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 שנגרמום שירותי שמאות להערכת נזקי לקבלת 20/545מס'  פומבי דו שלבי  מכרזהנדון : 
 תל אביב יפו  בעיר ביברח וביוב מים תשתיותמ

 
 

שירותי שמאות לקבלת את הצעות זמבקשת ב( או "מי אביבים"ו/"החברה" להלן: ) בע"מ 2010חברת מי אביבים  .1
 . םהסכוהגדרתם ב לןכמפורט לה  י בעיר תל אביב יפולהערכת נזקים שנגרמו מתשתיות מים וביוב ברחב

 
ואפשרות    1993-ד' לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג  17א מכרז פומבי עם בחינה דו שלבית לפי תקנה  ז הוהמכר .2

 "(. המכרזלהליך תחרותי נוסף )להלן: "
 

הצעה   .3 וה  ידי-עלהגשת  התנאים  ההוראות,  לכל  המציע  הסכמת  ועניין  דבר  לכל  תהווה  המופיעים מציע,  תניות 
 .מכרזסמכי הלחלק ממ ווהמסמך אחר מה במסמך זה ובכל

 

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

 

 עמוד מסמך סידורי

 1-10 מכרז מסמכי ה .1

 11-14 טופס הצעת מחיר -נספח א'  .2

 15 הצעה   בות לקיוםטופס התחיי  -' נספח ב .3

 16 וןיסיהצהרה על נ טופס  -נספח ג' .4

5. 
עיריית תל אביב, חברות עירוניות של  ברה על ניסיון בעבודה הצה טופס - 'ח דנספ

 עיריית תל אביב ומי אביבים 
17 

6. 
נשוא המכרז  למתן שירות  קיום התקשרות פעילהאי רה על  הצה טופס - 'הח נספ

   עם עיריית תל אביב
18 

7. 
  כדין והבטחת  ר העסקה שלאעובדים זרים )איסובהתאם לחוק יר תצה -' ונספח 

 1987 -ובהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991  -תנאים הוגנים(, התשנ"א 
19 

 20 מכרז ים ואי תיאום דיני ההגבלים העסקי על בר שמירההצהרה בד -' זנספח  .8

 21-37 על נספחיו הסכם –' חנספח  .9

 
 הצעתו, את המסמכים הבאים:ל יצרף מציע , הלעיל  4למסמכים המנויים בסעיף סף בנו .5

 
 יש לצרף תעודת עוסק מורשה. . אחרת,  העתק מתעודת ההתאגדות, המציע חברה םא 5.1

 

על   5.2 רואה חשבון  או  עו"ד  אישור  חברה,  התאגיד,  אם המציע  ושיעור  שם  או השותפים  בעלי המניות  שמות 
מנה  שמות  התאגאחזקותיהם,  )דירלי  ומי  יד  במידה  במציעקטורים(.  המניות  ו/או    מבעלי  חברה  הינה 

ל יש  בעלי  שותפות,  את  חברהפרט  באותה  השותפים  ו/או  ושיעור    המניות  המתאים,  לפי  שותפות,  ו/או 
 חבר בני אדם או גוף משפטי אחר.שר ודם ולא אחזקותיהם עד שהפירוט יגיע לכדי ישות ב

 
 לא תותר הגשת הצעה משותפת. .6

 
 . 2020 לשנת מברצ ד חודשב  קשרות הינומשוער לתחילת ההתהמועד ה      
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 זה:  מכרז ם בהזמני לוחות .7
 

 .00:11בשעה  23.12.20 -ה  ד'יתקיים ביום ( הההשתתפות איננה חובמציעים  ) כנס 7.1

 

במ תערך  לכנס  המפגש  המלך  דשהחברה,    ידרשנקודת  שאול  קומת  37'  אירופה,  אמות  בניין  אביב,  תל   ,
 ישיבות. ר החד ,כניסה

 
   . 0015:בשעה   30.12.20 -, הד' םביו: ת שאלות הבהרהלהגשהמועד האחרון  7.2

 
 . 0021:בשעה  1.01.211 -ה  , 'ב ביום :להגשת הצעות המועד האחרון 7.3

 
 לא תישקלנה.  -נקובים לעיל ך והשעה ה יראתהצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים )מכל סיבה שהיא( עד ל 7.4

 
 שאלות הבהרה  .8

ה  דע   8.1 בסעלמועד  הבהרה,    7יף  קבוע  שאלות  להגשת  להודיע  לעיל  רשאי  בדוא"ל    לחברההמציע 
oradh@mei-avivim.co.il  כ סתיעל  שגיאו ל  במסמכי  רות,  שמצא  בהירות  חוסר  או  התאמות  אי  ת, 

  מכרזרט או ענין כלשהו הכלול במסמכי הסעיף או פ  לש  , ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו מכרזה
 .  (2  )נספח ספח הביטוחלהסכם, לרבות נ געתהנואו על כל שאלה או הערה   מכרזשוא הנ דהגע לעבואו הנו

 

 מנוע מלטעון כנגד סעיף ו/או פרט זה לאחר הגשת ההצעות.  ודעה כאמור יהיהישלח ה  ע שלאמצי   8.2

 

 יחייבוהחברה  מ בכתב שתתקבלנה תשובות  ורק,  יתטלפונ ימסריש למידע אחראית תהיה לאהחברה     8.3
 ה.תוא
 

בטבל    8.4 שאלותיהם  את  לערוך  נדרשים  )שמופיעה  הפונים  מסודרת  מסמך  ה  גבי  על  : בלבד  WORDלהלן(, 
מס'    סידורי  מס' השאלה,  בהירה  של  בלשון  השאלה  ופירוט  ההסכם  המכרז/  במסמכי  נספח  ו/או  סעיף 

 "כללי".  -ליות, ואז לציין בטור סעיף/נספח שאלות כל  םג  ל בשפה העברית. ניתן לשאו
 

 "דמס

יף סע  מס'
נספח  ו/או 

במסמכי 
המכרז/  
 ההסכם

 רוט השאלה יפ

 
 
 

  

 
 

 תהינה ללא עלו מכרזהשתתפות ב .9
 

מאתר האינטרנט של חברת מי אביבים    מכרזשבנדון ידפיס את מסמכי ה  מכרזל  ש הצעה ניין להגימציע המעו
 . o.ilavivim.c-www.mei - תבבע"מ בכתו  2010

 
 

 אופן הגשת ההצעה  .10
 

עד   יום האחרון להגשה ההצעותלמעט ב)   07:00-15:00בין השעות    'ה  -'  להגיש בימים א  שאת ההצעה י 10.1
תל    ,37שאול המלך    'שד ,  מ"בע  2010תיבת המכרזים הנמצאת במשרדי חברת מי אביבים  ל (  12:00השעה  

 קומת כניסה  ,אירופהיין אמות  נב ,אביב
 

   .בדלב מכרזי הההצעה תוגש על גבי מסמכ 10.2
 

המציע   10.3 אעל  רגילה  בהדפסה  הלהדפיס  מסמכי  ו  4Aבדף    מכרזת  בכתב  רגיל  הצעתו  את  קריא  למלא  יד 
 ו בהדפסה.   ר א ברוו

 

http://www.mei-avivim.co.il/
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 .מכרזהמציע יצרף להצעתו כל מסמך נוסף הנדרש במסמכי ה  10.4
 

 המציע. ם על ידי ימ ותכל מסמכי ההצעה חייבים להיות ח 10.5
 

 . על גבי טופס הצעת המחירו כל עמוד   יש לחתום בחתימה מלאה + חותמת בשולי 10.6
 

 :כמפורט להלן דותמטיות נפרמעטפות הר  (2)בשתי ההצעה תוגש  10.7
 

אחתעמ 10.7.1 יצולי ע  -  טפה  המיליםבמקו  ינו ה  בולט  "ם  מידה:  ואמות  מוקדמים  לתנאים             "מסמכים 
 . פרט להצעת המחירורים, וכל האיש זרכמ ואליה יוכנסו כל מסמכי ה

 

ואליה תוכנס  "  מחיר הצעת  : "במקום בולט המילים  נועליה יצוי  -  מודבקתמעטפה שניה סגורה ו 10.7.2
 הצעת המחיר.  תוגש על גבי טופסהצעת המחיר ש

 

 .ומספרו מכרזוכנסו למעטפה אחת מאגדת עליה יצוין שם השתי המעטפות י

 
שות או  ף תנאים, תניות, התניות, בקהמכרז ואין להוסיבטפסי  ים  י ונ יוש  , הוספותאין לערוך כל מחיקות 10.8

חילופין,  ו לבים זכות לפסול את ההצעה אקנה למי אביייגות תכל הסת  ."(הסתייגויות)להלן: "תייגויות  הס
 . הת או להתנות את שקילת הצעה בהסרת ההסתייגויות, תוך פרק זמן שיקבע על ידעלם מההסתייגויולהת

 
  צ"ב כנספח המחיר המ  קסימום הנקוב בטופס הצעת שהיא מעבר למחיר המ  צעה להגיש ה  ל כלא יו  מציע 10.9

 ר בהצעתו לקטגורית השירות. מחיר המקסימום כמחימציע שיחרוג מכך, יחושב  א'.

 
רש  ברהחה 10.10 לפסו תהיה  הצ אית  כל  שאינה  ל  הצעה  כל  או  משמעות,  דו  או  בהירות  אי  בחסר,  הלוקה  עה 

 כרז. במסמכי המ ת וטממלאת אחר כל הדרישות המפור

 
 

 מכרז תיקונים ו/או תוספות למסמכי ה .11

 
הזכות לתקן את מסמכי  ת לעצשומר  ברהחה ו/  מכרזה מה את  עו/או להוסיף להם  מועד לד  או לעדכנם בכל שלב 
 , כמו כן   .או פקס/ל ו"ישלחו למציעים באמצעות דוא מכרזלושינויים בהתייחס  עדכונים    .הצעותהגשת  חרון לאה

 . מכרזההבהרה שניתנו במהלך העתו את כל תשובות ף להצלצר  עיצמעל הכי מובהר 
 
 

 ות השיר תיאור .12

 
 .יוב ברחבי בעיר תל אביב יפונגרמו מתשתיות מים ובכת נזקים ש שמאות להער  ינההשירות המהות 

 

 

    מכרזבם להשתתפות תנאים מוקדמי .13

 
ויסודיים. הצעה אש  כל על    הנע ר לא תהתנאים המפורטים להלן בסעיף זה הינם תנאי סף מצטברים, הכרחיים 

להל התמ   איזה המפורטים  באמצעחוב  פסל.ת   -  ןנאים  ולא  בעצמו,  לעמוד  המציע  על  מטעה  אחר  בכל  ות  מו, 
 :שלהלןהתנאים 

 
 . 1976 -תשל"ו   ,ות גופים ציבורייםעסקאחוק שים לפי המציע בעל  כל האישורים הנדר 13.1

וניכוי מס  חשבונות  יסק ניהול פלשם עמידתו של המציע בתנאי זה, על המציע להמציא לחברה אישור על נ
וב תצהינוסבמקור,  בנף  כנספחים  רים  המצורף  הלמסמ  'ו-ו  'הוסח  ידו  ,  מכרזכי  על  חתומים  כשהם 
 עו"ד.  ידי-עלומאומתים 
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מו  עלמצי 13.2 לפחות  (3)  שלוששל    חכ ניסיון  שירותי  ,שנים  רכוש   שמאות  במתן  לפחות  2  -ל  ,נזקי  , גופים 
 .כל גוף ורעבב)לא כולל מע"מ(    ₪ 30,000 של לפחות  שנתי בהיקף ,האחרונותבמהלך החמש השנים 

 

רה של  מקוב  ,מכרזהכי  למסמ  ג'  נספחמציע למלא ולחתום על ההצהרה המצורפת כה  על  ,רהאמו  להוכחת
  , המציעתיאור ופירוט של השירות שניתן על ידי    הכוללת בהצהרה,  הצהרה של מנכ"ל החברה  -חברה  

ש השירות  םלה  םופיגהל  רשימה  השירול  ולכ   מכרזה נשוא    ניתן  של  מצטבר  כספי  מתן    ת,היקף  מועד 
  .צעעובד המווצירוף של קו"ח של ה טלפון' מס, קשרטי אנשי  פרות לרב, השירות
ובנוסף,   כי העובד    ןהניסיובמידה  רו"ח/מנהל חשבונות/יועץ מס  יש לצרף אישור  עובד המציע,  הנו של 

השירו לביצוע  עהמוצע  במ  החברה  בורת  עובד  לפחאכן  המציע  לפשרד  שנה  חצי  האחרון ות  המועד   ני 
 .  להגשת ההצעות

  .דרשים בטופס בצורה מלאה וברורהל הנתונים הנ את כ  יש לפרט
 

 עם עיריית תל אביב יפו.נשוא המכרז פעילה למתן השירות  קשרות  יימת התלא ק למציע 13.3

 

של    קרהובמ  , מכרזהלמסמכי    ' ה  נספחעל המציע למלא ולחתום על ההצהרה המצורפת כ  ,האמור  להוכחת
 . החברה  הצהרה של מנכ"ל -חברה 

 
 

כי   רשאיתהחברה  מובהר  לל  תהא  איאפשר  מסמך,  הצעתו  עם  המציא  לא  אשר  רמציע  היתר,  כל ישור,  או  שיון 
  .ה ברחה ייד -לעע שיקבתוך פרק זמן קצוב ה רבחל תוהמצאת  א להשלים ,חרמסמך א

 
  ועל יד   חתוםה  , םניר ניגוד ענייטחת מידע והיעדהתחייבות לסודיות, אב  -להסכם  3  נספח  ת אעתו  המציע יצרף להצ .14

 קשרות. תהה וליה לנעד המיו   העובדידי -ועל

 
 חשש לניגוד עניינים, ככל שיעלה מהתצהירים.  עניין במכרזים של החברה תכריע ת הועד

 
מציע  ברהח .15 של  הצעה  לפסול  רשאית  תהא  החברה  ה  בדיקת  מוטנמצא  שלאחר  שהוא  מידע  על  ולא שהצהיר  עה 

 ו נמנע מלהצהיר על מידע רלוונטי. א /ו  עות את החברהט ויש בו כדי להמהימן 

 
 

 איכות(  %40-מחיר ו %60)  אמות מידה ומשקולות ,ליםכל  -במכרז  ההזוכ ירתחב .16

 משוקלל הגבוה ביותר. קוד הת הניתהיה ההצעה בעל  ההצעה הזוכה 16.1
 

זוכ  החברה 16.2 מס'  לבחור  ו/רשאית  הזכייה  או  ים  את  אבלפצל  מציעים  בין  את  מכרז  ולחלק  ביצוע  חדים 
ו/או שיפור מערך השרות ו/או    יפור אמינותשים של  עמטמ  תרזוכים, בין הילק ממנו בין מספר  ח  אוהשרות  

 חר. ענייני אכל טעם   עמידה בלוחות זמנים ו/או  ויות ו/אוחיסכון בעל 

 

  כזוכה יוכרז, ישנ כשיר. הבלעדי  דעתה שיקול פי  על  שני שירכב לבחור  חייבת לא אך  רשאית המכרזים  ועדת 16.3
שהי סי  כלמ  לחברה  במכרז  ההזוכ   בין   ההתקשרות  קפסתו  אם  במכרז   תהא   החברה  כזה  במקרה.  אבה 
 . וההסכם תנאי המכרזבהתאם לכל   השני הכשיר עם  להעביר את הזכייה במכרז וליצור התקשרות רשאית

 

לא  ימ   סרב ו/או לא ההסכם, או יסרב לחתום על  י,  במכרזיה  י עת זכמהחברה הוד  שיקבלבמקרה בו מציע,   16.4
עפ"י תנאי ההסכות ויאת התחייב בה שהיא, תהיה החברה  יצעתו מכל סהטל  לב  שקב יוו  ב   יחזוראו  ם,  יו 

חדש, עפ"י   במכרז, או לצאת כרזמההעומדת בתנאי  הבאה בתור בדירוג ההצעות,  שאית לקבל את ההצעה  ר
  התקבלה, בכדי צעתו למכרז לא  יובהר כי לא יהא בהודעה למציע, כי ה  .החברהשיקול דעתה הבלעדי של  

 . ה כמפורט לעילוע מזכותה של החבר גרל
 

  -ו מחיר    %60רך שקלול המרכיבים הפורטים להלן:  ה הזוכה במכרז תהינה בדלבחירת ההצע   דההמי  ותאמ 16.5
 שתבחר ההצעה המעניקה לחברה את מירב היתרונות.  ופןובא  איכות  %40
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   :(%60)  ת המחיר לול הצעשק פןאו 16.6

ה 16.6.1 שקלול  לבחלצורך  המחיר  הזוכה  יצעת  לה  ,רזבמכרת  המציעים    ה צע הה  במסגרתגיש  יתבקשו 
חדשבשקלי   מחיר  תהצע  רזמכל עבור  ם  מע"מ(  כולל  )לא  הצעת    שירות ה  קטגוריותכל  ים  בטופס 

 .מכרזה  המחיר בנספח א' למסמכי

  באה:נוסחה הלו ניקוד בהתאם ל ת יקבושאר ההצעו נקודות 60ביותר תקבל   הזולה  ההצעה 16.6.2

 
 נדונה ה ההצעה )/( חלקי 60 (X)  לופכ מכרזב וגשהר שהה ביותהזול ההצעה

 
בטופס הצעת    החודשית  השירות  ום לקטגוריתה יותר ממחיר המקסימובמחיר גש  יגתן להנילא   16.6.3

בנס אהמחיר  הפח  למסמכי  כמחיר  רזמכ'  המקסימום  מחיר  יחושב  מכך,  יחרוג  מציע  אם   .
 ו לקטגורית השירות. צעתבה

ק 16.6.4 כל  את  למלא  ביות  טגוריש  כ השירות  המחיר  המא'    נספחהצעה  מחיכרז.  למסמכי  ר  הצעת 
 ל. שקתי אל  תחלקי

 
 : (%40ופן שקלול רכיב האיכות )א 16.7

ב 16.7.1 על  תחליט  לעצמ החברה  להבטיח  במטרה  ביותר  לה  המתאימה  ההצעה  מירב  חירת  את  ה 
 להלן: ה שת בטבל היתרונות על בסיס אמות המידה המפורטו

 
משקל   אמת מידה 

 באחוזים 
 ניקודה ןפאו תיאור

  
י  ע וניסיון מקצ

  המציע של
 לביצוע  השירות  

 
5 

מוסי ני  למציע שנים    (3)  שלוששל    חכון 
 ,נזקי רכוששמאות    במתן שירותי  ,לפחות

לפחות  2-ל   החמש  גופים  במהלך  שנים  , 
  30,000של לפחות  שנתי  בהיקף  ,האחרונות

 .עבור כל גוףבמע"מ( כולל לא ) ₪
  

תנאי  ברשים גופים הנד 2  -לבעבור כל גוף נוסף מעבר 
 – המכרזסמכי למ  13.2ף בסעי ורטכמפ סףה

עד   כל גוףר בעבו ' נק 1 – ע בת המציה איזכ
 . ודותקנ  5של סימום מקל

עת  ת ד חוו
  ממליצים/

)כולל   לקוחות
 (םימי אביב 

10 
שיחות   יקיים מטעם החברה בדיקה צוות ה

מול מס' ממליצים ו/או לקוחות שקיבלו  
 שירות מהמציע. 

ל  עדי ש יקול דעתה הבלם לש בהתאהציון יינתן 
    '.נק 10 של מוםלמקסיועד   הברהח

  5 -ל ו רק אמת מידה ז  תבחןה ברהחכי , בהרוי
  תלאמהגבוה ביותר  המציעים שקיבלו את הניקוד

 .לביצוע  השירות המציעון מקצועי של  ניסי דה:המי

 15 ראיון  

עבודות   ג ציבריאיון יידרש המציע לה
 רד,שביצע, הצגת פעילותו של המש

הגופים  קשרי עבודה עם  לרבות: ניסיון,
  על ידו עיםהמוצדים עובהמליצים,  המ

 המכרז. במתן השירות נשוא וניסיונם 
נציג המוביל את תחום השירות  לראיון יגיע  

ד  מיועה  עובדהו   ,עציהמל נשוא המכרז אצ
 . שכבר נבחר לעניין זה רות, ככללמתן השי

בלעדי של  ה היקול דעתבהתאם לש ינתן י הציון 
 . נקודות 15 לסימלי שמק ודיק ועד לנ  רההחב

גת המציגה  ציג מצהראיון המציע יבהר, כי במהלך וי
העובדים   ,ן השירות נשוא המכרזבמת נו ניסיו  את

במתן השירות נשוא   על ידו וניסיונם  המוצעים
 וכיו"ב.  המכרז

  5  -ל ו רקז אמת מידה תבחןהחברה , רבהוי
  תמר לאהגבוה ביות את הניקוד יבלוציעים שקהמ
 .לביצוע  השירות המציעון מקצועי של  ניסי דה:המי

רשמות  תה
  המציעכללית מ 

לביצוע השירות  
 כרז א המנשו

10 

זו יינתן בהתאם  הניקוד לאמת מידה  
   :הבאיםרמטרים  פל

י  פים להם נתן המציע שירות )כולל מהגו
  ,תל אביב ה בעירבעבוד  ןניסיו , אביבים

,   BDIם לדו"ח תאבה  יננסיתפ ותנאית
לפי  י ונט לוראחר ושא נ  לכו  ISOתקני  

 דעת החברה  שיקול

  מלייס ד מקוק יבנ המציע מזכהמ התרשמות כללית 
 בהתאם לשיקול דעתה  נקודות 10של 

 החברה. של  הבלעדי 
פרופיל  דה זו יש להגיש את לצורך ניקוד אמת מי

  ד' ו/או   ון כנספח ג'סיני על   הצהרוטופס ה  עהמצי
 . רזמכלמסמכי ה

  5 -ו רק ל ז מידהאמת   תבחןה ברהחכי , בהרוי
  תלאמהגבוה ביותר  ו את הניקודהמציעים שקיבל

 .לביצוע  השירות המציעון מקצועי של  ניסי דה:המי
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 השלבים בבדיקת ההצעות  .17

 : בבדיקת ההצעות ראשון שלב 17.1

 ף. הסי נאתבהמציע   תיבדק עמידתו של  - הליתח

לפירוט בסעיף    ציון משוקלל בהתאם  ומתן  האיכותן  ר לשלב בדיקת קריטריו אי הסף יעבובתנמד  עש  מציע
 : וכמפורט להלן: לעיל 16.7

 

 האיכות: ניקריטריו שלב ראשון לבדיקת 
 לביצוע  השירותניסיון מקצועי של המציע    מתן ניקוד עבור

 
לב  של ה  5  -ל  קר  האיכות  ניקריטריו  תבדיקשני  הניקוד  ביותר  המציעים שקיבלו את  ראשון  בגבוה  שלב 

 :האיכות  ני ריטריולבדיקת ק
 ת כלליוהתרשמות  נות ראיו, חוות דעת ממליצים/ לקוחות )כולל מי אביבים(עריכת  חר לאת איכו ניקוד 

ה  מינימלייון איכות משוקלל  צ ות  כ האיציון    שר . הצעה אריותנקודות אפש  40מתוך  נקודות    26   וא להצעה 
לא נמוך ממנה,  צישר עבעים אמצי. הותת ההצע בבדיק  ינלב הששל  ור תעב  שלה  ון האיכות המשוקלל  רו את 

 . שניהמינימלי יעברו לשלב ה
 

 שלב פתיחת המעטפות של הצעת המחיר, ומתן ניקוד.  :  בבדיקת ההצעות שנישלב  17.2

 

ני  של קריטריוהמשוקלל  ון  הצי שקלול  י  על יד  יחושב  להצעה  הסופיהניקוד    :ההצעותיקת  בבד  שלישי שלב   17.3
שציו  חיר.מה  ןוציו   תכואיה המשוק ההצעה  יהיה  נה  ה  הגבוהלל  ההצעה  תהא  ועדת  זוכביותר  אם  אלא  ה 
   .זים קבעה אחרת מטעמים מיוחדיםמכרה

 

ה 17.4 ועדת  תבחר  יותר,  או  הצעות  שתי  בין  בניקוד  שוויון  של  המציבמקרה  ביותר.  הזולה  בהצעה  ע  מכרזים 
 לסעיף זה.עת  נוגטענה הל מוותר על כ

 
 

 ות עהצה דיקתאופן ב .18

היעזר   מטעמהות  צו   תמנהזים  המכר  תדעו 18.1 ח )לרבות  ביועצים  ההצעותם(  יצונייות    יעיםוהמצ  לבדיקת 
   ."(צוות הבדיקה)להלן: "

 

וכן  יהיה רשאי לבקר בכל משרד, מפעל, מתקן או אתר, המו  צוות הבדיקה  18.2 ידי המציע  על  חזק או מופעל 
 ם. עיהמוצ רותים יציע ו או לשלמ  יחסמידע ב ל לבקש ולקבל כ

 
לא    יקה אוולה עם צוות הבדהצעה לא שיתף פע ע המציש  אם סברה  כל הצעה,סול  שאית לפה רהית  ההחבר 18.3

 מסר מידע, כנדרש. 
 

תר, אם אותו מציע או  החברה רשאית שלא לבחור בהצעת מציע אפילו יתברר כי היא נמצאה הזולה ביו 18.4
ה,  בעל שליטה בהחברה שהוא   חויס   פרההפרו  או  וי ות שהמודק   זיותודית התחייבויות    לחברה שהוא   לו 

כ בעל שלי לה  ניםחברה, במהלך חמש השלפי ה טה בה,  ובלבד    מכרז גשת ההצעה בהאחרונות שקדמו  זה, 
 שנמסרה לו הודעה בכתב מהחברה בנוגע לאותה הפרה. 

 

ו/ ההו  החברה ו/א  התקשרות שלה   או  מכרזכי במסגרת ההתעורר חשד סביר   18.5 הסכם אחר עם  כל  או  סכם 
ניסה לע אביצ  ומע ט מי מ  וא/ו   מציעהחברה   כנגד החברוע תרמירב בביציה מעובצע או הו  ביצע    ה ו/אות 

לית בקשר לאספקת טובין או למכירתו ו/או למתן שירותים ו/או לעסקה במקרקעין ו/או לביצוע  עבירה פלי 
ד  פי-ל עהחברה תהא רשאית,  ,  עבור החברהעבודה     כלטל באו לבלפסול את הצעתו    די,ה הבלעעתשיקול 

 , לפי העניין. רות עימואו התקש יתוזכי  תא א ן שהומז
 

 כאשר ניהול משא ומתן מותר על פי דין.ם מציעים, משא ומתן ע רשאית לנהל החברה 18.6

 
שיון או כל מסמך  ישור, היתר, רמציע אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, איאפשר  ל   תהא רשאיתהחברה   18.7

   .הברחה ייד -לעע שיקבתוך פרק זמן קצוב ה רבחל  תוהמצאת א להשלים ,חרא
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 צעות והארכתןף ההת תוקמועד פקיע .19
 

 מהמועד האחרון להגשת הצעות.  ימים 120ו קף ההצעות הינ מועד פקיעת תו 19.1

 

 קיעת תוקפן. אינה מתחייבת לשקול את ההצעות ולהחליט לגביהן לפני מועד פ החברה 19.2

 

הה 19.3 תוקף  ופקע  שהוגשו  היה  מועלפצעות  ההחני  של ד  ה   החברהל  טה     החברה  הי תה  ה,כזוה   הצעהבדבר 
 תוקף הצעותיהם.  ארכתה להמציעים בבקשאו לפנות ל  מכרזהל את רשאית לבט

 

מציע שהתבקש להאריך את תוקף הצעתו, רשאי להאריכה תוך המועד שנקבע או לסרב להארכתה. מציע   19.4
 . זמכרהתף בהמשך ת ישלא  ש, וקתה כמב רכעל הא לחברה אריך את תוקף הצעתו או לא הודיעשסרב לה

 
 

 חיםטויב .20

לושת 20.1 הממת  החברה  דל  ופניתמ ציעים  ב  ביטוחירישות  ידי  לקיום  על  לתנאים    הספקם  בהתאם  שיזכה 
בסעיף  וביטוח(    14  המפורטים  ובנספח ההסכם  -  ח'לנספח  ")אחריות  אישורהל   2  מס'   ",  ביטוחי    סכם 

 ."(ים הנדרשיםיטוח בהאו "" ו/וחיטדרישות הב: ")להלן"( הספק
 

 . יל ולהלןעל  20כאמור בסעיף  ביטוחה ד בדרישותעמול  רשדייכה  הזו קהספ 20.2

 

  לפי   השירותים  מהות   ואת   הביטוח   והוראות  דרישות  את  מבטחיו  לידיעת  להביא  מתחייב  ההצעה  ישמג 20.3
  כל  את  רועבו  לערוך  ות התחייב  ממבטחיו  קיבל  כי  בזאת  ירומצה  במלואן  וההסכם  מכרזה  מסמכי
 לן. ולה ללעי  כמפורט הנדרשים חיםהביטו 

 

לא    בידי החברה   ולהפקידוההסכם    מכרזה  במסמכי  םהנדרשי  הביטוחים  תא  צע בל  בעה מתחייההצ  שיגמ 20.4
ם, לפי  יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות ומתן השירותים וכתנאי לתחילתם או עד למועד חתימת ההסכ

 ח. ט במהידי  לע  יןם כדורי( כשהוא חתוהמק בנוסחו) הספקי אישור ביטוח להסכם 2המוקדם, את נספח 

 

לא    לחברהלהמציא    המציע הזוכהחייב  אמור, מתהחתום כ   (2ספח  הספק )נוחי  טור בית אישבנוסף להמצא 20.5
העתקים לתחילתם  וכתנאי  השירותים  מתן  תחילת  ממועד  )להלן:    ת רשוהנד  הביטוח  פוליסותמ  יאוחר 

 "מסמכי הביטוח"(. 

 
כ 20.6 בזאת    ועדמה  ךתווב  להבהרות  פניה  תר גבמס  תועללה  יש  הביטוח  דרישות  לגבי  ותייג הסת   כלי  מובהר 

ן/או    הביטוח  דרישותהוראות הביטוח ו/או לל  הסתייגויות  תתקבלנה  לא  ההצעה  הגשת  חראל.  לכך  שנקבע
 למסמכי הביטוח.  

 

שייערכו   20.7 ככל  כי  במפורש  בזאת  למובהר  ביחס  הסתייגויות  ו/או  מהוראותשינויים  ו/או  ביטוח  ה  אילו 
  והנוסח המחייב   רה תתעלם מהן, החבהספק  מסרו על ידי ח שנ וט יבמכי הסממה  לאיזת הביטוח ו/או  רישוד

 שצורף למסמכי המכרז, ההסכם ונספחיהם. וסחהינו הנ 

 
נספח  סמכי הביטוח, לרבות  העתקים מקוריים של מאי המצאת  במקרה של  למען הסר ספק מובהר בזה, כי   20.8

  ציעמהמלמנוע    תרשאי  אהתברה  חה,  יעהמצ  ן על ידי מבטחיכדי  חתום  ,הספקי  וח אישור ביט  -םלהסכ  2
 כנדרש.  בשל אי הצגת האישור החתוםו/או מתן השירותים  תת ביצוע עבודואת מועד תחיל כהזוה

 

,  מסמכי הביטוחאי המצאת    ה שלבמקר, כי  אתמובהר בז  לעיל,  20.8בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף   20.9
ייתו  את זכו/או לבטל    החוזה  תאשהפר    מיכ  מציעלראות ב רשאית    רההחבתהא    לעיל,  20.8ר בסעיף  מוכא

 .מכרזב של המציע 
 

  בחתימה  אלא  המבטחים  ידי  על  ייחתמו  הביטוח  מסמכי  כי  דרישה  אין  ההצעות  הגשת  בשלב  כי  יודגש 20.10
, חוסהנ  לגבי  יגותהסתי  להם  ואין  מבטחיו  עם  בדק  כי  המציע  אישור  המהווים  ,המציע  של  וחותמת

 . םשיהנדר יםהביטוחי ייםסווהכי איםהתנ
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אחהליש   20.11 ההסכם  זיר  חתוושהכ  עהההצעם  ת  ת  םא  לאיבראשי  תהא   לתנאיו.  ההסכמשור  יבות    החברה 
 .תהיה רשאית לפסול הצעתו של מציע שלא קיים תנאי זה 

 

 . יעיםיחייבו את המצ להסכםוהנספחים   ההסכםתנאי   20.12

 
 
 

 מכרזכה בהתחייבות המציע הזו .21

 

נותו לביצוע  תארג את היים  , יסמכרזבה  הזכיי  ל עחברה  הת  דעת הומסיר  ממועד  כימתחייב    כרזבמ  וכה הז   21.1
 מוכן לביצוע השרות באופן מלא לשביעות רצונה המלא של החברה.רוך והשירות, ויהיה ע

 

 הבאים: סמכים  את המ  ההזכיי ום קבלת ההודעה על  ימים מי  7מתחייב להמציא לחברה תוך   מכרזהזוכה ב    21.2
 

 ציע. המי חותמת ו ובליוומטעמ החתימה שי  ורמ  יעל יד וםחת סכם הה 21.2.1

 

מקוריים   21.2.2 לפול העתקים  התוספות  ביטוחי  של  "  הספקיסות  הביטוח)להלן:  נערכו  מסמכי  אשר   )"
    בהתאם לדרישות הביטוח.

 
 . טחי המציע, חתום כדין בידי מבבהסכם 2ספח בהתאם לנ  ביטוחינספח  21.2.3

 
חתי   21.2.4 על  אי  יהוו  כנדר  הסכם,מה  מצתהומ  הפרהש,  אשר  ציע  מה  דית  לחבהזוכה,  זכות  תקנה  רה 

 הודעת הזכייה. לבטל את  
 
 

   מכרזהביטול  .22

רשאית  ב בו  אחר  מקרה  לכל  את  החברה  נוסף  דין  מכרזהלבטל  פי  את החברה  ,  על  לבטל  זכות  לעצמה  שומרת 
 כאשר: ,מכרזה

 
 . מכרזהי כמס מת בהמפורטו חרות,ות האוהדרישקדמים מוכל התנאים ה  רק הצעה אחת עונה על  22.1

 
 וכה. ההצעה הז או בבחירתו/ ולואו בניהו/ מכרזב ים פגםקי התכי  מצאה  החברה 22.2

 
ל  22.3 מסמכי  חברההתברר  הוצאת  לאחר  במפ,  מכרזה,  טעות  במסמכים ו/ רט  שנפלה  המפורטות  בדרישות    או 

  עלססו  ישות אלו בודראו שו/  מכרזהסמכי  ממאו  ו/מהמפרט    יותדרישות מהות  ו/אום  טו נתוניאו שהושמ ו/
 מים.או בלתי של /ו  יםיו גשונים תנ

 

 .מכרזהביטול  החברהצדיק, לדעת מהחברה, באופן האו השתנו צרכי /ו  שינוי נסיבות לח  22.4

 

עלו באופן המהווה הגבל עסקי  פ  או ו/  או מחיריםו/בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם, תאמו הצעות    יש 22.5
 הו. וק כלש ח  או עבירה על/ו

 
 יל. מפורטות לעבנסיבות ה מכרזה ר לביטולכלשהו בהקש למציע יו ל פיצכם לולתש אחראית  אתהלא  החברה 22.6
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  ו הודעת זכייהביטול זכייה א .23

 כאשר:  ,שומרת לה זכות לבטל זכייה ו/או הודעת זכייה, בין היתר החברה 23.1
 

 .רההחב די ה על ישררש, או לא אומה לא בוצעה כנדגמת השרות וההדגנדרשה מהמציע הד  23.1.1

 ייב בהצעתו.ח הזמנים להם התחובלובים ת על פי השלרגנואתהל ותיו יבו ייבהתחהמציע לא עמד  23.1.2

על המציע, ההצעה, או תוכנה, אשר היה משפיע על החלטתה, אילו היה בידה,    קיבלה מידע  החברה 23.1.3
 בהתקשרות.  לפני ההחלטה בדבר זכיית המציע

 דרשו., שנםינמות הז לוח י פ  עלביצוע שרות, ד ל מועערוך ביהיה  אוהמציע, יוכל  קיים ספק סביר, אם   23.1.4

 לביצוע תרמית.יר  סב ספק  קיים 23.1.5

 
פיצוי למציע, בגין כל נזק שנגרם בהסתמך על או בהקשר להודעת    לתשלום אחראית    לא תהיה  החברה  23.2 כל 

 הזכייה, שבוטלה באמור. 
 

  זמן  , או בתוך פרקמכרזבהקבוע  הזמן    רקהזמנה בתוך פו/או אי חתימתו על ה  מכרזצעתו לחזרת מציע מה 23.3
 ר ועניין. דב ת הסכם, לכל(, יהוו הפרמכרזפרק זמן בא נקבע )באם ל זמכרהזכייה בדעת וה  דממוע רביס
 

 בחירתה:  פי-עלזכות,  לחברהביטול הזכייה או הודעת הזכייה, תקנה   23.4
 

בשיעו  23.4.1 מוסכם  פיצוי  של  לקבלת  ב  5%ר  הצעתו  שו )לרב  מכרזמשווי  שלות  הכלו ופציותא   ויין  לות  , 
 ן;ופי יללח  (, אורזכמהנאי עה, על פי ת הצב

בין אם לפני החתימה על  ,  ו להעקיפים, שנגרמ ה נזקים הישירים וי דין, בגין כל הצוי על פלקבלת פי 23.4.2
התחייבו בביצוע  המציע  החל  ובטרם  ההזמנה  על  החתימה  לאחר  אם  ובין  פי  ההזמנה,  על  יותיו 

 ההזמנה.

 
  קייםעסה  ליםדיני ההגבשמירה על  .24

כי  למסמ  'ו  כנספחב  , המצ"מכרזתיאום  יים ואי  הגבלים העסק ני היד   לירה עמש  ברה בדהצהר הצעתו  ף ל יצרהמציע  
ההצעהש  ההחבר  .מכרזה לפסול את  הזכות  לעצמה את  דיני ההגבלים   ומרת  על  לאי שמירת המציע  חשד  בשל 

  .רשמוייש  מנימוקיםהעסקיים 
 
 

 עיון בהצעה הזוכה .25

ית  לטה הסופתוצאות ההח  בדבר  ה עדת ההורסימ  מועדים מימ  30תוך  ה רשאי, בהיי   מכרזב   מציע שלא זכה 25.1
 : , למעט1993 -)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21סעיף בהתאם ל מכרזבמסמכי ה ין ברה, לעי של הח

 

ו  ל לדעת החברה לחשוף סוד מסחרי א בחלקים של ההחלטה או ההצעה הזוכה אשר העיון בהם עלו  25.1.1
 .חון הציבורביט ב או לכלתהכב  ה,ץ שליחסי החונה, בהמדי  ביטחוןפגוע ב ל מקצועי, או

 

לרבות בחינת חלופות אפשריות שונות  וועדה,  משפטי לה במסגרת ייעוץ  פטית שנערכ דעת משבחוות   25.1.2
נובעים מקבלת החלטות  לפעולה או להחלטתה של וועדת המכרזים, או הערכת סיכויים וסיכונים ה

 . ידייםעתכים משפטיים כאמור בהלי

 

זכות 25.2 המ   לאור  למוקניהעיון  מצפי  -ל ע  זמכרב  םעיצית  שדין,  התיע  לו  למ יש  ב זכות    תןנגדות  הצעתו  עיון 
בח במל או  בואה  החלקים  לקה  את  לסמן  נדרש  בהצעה,  כלול  שלדעתו  שלו,  מקצועי  או  מסחרי  סוד  של 

 . וקים הרלוונטיים לחיסיוןהחסויים בהצעתו ולציין את הנימ 

 

בהחלקי 25.3 ייסומנ  לא צעה אשר  ם  על  המו  וצדי  כחסויים  היב גלוינו  צי  לא או  /יע  לחיהם  יחשנימוקים  בו  סיון 
בה  שמבחינת  ככאלה העיון  ההמציע  מותר.  חלקים  חברה  ם  אם  לברר  כדי  למציע  לפנות  מחויבת  אינה 

 . צוינו בהצעתובהצעתו חסויים ו/או את הנימוקים לחיסיון, במקרה שאלו לא 
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,  ברהחה של    םיזהמכר  תעד ו   כותמסהינה ב  בהצעהלקים  ן של ח חיסיו  אובדבר חשיפה    בכל מקרה ההחלטה 25.4
 יים.  סו יע ציין אותם כחף גם חלקים שהמצוש שאית לחאשר ר

 

קרה ולמרות האמור בכל הצעה, החברה תהיה רשאית לגלות את מחירי ההצעה הזוכה לכל מציע אשר  בכל מ 25.5
 . אמוריבקש גילוי כ 

 

מ  25.6 ומושתק  מנוע  יהיה  הואמציע  כי  לעז  לטעון  בהכאי  מיין  א צעת  בחלקציע  החר,  לא יל במקים  אשר    ה לים 
 . ם בהצעתוומנו כסודייס

 

 ₪ כולל מע"מ.  350ם לחברה בסך בתשלו מותניתא תהכאמור לעיל,   מתן זכות עיון 25.7

 

ר 25.8 מחלקת  אל  בכתב  יפנה  לעיל,  כמפורט  העיון  זכות  את  לממש  המעוניין  והתקשרויותמציע  בדוא"ל    כש 
oradh@mei-avivim.co.il. התיענינ א יות לטלפונ פניות. 

 

לעי צמלאפשר  ת א  ל  ברהחה 25.9 בהצעתו  ע  הגש יין  ללאחר  המכרזתה  מציע  ממעוניין  .  יבעותק  דאג  הצעתו 
 . מכרזמירת עותק ההצעה ברשותו טרם הגשתה ללש

 

ל  25.10 ועניין הנוגעים  לדיון בכל דבר  ממנו הינו  ובכל טענה ו/או עילה הנובעים  ה  ז  מכרזמקום השיפוט הייחודי 
 אביב. ז תל במחו המוסמךהמשפט ת בי

 
 
 
 
 

 
  -- מסמכי ההצעהאת  ךו רכלא ל נא --

 
 

   --  ם דו צדדייםפימסמכי ההצעה בד נא לא להגיש את --
 
 

במעטפה  את טופס הצעת המחיר יש להגיש --
 חתומה  

 -- ממסמכי המכרז נפרדת
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ות מים וביוב שירותי שמאות להערכת נזקים שנגרמו מתשתי לקבלת   20/554' מס דו שלבי  פומבי כרזמ
 ברחבי בעיר תל אביב יפו

 
 4מתוך    1עמוד  טופס הצעת המחיר -   0545/2  זכרלמ א' נספח

 

 -- ממסמכי המכרז נפרדתבמעטפה חתומה את טופס הצעת המחיר יש להגיש  --
 

  'מס
 השירות

 
יחידת  
 מידה

 
 כמות

  משוערת

 
  ח"שביר מקסימום חמ

ת מידה  ליחידלא מע"מ ל
 ( 1אחת ) 

 
   "מעללא מ  ש"חיר בחמ

 ( אחד ליח')
 

1. 

סקירת   ע,פגם המקולמ מאיש עתגה
המקרה   דות מידע אואיסוף ם, וקמה

 .ועודשל המקום , צילום והממצאים
השירות יכלול לפי שיקול דעת החברה 

 או/ומרתפים   תבדיק ובהוראתה גם
ת משאבה מ יקי םהאו דירות נמוכות

יקה האם בדו "גמל"ת ביוב כולל לסניק
ן יל הבניש ז אחרוניקאו /ום זבימר

 יםמרהחו רת כלוהעב ביובמחובר ל
אם תהב טוח רת הביחבל אוו/לחברה 

 . להנחיות החברה 

 30 קומפלט

 

 

 

 

 ₪ 500 
 

 
 

 ₪ _________________ 

2. 

כתיבה מפורטת של  שכ"ט שמאי בגין  
הנזק   תכרעהשפטית לרבות עת מחוות ד

ייעוץ   ת הדרושות לכך,בדיקוכל ה ע"י
 ניםדיוה,  דובפגישות עה ל הגעטלפוני, 

ת ניתכ של בדיקה, משפטיים
  והאם מותאם ןהבני קתיב לציהטסניא

ת הנזק שר הערכוכו' כא בשטח צבלמ
 ₪  4000 - 0מוערכת בין 

 ₪ 400 1 קומפלט
 
 

 ₪ _________________ 

3. 

  לש תטר מפובגין כתיבה שכ"ט שמאי  
רכת הנזק  ית לרבות העות דעת משפטחו

וץ  עיי לכך, ותרושהד בדיקותע"י כל ה
ם נידיו  בודה,, הגעה לפגישות עוניטלפ

תכנית  לש היקדב, םמשפטיי
והאם מותאם   בתיק הבנין הילצטסניא

וכו' כאשר הערכת הנזק  למצב בשטח
 ₪  7000 - 4001ין מוערכת ב

 ₪ 550 1 קומפלט
 
 

_________________  ₪ 

4. 

של   ן כתיבה מפורטתשכ"ט שמאי בגי 
ק  הערכת הנזות לרבחוות דעת משפטית 

ץ  עויי ך,רושות לכות הדהבדיק ע"י כל
 םניעבודה, דיו תישוגפל ה י, הגענופטל

תכנית  של בדיקה, ייםשפטמ
והאם מותאם   בתיק הבנין סטלציהניא

ת הנזק וכו' כאשר הערכ למצב בשטח
 ₪  10,000 – 7001מוערכת בין 

 ₪ 700 1 מפלטוק
 
 

_____ ₪ ____________ 

 
 
 
 
 
 יע  ת המצמתוח  ע המצי  תימחת  ע מצישם ה  ך ריתא

 ( ל תאגידש הר)במק
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 4מתוך    2עמוד  המחיר הצעת  טופס -  5/2054  זכרלמ פח א'סנ
 

  'מס
 ותהשיר

 
דת  ייח

 מידה

 
 ותמכ

 משוערת
 

 
  "חשבמחיר מקסימום 

ה  ת מידליחידלא מע"מ ל
 ( 1)  אחת

 
 "מ  עללא ממחיר בש"ח  

 ( אחד ליח')
 

5. 

ל  טת שכתיבה מפור  שכ"ט שמאי בגין 
ת הערכת הנזק  ות לרבמשפטית חוות דע

ייעוץ   ך,לכ תרושוהד ותקיהבד ל"י כע
יונים ה, דלפגישות עבוד הגעה ,ניופלט

 סטלציהני תכנית א של בדיקה, משפטיים
  והאם מותאם למצב בשטח בתיק הבנין

ן  כת בירעונזק מה תכאשר הערוכו' כ
10,001 -  20,000  ₪ 

 ₪  1,000 1 קומפלט
 

______________ ___ ₪ 

6. 

ל  בגין כתיבה מפורטת ש שמאי "טשכ 
  קכת הנזהער תוברת ליפטמש תת דעוחו
ייעוץ   לכך,יקות הדרושות כל הבד"י ע

ים טלפוני, הגעה לפגישות עבודה, דיונ
 סטלציהני תכנית א של קהבדי, משפטיים

  בשטח למצב םאתוהאם מו ןיהבניק בת
וכו' כאשר הערכת הנזק מוערכת בין  

20,001 -  30,000  ₪ 

 ₪  1,400 1 קומפלט
 

__ _______________ ₪ 

7. 

ורטת של  ה מפיבכתן מאי בגישט "שכ 
זק  ת הערכת הנשפטית לרבומ תעדות וח

ייעוץ   ע"י כל הבדיקות הדרושות לכך,
גישות עבודה, דיונים ה לפהגע ,טלפוני

 לציהטסני אתכנית  לש יקהדב, משפטיים
  והאם מותאם למצב בשטח ןהבני בתיק

  ןכת ביערק מוזת הנהערכ וכו' כאשר
30,001 -  40,000  ₪ 

 ₪  1,650 1 טלקומפ
 

____ __ ₪ ___________ 

8. 

של   רטתופמכתיבה בגין  אישמ טכ"ש 
עת משפטית לרבות הערכת הנזק  ות דחו

ייעוץ   כך,קות הדרושות לבדיע"י כל ה
 םוניודה, דיני, הגעה לפגישות עבטלפו

 סטלציהני ת אתכני של הקיבד, טייםמשפ
  בשטח בלמצ  אםוהאם מות בניןבתיק ה

בין   כתרעק מוזת הנוכו' כאשר הערכ
40,001 -  50,000  ₪ 

 ₪  1,800 1 פלטקומ
 
 

 __________ _ __ ₪ ____ 

9. 

שכ"ט שמאי בגין כתיבה מפורטת של   
הנזק  הערכת  דעת משפטית לרבותחוות 

ץ  עויי ות לכך,ע"י כל הבדיקות הדרוש
בודה, דיונים ע לפגישות העטלפוני, הג

 סטלציהני א תתכני לש בדיקה, טייםמשפ
  טחלמצב בשאם תום מאוה ןבתיק הבני

בין   תמוערכ הנזק ' כאשר הערכת כוו
50,001 -  60,000  ₪ 

 ₪  2,100 1 קומפלט
 
 

 ₪ _________________ 

10. 

כתיבה מפורטת של  שכ"ט שמאי בגין  
כת הנזק  רעלרבות ה חוות דעת משפטית

ייעוץ   דרושות לכך,דיקות הבה ע"י כל
עבודה, דיונים  תגישולפ, הגעה ניטלפו
 יהלצסטני תכנית א של יקהדב, יםמשפטי

  טחלמצב בש אםמות והאם בתיק הבנין
ערכת הנזק מוערכת בין  ה שראכוכו' 

60,001 -  70,000  ₪ 

 ₪  2,350 1 קומפלט
 
 

____ ₪ _____________ 

 

 

   המציע  תמתחו  ע המצי  חתימת  ע מצישם ה  ך ריתא

 יד( )במקרה של תאג 
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 4  ךותמ  3 עמוד טופס הצעת המחיר  -  05/254  זלמכר א' נספח
  'מס

 ותירשה
 

דת  יחי
 דהמי

 
 כמות

 משוערת
 

 
  "חשבום מקסיממחיר 

ת מידה  ליחידלא מע"מ ל
 ( 1אחת ) 

 
 "מ  עמחיר בש"ח ללא מ

 ( אחד ליח')
 

11. 

ל  ת שרטפובה מיתכט שמאי בגין שכ" 
פטית לרבות הערכת  חוות דעת מש

 ך,לכ רושותות הדי כל הבדיקזק ע"הנ
 ודה,בות עלפגיש פוני, הגעהץ טלייעו
 תיתכנ של בדיקה, יםיטשפמ יםנדיו

והאם מותאם   יןבתיק הבנ סטלציהניא
וכו' כאשר הערכת הנזק  למצב בשטח

 ₪  80,000 - 70,001מוערכת בין 

 ₪  2,500 1 לטפקומ
 
 

_____ _______ ₪ _____ 

12. 

ל  ורטת שגין כתיבה מפשמאי בשכ"ט  
  הערכתת לרבוטית ת משפחוות דע
 כך,לשות והדר תבדיקוכל ה הנזק ע"י

עבודה, ת לפגישו י, הגעהנפולטץ עויי
תכנית  של בדיקה, יםיפטדיונים מש

והאם מותאם   בתיק הבנין סטלציהניא
ק הנז ת וכו' כאשר הערכ ב בשטחלמצ

 ₪  100,000 - 80,001מוערכת בין 

 ₪  2,750 1 קומפלט
 
 
__________ _______  ₪ 

13. 

ל  רטת שה מפוכתיב יןבג שמאי שכ"ט 
רכת  הע בותרית לטמשפ ת דעתחוו

 דרושות לכך,ה הבדיקותע"י כל  זקנה
טלפוני, הגעה לפגישות עבודה,  ייעוץ
ם משפטיים וכו' כאשר הערכת  ידיונ

 ₪  125,000 - 100,001הנזק מוערכת בין 

 ₪  3,200 1 טלקומפ
 
 

____________ ₪ _____ 

14. 

  ורטת שלפמיבה ן כתבגימאי ש"ט שכ 
ת  הערכת פטית לרבועת משוות דח
 ך,שות לכרוהד תדיקוהב כל יק ע"זהנ

ות עבודה, פוני, הגעה לפגישטלץ ייעו
תכנית  של בדיקה, דיונים משפטיים

והאם מותאם   בתיק הבנין סטלציהניא
 קזנוכו' כאשר הערכת ה ב בשטחצלמ
 ₪ 150,000 - 125,001רכת בין ועמ

 ₪  3,450 1 קומפלט
 
 

 ___ _____ ________ _ ₪ 

15. 

  לש תטפור מ יבהכת שכ"ט שמאי בגין 
  כתת הערבוית לרשפטמ תעות דחו

 שות לכך,ות הדרול הבדיקנזק ע"י כה
ייעוץ טלפוני, הגעה לפגישות עבודה, 

נית כת של בדיקה, דיונים משפטיים
מותאם   םאהו בתיק הבנין סטלציהניא

ק ערכת הנזכאשר הוכו'  למצב בשטח
 ₪ 175,000 - 150,001ין ב מוערכת

 ₪  4,000 1 לטמפקו
 
 

_ ______ _____ _ ___ ₪ _ 

 
 

 

 ציע  חותמת המ  ע המצי  תימתח  ע מציה שם  ך יראת

 ל תאגיד( רה ש)במק
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 4מתוך    4עמוד  טופס הצעת המחיר  -  5/2054  למכרז נספח א'
 

  'סמ
 השירות

 
יחידת  
 מידה

 
 כמות

 רתמשוע
 

 
  "חשבמחיר מקסימום 

  ת מידהליחידלא מע"מ ל
 ( 1) אחת 

 
 מ  "עלא מלבש"ח  ר מחי

 ( אחד ליח')
 

16. 

ה מפורטת של  תיבכ ןיי בגמאשט "כש 
ת הערכת הנזק  ת דעת משפטית לרבוחוו
  ץייעו "י כל הבדיקות הדרושות לכך,ע

ונים יד  עה לפגישות עבודה,ני, הגטלפו
 ניתכת של בדיקה, משפטיים

והאם מותאם   בתיק הבנין סטלציהניא
 הנזק ת הערכ ' כאשרוכו למצב בשטח

 ₪ 200,000 - 175,001ן יברכת ועמ

 ₪  4,500 1 לטמפוק
 
 

_________________  ₪ 

17. 

ורטת של  גין כתיבה מפשכ"ט שמאי ב 
כת הנזק  רחוות דעת משפטית לרבות הע

ייעוץ   לכך, תהבדיקות הדרושוכל "י ע
דיונים עבודה,  ות גישני, הגעה לפטלפו

תכנית  של בדיקה, םמשפטיי
  מותאם םאוה ןבניק התיב סטלציהניא
 קזהנת כרהע וכו' כאשר חשטמצב בל

 ₪ 225,000 - 200,001 ןיב כתוערמ

 ₪  5,000 1 מפלטוק
 
 

 ₪ _________________ 

18. 

ל  כתיבה מפורטת ש שכ"ט שמאי בגין 
הנזק  בות הערכת רל חוות דעת משפטית

ייעוץ   לכך, הדרושותות דיקע"י כל הב
ונים טלפוני, הגעה לפגישות עבודה, די

ת תכני לש יקהדב ,יםמשפטי
  םתאום מוהא ןיבנה קתיב סטלציהניא
ת הנזק ר הערכוכו' כאש טחב בשצמל

  ₪ 250,000 - 225,001ין במוערכת 

 ₪  5,500 1 קומפלט
 
 
__________ ₪ _______ 

19. 
עבודות נוספות שלא ודה לעב תשע
ריות בודה של קטגוכולות העבתת וכלול

 השירות לעיל 

 ₪ 220 10 ש"ע 

 
 
 

__ _______________  ₪ 

20. 
עבודה ביום  תעוש 3עד פצה והגעה  קה

 לבקשת החברה םפידחו ריםבמקרגיל 
 טה והבקרהכז השליישור מרולאחר א

  ₪ 250 3 ידה יח

 
 

 __________ ₪ _______ 

21. 
חג /  /  בשבת תעוש 3עד פצה והגעה  קה

 לבקשת החברהם פידחו ריםבמק הליל
 טה והבקרהולאחר אישור מרכז השלי

  ₪ 250 1 ידה יח
 
 

 __________ ₪ _______ 
 

 ר המחיהצעת  ספטו –נספח א' ל תורהבה

עבושלותה • אתבתלל  כו  ותהשירר  ם  והעהעלויות  ל  כ  וכו  בהישירות  עבור  מי  ותהשיריצוע  קיפות   יתטבבצורה 
רצוועילשב ציודםחומרייקות,  בד זה:  ל  בכלוך  בכ כות  כרות הואצהו  לת כלרבו  ,החברהן  ת  כלי עבודה,  י שירות,  , 
 .סףלום נושתכל   תןניי לאם אליה רבעומ  וכו', ת עבודהו, שעחניות רכב, תקחז, נסיעות, אדהמעב

 תישקל.לא ת קיצעת חלעת המחיר, הבטופס הצ וריות השירותקטגהצעה לכל  מציע להגישה לע •

מחיר יחושב  מכך,    מציע שיחרוג  לעיל.וב בטבלה  נקה  סימוםמקר היחמ ל  רבמע  הצעה שהיא  שיג הוכל לי  לא  עיצמ •
 שירות.ורית הגטקל  המקסימום כמחיר בהצעתו

 עם הספק.  וסיכום מו"מלאחר  יר ות מח צעהכנגד  ם מהספקספינו יםותריש ןימ להז  יתאשר  יההתרה החב •

 

 חותמת המציע    ע המצי  חתימת  ע מצישם ה  ך ריתא

 יד( תאג ה של )במקר
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 למכרז  'בספח נ
 
 

 החברה"( )להלן: " מ"בע 2010לכבוד חברת מי אביבים 
 תיוש והתקשרות רכמחלק

 אביב -תל
 .,נ.ג.א

 
 

 545/20 'סמ  דו שלבי יבמפו זרמכ: הנדון
 קיום ההצעה התחייבות ל

 
לחבר .1 לספק  בזה  מציעים  ה את  ה  אנו  נשוא  והד  מכרזהשירות  התניות  התנאים,  כל  פי  הכלולים על  רישות 

 ו"מ. ירים שנסכים עליהם במ במסמכים אלה ובמחירים המפורטים לעיל, או במח

 . תהצעוהגשת מועד האחרון להמה דשיםה חוושע בתום של תפק  הצעה זו .2
 פקיעתה, כאמור לעיל.   תאריך ל לפני ניתנת לביטו נהאיעה זו  צה .3

ה  .4 אחרת,  התאגדות  כל  או  שותפות  חברה,  בשם  מוגשת  שהצעה  מקרה  ומבכל  מאשר/ים  בזאת    צהיר/יםח"מ 
 ים. תמ שמו הם חווף בולחייב את הגשהוא/הם מוסמך/מוסמכים כדין לחתום על מסמך הצעה זה 

 רותים. יש טובין/   להזמנת ה ברהחהתחייבות מצד  ום  מש זמכרה כי מס מ ה עלמהחתי ידוע לנו כי אין בעצם   .5

רווחים כנגד החברה בגין האמור ויים או מניעת  אנו מצהירים כי אין לנו ולא תהיה לנו כל זכות תביעה בגין פיצ  .6
 לעיל. 

השם,   את   ן לציי  , ישאו תאגיד אחר  רשומה   ות שותפ,  הינו חברהציע  מציע.  אם המיש לציין שם מלא ומדויק של ה .7
 נרשם כדין. ש פיכ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ציע שם המ
  - )אם המציע הוא תאגיד יש לרשום את שם התאגיד( 

  - כתובת המציע 

  - מספר טלפון 

  - ון נייד טלפ  מספר

  - פקס מספר 

  - שותפות רשומה מספר ח.פ. / 

  - ( EMAILכתובת דוא"ל )

  - ורשה/ ת.ז סק ממס' עו

  - איש קשר לבירורים  םש

  - יך רתא

  - ימה תח

  - חותם ותפקידו ה שם
 

  - חותמת )אם המציע הינו תאגיד( 
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 למכרז  'גספח נ
 45/205דו שלבי מס' כרז פומבי רת מבמסגהצהרה על ניסיון טופס 

 
 למכרז:  13.2סעיף בלצורך עמידה בתנאי מוקדם   .1

, במהלך החמש גופים לפחות  2  -ל  ,נזקי רכוש  אותמש  במתן שירותי  , שנים לפחות  (3)  שלוששל    ח כניסיון מו  ע למצי"
 . "עבור כל גוףב)לא כולל מע"מ(   ₪ 30,000 של לפחות שנתי בהיקף ,האחרונותהשנים 

 

 ____ ____________רדמש/ ______, משמש כ____________ של חברתאני הח"מ _____________ .2

 .  _______ ____(,   ח.פ/ע.מ ________ "עציהמ)להלן: "
 

 ת תצהיר זה בשם המציע. וסמך לתהנני מ  ידי הנ"ל,פק ת מתוקף .3

 
 'מס

בוצע   ושם גוף עבור
 השירות

 תיאור השירות 
 

וע  ביצ שנות וחודשי
 ( דריקלנ)העבודה 

 
היקף כספי  

 שנתי 
ניתן לציין  )

  30,000לפחות 
)₪ 

ר בגוף  פרטי איש קש
ע השירות בוצבהם 

 ( ישיר לפוןוטשם )

1. 
 
 
 

 
   __ __ודש חל __ __ _משנת

 עד
   ____לחודש __ ___ תנשל

 
 
 

2.    

 

 

3.    

 

 

4.    

 

 

5.    

 

 

6.    

 

 

7.    

 

 

 
 סף ה   תנאיבגופים הנדרשים    2  -לבעבור כל גוף נוסף מעבר    (ופן שקלול רכיב האיכותא)  זכרהמלמסמכי    16.7.1בהתאם לסעיף   •

 .ודותקנ 5של סימום מקעד ל כל גוףר בעבו  ' נק 1  – ע בת המציה איזכ – המכרזסמכי למ 13.2ף בסעי כמפורט

ר  בו יצוע השירות על עובד המציע, יש לצרף אישור רו"ח/מנהל חשבונות/יועץ מס כי העובד המוצע לבו שהנ  ן והניסיו דה  במי •
 .  מועד האחרון להגשת ההצעותה נישנה לפ  יצח פחותלציע אכן עובד במשרד המברה הח

 
 
 

 חותמת המציע    חתימת המציע   שם המציע   תאריך 
 של תאגיד(  קרה)במ
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 למכרז  'דח פסנ
 

   ביםאבימי חברת ן בעבודה עיריית תל אביב, חברות עירוניות של עיריית תל אביב ול ניסיוהצהרה עטופס 
 5/2054 דו שלבי מס'מבי פו מכרזת במסגר

 
 

כ______________ של חברת __________________ )להלן:   ___________, משמש_ ____"מ ___ הח יאנ .1
 ___.  ___________ ,   ח.פ/ע.מ _____ ("המציע"

 

 נ"ל, הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע.  פקידי המתוקף ת .2

 

 'מס
 

שם חברה/גוף להם  
 השירות  ניתן

 
 ות השירר אוית

 

ביצוע   שנות וחודשי
 ( רינדקל)העבודה 

שר בחברה/גוף בהם ש קיא יטרפ
 בוצעה השירות

 פון(וטל )שם 

1. 

 
 
 
 

 
 

  __ __ _משנת
   ____ודשחל

 עד
  __ ___ תנשל

   ____דשלחו

 
 

2. 
 
 
 

   

3. 
 
 
 

   

4. 
 
 
 

   

5. 
 
 
 

   

6. 
 
 
 

   

7. 
 
 
 

   

8. 
 
 
 

   

9. 
 
 
 

   

10. 
 
 
 

   

 
 

 .  מכרזה  נשוא  בודותבערק   ה מכל סוג שהוא ולאבניסיון בעבוד יובהר כי מדובר •
 
 

        
 חותמת המציע    ת המציע ימחת  המציע  םש  ך תארי

 תאגיד(  )במקרה של
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 למכרז ' ה נספח

 
  יפו -עיריית תל אביב  למתן השירות נשוא המכרז עם אי קיום התקשרות פעילה הצהרה על טופס 

 5/2054 'בי מסדו של מבי מכרז פות רבמסג
 
 

כ______________ של חברת __________________ )להלן:   , משמש___________ _ ____"מ ___ הח יאנ .1
 __.  _________________ ,   ח.פ/ע.מ"המציע"(

 

 
 היר זה בשם המציע.  הנני מוסמך לתת תצ קידי הנ"ל,ף תפמתוק .2

 
 

 . יפו  – ריית תל אביבכרז עם עיהמא  למתן השירות נשוה התקשרות פעיללא קיימת  יצהיר בזאת כ מ .3

 

 
 
 
 
 
 

        
 חותמת המציע    ת המציע ימחת  המציע  םש  ך תארי

 )במקרה של תאגיד( 
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 למכרז ' ו נספח
 

 , (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)ק עובדים זרים וחתצהיר בהתאם ל 
 1987 - ז "התשמ ,ק שכר מינימוםהתאם לחווב 1991 -  א"התשנ

 
 ___ __ __________ ' ח_ מר_____ ז. _______ מס' ת. __________אני הח"מ ____

לא אעשה כן, מצהיר בזה   בועים בחוק אםלעונשים הק  האמת וכי אהיה צפוילאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את  
 בכתב כדלקמן: 

  
 ר לעיל. ושלי וכתובתי הם כאמ  שמי, מס' תעודת הזהות .1

 

  מכרז   ךרלצו  ________________חברה    '____ מס___________   בשם חברתאני מגיש תצהיר בשמי /  .2
 . "(החברה)להלן: " בע"מ 2010עם חברת מי אביבים  545/20 רוספשמ

 

י דין חלוט/ים,  רה האמורה או כנגד כל בעל זיקה אלי / אל החברה האמורה פסק/ב חד הנגדי / כנגלא הוצאו כ .3
ה  ק סר העו)איס ובדים זרים  חוק ע   ילפ  2002ר  באוקטוב  31ם  לאחר יוירות, שנעברו  יע/ים ביותר משתי עב המרש

כדי  התשנ"א  והן  שלא  הוגנים(,  תנאים  מי/ ו   1991  -בטחת  שכר  חוק  לפי  התשמאו  ל1987-"זנימום,  עד  עד  ומ, 
 החברה. ההתקשרות עם 

 

 -לחלופין 
  

וכ / החברה האמורה  אלאני   / אלי  זיקה  בעל  דיןה  ל  בפסק/י  הורשענו  ביותר משתי   חברה האמורה    חלוט/ים 
בטחת תנאים  ובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והע   וקלפי ח   2002  טוברקבאו  31לאחר יום  עברו  נש בירות,  ע

בעב   1991  -, התשנ"א  הוגנים( לפי חוק שכר מינימום, התשמ"זריו/או  לא    ; אולם, ההרשעה האחרונה1987-ה 
 שרות. ונה שלפני מועד ההתקהייתה בשנה האחר 

 

  זה: בתצהיר .4
  

( אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד  2)  ק;ידי הספעל    נשלט שאדם  ( חבר בני  1)לה:  אמ כל אחד    -"בעל זיקה"  
השליטה  מאל בעל  )א(  חה:  )ב(  שהרכב  ברבו;  אדם  במהותו    בני  דומה  העניין,  לפי  שותפיו,  או  מניותיו  בעלי 

)ג(    ;של הספקו  תחומי פעילותמהותם להאדם דומים ב  פעילותו של חבר בני  מור של הספק, ותחומילהרכב כא
  -שלט שליטה מהותית  ( אם הספק הוא חבר בני אדם שנ3ודה; )עבה  לום שכרתש  לפק ע סעם הי שאחראי מט מ

 יטה מהותית בידי מי ששולט בספק.  לשם אחר, שנשלט  חבר בני אד
 

 . 1981 -אתשמ" הבנקאות )רישוי(, ה כמשמעותה בחוק -"שליטה" 
 

 ם. בני האדר בחטה ביי של וים של אמצעוג מס סב ו יותר א  םחזקה של שלושה רבעיה -"שליטה מהותית"  
 

 .מכרזההצעה ל ד בו הוגשהמועה  -מכרזז; בן להגשת הצעות במכרהמועד האחרו-במכרז -"מועד ההתקשרות" 
  

 זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.   .5

 
                                      

    
 המצהיר מת  חתי  תאריך 

                                                  
 מה תיח אימות

 
________ ביום  כי  בזה  מאשר  _   הנני  עו"ד  בפני  ___   __________,הופיע  ב  מר/גב'  _במשרדי   ,___________

ר  ה להצהייו/ה כי עליו/ _____, ואחרי שהזהרתבעל תעודת זהות _______________, המוכר/ת לי באופן אישי /  
  שה כן, אישר/ה את נכונות התצהיר הנ"ל תעה/לא יעש  אם  ק בחו  םבועילעונשים הק  צפוי   הי יהיה/תהי  את האמת וכ
 וחתם/ה עליו. 

 
    

 ה ימחת  חותמת 
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 למכרז ' ז פחנס
 20/545 'מס מכרזאום הצהרה בדבר שמירה על דיני ההגבלים העסקיים ואי תי 

 
 מן:  כדלק ביר בכתצה"ז ______________, מאני הח"מ ______________ מספר ת

 

 אמור לעיל. כ הםות שלי הזה  עודתתספר שמי ומ .1

 

בשם   .2 זה  תצהיר  מגיש  ____________  אני  התאגיד( חברת  "  )שם  מי    מכרזב"(  יע המצ )להלן:  חברת  של 
ל  2010אביבים   שמאושירותי  בע"מ,  נזשירותי  להערכת  ות  מים  בעיקי  יפוצנרת  אביב  תל  )נושא    ר 

 "(. מכרז" :ן)להל  545/20 מכרזר שרות(, מספההתק
 

 ם התאגיד ומנהליו.  בשו הצהרה זעל  חתוםל סמך אני מו .3
 

ודיני    1988-גבלים העסקיים, התשמ"חק ההגוד להוראות חולא פעלו בניעמו  ליו ו/או מי מטהמציע ו/או מנה .4
 (: , ובכלל זה )אך לא רקמכרז ב"(, בקשר להצעתם יםלים העסקי דיני ההגבן ולעיל: "ההגבלים העסקיים )להל 

 

או מנהליו  /עים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע ופימו סף אשר  נו  במרכי  ן כלו/או הכמויות וכם  יר המחי ▪
מיו/ באופמטעמ  או  הו  ללא  עצמאי,  אחר  תייען  מציע  עם  קשר  או  הסדר  מציע    מכרזבצות,  עם  או  זה 

 עט מציע במשותף( . )למזה  מכרזבציאלי אחר פוטנ
 

ת כל אדם  יעיד כלשהו לן  פו ו באאהוב  ם בהצעה זו לאפיעיומ אחר ה  רטו/או כל פ  או הכמויותהמחירים ו/ ▪
ציאל להציע הצעות  פוטנגיד אשר יש לו  ל אדם או תאזה, או בפני כ  מכרזבאו תאגיד אשר מציע הצעות  

 זה )למעט מציע במשותף(. מכרזב
 

  או כל/ויות ו כמ   ות ו/או מחירים ו/אומעורבים בתיאום הצע   מטעמו לא היו  נהליו ו/או מי ו/או מ המציע   ▪
ר  גשת על ידי מציע אחלהצעתם ובין בנוגע להצעה המו בנוגע    ןיב   זה,  רזכמב  ת וגשומות הפרט אחר בהצע

ש ו/  זה,  מכרזב בחלוקת  באו  עם  וק  ו/או    מכרזקשר  עסקי  הגבל  המהווה  באופן  פעלו  ולא  התנהגות  זה, 
 בצע אחד מאלו. ל ו לא ניסו  זה, ו/א מכרזבמסגרת  ים העסקייםגבלבקנה אחד עם דיני ההשאינה עולה 

 

ניסו  מי ו  ליו ו/א נהמ  ו/או  ציעמה ▪ ע  , או של מצימציע אחר  ל הצעה שללהשפיע ע  מטעמו לא השפיעו ולא 
שלא  מציע פוטנציאלי אחר  זה, ובכלל זה לא ניסו ו/או לא גרמו למציע אחר או ל  מכרזבר,  פוטנציאלי אח
 זה.    מכרזבלהגיש הצעה 

 

ם מציע או עם  ע  ואים כלשהברדודין    ר אוית בעקבות הסדנעש   א לם לב ותושל המציע מוגשת בזו    הצעה ▪
 תף(. זה )למעט מציע במשו מכרזבמציע פוטנציאלי 

 

 אים:במקום המת vמן יש לס .5
 

של רשות  תצהיר זה תחת חקירה  נמצאים במועד חתימת  ] [ המציע, מנהליו ו/או בעלי מניותיו ו/או עובדיו לא  
 ; מכרז וםים העסקיים בחשד לתיאההגבל 

 

 אם כן, אנא פרט: 
 

__________ ___ _____________________________________________ ____________ 
 

  ] מנהל ]  מהמציע,  בעלי  ו/או  דיני  ניות יו  על  בעבירות  האחרונות  השנים  בארבע  הורשעו  לא  עובדיו  ו/או  יו 
רות  פלילי בעבי  מכרזם  דג ומד כנועולא תלוי    הליכים / םזיסקיים, לרבות עבירות של תאומי מכרההגבלים הע

 לו; א
 ______ _____________________________________ ______________ :טפרנא  ן, אכ םא
 

            _____ ____ _          ___________           ___________    _______________ 
 חותמת  חתימה+        מספר ת.ז.               שם                 תאריך                 

 
 ה חתימ אימות

 

, במש   _ביום __________   כי בזה  מאשר  ני  הנ עו"ד ___________  רדי ב _____________, מר/גב'  הופיע בפני 
כי עליו/ה    רי שהזהרתיו/ה____________, המוכר/ת לי באופן אישי / בעל תעודת זהות ______________, ואח_

וכי   האמת  את  צלהצהיר  בחוק  פויהיה/תהיה  הקבועים  לעונשים  יעי  לא  כן/ שהאם  איתעשה  נכונות  /שר,  את  ה 
 היר הנ"ל וחתם/ה עליו. התצ

 
 

                     ______________                                        ____________ 
 מה חתי                                                                                               חותמת              

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שמור"עסקי "

 37מתוך    21ד  ועמ

 ז כרלמ 'חנספח 
שירותי שמאות להערכת נזקים שנגרמו מתשתיות מים וביוב ברחבי בעיר תל אביב למתן                           ' הסכם מס

 . יפו
 

 2020בחודש _______   _______ ביום ___שנערך ונחתם ב _

 
 מ "בע 2010מי אביבים   בין:    

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

 03-7736292פקס:   03-7736117 :פוןטל  
  ( "ההחברן: ")להל  

 חד מצד א
 __________________________     ן: ביל

 ח.פ. / ע.מ. __________________  
 ____________ מרחוב _________

 פקס: ____________  טלפון: ___________
      "(פק הס)להלן: " 

 מצד שני  
 
 

להערכת נזקים שנגרמו מתשתיות מים וביוב ברחבי בעיר תל אביב שירותי שמאות  והחברה, מעוניינת בקבלת   הואיל 
 . יפו

 
ידע, הניסיון, ה,  בעל הרקע המקצועירשים על פי כל דין,  הצהיר והתחייב כי הוא בעל כל האישורים הנד   פקהסו ילוהוא

כל    ותים )כהגדרתם להלן(, ולמלא אחר כדי לספק לחברה את השירית הנדרשים  הכישורים והמיומנות המקצוע
  ;ך על פי כל דיןדרשים לשם כהתנאים הנ

 
סמך   והואיל החבנימעו   , הספקגי  מצועל  שנגרמו  רה  ינת  נזקים  להערכת  שמאות  ברחבי שירותי  וביוב  מים  מתשתיות 

יפו  אביב  תל  לחב  והספק  הספק באמצעות    בעיר  להעניק  כקבלן  מתחייב  הכל  להלן(,  )כהגדרתם  שירותים  רה 
   הסכם זה;  ות ותנאיהוראעצמאי ובהתאם ל

 
שהסכם    מכרזהה   סמכים זה ובמסכמפורט בהיר את תנאי קבלת השרותים כניינים להסדמעו   והספקוהחברה   והואיל

 להם;זה מצורף 
 

 
 :  הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן ,לפיכך הוסכם

 
 מבוא

 הרות הצדדים מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.מבוא להסכם זה והצה .1

 הסכם.רך פרשנות ההינן לנוחיות בלבד והן לא תשמשנה לצוהסכם זה כותרות הסעיפים ב .2

 

 כללי  .3

 של ההסכם. נפרד מהווים חלק בלתי  רפו אליוורפים או שיצומצים הוהנספח זכרמהמסמכי המבוא להסכם,  3.1
 
 

 :  םרשימת הנספחי
 

 א לפני החתימה על ההסכם עם הזוכה( )ימול תעריף    -     1נספח  
 . קהספ טוחיבי  אישור   -     2נספח  
   ייניםבטחת מידע והיעדר ניגוד ענ , את סודיותכתב התחייבות לשמיר   -     3נספח  

 
 

 שמע וכן להיפך.רבים מבלשון יחיד אף בם בהסכל האמור כ 3.2
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 הגדרות:  3.3

 

 

  " העבודה"  או/ ו  "רותיהש"

 "ודותעבה" או/ו

 

 

 פקודת  /רכשהזמנת "

 "עבודה

 

שינ חב לשמאות   ובים  שנגר  , נזקווי  ת  מים  וב  מתשתיות 

יפוהברחבי  עירוניות   אביב  תל  ויקנז   תבתביעו,  עיר    ח טויב ין 

 . ת שמאיותהכנת חוות דעו

 

 בחברה. סמכיםהמו רמיםי הגומה על ידחתוה לביצוע המנהז

 

  או "יםיב בא מי"

 " ההחבר"

 

 הל מקצועי" מנ"

 ע"מ. ב 2010מי אביבים 

 

 

 ו או מי מטעמו/  פיםכס "לסמנכ

 

 "חג" / "שבת"
 

 המועד(  סיומו )לא כולל ימי חול  ת וחג ועדכניסת שבשעה לפני 
 

 "לילה" 
 

 6:00ועד   21:00עה החל מהש
 

 

 יום עבודה רגיל""

 
 17:00עד  8:00בין השעות  ה'  –מים א' י
 
 12:00עד   8:00ין השעות ו' בום י
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 השירות .4

כל    לתעדו   מחלקת בקרה ושליטה ת הקריאה ע"י  קבל  ןמזמ שעות    24  עדהמפגע  בת  תוכ לע  ייב להגי תחמ הספק   4.1

 .תשעו  3יע בתוך  במקרים דחופים הספק נדרש להג  חוט יבאת הל עיה תצטרך להפה והחברבמידמה שנדרש 

דו ה 4.2 לשלוח  לאספק מתחייב  ביקור  סיכום  יכיל: תאריך  קוםלמ  הגעתו חר  "ח  הדוח  ושעת  ם  יוהדוח,    המפגע. 

 פו ותועדו. ואילו ממצאים נאס עהמפג   אורתי קת,כתובת מדוי  ע,פגמה להגע

 יום מהזמנת חוות הדעת.  30 -מ חרלא יאו   תישמא ת דעת מזמין חווגורם הלשלוח לתחייב  מ קפסה 4.3

  ' וציבוריות וכ  ת,וי טורת, סטפטיומשמעין  או  משפטיות ו/  ות יופיע לבקשת החברה בערכאספק  ידת הצורך, המב 4.4

 ל. יפט  וא הת שלחוות דע ת  הקשורו

 ת נוספת. ללא כל עלווטיפל בהם   אוהש  חוות דעתבנושא  לשאלות  טלפונית  יןמ זלהיות  על הספק 4.5

הספ 4.6 ל על  בפגתהשק  משאדיונים,  ותיש תף  ו  ,  דע ורוהקש,  כו'ומתן  לחוות  שהת  לכך טיפל,  וא  ת  שיידרש    ככל 

 . פתוסת נ עלו החברה וללא  מ

,  לא עלות נוספתת לושעות חודשי  5עד  ל,  הנ"  ותרתקשההם  בתחו,  ותכללי ת  אלולפוני לש ענה טיתן מ יפק  הס 4.7

   בחודש הקודם. ל השעותוצ ינ ר לשק לא שעות חדשות ל  5תנו יינרות, כאשר כל חודש שקתלמשך כל תקופת הה

מת 4.8 כיהספק  הגבמסגר   חייב  המפגעת  למקום  הראשונה  עליו  עתו  או  ףלאסו,  וםהמק  את  לסקור,  דות  מידע 

 .רלוונטיהאת כל החומר   שמורלו  לםלצ ,געהמפ של םאי מצהמות ו ה, הנסיב המקר

  שרותהתקה  פתבכל תקוף  שאס הממצאים  ו  סמכיםמהתמונות, ה  כל המידע,  תאולאחסן  הספק מתחייב לשמור   4.9

 .ות נוספתעל  ללא  ,קשרותופת ההתמתום תקשנים  3למשך ו

לרשו 4.10 להעביר  מתחייב  ה הספק  ההתקותב  בין   רה חבת  בסי וקשרות  פת  כ א  רות ההתקשום  בין  החות    מר ל 

שאסף מצאהמו ההתבמסג  ים  תמונות  שרותקרת  מידע  מסמכים  ,לרבות  אחר  ונטו לר  וכל  יתבקש שי    הוא 

 . פתוסוללא תמורה נ  העביר ל

הגעתו  גמסב  כי תחייב  ק מהספ 4.11 היסו וא  למקום המפגע רת  דעת החברה  בהת ,  ותיעודם  ים ממצאף  לשיקול  אם 

נמוכות  /ו   פיםמרתדוק  ביתה  ראובהו דירות  לסת  יימהאם ק או  כולל  ב   תניקמשאבה  ובנוסגמל "יוב  ביצוע  "  ף 

מרזב האם  ובדיקה  אח/ים  ניקוז  מחובר ש  ראו  הבניין  לחוה  הגע ש  ,קלספ  מובהר  . יובלב  ל  הזרת  ע  מפגמקום 

 ף. תשלום נוסוללא  שבונועל ח  יהיה וכו'יעוד  , תיסוף מידעצורך אל

בדיקה של  לרבות    ךלכ שותקות הדרו דיל הב"י כ כת הנזק ע טית לרבות הערמשפדעת  חוות ן להכי הספק מתחייב 4.12

נים  דה, דיולפגישות עבו  , הגעהטחבש  בוהאם מותאם למצ  (לוע ביוב ותי  מים)  ןי יטלציה בתיק הבנסיננית א תכ

 . ף המוסכםתערילבהתאם ו  פקהס  רהבהתאם לצורך ולבקשת החב  וכו'  ,יםפטימש

ש 4.13 הזכות  לחברה  הלמורה  אח  שירותשל  נה  זמבצע  ולהפבאמצעות  ההתסירים  את  כפי    עת  בכלת  קשרוק 

 לנכון. ה תמצא  רבשהח

רשאית   4.14 תהא  שמאותלהזמין  החברה  כהגדרת ל  שירות  רכוש  נזקי  בהסכם  הערכת  לכךו  לצורך    ובנוסף  גם 

 . בזה( יוצאקבלנים, צנרת פרטית, כח עליון וכ) ברהאחר שאינו החמגורם נזקי רכוש שנגרמו הערכת 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שמור"עסקי "

 37מתוך    24ד  ועמ

 שירותיםהן מתחילת ת עדבמו ויות הספקתחייבההצהרות ו .5

ת  וראולה תאם  הב  ברה,החראות  וה ם ובכפיפות לדרישות, הנחיות ובהתא  שירות  ה   לספק אתמתחייב    הספק 5.1

:  )להלן  ה טעממה ו/או מי  חברשל ה  "לית כספיםנכמ סל  פוף הספק כ   יהיה  רותהשימתן  במסגרת    .הסכם זה

   יו.תפעולו  על כל ה ל ח וו ויד"( עיוהמקצ םרהגו"

ההתקשרות בעל כל    ל תקופתהיה בכ וי, םסכההנשוא שירות  ה  מתןל  שאה כדיןהרל הינו בע י כ  מתחייבהספק  5.2

 . רים הנדרשים עפ"י דיןהאישוום  וחיביט ה   יםתרההי,  תנווי הריש

 נותן השירותים מתחייב לכך כי הינו מעסיק עובדים מיומנים ואחראים לביצוע השירות נשוא ההסכם.   5.3

 שרות עם החברה. תקופת ההתקל כך במשו יפ-ביבריית תל א עילשמאות שירותי עניק לא י הספק  5.4

השירותים   על 5.5 ב   נותן  השירות  את  האם  תהלספק  ונלתנאי  והסכם  ברמה  דיןכל  וראות  להספחיו  הכל   ,

 ביעות רצונה המלא של החברה. ועית גבוהה ולשמקצ

וכייב להתנהג באד תחמ  הספק 5.6 יבור  ות הצ ך בנוחי לצור  ה שלאבודה לא תהיה פגיעדי ביצוע הע י תוך כיבות 

תהיה   לולא  שלא  הפרעה  בכל  דרךצורך  בכביש,  אדם  כל  של  והמעבר  השימוש  או  בש,  זכות  וכו'  בזכות  יל 

 וש ציבורי כלשהו. החזקה ברכ השימוש וה

מובהר    .תו בתעריף הסכםבעו אימחירים שיק/את השירות בהתאם לקטגוריות השירות  ב לבצעמתחיי  הספק 5.7

כל ישולם  שלא  קטג  בזאת  עבור  שירתשלום  נקבעו  ותוריות  בה  שלא  בתעריף  וויופיעו  שהוספתם  /סכם  או 

 . ל החברהכרזים של ידי ועדת המע שרה מראלתעריף בהסכם לא אוש

 

  ביטול ההסכם .6

 

  :איםיותר מהאירועים הבאחד או   קדמת, בקרותשאית לבטל הסכם זה לאלתר, ללא צורך בהודעה מוהחברה ר

  

 יום לאחר הגשתה. 30רה  ת רגל או פירוק וזו לא הוסתביעה לפשיט פק הסנגד אם תוגש  .6.1

 ת נושיו או במקרה של חדלות פירעון.בונס נכסים או מנהל לטכולספק מנה במקרה ונת .6.2

 יואשם בעבירה שיש עמה קלון.  מי מטעמושהספק ו/או במקרה  .6.3

 זה.  ים בהסכםת השירותים המפורטלחברה א לספק  מהספק  אם נבצר .6.4

 מועד ההפרה. יום מ 14יקן את ההפרה תוך הסכם זה ולא ת פקהס ר אם הפ .6.5
 

ספק,   הסר  ל  םמוסכלמען  כי  לבבזאת  הזכות  שמורה  הש  עצחברה  של  שונים  באמצעות    רותיפריטים  ו/או  בעצמה 
 ל כפי שהחברה תמצא לנכון. והכהפסיקו בכל עת  ולאחרים 

 
 תקופת ההסכם .7

 

"תקופת  להלן:  __________ )__  ליום  עדו(  השנשל    לתקופה) _  _________פת ההסכם היא  מיום _תקו .7.1
  (."ההתקשרות הראשונה 

הראשונה בתקופה אחת או במספר תקופות נוספות   תואת תקופת ההתקשר ריך האופציה להאלחברה תהא 
 ביים.  מיט אים זהים או שנים במידה וימומשו כל האופציות בהסכם( בתנ 5)סך הכל 

  
, בהודעה בכתב  , בכל מועד ומכל סיבה שהיאפסיק את ביצועולהאו  /הסכם זה ו  אית לבטל החברה תהא רש .7.2

לתמורה בעבור עבודה שבוצעה טרם    הספק כאי  ז  יהיה  ,אש. במקרה כזהימים מר  30  לפחות  לספקשתימסר  
 ו/או הפסקת ביצועו. ביטול ההסכם  

 
של   .7.3 מ  הספק סירוב  את  האופלכבד  דציימוש  לכל  ההסכם  כהפרת  ייחשב  ועניי ה  אןבר  ויזכה  הח,  ה  ברת 

 כל דין.  פי-לעזה, וכן בסעדים   בהסכםים  הקבוע בסעדים
 

 זכות לפיצוי או תשלום מהחברה. לספק יקנו   אלם זה מכל סיבה שהיא ו פקיעת הסכסיום ההתקשרות ו/א  .8
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 התמורה  .9

 

יהיה    םהתשלו 9.1 בפ לספק  השירות  לביצוע  וובהתאם  בנספח  יפ תערל על  ו  1ים  בלהסכם    רם והגשור  אימותנה 

 . 2017-, תשע"זםתשלומי מוסרלחוק  בהתאםיתבצע , והחברה עםמט י המקצוע

הספק    הספק 9.2 ערויגיש  מס  שאול  כספי  מחלקת  -בע"מ  2010יבים  בא"מי    ברתלחכדין  כה  חשבונית  שד'  ם, 

להגיש הרוש מ א רשאית לדהחברה תה.  ת"א"  37המלך   כל  מדיה מגנטית, א גבי    לע   יותונבהחשאת    ספק  ו 

 . ערכות ממוחשבות(מלם  ציקב עינתטקה ו , סריולל צילום)כ עת  כלרה בבש ע"י הח רר שיידחא פורמט 

 הבא :ט וראת הפי שבונית המס תכלולח

 . הרכש תנמ הזפר מס 9.2.1

 . השירות שבוצע 9.2.2

 ברה.  המקצועי בחי הגורם יד חתומה על  כש/פקודת עבודה ת רנהזמ 9.2.3

 החברה   ה הבלעדי שלל דעת שיקו  יך ולפ דוח שעות במידת הצור 9.2.4

יטבית  בצורה מ  רותהשייצוע  ור בעב קיפות  שירות והעהעלויות היכל    אתוכו  בת  ל ולכ   שירותה  רם עבוושלהת 9.3

הח  לשביעות הרצון  כל  לרבות  בכךאות  צוברה,  כליםריחומיקות,  בד  :הכרוכות  ציוד  ,  י  תשירו,  עבודה, 

נסימעבדה אחזע ,  רכב,ות,  עבוחניות,    קת  ומווכ   דה שעות  אליהם  ',  כעבר  יינתן    בורענוסף    ום תשלל  לא 

 . תוהרכיש

קים  ערוך מו"מ עם הספק ו/או עם ספחברה תהא רשאית לה  ,  ₪  250,000מעל    אתהכת הנזק  ערהו   ידהבמ 9.4

 ני מע"מ. לפ  ₪ 9,000לה על רחה לא יעאופן שכר הט ל כב אך ם,אחרי

  עם   וסיכוםמו"מ  לאחר    שירותשוא הנספות  נולהזמין עבודות  ע מהאמור, החברה תהיה רשאית  לגרו  מבלי 9.5

 ודה וכ"ו(. עב ום חודשי, שעות ום גלובלי, תשל)תשל עקבר שיכמתווה ש  לבכספק ה

אינהמובהר 9.6 החברה  כי  להזמין    ,  כפק  מהסמתחייבת  השירות  שלכמות  מקטגוריית  לפי  שבהסכםהי  הכל   ,

 . הבלעדיך החברה ושיקול דעתה  צור

 
 

   י הצמדהתנא .10

 

   .ופיים וללא הצמדההמחירים הינם ס
 
 

  פיצוי מוסכם וקנסות .11
 

)כל אחד    פורטים להלןבכל אחד מהמקרים המ   דין,  סכם זה ו/או עפ"י כל מבלי לפגוע בזכויות החברה לפי ה 11.1
להלן:   יקרא  ה  (,רה"פהה"מהם  אתחברתגבה  על   פיצויה  ה  שיהיה  מבלי  וזאת  להלן,  שנקבע  כפי  המוסכם 

כן  .ההפרה  רה להוכיח את הנזק שנגרם לה עקבהחב החברה תוכל גם שלא לגבות את הפיצוים להלן    ,כמו 
  : ה הבלעדיבהתאם לשיקול דעת
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 פרה יחידת הה רה ההפ של  מילולי אורית
 מוסכם  יצויהפ גובה
 הרההפ בורעב

ללא תים ירו הש  תןנים של מוהש  ניםבלוחות זמ אי עמידה
 ( , לכל מקרהיםם דחופבמקרי) החברהאישור 

   ₪ 250 ש"ע

ללא ם רותיהשי  תןשל מנים השו ות זמניםדה בלוחאי עמי 
 (, לכל מקרהבמקרים שאינם דחופים) חברהאישור ה 

 ₪   500 ה יחיד 

   ₪ 5,000 ה ד ייח )לכל מקרה(  לביצוע השירות אי הגעה

התאם ב הנדרשות ת ול ו/או המט הנחיות החברהאי ביצוע 
 )לכל מקרה(  םלהסכ

 ₪   1,000 ה יד יח

 לים לגרום  שיכוופים לג ו מתן שירות לעירית תל אביב א
   אישור החברהעדכון ורה ללא החבנים מול  י לניגוד עני

 )לכל מקרה( 
   ₪ 10,000 ידה יח

ת  וחי ם להנ ו/או בהתאהספקים  ל  פורט וניות בגשת חשבה אי
 מקרה(  )לכלהחברה 

 ₪   250 יחידה 

 
 

 

הצדדים ביחס    ידי-י ומוסכם מראש, שנקבע עלאוום רשלמהווה ת  לעיל  11.1ע בסעיף  ב קיצוי המוסכם שנהפ 11.2
 כתוצאה מסתברת של ההפרה.  רם לחברה,להיג ה כנזק העלוליר לנזק, שנצפסב

  ספק מהבכל עת או לגבותו    לספקשיגיע    ויים האמורים מכל סכוםרשאית לנכות את סכום הפיצ  אחברה תה 11.3
של החברה לפי הסכם זה ולפי חוק החוזים   יה ויות לגרוע מזכ  יף זה כדיסע תאלא יהיה בהור אחרת.  בכל דרך 

הפרת הסכ)תרו בשל  הפ  .1970-ם( תשל"אפות  פוטרים אתתשלום  אינם  גבייתם  או  ניכויים    הספק   יצויים, 
 יבות אחרת עפ"י ההסכם.כל התחיאו מאת מתן השירות ו/ התחייבותו להשליםמ

ספק,למ 11.4 הסר  האמור  ען  אין  כי  מזעי ל  מובהר  גורע  לכל  החברה  הפיצויים    הספקמ  גבות ות  במקום 
 . ה מהפרת ההסכם על ידוו לה כתוצא מהנזקים שנגר  יהם, את מלוא/יתרתהמוסכמים, או בנוסף אל

 

 
 ועובדיו הספקמעמד  .12

 

כי הצהמ  הספק 12.1 וענייד על  ו  יינתנ   שירותים יר  דבר  לכל  עצמאי  כקבלן  עו  ויחסיו  יולרבו   החברה,ם  ין  י  ס חת 
לו, כי    עדומצהיר ומאשר כי י  הספקת או שותפות.  ומעביד שליח-יחסי עובד  יויהא  ל  ,ם החברהע  הספקבדי  עו

 בהסכם זה.   עימולהתקשר  החברהימה כסצהרה זאת העל ההסתמך רק ב

הסכ יםהשירות  עדבהכוללת  התמורה   12.2 שעליה  זה,  ק  הספימו  ,  בהסכם  בוהחברה  בעובד נקבעה  ה  התחשב 
לפעול  שהספק ו  קבלןכ  בחר  ועוה עצמאי,  "עובד"  םני א  בדיווא  החברה  בגדר  יהיו    ,של  גין  ב  לחברהושלא 

איתו עלוי   ותההתקשרסיום    וא  ההתקשרות  נוספות  כל  כעובד,גבות  זכויות  סוציאליים    ין  תנאים  לרבות 
 לשהם. כ

פנית    פי-עלן  י בוהספק  ת  י פני  פי-לע אחר, בין    ן לעבודה, או כל גורם מוסמךבית הדי  ידי-עלייקבע  כך, אם  פיל 12.3
כם  מפורש בהסב  רואמכ"עובד", למרות ה   לחברהיש שירותיו  ג האו מי מעובדיו    הספקי  כ  ו,שה חר כלורם אג

מסכ הצדדיזה,  מג  םימים  שהיה  השכר  בגין  לספקיע  כי  השירותי,  הינו  םמתן  אחוזים(    ם)שבעי  70%, 
 "(.עובדהמוסכם כהשכר "הלן: )ל הסכם זה   פי-על לספק ולמה מורה ששמהת

  קהספ, בה ייטען כי  זה  הסכם עה הסותרת  יבו תוגש דרישה ו/או תב   ם יוב  ,חברהלשיב  היה חייב ליה  קפסה 12.4
מעובדיו  וא הי   מי  או  שלהיה  עובד  שקיבל החברה  נו  העודפים  התשלומים  כל  את    עלמ   החברהמ  הספק  , 

   לוט.ח  ר פסק דיןל רק לאחעיף זה, תחוכמפורט בס הספק  ידי-עלספים  השבת הכעובד.  מוסכם כ לשכר ה

 
 ספק:ה אחריות .13

המבאישא  י   ספק .13.1 דיןחריות  ע"פ  עליו  פגיעה    וטלת  שגופנית  בגין  לרכוש  נזק  ו/אלהיגר  לועל ו/או  לגופו  ו  ם 
אד  לרכושו מנהליהןכלשה   םשל  לעירייה,  ו/או  לחברה  לרבות  שייגרםדיה ועוב  ו,  ומכתוצאה    ן,  או  /מעשה 

מסגרת מתן  ב  ידו,ו על  שנשכר ה  קבלני משנים ונלו קבמי מטעמו ו/אובדיו ו/או  ו/או מי מע   הספקמחדל של  
דרישה    אודות קבלת   ספקלברה תודיע  עמן. הח  שרשוא הסכם זה ו/או בק יו נהתחייבויות   שירותים וביצועה

 . יהן מפנלהתגונ לספקתביעה כאמור ותאפשר   ו/או
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כל  לייב  מתח   הספק .13.2 המגיעים  שלם  פיצוי  או  נזק  לע  יפ-עלדמי  דין  לככל  ו/או  אחרא  לובדיו  הנמצא    דם 
הסכם    י פ-על  ו יות מסגרת ביצוע התחייבויכוש, בו/או לר  ש לגוף ו/או לנפורו עקב נזק  ב ע  פועל או ה/ו   ותו ירבש

 או בקשר עמן. /זה ו

  לרבות ,  הוצאה  או/ו  קנז   כל  ןבגי ,  הראשונה  הרישתד  עם  מיד,  החברה  את  לשפות  או/ו  לפצות  מתחייב  פקסה .13.3
  באחריותו  שהינו   וע יראמ   וצאהכת   ברהלח  ורמ שייג,  ברההח  נגדכ   ששתוג  תביעה  ין בג   ד"עו   ט "כוש  הוצאות 

  קבלת  אודות   לספק  תודיע  החברה .  יןד  כל   פי -על  או  זה   ם כסה  פי -על ,  בשמו  או/ ו  מטעמו  י מ  או /ו   קפ הס  של
 . המפני  נן להתגו  לו אפשרתו  דהכנג שתוגש תביעה או /ו  דרישה כל

, כדי  ןהלטו ל י שיפורכפ  , קהספ  ידי -לעוחים  ט יבבעצם עריכת ה  הביטוח ו/אואין באמור בסעיפי האחריות ו .13.4
ו/או    להטיל על החברה  ל דין, ו/אוכ  פי-לעו  הסכם זה ו/א  פי-על  הספקשל    יבויותיויחריותו והתח לגרוע מא 

 או בדין. /זה ו ר לאמור בהסכם העירייה חובה נוספת מעב 

  פקלס  ממנה  עשיגי  םוכ ס  מכל,  בכללותו  זה  סעיף  פיל   זכאית  היא  להם  סכומים  לנכות   רשאית  אתה  רההחב .13.5
 . אחרת ךדר בכל  מהספק לגבותם  רשאית האת  וכן,  אושה זמן  בכל, חוק פי-על ביתיור מדה הצ צירוףב

  או /ו  כםההס  לפי  הספק  של  תהתחייבו  מכל  ועלגר  באות  אינן,  שבו  המשנה  ייפסע   כל  על,  זה  יףסע  הוראות .13.6
  וא  המכוסה  'כדו  הפסד/ דןאוב/זקנ  ןבגי   כלשהי  יותמאחר   הספק  תא  לשחרר  כדי  בהן  ואין  דין  כל  יפ-על

  הספק  בביטוחי מכוסה   וינשא

 

 ביטוחי הספק .14

 
ני  כי לפ   הספקכל דין, מתחייב     פי-עלהסכם זה ו/או    פי-על  הספקשל    יומבלי לגרוע מאחריותו והתחייבויות  14.1

או  /ו  דו ו/או מטעמו סכם זה על ימועד תחילת מתן השירותים נשוא הלפני  ו  על הסכם זה ו/א   מהמועד החתי
)המוקדעבו ל מבניהםם  רו  עו   ערוך(,  כל  לקיים  ביטוחים המפורטים  זה את ה  םכתקופת הסל חשבונו במשך 

 (  :"הספק ביטוחי ן: "בישראל )להל  וח המורשית כדין לפעול ות חברת ביטעמצלהלן, בא 

 לפי צד שלישי.כאחריות  14.1.1

 דים.  ת מעביוחב 14.1.2

 אחריות מקצועית.   14.1.3

 

רה  מטעמו, להמציא לידי החב  אוו ו/על ידם זה  סכים נשוא הירותהש  ןת מועד תחילת מ  תחייב, לפנימ  הספק 14.2
עריכבד  אישור לנובר  כנ"ל בהתאם  הביטוחים  "  2כנספח  זה    מצורף להסכםה  סח ת  ביטוחי  )להלן:  אישור 
 (. המבטח )בנוסחו המקורי  ידי-עלין  תום כדחמהסכם זה, כשהוא  חלק בלתי נפרד"(, המהווה הספק

 . הסכם זהשר עם פעילותו נשוא בקתים השירו נותןה  כו על ידיר נעראש  חפוליסות הביטוהעתקים מ  14.2.1

השירותים  ור  שאי 14.2.2 נותן  ביטוחי  המוסנל  בהתאםקיום  א' זה    וזהלחצורף  ח  ")לה  כנספח    אישור לן: 
 . "(תיםנותן השירו  ביטוחי

דבר עריכת  אישור בבות  ליסות הביטוח )מסמכי הביטוח( לרקים מפוהעתכי המצאת    ,זאתמוסכם ב 14.2.3
 זה, על נספחיו. ם הסכ פי -על  הספקתגרע מהתחייבויות  לאאו   פגע בולא ת, מורכא( 2 )נספחח ו טהבי

בזאת  14.2.4 לרבות  מסמכ המצאת    כי   הספק על    מוסכם  הביטוח,  ביטוחי  אישי  הינ2)נספח    הספק ורי  ה  ( 
במתן    להתחיל   הספק( לא יוכל  2)נספח    הספקביטוחי    ת אישור הסכם זה וללא המצאתנאי יסודי ב 

 כם זה. הס פי-לע  השירות,

גם אחריות  ל  רחבויו  ספקהחי  טובי 14.3 בין היתר  וקבלני משנה  בגין    הספקכסות    פק סהשל  ו/או כלפי קבלנים 
המועס ובהספק  ידי-עלקים  ו/או  י,  מהאמור(,  לגרוע  )ומבלי  ביטוחי  נוסף  החבר  ספקהורחבו  את  ה,  לשפות 

אחרי לרבו בגין  מנהליה  ו/או  עובדיה  מעשת  לכל  רותם  מחדל  ו/או  די  ייח":  )להלן  ספק השל    נילשה 
 (."וטחהמב

במשך כל   הסכם זה,  ב  יםט מפורה ים הנדרשים בקשר עם השירותים  הביטוחלהחזיק בתוקף את כל    הספקעל   14.4
ריות מקצועית, על  יטוח אחלגרוע ממנו, את ב   מור לעיל ומבלייהיה הסכם זה בתוקף. בנוסף לאהתקופה בה  

 .רותיםשיה מתן  לאחר סיום שנים  7משך ללהחזיק  הספק

  פקהסלנספח אישור ביטוחי    1סעיף    פי-על  הספק   ידי-עלצד שלישי הנערכת    פית כל האחריו  טוחביפוליסת   14.5
היה ותוטל על מי    "(יחידי המבוטחמנהליה ו/או עובדיה )להלן: "  לשפות את החברה ו/או( תורחב  2ח  ספנ)

  צולבת"   יות חר לסעיף "א  בכפוף ו  יד הליו ו/או עובו/או מנ  ספק היות למעשה ו/או מחדל רשלני של  מהם אחר 
 רד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. כו בנפו יראו את הביטוחים כאילו נערפי -על

ביטוחי  לנספח    2סעיף    פי-על  הספק  ידי-על מעבידים הנערכת    ביטוח חבות  סתי פול 14.6 (  2נספח  )  ספקהאישור 
לשפות תורח עוב  ב  ו/או  מנהליה  ו/או  החברה  וייאת  היה  קרדיה  לעניין  ו/א אונת  ת   תו קבע    ה מחלו  עבודה 

עם הסכם    שרקב  פקהס  ידי-עלי מהעובדים המועסקים  רמו למ "( שייגמקרה ביטוחהי )להלן: "לש ית כמקצוע
 . הספקפי מי מעובדי מעביד כלשהן כל בודתם כי הינם נושאים בחובות  תוך כדי ו/או עקב ע זה

  מורכאמעבידים    חבותוח  ט יי שלא לערוך ברשא  הספקכי  , לעיל מוסכם  13.6האמור בסעיף    למרות 14.6.1
הביטוחלא   (2)סעיף  ב עריכת  להל לואו  במ  ( 2)נספח    ישור  כאמור  הפטור  אולם  בחלקו,  יחאו    לו ן 
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שירותים לחברה  ה ים לצורך מתן  מתחייב כי במידה ויעסיק עובד   הספק   . הביטוח במלואו   כאילו נערך
ה ש בק  עם  יערוך  ר  כמת   הספק הסכם,  הביטוח  האמ את  מן  לעי13.6  -  ו  13.1.2בסעיפים  ור  חייב  ל  , 

 . ו י נספח הסכם זה על    פי -על רה אישור כנדרש  לחב וימציא    ( 2נספח  ר עריכת הביטוח ) שו לאי   ( 2) עיף  ובס 

בסעיו  בנוסף  14.6.2 מהאמור  לגרוע  אינולעי   13.6ף  מבלי  והספק  ובמידה  ביטו  ל  חבעורך  מעבידים,  ח  ות 
התחיימ יאוחב  לא  החברה,  לידי  להמציא  תחיספק  ממועד  השירותר  מתן  זה,  הנשוא    םילת  סכם 
הע   קתהעס  איבגין  רה  צהה אי  "הצהרת  לנוסח  בהתאם  )סקעובדים  עובדים"  ,  א'(  2נספח  ת 

 הספק.   ידי-עלתומה כדין ה כשהיא חז סכםהמצורפת לה

  ( תורחב2נספח  )  הספקשור ביטוחי  אי  נספחל   3סעיף    פי-לע   פקהס  ידי-על   פוליסת אחריות מקצועית הנערכת 14.7
ה מנהלשפות את  ו/או  ו/אוילחברה  בג   ה  רשלנות מקצועית    טלר תואשריות  אח   יןעובדיה  בגין  מי מהם  על 

יו ו/או עובדיו וזאת  ו/או מנהל  הספקרשלני של  או מחדל  /ו  עשה ו בשל הפרת חובה מקצועית שמקורן במא/ו
ו/או עובדיה. בנוסף לאו/אברה  כלפי הח  הספק  חבותוע מביטוח  מבלי לגר  ומו מנהליה  בלי לגרוע  מור לעיל 

פו  מוסכם  ,וממנ כי  של    ל,תכלו ח  הביטו סת  לי בזה  גילוי  תקופת  היתר,  תום    ה()שיש  6בין  לאחר  חודשים 
 תקופת הביטוח. 

חייבים מן  המת  ות האחריותח ו/או תנאי הביטוח ו/או גבולבהר בזאת כי סכומי הביטומו  ,ר ספקסה ען  למ 14.8
ספק  ל הוע על הספק,    המוטלת  תרישה מינימאלי(, הינם ד2  נספחם זה ובאישור ביטוחי הספק )הסכור בהאמ

ר  הספק מצהי  .תאםאת גבולות האחריות ותנאי הביטוח בהע  חשיפתו לנזקים ו/או לחבויות ולקבות  ון א בחל
מטעמה בכל  ים  הבא   פי החברה ו/אוה כלו/או תביע   ע מלהעלות כל טענה ו/או דרישהומאשר כי הוא יהיה מנו
 ים כאמור. ת המינימאלי הקשור לגבולות האחריו 

ה בתקופת הביטוח,  רעטח אינו רשאי לבטלם ו/או לשנותם ל מבו ה יפ -עלרש  מפוי  יכללו תנא  הספקי  ח וביט 14.9
ל שלח  אם  בר בולח  ספק אלא  הודעה  רשום  ה  בדואר  לעשות )שלוש  30כתב  כוונתו  על  מראש  יום  זאת.    ים( 

כי   פקהסי  מבטח לרעה  יהילא    יתחייבו  שינוי  ו/או  לביטול  תוקף  לגבי  ה  ו/או מנשכאלו  ו/א ל ההחברה    ויה 
 ים( הימים ממועד משלוח ההודעה. וש )של 30בכתב אמור לעיל ובטרם חלוף כ ודעהה נשלחהלא  ם עובדיה א

של  םפע  בכל 14.10 אי  שמבטחו  כי  לחברה  יודיע  הספק  הספק  מביטוחי  שנערכו  הביטוח  פי-עלזה  נספח  לפי  ים 
ק  הספב  יל, מתחיי לע  13.9  ף ל, כאמור בסעירעה או מבוט( עומד להיות משונה ל2פק )נספח  הס  יטוח אישורי ב

לחברה  אואת    ךלערו ולהמציא  הביטוח מחדש  לרבות  יהעתקתו  הביטוח    ת יכעראישור  ם תקפים ממסמכי 
 עיל. , כאמור לעה או הביטול של הביטוח הקודםדש, לפני מועד  השינוי לרביטוח ח

מפורש  ו  ייכלל   הספקביטוחי   14.11 הינפי -על תנאי  כי  ייקבע  ראשוניים  ו  בם  לכל  הנערטיוקודמים    ידי-על ך  וח 
ת  ורבל  או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי החברה./ומוותרים על כל דרישה ו/או טענה    פקהסטחי  בוכי מ  ברההח

"  ח כפלל טענת "ביטו בות כלר  1981  -לחוק חוזה הביטוח התשמ"א    59  ה ו/או זכות כאמור  בסעיףכל טענ
 כלפי החברה וכלפי מבטחיה. 

מהאמומבלי   14.12 ולהלן,לגרוע  לעיל  לא מצה  ספקה  ר  כי  כל  היהת  יר,  כנגד  /ו  טענה  לו  תביעה  ו/או  דרישה  או 
ביטוח    פי -על גינו  שהוא זכאי לשיפוי ב  הספק   עלותו של בב  וש או מנהליה ו/או עובדיה בגין נזק לרכ/החברה ו

עובדיה    מנהליה ו/או והוא פוטר בזאת את החברה ו/או    רךלא נעערך ובין אם  באם נעל ידו,    שנערך  הרכוש
כם בזה כי הפטור  סאולם מו(. הספקת העצמית המוטלת על  פוהשתתה בגין  בותלרק כאמור ) יות לנזר חמכל א

 .קרה הביטוח בזדון שגרם למ  םאדת כאמור לא יחול לטוב

בגימ  הספק 14.13 הביטוח  דמי  את  לשלם  הפוליסותחייב  המפן  באישור    ביטוח() זה    13בסעיף  ורטות  ת  לרבות 
במועד ולמלא ולקיים    הןשר ליטוח בקהב  רתחב  ידי-לע שיידרש    רוכל תשלום אח  ,(2נספח  )  קהספביטוחי  

ה  הוראות  כל  בכלליותאת  לפגוע  ומבלי  כלשונן,  לשמווהאמ  פוליסות  והזהיר,  הבטיחות  הוראות  על  רות  ר 
הביטוח, בפוליסות  שקי  הנכללות  וככל  ולוודימות  הלדאוג  כי  תקפא  כל  במשך  בתוקף  תהיינה  ופת  וליסות 

זהה  רותים בקשר עםמתן השי לא  .סכם  למובנוסף  ומב ר  לעיל  ביטוח    הספקוע ממנו, מתחייב  גר לי  כי את 
 . מתן השירותים חר סיוםא ם לישנ  7למשך חריות מקצועית יחזיק בתוקף א

המתחיי  הספק 14.14 אירוע  כל  על  לחברה  להודיע  להוב  עיל עלול  לתביעה  ות  אחריות  טבי   פי-עלה  ,  מקצועיתוח 
ה ככל שהדבר אינו נוגד  ברם החפעולה עתף  לש  הספקיב  יכן מתח  .םו חבות מעבידיצד שלישי א   אחריות כלפי
אינטרס   ביטופקהסאת  מימוש תביעת  שיידרש לשם  ככל  להגישה  החברה    ראש  ח,    ו/או   למבטחיםתחליט 

 . קהספטוחי בי  פי-על מימוש זכויות החברה 

עובדיה    וליה ו/א ה נהחברה ו/או מ  אי לשפות אתיהיה אחר  הספקאמור לעיל ולהלן,  הגרוע מכן ומבלי ל  כמו 14.15
  י תנא  ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום של  נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ל  ין כ מלא בג   ופן בא

לכך    בכפוף  קים על ידו,המועס   מהעובדיםו/או מנהליו ו/או מי    הספק  דיי-עלאיזו מפוליסות הביטוח  מתנאי  
 . יןד  פי-על  וזה ו/א  םכהס פי-על הספקי מוטלת על כי האחריות ו/או חובת השיפו

ום לב  ת ם בובפוליסות כי הפרה בתום לב ו/או אי קייל ומבלי לפגוע בכלליות האמור יקבע  לעמור  נוסף לאב 14.16
רק, אי מתן    אך לא  דיו, לרבות,או עובנהליו ו/ו/או מ   הספק   ידי-עלות הביטוח  ל תנאי  מתנאי איזו מפוליסש

לא יפגעו בזכויות  ,  בדיוו/או עו יו  הל ו/או מנ  קהספ  ידי-לע עשו בתום לב  תביעה אשר נהודעה ו/או אי הגשת  
 ביטוחים אלו.  פי-על ו/או פיצוי החברה לקבלת שיפוי
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העתקים    להפקידלחזור ו  הספק, מתחייב  הספקופת ביטוחי  עה( ימים לפני מועד תום תק )שב  7-  מחר  ו לא יא 14.17
קופה  לת  פםרכת תוקהא, בגין  לילע   13.2בסעיף  יטוח כאמור  את אישור הביטוח )הפוליסות( וכן  מכי הבממס

את    ספקה  פת,סנו ולהפקיד  לחזור  והמסמכי  מתחייב  ביטוחי  ביטוח    ם ועדיבמכאמור,  ,  הספקאישור 
 ד הסכם זה בתוקף. ים, מדי תקופת ביטוח וכל עוהנקוב 

ידועמצהיר    הספק 14.18 שהמ  כי  את    יממסמכ  העתקיםצאת  לו  לרבות  ביטוחי  הביטוח     ( 2נספח  )  הספקאישור 
הי  מ  ונכאמור,  ומקדיתל תנאי  ו/אלתח ם  ה  ל  שךהמ  וילת  רשאית  תהייה  והחברה  השירותים  נוע  מ מתן 

הש   הספקמ מתן  המשך  ו/או  תחילת  כאמו יירותאת  שם  במקרה  ור  הביטוח  לא  האימסמכי  כאמור,  שור, 
 כנדרש.המוסכם במועד   והומצא

בזה   14.19 ביטוחי    במפורשמוסכם  בעריכת  אין  המצהספקכי  בב,  ו/או    ידי-על(  בדיקתם  י אאו    )ו/דיקתם  אתם 
ב  ברההח החברהייינושו/או  על  כלשהי  להטיל אחריות  כדי  בדב  ם,  להוות אישור  ו/או  מי מטעמה  על  ר  או 
-על  הספקו של  יבויותיאו התחיגרוע בצורה כלשהי מאחריותו ו/וסכם ו/או כדי לצמצם ו/או למתם למ אהת
 . הים מטעמהבאמ  ו על מי א/החברה ו  לחריות כלשהי ע כדי להטיל אכל דין ו/או  פי-עלסכם זה ו/או ה פי

מור  ספק כאה וחי  ביטאישור  העתקים ממסמכי הביטוח ומאת  צן הסר ספק, מובהר כי המצאת או אי הממעל 14.20
 חיו. נספזה על פי הסכם  -ספק על יות ה לעיל במועד, לא תפגע בהתחייבו , 13.17 -ו   13.2בסעיפים 

חי 14.21 אינה  )אך  רשאית  לבדוק  החברה  הביטאת  יבת(  שיומביטה   ישוריאאת  לרבות    חומסמכי    ידי-על   צאווח 
-עללהתחייבויותיו  ימם  א להת  נתע כל שינוי ו/או תיקון שיידרש על מלבצמתחייב    הספקכאמור לעיל ו   הספק

 הסכם זה )ביטוח(.ל 13סעיף  פי

זכוומתחמצהיר    הספק 14.22 כי  הביקוייב  של  ת  להחבררת  ביחס  ולה  הביטוח  ואישומסמכי  הביטוח  זכותה  רי 
מטילה על  ינה  ח ולהורות על תיקונם כמפורט לעיל, א טוהבי  אישורי   את   ותלרב  ביטוחמסמכי ה  ת לבדוק א

  אישורי הביטוח והפוליסותו/או  מסמכי הביטוח  חריות שהיא לגבי  ל אכבה וחו  החברה או על מי מטעמה כל 
ל  , אוותוקפםהיקפם,  ור, טיבם,  כאמ   הספקעל    תבה שהיא המוטלגרוע מכל חולגבי היעדרם, ואין בה כדי 

 ל דין. כ  פי-ל עו/או  זה  כםהס י פ-על

  פי -עללו היא זכאית  ום  כ כל סכב  מוסכם בזה כי החברה תהיה רשאית לעיל,  בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לע 14.23
סעיף   הע  13תנאי  מהתמורה  ביטוח(  )סעיף  לזכות  ומדזה  הה  בקשר  קהספת  זה  תקשרועם  הסכם  נשוא  ת 

 אש.ימים מר   ()שבעה 7, הספקיעה על כך לובתנאי שהוד 

החברזה  ב  סכםמו 14.24 כיעל  ויישוע  ה  במלואם  הביטוח  תגמולי  תשלום  התבם  למוסכם  ב  בהתאם    ידי-עליעה 
שנג  קפהסל   יושבהחברה,   הוצאות  בניכוי  המעוכב  עהסכום  בקשר  נגרמו(  )באם  לחברה  ה רמו  תביעה  ם 

 . אמורטוח, כלי הבילתגמו

כי האחרי 14.25 בזה במפורש  דמוסכם  ובבלבד  פקהס  עללה  צמית חתפות העתשמי הביטוח וההות לתשלום    ל כ, 
 . מקרה לא על החברה ו/או על מי מטעמה

לגרוע מהאמור בכל מקום  בנו 14.26 ומבלי  דר  הספקיל, מתחייב  לע   ם זהבהסכסף  כל  והוראות  למלא אחר  ישות 
לאו לביטוח  ביטוח    מי, החוק  וכל ממלכת   בריאות חוק  שה  י  וכדומה,  התקנות  ההצווים,  לפי  חוקים  ותקנו 

רותים נשוא  ן השיעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו במתל  אמורלליות המכ  ועלפג מבלי    יקר, אךעב הנ"ל, ו
זה, לרבות שליחי  בועילה שו ואהסכם  יהיו  זמני,  או  ובמשך כל תקופת הסכם זהסקו באופן מקרי  ,  כל עת 

 ים הנ"ל. החוק   פי-עלשכויות כאים לכל הזז

ת ההסכם בדבר  אוהור  כוחם שלע מרולגנה באה  יטוח איב לזה בקשר    13ף  הוראה בסעי  מובהר בזאת, כי כל 14.27
 הדין.  פי-לע  ו/אום זה יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם באם לנזקי  הספקאחריותו של  

 . ההסכםל  סודית שהפרה יווה  כם, והפרתן מה ס )ביטוח( הנן מעיקרי הה זה  13ף מובהר, כי הוראות סעי 14.28

 

 

 ם יר ניגוד עניינמידע והיעד , אבטחתסודיות .15
ולחתוםת  טח, אב על סודיות  ורתחייב לשמ הספק מ עניינים  ניגוד  והיעדר  נספח  בעניין    מידע  על  המהווה חלק    3זה 

 זה.  הסכםנפרד מ בלתי
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 עברת הזכויותהמחאת ההסכם וה .16

  להסב לאחר, ו/או   אינו רשאי להעביר ו/או להמחות ק הספ .בעצמוויותיו יבהתחי ע את כל  מתחייב לבצ הספק .16.1

 . מנות מהנובעו הזכויותהתחייבויות ו/או ה ,מנולק מל חו כ א/ת ההסכם ו, אעקיפיןבאו   במישרין

ו/  לא תועברנה  םההסכמתחייב, כי במשך תקופת    הספק .16.2   הספקאצל  או תוקצינה מניות  זכויות ו/או מניות 

)  עור בשי  ,הספקת של  יואו בבעלי המנו/   ספקהצה אצל  מונפק והמוק( אחוזים מההון ה10%העולה על עשרה 

"(. בכל מקרה שבו  הנעברלן: " )לה , נכון למועד זה, לצד ג' כלשהו  יםהמתאלפי  ,  קהספ ל  המניות ש  עליאו בב /ו

ככל  )  העברת המניותיידע בזמן אמת את החברה על    קהספ ו/או העברה כאמור,  לבצע הקצאה    הספקיבקש  

בחב סע.  רה(שמדובר  לתנאי  בניגוד  העברה  של  מקרה  תהיה  בכל  זה  אביבייף  רשמי  לבט אם  הית  זה  ל  סכם 

 גין הפרה של סעיף זה כאמור. ם בוע מכל סעד אחר ובכלל זה פיצוייגרלי ל, מבידין מופבא

 

   משנה ןלקב תהעסק .17

   .המשנ קבלןל  השירות ביצוע את ירלהעב רשאי אינו הספק לככל .17.1

  . משנה  קבלן ב  להסתייע  ספק ל(  ובכתב  מראש)  לאשר  מרכזים של החברהדת הת וערשאי  חדיםמיו  מקריםב .17.2

  בהסכם  המפורטים  תנאיםה  כל  המשנה   קבלןב  מתקיימים  כי,  אשמר  ודאיו   קהספ  ,םרזיועדת המכ  כן  אישרה

 . נספחיו  על זה

 .  זה כםהס פי-על ריותומאח הספק את לשחרר כדי , משנה קבלן להעסקת ת המכרזיםועד בהסכמת ןאי .17.3

   .ההסכם של יסודית  הפרה תהווה זה סעיף הפרת .17.4

 

 קיזוז  כותז  .18

  להיות  ויעש  שהספק  כספי  חיוב  כל  לקזז   זכות   יה תה,  בלבד  ולה ,  ברהלח  כי ,  זהב  מסכימים   להסכם  צדדיםה .18.1

 . חברהמה קלספ  שיגיע סכום מכל, תאחר מעסקה וא סכםהה  נשוא  העסקה מתוך לה חב

  אי,  טעויות,   לאחריו  אם  ובין  תשלומו  לפני  אם  בין,  שבוןחב  ויתגלו  היה,  ללעי  האמור  תמכלליו  לגרוע  מבלי .18.2

  סכום   מכל ,  יללע  האמור   בעקבות   שיתגלו  הסכומים  זקז ל  ית רשא  חברה ה  תהא,  כלשהם  ם ייליקו  או/ ו  קים דיו

 .חברהה מ  פקלס  שיגיע או/ ו  המגיע

 

 בלעדיות  העדר  .19

 . הצדדים  משני כלשהו לצד  בלעדיות יוצר זה הסכם אין .19.1

  ו בכל עת, ק פסים ולה אמצעות אחריפריטים שונים של השירות בעצמה ו/או בלבצע    תשמורה הזכו לחברה   .19.2

   ן.לנכומצא ת חברההשהכל כפי 
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 נותשו .20

  ללא,  תוצריהם  או/ו  ותוצאותיהם,  ומטעמ  מי  או/ו  עובדיו  או/ו  נותן השירות  ידי  על  שינתנו  השירותים  כל .20.1

השירותנו .  החברה  לש  יבלעדוה  המוחלט  לקניינה  ויהיו   יחשבו,  הכלל  מן  יוצא   או  במסמך  ישתמש  לא  תן 

 המקצועי. מנהל ה  של שומרא  בכתב שוראי  ללא,  תיהםתוצאו או םהשירותי לש תוצר בכל או במידע

,  כניתת כל  לידיה ולקבל ת נותן השירומ  רושלד לאחריהם  והן רותים השי מתן  במהלך הן  רשאית   תהאחברה  ה .20.2

 .  םותיהשיר מתןל  הקשור  דבר או מידע, סמךמ

השירותנול   תעמוד  לא ,  דין  בכל  ורהאמ   אף  לע .20.3   שירותיםה  צרי בתו  ואירותים  שהמתן  ב  בוןעיכ  זכות  תן 

 .  ראמוכ

 . יםהצדד  משני כלשהו לצד  בלעדיות רוצי  זה הסכם אין .20.4

שווה  ממנה גזירה  ילמדו    לא תהווה תקדים ולאו בסדרת מקרים,  סכם זה במקרה מסוים אמתנאי ה  סטייה  .20.5

  ו להמוקנות    ים, בזכות מהזכויותהשתהתה מלהשתמש צד מהצדד  מש, אושתהלא    יד.לכל מקרה אחר בעת

 ו. או בכך ויתור על זכות מזכויותי ירלא  דרת מקרים,בס או  קרה מסויםה, במכם זסה פי -על

ביחס ל ת היחסים המשפטיים בי הסכם זה ממצה א .20.6 ומתן,    כל משאלתוקף    יהיה כל מושאו, ולא  ן הצדדים 

, בין  הפבעל  ן  וביאם בכלל, בין בכתב  , אשר ניתנו או התקיימו,  הסכמה  או  יבותתחיהבטחה, מצג, הבנה, ה

ע ובין  ורש  פבמ הסכם  לכ  וברבמשתמע,  בהוראות    לא  זה.ריתת  שינוי  לכל  תוקף  אם  יהיה  אלא  זה,  הסכם 

 כל הצדדים לו.  ייד-עלערך בכתב ונחתם  נ

אכיפה או שהינה/הינן  תנות לני/יתנת ן נ הוראות מהוראות הסכם זה אינה/אינ  וראה אובמקרה שייקבע כי ה  .20.7

ן של שאר פת ואכין, תקפותן  יותחוקו לפגוע בפיע אלהש  יא בכך כדהילשהו, לא  חסרות תוקף מטעם כ/חסרת

ה, באופן שיאפשר  או ניתנת לאכיפ  או תותאם בהוראה תקפהכזה ההוראה תוחלף  ובמקרה    הוראות ההסכם

 ת.יאפשרר ה הוראות הסכם זה, בצורה הרחבה ביותצוי של מי

פעולה בהימנע .20.8 לגביויתור  וכ  שלא תתפר  פק הס  ידי-עלמקרה של הפרת ההסכם  ות החברה מנקיטת    מצדה 

דומות    וה לגבי הפרות אחרות,וד ממנה גזירה שוולגבי ההפרה ולא יהיה ניתן ללמה  הופרהתחייבות שותה  א

ם זה,  הסכ  פי-על  ת לה נוהתה מלהשתמש בזכות מן הזכויות המוק ו שהשתלא השתמשה החברה א  או שונות. 

 ותיה. כויזל זכות מע  בכך ויתורספר מקרים, לא יראו במקרה מסוים או במ

ך לצורך הסכם  ובית המשפט המוסמכם זה הוא הדין הישראלי בלבד,  הסעל    הדין שיחולכי    ,תמוסכם בזא .20.9

 . ך בתל אביב בלבדהמוסמבית המשפט  זה יהיה

למשנהו  ד  אחצד    ידי-עלהודעה שתשלח    זה. כלכם  סא לה בו הצדדים לצרכי הסכם זה הן כמפורט במתובות  כ .20.10

שעות מעת    4או    ואר רשוםבדלוח  מעת המשות  שע  72  כעבורעדה  ייעה להג   וחשב כאילת  בות שלעיללפי הכתו

 . ים בחברהת העבודה המקובל ובימי ושע  בפקסימיליה  ביד או מעת משלוחמסירה 

 
 

 : יה באו הצדדים על החתוםולרא

 

 "מ  בע 2010מי אביבים  
 

 
 ___________________________ :  צעותבאמ

 
 ___ ____________ ___________ תפקיד : __

 הספק                                   
            

 
 _______________________ באמצעות : ____ 

 
 __________ ______________ תפקיד : ____
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 )יצורף להסכם(  תעריף  -להסכם 1 ספחנ
 
 

 ________  םמיו   __________  להסכם מס'
 

 ם סכמהה דרנפ לתיווה חלק במה  להסכם 1  פחנס .1

 הלן  מפורט ל ע"פ התעריף ה ברהלח ידו על  וקסופ יש  םותיהשירר  עבו  לספק  םה תשלהחבר .2

 

 .(זוכהלהצעה ה  ודכן בהתאםעי)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : על החתוםם צדדילראיה באו הו

 
 
 
 
 
 

                        ______________ __ __                                         _____ _________ ______ ___ 
  

 פק  הס            ה  החבר                      
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 "הספקביטוחי " אישור 2נספח 

 __________ ________  תאריך הנפקת האישור  אישור קיום ביטוחים 
ישור זה אינו כולל את כל  אב   פורט ע המ. המידבה  ע המפורט דבהתאם למי  ,קףבתו  יטוחפוליסת בנה  למבוטח יש לכך ש  מכתא ור ביטוח זה מהווה אס ישא

הפ זאת,  תנאי  עם  יחד  וחריגיה.  ס וליסה  של  התנ במקרה  בין  יגאתירה  בפוליסת הביטוח  התנאים הקבועים  לבין  זה  באישור  ר האמור  בים שמפורטים 
 . ש האישוריטיב עם מבקישור זה מנאי באבו ת הביטוח למעט במקרה ש  סתיבפול

 האישור  קשבמ מעמדמ קה העס  פיאו מבוטח ה ר ומבקש האיש מ
  שם שם

 שירותים   ☒

  שמאות רכוש  ☒
 והערכת נזקים 

 

 

 ותים. מזמין שיר ☒

 מים וביוב.  דתאגי ☒
 

  בע"מ  אביביםמי 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 
  

 מען  מען 

 ,  37רות שאול המלך  שדמ
 64518 יפו-יבאב-לת

 

 

 וח סוג הביט
 

  גבולותי פ ל ה חלוק
  ומיסכ  חריות אוא

 טוח בי

  מספר
 וליסה פה

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

ך  תארי
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/  
 ביטוח  סכום

  נוספים םיכיסוי 
 בתוקף 

מט סכום
 בע

יש לציין קוד כיסוי  
 ח ד' פבהתאם לנס 

,  312, 307, 304, 302 ₪. 2,000,000     ג' צד
315 ,321 ,322 ,328 . 

 6,000,000     מעבידים  יות אחר
20,000,000 

.₪ 
₪. 

304 ,309 ,319 ,328  . 

,  309, 304, 303, 301 ₪. 2,000,000     קצועית אחריות מ
321 ,325 ,326 ,327  ,
328 ,332 (6  

 חודשים(.
 

ם  ימתאהשירות היין את קוד ור, יש לצש האישלמבקים בהסכם בין המבוטח רטוהמפ  לשירותים )בכפוף, פירוט השירותים
 (:ג' ין בנספחוכפי המצ 

   תים שירו ☒
 כת נזקים רכוש והער שמאותירותי ש

 

 :  מקצועיתהרחבות נוספות בפוליסה לביטוח אחריות 

 חריגה בתום לב מסמכות.  .1

 תים.מועד תחילת מתן השירו מ רמאוח _ שאינו _מועד תחולה רטרואקטיבי __________ .2
 

 ת : ייות מקצוערואחד שלישי ות בביטוח צלות האחריגבו
פוליסה   לספציפיים לכ י ואחריות מקצועית, הינם גבולות אחריותהאחריות בפוליסות לביטוח צד שליש  ותגבולכי  מאשריםנו הנ

 . בנפרד ואינם גבולות אחריות משותפים
 

 :הפרה בתום לב
ה  שכירהמיות  זכוב ופגעי  אלהשוכרת,  ידי יטוח על ת הבופוליסמאיזו נאי תמ אי ל תנאו אי קיום בתום לב שו/  ם לבה בתוהפר

 . לקבלת שיפוי על פי ביטוחים אלו ןהו/או עובדי ןמנהליהמזון כל ו/או  אוו/
 

 וליסה  פיטול/שינוי הב
הודעה    חמשלו רלאח יום  60כנס לתוקף אלא יי לא  ,ש האישורק, למעט שינוי לטובת מב ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי

 . לאו הביטו יינו בדבר הש  האישור מבקשל
 

 ההפוליסרת מהדו

ברה ח   הערות  __________  ביט מהדורה   ___ _______  
 
 
 

 

 חתימת האישור 
 המבטח: 
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 להסכם  3פח נס

 לכבוד      
 "( החברה)להלן: " בע"מ 2010חברת מי אביבים  

                א.ג.נ.,  
 נים ייניגוד ענ  עדרהתחייבות לסודיות, אבטחת מידע והיספח נ

 ___ _______ תאריך:
 

וביוב ברחבי בעיר תל   יק המענ________,  ___אני ___ שירותי שמאות להערכת נזקים שנגרמו מתשתיות מים 
 כדלקמן. מצהיר ומתחייב  אביב יפו

 
,  י ו/או לרשות  יויגיעו לידיעת  ת, יתכןאחר  בהסכם ו/או בכל דרךחברה  במסגרת ההתקשרות עם הש  יע ל ידו .1

מידע   ו/או  להקשור חומרים  לרחברהים  מודפבות,  חומר  מג ס:  מדיה  דו" ,  תחותנטית,  טפסים,    ת, מונו, 
נהלים, המלצות,  שרטוטים,  פס  תכניות,  פרוטוקולים,  הסכמים,  כתובות,  מועשמות,  פרטי  ו/או  "ד,  סקים 

 "(. מידעלהלן: ")כל אלה יקראו ה חבר שר לר בקו/או קבלנים וכן כל דבר אח  נותני שירותים

לפע  אני .2 בי מתחייב  ל ול  דין,  יפ-עללמתחייב  אם  מידע בהתחס  חו  כל  הלרבות  מתחייב    ני א ת.  גנת הפרטיוק 
 ישות חוק הגנת הפרטיות. להביא לידיעת עובדי את דר

ת,  דרך אחרלי בעשה שימוש במידע שהגיע א אכים שלשמם הועבר אלי, ולא  ע אך ורק לצרפעל בקשר למידא .3
 .להלן  10ף סעילהוראות פוף בכ יא המידע לכל צד שלישי מכל סיבה שהעביר את  אולא 

דם זקוקים לו בעבודתם,  ירו רק לידיעת עובדים שבתוקף תפקיעבאע, ביחס למיד  לטתודיות מוח שמור על סא .4
י של  או גילום ו/מנע כל פרסואוכן    במסמך זהות לשמירת סודיות כמפורט  די על התחייב חתים את כל עובא

 רך שהיא ולכל גורם שהוא.  המידע בכל ד

תחייב בכתב, קודם  י  מידערך כלשהי ל בד  ה לו גישהשתהי ידי    לשיועסקו ע ם  בדיאחד מהעושכל  לכך    לדאוג  .5
מסכים כי תנאי    יבסעיף זה. אננאים כמפורט  שה למידע כאמור, להגנת סודיות המידע בתלמתן אפשרות הגי

א'    כנספח המצורף  לחתום על נוסח התחייבות  סכמתו  ה תהיה  ברה  הח  רשותהו למוקדם להעמדת עובד כלש
ין בהחתמת העובד על מסמך כאמור  א  זה.  למסמך ח א'נספהמצ"ב כ  "חיצוניים  םגורמי  -  180-007"  בנוהל

 החברה.  לפי כ י ואחריות יימהתחייבויותאותי י לפטור כד

 . ילר לענקוט כאמואפירוט האמצעים ש לפי בקשתה,לחברה,  מציאהל .6

 ת. ררת העתקה אחצו  דפיס וכלם, תצילו אחרים לבצע במידע שכפול, העתקה,רשה ל אעתיק ולא אלא  .7

על שמור  א .8 והמ   בהקפדה  אוא  בכל  נקוט אידע  מניעת  לשם  הנדרשים  האבטחה  של  מצעי  הגעתו  ו/או  בדנו 
 המידע לידי אחרים.  

הה  .9 תום  שיידרש,  לאחר  עת  בכל  ו/או  הצדדים  בין  מיאתקשרות  כל  ה שמיד  לעדע    ו/או   החברהנייני  נוגע 
 מבניהם.  המוקדם -  הדרישה מתאימלת ו/או מקברות ההתקשיום מתום  14תוך  חברה עבירו לא

 במידע אשר: רשאי לגלות ולהשתמש אהיה וסכם כי מ עיל, ות האמור ל למר .10

למעט גילוי מידע כאמור אשר בעצם  מצידי    סודיות   פרתה  ללא  הכלל  תנחל  בגדר  להיות  הפך  או  הינו 10.1
 ר. לנחלת הכלל לאמין או מוסמך יות ופך מידע אשר הפךו הוא הילויג

פי חוק לדרוש מידע,  ל  כת ערשות מוסמ  או  שפט מוסמךישת בית מרשפט על פי דהמ  מסר לביתדע שמי 10.2
הנדרשת כאמור,  ובמידה  נעשה  הגילוי  אם  רק  בלבד.  המיני  יינתן  ותינתןהמידע  הנדרש  לחברה    מלי 

הזדמנות נאותה להשיג צו המונע    לחברה מנת לאפשר    על  נמסרמור  הודעה בכתב על כך שהמידע הא
 . ילויאת הג

לגבי    כל זכות או רשות   יה, כדי להעניק ל צמע  רהחבה  ידי -על רה  חבאודות הוי המידע  לאין בעצם גיי שברור ל .11
 בעלת המידע. חברה לגרוע מהיות הדיות זו כדי מידע זה ואין כל האמור בהצהרת סו

 : ב כימתחיי החברה הנני במתקני תבצעו יההסכם כאמור  פי  -פיעל-לעתים בכל מקרה שמתן השירו .12

צוע השירות ולא יעתיקו כל  ביות לשאינן דרוששב  וכניות מחידע או לתמסו למאגרי היכנלא    בדיםהעו 12.1
 ינו דרוש במישרין לביצוע השירות. מידע שא
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 וירוסים. ן בתכנהשאי וידאוושיון ולאחר ש יאך ורק בתוכנות שנרכשו על פי ר  ישתמשו  ובדיםהע כי  12.2

 . לא הרשאהך ולא צורלל  החברה לא ישוטטו במתקניבדים העוכי  12.3

 ידע. בי אבטחת מ לג  החברה אות ייתו להורצי  העובדיםי כ 12.4

ב, גניבה,  בעבירות מחש  ירותים חיצוניים שהורשעו בעבירה הקשורהשלא להעסיק עובדים ונותני שתחייב  מ .13
נגדם   ולידע את החברה    אמוריםת באחד הנושאים הה פלילי חקירפריצה, הונאה, או מרמה, או שמתנהלת 

ה שמי מהעובדים  קרכל משום ו/או באי  ובדים כתבגד מי מהע נהיות מוגש כי לו/או צפווגש  בו ה   בכל מקרה
 ף את העובד בעובד אחר.דעתה, להחלי ית. החברה תהא רשאית להורות, לפי שיקולהורשע בעבירת פליל 

ב  ב בכת, להתחייהחברה  עיבוד הנתונים שללהם גישה למערכת  שתהיה    ש אושיהעובדים  כל  על  כי    ילידוע   .14
כפי שישונו מעת  החברה    שמירת נהליך  ת תועל פעילו  דקפילעיל ולה  6ר בסעיף  וכאמ הסודיות  רת  ניין שמי בע

 לעת. 

, במהלך ובתום עבודתי בחברה באם נגרמו לה נזקים  על מנת לוודאמאשר לחברה לבצע על חשבוני בדיקה   .15
 מטעמי.  ו/או מיידי על 

 חברה. ברות השימתן  יום חר ס גם לאשאר בתוקף יזו הינה לצמיתות ות התחייבות .16

לכל  א .17 שיגרם חראי  כתוצאה לח   נזק  ומתחייב   רתמהפ  ברה  זה   שבמסמך  את    התחייבויותיי  לשפות  בזה 
 כתוצאה מההפרה.  סד שיגרמו להעל כל הוצאה או הפ  החברה

 .  חברהם הים עמתחייב שלא לפעול בניגוד עניינ אני .18

לדאני   .19 מיידיתמתחייב  מידעל  ווח  מערכות  בו    כל   על   בחברה   ורתותקש  סמנכ"ל  להי   י אנמקרה  מצא  עלול 
 . לבין עבודה עם גופים אחריםחברה ן הדרישות לביצוע העבודה/השירות בבינים ניגוד עניישל במצב 

  ה עבוד   לבין  החברה  שרות עםבהתקהשירות    דרישות  בין  עניינים  ניגוד  של  במצב  נמצא  נניאי   כי,  מצהיר  הנני .20
 .החבר ל עקיפיןב או/ו  יןבמישר  הקשורים אחרים גופים עם

 עניינים:   ניגוד להיווצר  עלול שבגינם לחברה עקיפה וא  רהישי זיקה יבעל  לקוחות תרשימ של טופיר   להלן .21

_____________________ ____________ ___________________________________________
 _________________ ________________ ______________________________ _________ ____

__________________ _ __________________ _________________ __ ____________________
____________ ______ 

 
אישי .22 קשר  לי  אין  כי  מצהיר,  משפחתיאני  קשר  ועדת     ,  מחברי  מי  עם  עקיף,  או  ישיר  עסקי,  קשר  או 

 מהנהלת החברה.   , עם מירזיםהמכ

,  דודהיסה, דוד,  , ג דיהם, גיסאחות ויל  וזוגם, אח א  בניבן, בת ורה,  ג, הובן זו  -בסעיף זה: "קשר משפחתי"  
או שאני סמוך  ך על שולחני  לרבות חורג או מאומץ, או אדם אחר הסמו  חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה,

 .  על שולחנו
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 חיש לדוו אך עניינים, ניגוד מהוות אינן שי, כשלעצמן,אי או מקצועי רקע על רותהיכ כי יובהר, .23
 :עניינים  ניגוד להיווצר עלול בגינו ש  עסקי או אישי רקש של פירוט להלןזה.   חבנספ עליהן

_______________________________________________ _____________________________
 ________________________ _______________________ _____________________________

__________ ______________________ __________ ______________________ ______ ______
 ______ ____________ 

 

  לחברהבגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם  החברהאת  צה אפפר התחייבות זו או חלק ממנה,  ארה בו בכל מק .24
כות  ה שיעמדו לזו/או תרופ₪ וזאת מבלי לגרוע מכל סעד    10,000מוסכם בסך של  בפיצוי  פרה  כתוצאה מהה 

 ן. פי כל די לע חברה ה

 

 

 

 

 :  וםהחת יה באנו עלראיול

  :נותן השירות מטעם המוסמכים

 ______  : _______ימהחת : ___________ תפקיד:_____________ םש (1

 

 __________ : ___ מהחתי   : ___________תפקיד:_____________  שם(  2 
 
 

 ____________ _______ 
 חותמת : הספק       
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 ( נייניםודיות, אבטחת מידע והיעדר ניגוד עלסבות התחייסכם ) לה 3נספח ' לאנספח 
 

 י אביבים  מ  -הצהרת סודיות למאגרי מידע 

 

 רטים אישיים פ

 

  שם פרטי באנגלית   שם פרטי

  אנגלית משפחה בשם   שם משפחה 

    חלקהמ  ת.ז.

  ( ITשם משתמש )  תפקיד

  ( ITש  )לשימו מייל-אי

 

 

 ודיותסהצהרת 

חברת מידע שיגיעו אלי במסגרת עבודתי ב האשמור על סודיות כל הנתונים וכל    כי ,  אתמתחייב בז  טה,, החתום מאני

וכל מידע, ב "מי אביבים"   מצעי מגנטי או  בין בכתב, בין באפה,  -עלין באו עבור "מי אביבים" ולא אמסור כל נתון 

 מידע. ה  מאגרכתב ממנהל ר בשאקבל היתאלא לאחר  בלתי מורשה,גורם לשום  ה אחרת צוראופטי, ובין בכל 

שלא   מתחייב/ת  שימאני  תלעשות  ביצוע  לשם  שלא  במידע  ו/או  בנתונים  אוש  ב"מי  "מי  פקידי  עבור  או  ביבים" 

 אביבים". 

רת י במסגגיע אלשה  אביבים" כל מסמך, מקור או העתק  "מי  משלא להוציא  שותי, ור בראני מתחייב/ת שלא לשמו

 ודתי. עב

ו/או התקן נייד ו/או במכשיר ו לשמור במכשיר נייד ו/או במצלמה  א/יט וו/או להקל  צלםייב שלא ל אני מתח  ,ןכמו כ

 . ב"וחות החברה וכיו ע על לקמיד   טות,, בין היתר צילומים, תמונות, הקלם ל"מי אביבים"תונים הנוגעינ/אחר מידע 

 . "יביםבור "מי אב ו עא אביבים"חברת "מי ב תפקידייום אחר ס ף גם ל ר בתוקישאהתחייבות זו הינה לצמיתות ות

חלק ממנה, תזכה אתכם תי זו או כל  עד העומדים לכם לפי הדין, הפרת התחייבומבלי לפגוע או לגרוע מכל זכות וס

 בפיצוי בהתאם להנחיית החוק.

 

 

 חתימה  פחה שם פרטי ושם מש ה ך החתימתארי

 

 

  

 

 
 

 


