם הי לעת, על יד תמסר לו, מעיכפי שת החברהידי 

 .  , ועל פי הוראות כל דיןהחברהידי נציג שיקבע על 

עצמה ו/או ב תרוישל הש םשוניטים זכות לבצע פרימורה השרה לחב כי זאתב מוסכםספק, למען הסר  1.12
 נכון.רה תמצא לכפי שהחב לוהכ תולהפסיקו בכל ע עות אחריםבאמצ

 חוזר:ר דוא .2

אר סיבת אי קבלת הדובות לרשל לקוחות שלא קיבלו דואר ות פניל ענהמ קספיקה שוטפת ויהספק יבצע בד  2.1
 .תרוןפמתן ו

  . ויד-למכלל הדואר שיחולק ע 2%-כיעלה על לא זר אחוז הדואר החוהספק מתחייב כי  2.2

 יםמתן השירות תבמסגרלבצע חלוקה חוזרת  ספקהבלעדי, לדרוש מה העתד וללפי שיק תאירשהחברה  2.3
יבצע  ספקלמות ובדייקנות. השההודעות לא בוצעה בבויותיו וחלוקת א את התחיילא מיל ספקוהה במקר

יהיה  לאק ספר כי  המסרו לו. מובהיבודה שמנות העעם החלוקות השוטפות שבהז זו יחד חלוקה חוזרת
 ין החלוקות החוזרות.  בגף לתשלום נוס זכאי
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תובת עם החברה את הכ ררא ידועה ויבשהכתובת לר א נמסרו מאחשלום שלתירכז את כל הודעות ה ספקה 2.4
הר כי ום עם הכתובת העדכנית. יובעות התשליבצע משלוח של הודו מספר כניסה אם קיים המדויקת, כולל

 המשלוח. ע צושם בישערך לין הבירור ף בגיהיה זכאי לתשלום נוסלא  ספקה

  .סיגריוחזר למשרדי הספק וי שהיא, מכל סיבה וליעד לא הגיעשדואר  2.5

: ןההודעה לנמע הגיעמדוע לא המו טעהסבר מף רוצלחברה מידי חודש, יבקובץ דואר חוזר שיעביר הספק  2.6
  . וכו' הב לקבל/כתובת לא ידועמסרעזב/

בחברה מקצועי לגורם ה דואר חוזרר של דסומ EXELקובץ  ביריעוהמעטפות החוזרות רוק את הספק יס 2.7
 :קובץ דוגמה. להלן יופיע לעתת המשתנות מע בחברהעי קצות הגורם המם לדרישואבהת חודשת לאח

 6,636: "כ דואר חוזרהס

 

 חודש_ שנה מספר_ מכתב סוג_ מכתב קוד_ חלוקה קוד_ מנוי

9543 0 6 5500211140 620 

9543 541013032 11 43416284 720 

9543 761046037 6 4007246113 620 

9543 462058000 6 4007130615 620 

 

 

 


