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  ספקה והתקנה שלא ,הבדיקשירות דיגום מי שתיה,   שירותילקבלת  20/900מס'  פומבי דו שלבי  מכרזהנדון :  
ותשתיות מים, ביוב ומגופים  כסיםמ ,בורות ספיגה , מיפוי ובדיקתאיתור ושירותומפרידי שומן  מזח"ים

 ברחבי העיר תל אביב יפו וניקוז 
 

שירותי דיגום ת  לקבלאת הצעות  ז מבקשת ב(  "םיאו "מי אביב ו/"  הר חב"הלהלן:  )  בע"מ  2010חברת מי אביבים   .1
  מזח"ים ומפרידי שומן ושירות איתור, מיפוי ובדיקת בורות ספיגה,  ה, אספקה והתקנה שלמי שתיה, שירות בדיק 

  במסמכיעבור החברה      "(השירות)להלן: "  ברחבי העיר תל אביב יפו  זוניקו  , ביוביות מיםתותשמכסים ומגופים  
 . הסכםוה  רזהמכ

 : ( פרקים3)  לשלושה ק השירות נשוא המכרז מחול .2

 . יפו  חבי העיר תל אביברבשירות של דיגום מי שתיה  :1פרק  .2.1
ר תל אביב  ברחבי העיואיתור נזילות    מזח"ים ומפרידי שומן ה, אספקה והתקנה שלשירות של בדיק :2פרק  .2.2

 . יפו

  חבי ברביוב וניקוז  ת מים,תיוותש  ופיםים ומג ה, מכסגפי ס רות בו  ובדיקת  : שירות של איתור, מיפוי3פרק  .2.3
 ל אביב יפו.עיר ת ה

 
 דעתו ויכולותיו   או לאחד מהם בהתאם לשיקול, לחלקם ו/הפרקים  (3)  לכלעה  כי, מציע יכול להגיש הצ  רהמוב

המפורטים   המוקדמים  התנאים  בכל  שעומד  פרק  14  בסעיף  להלןובתנאי  מס'  לאותו  שקלהרלוונטיים  ל ו. 
  ד.בנפרה עשת פרק ות לכל נת ההצעובחי

 
ואפשרות    1993-המכרזים, התשנ"ג  ד' לתקנות חובת   17קנה  י ת פית ל לב ה דו שם בחינעי  המכרז הוא מכרז פומב  .3

 "(. המכרזלן: "להליך תחרותי נוסף )לה
 

הצעה   .4 המ  ידי-עלהגשת  והתניות  התנאים  ההוראות,  לכל  המציע  הסכמת  ועניין  דבר  לכל  תהווה  פיעים ומציע, 
 .מכרזק ממסמכי הלר מהווה לח חה ובכל מסמך א במסמך ז

 

הרכסמהמ .5 מטהוש ים  חו מהו  מים  ב ים  ממסמכי  לק  נפרד  כשהם    מכרזהלתי  להצעתו  לצרף  המציע  על  אותם 
 חתומים: 

 
 עמוד מסמך יסידור

 1-12 מכרז מסמכי ה 1
 13 למכרז  1טופס הצעת מחיר עבור פרק  - 1נספח א' 2
 14-16 למכרז  2פרק ר עבור יטופס הצעת מח  - 2נספח א' 3
 17 רז מכל 3בור פרק ת מחיר עעטופס הצ - 3נספח א' 4
 18 ום הצעה  תחייבות לקיס הפטו  -' נספח ב 5

6 
תנאי הסף בסעיף   בהתאם ל  1עבור פרק  הצהרה על ניסיוןטופס  -1נספח ג'

 17.7.1עי" בסעיף וצולאמת מידה "ניסיון מק 14.2.2
19 

7 
בסעיף  תנאי הסף בהתאם ל  2 ן עבור פרקויסיטופס הצהרה על נ -2נספח ג'

 17.7.1עי" בסעיף וצמק ן ידה "ניסיומת מ אול 14.3.2
20 

8 
בהתאם לתנאי הסף בסעיף   3טופס הצהרה על ניסיון עבור פרק  -3נספח ג' 

 17.7.1עי" בסעיף וצמק ן ולאמת מידה "ניסיו 14.4.1
21 

 22   1רק עבור פ דים מקצועייםעל עוב ס הצהרהטופ -1ד'ח נספ 9
 23   2רק פעבור  ה על עובדים מקצועייםצהרס הטופ -2ד'פח סנ 10
 24   3עבור פרק  קצועייםמה על עובדים צהרס הטופ -3ד'נספח  11

12 
תל אביב, חברות עירוניות   ייתעירבודה טופס הצהרה על ניסיון בעב - 'הנספח 

 של עיריית תל אביב ומי אביבים
25 

13 
טחת  )איסור העסקה שלא כדין והב יםרז עובדים אם לחוקהיר בהת צת - 'ונספח 

 1987 -נימום, התשמ"ז שכר מי ובהתאם לחוק  1991  - תנאים הוגנים(, התשנ"א
26 

 27 מכרז אום ם ואי תיהצהרה בדבר שמירה על דיני ההגבלים העסקיי -' זנספח  14
 28-54 הסכם  -' חנספח  15
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 הבאים:  םמכיסעתו, את המצהף ל יצרמציע ה, לעי ל  5בנוסף למסמכים המנויים בסעיף  .6
 

 שה. עוסק מורלצרף תעודת   . אחרת, יש ת ההתאגדותמתעודהעתק אם המציע חברה,  .6.1

 
א   םא .6.2 חברה,  רואיהמציע  או  עו"ד  או  שור  בעלי המניות  התאגיד, שמות  על שם  ושיעור  השותפים  ה חשבון 

מב ומי  במידה  )דירקטורים(.  התאגיד  מנהלי  שמות  האחזקותיהם,  במצמעלי  ה ניות  ו/נייע  חברה  ו  אה 
המניות  תוש בעלי  את  לפרט  יש  ופות,  חברה  באותה  השותפים  ש/ו/או  המתאאו  לפי  וש ותפות,  יעור  ים, 

 .שפטי אחרכדי ישות בשר ודם ולא חבר בני אדם או גוף מד שהפירוט יגיע לעאחזקותיהם 
 

 לא תותר הגשת הצעה משותפת. .7

 
 . 1202 לשנת ראינו  חודשב  נוי רות המשוער לתחילת ההתקשהמועד ה      

 
 זה:  מכרז הזמנים ב חותול .8

 
 

 . 0021:בשעה  02.2124. -ה ,'ד ביוםחרון להגשת הצעות: ד האעהמו .8.1
 

 ם תיבת המכרזים )מכל סיבה שהיא( עד לתאריך והשעה הנקוביתהיינה ב  עות שלאצה**
 ** תישקלנהלא  -  לעיל

 רה הלות הבאש .9

למועד     .9.1 בסעעד  המציע    להגשתלעיל    8יף  הקבוע  הבהרה,  להודיע  רשאלות  התכב  לחברהשאי  דוא"ל ובת 

lavivim.co.i-@meioradh  כל שמצא  סתיר   על  בהירות  חוסר  או  התאמות  אי  שגיאות,  ות, 
ו הכלול במסמכי  פרט או ענין כלשהאו  יף ו של סע נמובלר ו בקשאצל  עוררשהת פקס  לועל כ  ,מכרזבמסמכי ה

ה   מכרזה לענאו  הוגע  נשוא  כאו    רזמכבודה  העל  או  שאלה  הביטוח רה  על  נספח  לרבות  להסכם,    הנוגעת 
 .  (2 )נספח

 

 הצעות. ע מלטעון כנגד סעיף ו/או פרט זה לאחר הגשת הדעה כאמור יהיה מנו ישלח הו  מציע שלא   .9.2

 

 וביחייהחברה  מ בכתב שתתקבלנה תשובות  ורק,  פוניתלט שיימסר עלמיד יתאחרא תהיה לאהחברה     .9.3
 ה.תוא

 
נ   .9.4 שאלותדרשים  הפונים  את  מסמך  ם  הילערוך  גבי  על  להלן(,  )שמופיעה  מסודרת  בלבד:   WORDבטבלה 

סעיף סידורי    מס' מס'  השאלה,  השאל  של  ופירוט  ההסכם  המכרז/  במסמכי  נספח  בלשוו/או  רה  היב  ןה 
  י"."כלל -בטור סעיף/נספח  לליות, ואז לצייןת כאלוול גם שאלש  ןיתנ ית. העבר בשפה 

 

 "דמס
 ו נספחסעיף ו/א מס'

 כם הסה במסמכי המכרז/
 רוט השאלה יפ

 
 
 

  

 
 הינה ללא עלות מכרזהשתתפות ב .10

 

  י אביביםמ  רתבט של חמאתר האינטרנ  מכרזשבנדון ידפיס את מסמכי ה  מכרזעה לין להגיש הצמעוני ע המצי
 . avivim.co.il-iwww.me - בתובכת  "מעב   0201

 

mailto:oradh@mei-avivim.co.il
http://www.mei-avivim.co.il/
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 ה שת ההצעפן הגוא .11
 

צאת במשרדי חברת  רזים הנמתיבת המכל  07:00-15:00בין השעות    'ה  -'  להגיש בימים א  עה יש צאת הה .11.1
 .סהיקומת כנ  ,פהמות אירוא יןיבנ ,יבל אבת ,37שאול המלך   'שד, מ"בע 2010מי אביבים  

 .:0012נה עד השעה יה שהגהה  - המפורט לעיל הגשת ההצעותלהאחרון  ביוםלמעט 
 

   .בלבד מכרזכי הבי מסמההצעה תוגש על ג .11.2
 

המציע   .11.3 העל  מסמכי  את  רגילה  בהדפסה  ו  4Aבדף    רזמכלהדפיס  בכתב  רגיל  הצעתו  את  קריא  למלא  יד 
 ברור או בהדפסה.   ו

 
 .מכרזסמכי ה הנדרש במכל מסמך נוסף   ות הצעלף רציע יצהמ .11.4

 
 ים על ידי המציע. ת חתומ ה חייבים להיוכל מסמכי ההצע .11.5

 
 . ס הצעת המחירי טופבעל גו י כל עמוד ת בשולמלאה + חותמבחתימה  םיש לחתו .11.6

 
 

 :כמפורט להלן תטיות נפרדוות הרמטפמע (2)תוגש בשתי הפרקים  3לכל  ההצעה  .11.7
 

אחת 11.7.1 יצו  -  מעטפה  ב  ינו עליה  המילובמקום  "םליט  מוקדמיםמכמס:  לתנאים  מידה  ים             "ואמות 
 . המחיר תפרט להצעוכל האישורים,  רזמכואליה יוכנסו כל מסמכי ה

 

ס  תוכנ  ואליה"  הצעת מחיר : "במקום בולט המילים  נויצוי  עליה  -  ה ומודבקתסגור  מעטפה שניה 11.7.2
 יר. גש על גבי טופס הצעת המח צעת המחיר שתו ה
 

 .ומספרו מכרזהגדת עליה יצוין שם אמ אחת פהלמעט וספות יוכנמעטשתי ה
 

הצעה   המגיש  מציע  כי  אם  מובהר  ל  1ק  רלפבין  אם  לוו  הפרקים  3-ובין  שטופס/טפעליו  סי  דא 
 .11.7.1ט בסעיף טפה נפרדת כמפורעעת המחיר נמצא במהצ

 

ל   , הוספותל מחיקותאין לערוך כ .11.8   או ות  ש בקניות,  תניות, התם,  הוסיף תנאיושינויים בטפסי המכרז ואין 
ן,  ילפסול את ההצעה או לחילופ   כל הסתייגות תקנה למי אביבים זכות  ."(הסתייגויות"סתייגויות )להלן:  ה

 . העל ידיגויות, תוך פרק זמן שיקבע הצעה בהסרת ההסתי תו להתנות את שקיליות אלם מההסתייגולהתע

 
י  מציע .11.9 הצעהאשר  השירות  גיש  בקטגוריות  מחיר  לעמאו  ו/  יטהפר/ללא  הנקוביהמקסמחיר  בר    מום 

  לקטגורית השירות   הצעתומחיר המקסימום כמחיר  יחושב לו    -  כנספח א'יר המצ"ב  המח  עתופס הצטב
 .הפריטו/או 

 
כל  החברה .11.10 לפסול  רשאית  אי  הצעה    תהיה  בחסר,  ד בה הלוקה  או  שאינה  ירות  הצעה  כל  או  משמעות,  ו 

 רז. המכמסמכי רישות המפורטות בחר כל הדממלאת א
 

 מכרז כי הת למסמתוספו ם ו/אוניתיקו .12

 
ל ואת הזכשומרת לעצמה    רהבהח ו/או לעדכנם  מכרזה תקן את מסמכי  ת  עד    ו/או להוסיף להם  מועד לבכל שלב 

 , כן   כמו   .או פקס/ל ו"ישלחו למציעים באמצעות דוא זרכמ ל  ויים בהתייחסם ושינעדכוני  הגשת הצעות.האחרון ל
 . זמכרך הניתנו במהלבות ההבהרה ששוכל תאת  וצעתצרף להעל המציע לכי הר מוב

 
 תיאור השירות  .13

 הסכם.ה כילמסמ 4 להלן בסעיף מבואר עבור כל אחד מהפרקים כםסהה ות המ
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    מכרזבתנאים מוקדמים להשתתפות  .14
ויסודייםף זה העין בסמפורטים להל ה נאים  כל הת על  . הצעה אינם תנאי סף מצטברים, הכרחיים  שר לא תענה 

הנהתמ   זהאי להלןטורמפאים  המצי  ל.פסת   -  ים  על  לחובה  ול  דעמוע  באמבעצמו,  בכל  חר  א צעות  א  מטעמו, 
 :שלהלןאים התנ

 
 . 1976 -ל"ו  , תשחוק עסקאות גופים ציבורייםים הנדרשים לפי המציע בעל  כל האישור .14.1

ס  כוי מיונת נוניהול פנקסי חשבוישור על בתנאי זה, על המציע להמציא לחברה אשל המציע  תולשם עמיד
ובנוסקבמ תצור,  המצהיריף  בנוסח  ידו זמכרהי  סמכלמ  'ז-ו  ו'  חיםפסכנ  ורףם  על  חתומים  כשהם   ,

 עו"ד.  ידי-עלומאומתים 
 

 

 :1תנאים מוקדמים לפרק מס'  .14.2

המ העוב  ו/או  המציע .14.2.1 מטד  מיבעל  א  הו  עמווצע  דוגם  משרד   שתייה  תעודת  מטעם  א'  ברמה 

 ות. ע צה ן להגשתרו האחעד  והבריאות בתוקף נכון למ 

הלהוכ החת  על  להצעתומציע  אמור,  דוגם  את    לצרף  א'  ייהתש  מיתעודת  הבריאות   רמה  משרד    מטעם 
 ן להגשת הצעות.בתוקף נכון למועד האחרו

 
  2018-2020במהלך השנים    גוף אחד  לפחותר  יה עבוצוע דיגום מי שתהמציע הינו בעל ניסיון בבי .14.2.2

 זו. תקופה רך  לאו מ("מע  כולל)₪   30,000בהיקף מצטבר של לפחות 

המציע  ,  ורהאמ  תלהוכח ולמלעל  ההצא  על  כנספח  וצהמ  הרהלחתום  ה  1ג'רפת  , מכרזלמסמכי 
חברהובמקרה   החברה  -  של  מנכ"ל  של  בהצהכולל,  הצהרה  ופיר  הרה ת  שתיאור  השוט  ות  ירל 

ידי   על  של    ,המציעשניתן  השיר  םלה  הגופיםרשימה  נשוא  ניתן  כהיקכולל    המכרזות  ספי ף 
  .מס' טלפוןו רשקי אנשרבות פרטי השירות, ל מתן מועד רות,השישל  רבטמצ
י  ןיוניסידה והף, במוסבנ ס כי רו"ח/מנהל חשבונות/יועץ מ  ש לצרף אישורהנו של עובד המציע, 

לב המוצע  עבורהשי  יצועהעובד  המציע    רות  במשרד  עובד  אכן  לפני החברה  שנה  חצי    לפחות 
  1'ד הרה כנספחההצהנדרשים בטופס הנתונים  כל יש לפרט את . להגשת ההצעותהמועד האחרון 

 .  ורהמלאה ובר בצורה
 
 

 :2קדמים לפרק מס' מו םאיתנ .14.3

עו/אהמציע   .14.3.1 הוא  ובד  ו  מטעמו  מוסמךין/מתקרישיון  בעל  המוצע  ד משר  מטעם  מז"ח  בודק 

 נכון למועד האחרון להגשת הצעות. בתוקף  ת הבריאו

המציהאמור,  להוכחת   את  על  להצעתו  לצרף  חוזמבודק  ו  ןימתקרישיון  ע  זרימה  משרד    רתונע  מטעם 
 . להגשת הצעותן רוועד האחלמ בתוקף נכון אותירהב

 

בדיקות  תקנות של מז"חים ו/או  ה  ו/או  מז"חביצוע בדיקות תקינות  בניסיון    בעלנו  יה   המציע .14.3.2

במהלך השנים  וף אחד  לפחות געבור    ן מפרידי שומנוי של  י פ  י שוריא או  /ומפרידי שומן  תקינות  

 ה זו. לאורך תקופ  מ(ע"מ כולל ) ₪   20,000של לפחות  רטבמצ בהיקף 2018-2020

 
ועל המציע    ,ורהאמ  וכחתלה ובמקרה    ,זמכרהי  סמכלמ  2ג'נספח  ורפת כתום על ההצהרה המצלחלמלא 

חברה   הח  -של  מנכ"ל  של  ש  בהצהרהוללת  כה  ,ברההצהרה  ופירוט  שניתןתיאור  השירות  ידי    ל  על 
ד עומ  ת,ירובר של השי מצטהיקף כספלל  כו  מכרזהנשוא    השירותתן  ני  םלה  הגופיםרשימה של    ,המציע

  .טלפון' מסו שראנשי ק לרבות פרטי, השירותתן מ
והבנוסף, במ יש לצרף איש  ןיוסניידה  עובד המציע,    ד כי העובמס    עץיורו"ח/מנהל חשבונות/  ורהנו של 

לביצועהמ עב  וצע  חצהשירות  לפחות  המציע  במשרד  עובד  אכן  החברה  שור  הי  לפני  האחרון נה  מועד 
מלאה    בצורה  2'ד  הרה כנספחההצ  דרשים בטופס בצורההנ  יםאת כל הנתונפרט  יש ל.  גשת ההצעותלה

 . וברורה
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 :3קדמים לפרק מס' מו םאיתנ .14.4

ת היתכנות  ובדיקביצוע  בת ספיגה וורובדיקת במיפוי ו,  איתורביצוע    -בניסיון    בעל נו  י ה  ע ציהמ .14.4.1

ו/  וי שלומיפ  תוריא ו  ו/א  ת הביוב תשתילהתחברות   ומיפוי של מגואו איתומכסים  ו/או  ים  פר 

ו/אואיתור   וניקוז  ביוב  מים,  תשתיות  של  תקינות  ב    ומיפוי  של  ו/  מז"חבדיקות  התקנה  או 

  מצטבר   בהיקף  2018-2020ים  הלך השנמ בלפחות גוף אחד  עבור    דיגום מי שתייהו/או  "חים  מז

 זו.  ופהלאורך תק מ(מע"  כולל) ₪  20,000של לפחות 

 
ומליע  המצעל    ,האמור  חתכולה על הלחלא  ובמקרה    ,זמכרהי  סמכלמ  3ג'נספח  פת כרומצהצהרה התום 

חברה   החברה  -של  מנכ"ל  של  בהצהרה  ,הצהרה  של    הכוללת  ופירוט  שתיאור  על  השירות  ידי  ניתן 
 עד מו  ת,ירובר של השי מצטהיקף כספכולל    מכרזהניתן השירות נשוא    םלה  הגופיםל  מה שרשי  ,יעצהמ

  .טלפון' מסו שרק אנשי טילרבות פר, ותירהשמתן 
והבמף,  בנוס יש לצרף אישור  ןיוסניידה  עובד המציע,  כי העובד  רו"ח/מנהל חשבונות/  הנו של  יועץ מס 

ההמ לביצוע  עבוצע  השירות  עור  אכן  במשרוחברה  האחרון בד  המועד  לפני  שנה  חצי  לפחות  המציע  ד 
מלאה    בצורה  3'ד  נספחהרה כהצה  בטופס בצורה  ם הנדרשיםונייש לפרט את כל הנת.  גשת ההצעותלה
 . הרורוב
 

 
יצצימה .15 מ  -להסכם  3  נספחאת  רף להצעתו  ע  לסודיות, אבטחת  ענייניםהתחייבות  ניגוד  והיעדר  על    חתוםה   ,ידע 

   .ויד
 ועדת המכרזים של החברה תכריע בעניין חשש לניגוד עניינים, ככל שיעלה מהתצהירים.  

 

רהחברה   .16 הצלפס   יתא שתהא  שלול  שלא  עה  החבבדיק  חרמציע  שה  רהת  שהימ  על  צהירנמצא  ולא מו  ואדע  טעה 
 טי. יר על מידע רלוונ ו/או נמנע מלהצה  החברה בו כדי להטעות את וישמהימן 

 
לארשאיהחברה   הלמציפשר  ת  לא  אשר  עם  מע  רציא  היתר,  אישור,  מסמך,  אחר יהצעתו  מסמך  כל  או   , שיון 

   .רההחב ייד-לוב שיקבע עקצזמן  קפר תוך הלחבר להשלים את המצאתו 
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 איכות(  %03-מחיר ו  %07)  דה ומשקולותת מיאמו  ,כללים - יםרקמהפאחד   כלל ז כרכה במירת הזוחב .17

 . רהגבוה ביות  קללמשוקוד הת הניתהיה ההצעה בעל  ההצעה הזוכה .17.1

ו/או    החברה .17.2 זוכים  מס'  לבחור  הזכייה  רשאית  את  הבלפצל  מפרקי  אחד  מציכל  בין    אחדים   עיםמכרז 

ר  יפואמינות ו/או ש  פורשי  מטעמים של בין היתר  ,  םיפר זוכבין מס   חלק ממנו או    שרות וע הק את ביצ חלול

 .רם ענייני אח טע כל ו/או דה בלוחות זמניםמיע  השרות ו/או חיסכון בעלויות ו/אומערך 

.  יהבלעד  תהע ד  לשיקו  פיל בכל אחד מפרקי המכרז    שני  בכשיר  לבחור  חייבת  לא  אך  רשאית  המכרזים  ועדת .17.3

אב  הכ וזכ  זכרוי,  שני  כשיר המפרקחד  כל    מכל   לחברה  זכרבמ  הזוכה   בין  ההתקשרות  תופסק  אם  רזמכי 

ב  רשאית  אהת  החברה  כזה  רהבמק.  ה שהיאסיב ולילהעביר את הזכייה    הכשיר  עם  שרותצור התקמכרז 

 . בהתאם לכל תנאי המכרז וההסכם נישה

לא  ימ   לא   וא יסרב ו/ם, או  סכההב לחתום על  רסי,  במכרזיה  י מהחברה הודעת זכ  שיקבלבמקרה בו מציע,   .17.4

עפ"י תנ יבויויתח ה  את ו  יחזור  או  אי ההסכם,תיו  החברה    היתה כל סיבה שהיא,  ו מש לבטל הצעתקב יבו 

חדש, עפ"י   במכרז, או לצאת המכרזומדת בתנאי  עה ת,  צעוהדירוג הר ב בתו הבאהצעה  רשאית לקבל את הה

די  כב  ה,בל התקלא  רז  כ מהצעתו ל ציע, כי  למיהא בהודעה    כי לא  בהריו  שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 רט לעיל. ושל החברה כמפרוע מזכותה לג

לן:  הורטים לפ יבים הלול המרכתהינה בדרך שק  פרקיםחד מהאל  בכההצעה הזוכה  רת  מידה לבחית האמו .17.5

 ובאופן שתבחר ההצעה המעניקה לחברה את מירב היתרונות.  איכות %30 -ו מחיר  %70

   :(%70)  צעת המחיר קלול הן שאופ .17.6

שקלצור .17.6.1 פרק  ה  הזוכ  תיר בחל  חירהמ   הצעת  לולך  המציעיםבקש ית  במכרז,בכל  להגיש    ו 

  ת שירוהקטגוריות  עבור    מ(ע"שים )לא כולל מחד  מחיר בשקליםעת  הצ  מכרזההצעה ל  במסגרת

 :  מכרזחיר בנספח א' למסמכי ההצעת המבטופס 

ה  וסחאם לנ, בהתדותנקו  70תקבל  תר  ביוהזולה  ר(  המשוקללת )כמות כפול מחיההצעה הזולה   .17.6.2

 רז.שהוגשה במכ  תרביועה הזולה  חלקי ההצ  X  70הנדונה  צעההה  : להלן בסעיף

ניתן   .17.6.3 גבולהגלא  מחיר  ייש  החודשיה  לקטגוריתהמקסימום    ממחיר  ותרה  בטופס    תשירות 

המ למסמכיהצעת  א'  בנספח  המקסיממכרזה  חיר  מחיר  יחושב  מכך,  יחרוג  מציע  אם  ום . 

 שירות.רית ה עתו לקטגוכמחיר בהצ

כי  בומ .17.6.4 המציהר  למלא על  במחי  ע  השירותכל  ר  הינה    אם  גם  קטגוריות  מחירי  הצעתו  לפי 

 מך הצעת המחיר. במסנקובים המקסימום ה

 ל פרק רד לכיעשה בנפשקלול ההצעות  .17.6.5
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 :בכל פרק (%30האיכות )ול רכיב שקל פןאו .17.7

ל  נות ע היתרו  בריעצמה את מללהבטיח  מטרה  ב  ביותר  לה  ימהא חברה תחליט על בחירת ההצעה המתה

 :עבור כל פרק  שלהלן אותות בטבלהמידה המפורט ות יס אמבס

 :בנפרדישוקלל פרק  כל ,קיםהפר(  3) לשלושת מות המידהא .17.7.1

 
 
 ם( ד מהפרקי)בכל אח צעותיקת ההדבבהשלבים  .18

 : בבדיקת ההצעות וןראש שלב .18.1

 הסף. י אבתנ של המציע ו דת דק עמיתיב  - תחילה .18.1.1

רוט  בהתאם לפילל  ציון משוק  ומתן  האיכותן  מציע שעמד בתנאי הסף יעבור לשלב בדיקת קריטריו 
 . לעיל 17.7בסעיף 

 

 כות:איה יניוריטרדיקת קבלראשון  בשל
 ון. חר עריכת ראיאיכות לא וניקוד  )כולל מי אביבים( לקוחות  חוות דעת ממליצים/ ורקוד עבמתן ני

 

. הצעה אשר ציון  יותנקודות אפשר   30  וךתמנקודות    9.51   ואה  ה עלהצ  יל מ מיניקלל  ות משאיכון  יוצ
שלה   ל נמוהאיכות  ממנה,  הך  לשלב  תעבור  עב  המציעים.  ההצעותבבדיקת    שניא  ציון    אתו  ראשר 

 . בבדיקה ההצעות המשוקלל המינימלי יעברו לשלב השניהאיכות 
 

 קוד. ן נית ומ המחיר, של הצעת ות המעטפתיחת שלב פ :  בבדיקת ההצעות שלב שני .18.2

ני  קלל של קריטריו ציון המשול הידי שקלוחושב על  להצעה י   הסופיד  יקוהנ  :ותצעת הה בבדיק  ישישל לב  ש .18.3

וצ  שציונר. ההצעיון המחיהאיכות  ועדת  משוה הה  הזוכה אלא אם  ההצעה  ביותר תהא  הגבוה  יהיה  קלל 

   .מכרזים קבעה אחרת מטעמים מיוחדיםה

ביותר. המציע    ולהה הזבהצעזים  רת המכדעותבחר    ,יותראו    תעוצן שתי הקוד ביינב  וויוןשל ש  במקרה .18.4

  זה. געת לסעיףהנווותר על כל טענה מ

 

אמת  
 מידה

ל  משק
 אחוזים ב

 ניקודאופן ה רתיאו

דעת ת ווח
  ממליצים/

 ותוחלק
כולל מי )

 ם(ביביא

15 
  שיחות מול מס' חברה ינהלם הצוות הבדיקה מטע

 .יעמצמה ירותו שת שקיבללקוחו אוו/ממליצים 

בהתאם לשיקול דעתה ינתן הציון י
ום ועד למקסימ החברההבלעדי של 

 נק'.  15של 

 

 
ראיון 
 אישי
 

15 

, הצגת  שביצעעבודות  גצי ציע להרש המן יידאיוברי
מקצועי של המציע   לרבות: ניסיון ,ילותו שלפע

  ,מכרזפרק ב לכא נשוות שירמהות ההקשור ל
ת  השירו תןבמיונם וניס דועל י עיםהמוצדים עובה

 המכרז.נשוא 

יג המוביל את תחום השירות נשוא צ נלראיון יגיע 
 ת,רוהשי תןלמד מיועה  עובדהו  ,עציהמל המכרז אצ

 . ן זהלענייר חשכבר נב ככל

דעתה  לשיקולאם בהתיון יינתן צה
ועד למקסימום  החברההבלעדי של 

ראיון כי במהלך ה הר,יובנק'.  15 של
במתן   ונניסיו את יציג המציע

  כרז.רות נשוא המהשי
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 קוד. ן נית ומ המחיר, של הצעת ות המעטפתיחת שלב פ :  בבדיקת ההצעות שלב שני .18.5

ידי שקלול הציון המשוקלל של קריטריוני  חושב על  להצעה י   הסופיד  יקוהנ  :ותצעת הה בבדיק  ישישל לב  ש .18.6

וצ  שציונר. ההצעיון המחיהאיכות  הזוכה אלא  משוה הה  ההצעה  ביותר תהא  הגבוה  יהיה  ועדת  אם  קלל 

   .מטעמים מיוחדיםקבעה אחרת   זיםמכרה

ביותר. המציע    ולהה הזבהצעזים  רת המכדעותבחר    ,יותראו    תעוצן שתי הקוד ביינב  וויוןשל ש  במקרה .18.7

  וותר על כל טענה הנוגעת לסעיף זה.מ

 אופן בדיקת ההצעות  .19

המכרו .19.1 חיצוניים(  מה  מטעצוות    התמנזים  עדת  ביועצים  היעזרות  ה)לרבות    יםוהמציע   ותהצעלבדיקת 

   ."(בדיקהת הצוו)להלן: "

יפעל  ו מו וחזק אמ ה  או אתר,   תקןל, מעמפ   ל משרד,לבקר בכ  רשאי יה  יה  קה ות הבדיוצ .19.2 וכן  די המעל  ציע 

 רותים המוצעים. יולקבל כל מידע ביחס למציע ו או לשלבקש 

קה או לא  בדילא שיתף פעולה עם צוות ה  סברה שמציע ההצעה  אם  עה,כל הצל  ית לפסותהיה רשא  החברה .19.3

 ש. מסר מידע, כנדר

  ע אומצי  אותו   ר, אםת ויזולה ב הצאה  א נמיה  י יתברר כאפילו    ע ציצעת מור בהשלא לבח   החברה רשאית  .19.4

חוזיות קודרה שהוא בעל שליחב יסודית התחייבויות  א  ברה שהולו או לחמות שהיו  טה בה, הפרו הפרה 

להגשת הקדמ השנים האחרונות שה, כלפי החברה, במהלך חמש  ה בליטבעל ש בו  בד  ובל  זה,   מכרז הצעה 

 ה. ר אותה הפבנוגע ל רהמהחב בכתב לו הודעהשנמסרה 

ו ה   או  רזכמת הבמסגר  יכ  שד סביררר חהתעו .19.5 הסכם אחר עם  או ההסכם ו/או כל  /התקשרות של החברה 

או  ו/או מי מטעמו  מציעהחברה   כנגד החברה ו/אוורב בביצוע תרמימע  היהבצע או  ניסה ל  ביצע  ביצע    ת 

  ע ביצואו ל/ו  ן במקרקעילעסקה    ו א/תים ושירו  או למתן/ן או למכירתו ושר לאספקת טובי פלילית בקרה  עבי

או לבטל בכל  לפסול את הצעתו  עתה הבלעדי,  ול דשיק   פי-על   א רשאית,החברה תה,  רהבור החב ע  עבודה

 העניין.  לפיו, רות עימאו התקש זכייתו זמן שהוא את

הצ .19.6 הסף  על  לפסול  רשאית  תהיה  מציע,  עה  החברה  מי  של  נכ  ימבעל ולרבות  אשר  מנהליו,  או  ון  מניותיו 

וחד,  שירות של  שע/ו בעבשהורים או  פלילי  ים הליכית או  לי לחקירה פגדו  ת כנ לנה תהגשת ההצעות מ  ד ועלמ

 וכיוצא בזה.   מרמה, קבלת דבר במרמה

 מתן מותר על פי דין. , כאשר ניהול משא ועיםמצי עם  מתןל משא ו ית לנהשא ר החברה .19.7

לא  ו  הא מוטעמידע שהוצהיר על  ע שלאחר בדיקת החברה נמצא שהול הצעה של מצי לפסרשאית  רה  החב .19.8

 צהיר ו/או ליידע את החברה במידע רלוונטי.או נמנע מלה/רה והחב ת אתלהטעו י דכויש בו ימן מה

 שלילי עימו.   עבר יוןניסברה יש ציע שלחעתו של מהחברה רשאית לפסול הצ .19.9

רשא .19.10 מציע  החברה  לפסול  בנוגעהתנהלותו  אם  ית  המציע  לרבו  של  עובדים,  זכויות  קיומה  לשמירת  של  ת 

י ו/או גוף ממשלתי אתו התקשר  ממשרד ממשלת  זה,  ניין י בע ת שלילרוקדוח בי  ב או ת בכתליי דעת שלחוות  

 .  כרזבמ ההצעות ן להגשתעד האחרו המציע במהלך שלוש השנים שקדמו למו

  , שיון או כל מסמך אחרי ר   , אישור, היתר,צעתו מסמךם האשר לא המציא ערשאית לאפשר למציע  החברה   .19.11

   .רההחבע"י   ע וב שיקב ן קצ רק זמפ ךתוה ו לחבר מצאתאת הלים להש
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 הארכתןפקיעת תוקף ההצעות ו עדמו .20

 ות. ע הצ הגשתון ל האחרמהמועד  ימים 120מועד פקיעת תוקף ההצעות הינו  .20.1

 קיעת תוקפן.ני מועד פלפ  ט לגביהןחלימתחייבת לשקול את ההצעות ולהנה אי הברהח .20.2

ל ה  הי .20.3 שהוגשו  ההצעות  תוקף  מועדופקע  הזוכההצעבדבר    הרהחבשל  ההחלטה    פני     ברהחהתהיה    ,הה 

 בבקשה להארכת תוקף הצעותיהם. למציעים  או לפנות  מכרזהטל את לברשאית 

ע  הארכתה. מציוך המועד שנקבע או לסרב לריכה תלהאאי  , רשעתוהצ  תוקף את    אריך מציע שהתבקש לה .20.4

   .זמכרה שךמתף בהת ש, לא ישתה כמבוקעל הארכ לחברהאו לא הודיע  ותך את תוקף הצעסרב להאריש

 םביטוחי .21

במכרז .21.1 שיזכה  הספק  ידי  על  ביטוחים  לקיום  החברה  לדרישות  מופנית  המציעים  לב  )להלן:    תשומת 

 . התאמה(, ב"דרישות הביטוח" ו/או "הביטוחים הנדרשים" ו/או "הוראות הביטוח"

לידרי הזוכה    הספק .21.2 בדרישות  ש  ולהלן  21יף  בסעכאמור  ביטוח  העמוד  לעיל  בהתאזה  לרבות  לתנאים    ם, 

אישור ביטוחי    2ובנספח    " ביטוח על ידי הספק"  13, סעיף  להלן : "ההסכם"למכרז    ח'המפורטים בנספח  

 . פטור מאחריות)הספק(  להסכם הצהרת  3נספח הספק, לרבות 

למגיש ההצעה מתחיי .21.3 לידיעת מבטחיו  ב  ור דאת  הביא  לע הוראות הביטוח  ישות  ולהלן  המפורטות  ואת  יל 

התחייבות לערוך    בזאת כי קיבל ממבטחיו  ומצהירבמלואן  וההסכם    המכרזלפי מסמכי    רותיםיהשמהות  

 . לעיל ולהלן  כמפורטעבורו את כל הביטוחים הנדרשים 

והוראות    את  לבצע   מגיש ההצעה מתחייב  .21.4   ולהפקיד  המכרז  במסמכי  המפורטות  חויטהבדרישות הביטוח 

החברה ממו  בידי  יאוחר  מתןלא  תחילת  את    ם השירותי  עד  לתחילתם,  ביטוחי     2נספח  וכתנאי  אישור 

 . הספק כשהוא חתום כדין על ידי החברה המבטחת

)נספח   .21.5 ביטוחי הספק  דרישה  2בנוסף להמצאת אישור  בכפוף לקבלת  כי  ( החתום כאמור, מתחייב הספק 

מהח )  ברהבכתב  "הדרישה"(  שנדר  ואיןככל  )להלן:  המידע  את  הביטוח  לחברה(  באישור  הספק  ש  ימציא 

הביטוח"(,    14תוך  ב "מסמכי  )להלן:  הנדרשות  הביטוח  מפוליסות  העתקים  הדרישה  קבלת  ממועד  ימים 

זו בלבד ימציא לחברה את חלקי הפוליסות הקשורים להתקשרות  כי הספק  בזה  יוכל    .מוסכם  לחילופין, 

ממבטחיו  יא  מצלה  הספק דרישות  ה  המהוו מייל  של  קיומן  על  בנספח  אשר    ביטוחאישור  נכללות  אינן 

 . (מועד תחולה רטרואקטיבי בביטוח אחריות מקצועית(, )כגון : 2נספח הביטוח )

כי   .21.6 ובתוך  מובהר בזאת במפורש  פניה להבהרות  יש להעלות במסגרת  לגבי דרישות הביטוח  כל הסתייגות 

שנק לכך.בהמועד  הלא  ע  הגשת  תתקבלנ חר  לא  להצעה  הסתייגויות  ו/אוה  הביטוח  דרישות  ל  הוראות 

 . ו/או למסמכי הביטוח הביטוח

ו/או   .21.7 הביטוח  מהוראות  לאילו  ביחס  הסתייגויות  ו/או  שינויים  שייערכו  ככל  כי  במפורש  בזאת  מובהר 

חייב  הנוסח המן ולם מהע דרישות הביטוח ו/או לאיזה ממסמכי הביטוח שנמסרו על ידי הספק, החברה תת

 .יהםחשצורף למסמכי המכרז, ההסכם ונספ הינו הנוסח

העתקים מקוריים של מסמכי הביטוח, לרבות נספח  אי המצאת  במקרה של  מובהר בזה, כי    ספקלמען הסר   .21.8

למנוע ממנו את מועד    תהייה רשאית   המציע, החברה כדין על ידי    מהחתוהצהרה על מתן פטור מאחריות,    3

 . נדרשהמסמכים כ בשל אי הצגת   םותיהשיר ןמתתחילת 

,  מסמכי הביטוחאי המצאת  במקרה של  , כי  אתמובהר בז  לעיל,  21.8סעיף  אמור במה  רועבנוסף ומבלי לג .21.9

ת  א  לבטלו/או    הזואת הח  שהפרכמי  )הספק(    יעלראות במצרשאית  רה  החבא  לעיל, תה  21.8כאמור בסעיף  

 .מכרזב )הספק( של המציע  תו זכיי
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בש .21.10 כי  הגל יודגש  מסמההצעות  שת  ב  כי  דרישה  המבטחיאין  ידי  על  ייחתמו  הביטוח  בחתימה  ם  כי  אלא 

כי בדק עם מבטחיו ואין להם כל הסתייגות  )הספק(  וחותמת של המציע, המהווים אישור והצהרת המציע  

 . אים והכיסויים הביטוחיים הנדרשיםלגבי הנוסח, התנ

ה חזיר  להיש   .21.11 כה  םעהסכם  את  תיבותאשבר  םתוח  אושההצעה  הסכמלא   י  תה החבר  לתנאיו.  הישור    א ה 

 .י זה תנא ים  יקמציע שלא  הצעתו של תהיה רשאית לפסול 

 . יםיחייבו את המציע להסכםוהנספחים   כםההסתנאי   .21.12

 
 מכרזהתחייבות המציע הזוכה ב .22

ע  צולבי  רגנותואתה  ים אתיסי   ,כרזמבה  יי ברה על הזכת החהודערת  מסיממועד  מתחייב כי    במכרז  הזוכה .22.1

 המלא של החברה.א לשביעות רצונה אופן מלביצוע השרות בל וך ומוכן ער  , ויהיהותהשיר

 את המסמכים הבאים:  ההזכיי ה על  ום קבלת ההודעימים מי  7ברה תוך  לחא יצ המל ייב מתח רז כמה בהזוכ .22.2

 . תמתוח  יבליוו הזוכם הטעה מימי מורשי החתיד  על  חתוםסכם ה .22.2.1

התו   יםמקורי   יםהעתק .22.2.2 לפוליסוספושל  הספק    תת  הביטוח")להלן:  ביטוחי  אשר "(  מסמכי 

    .טוחהבי   ישותלדר  נערכו בהתאם

 . מבטחי המציע  דין בידי, חתום כבהסכם 2לנספח חי בהתאם יטו ב  חפסנ .22.2.3

ות  ה זכלחבר  קנהת  כה, אשרציע הזומצד המ  אי חתימה על הסכם, כנדרש, יהוו הפרה מהותית .22.2.4

 יה. כי ת הזהודע  תא ללבט

   מכרזהל טובי .23

לכל  נב בו  מוסף  אחר  את  החברה  ת  אירשקרה  דין  מכרזהלבטל  פי  ת א  ל טלב  זכות צמה  לע  מרתושרה  החב,  על 
 , כאשר:מכרזה

 
 . מכרזם המוקדמים והדרישות האחרות, המפורטות במסמכי הנה על כל התנאירק הצעה אחת עו .23.1

 הזוכה. ה  ת ההצעירבחב  אוו/ ולו האו בני ו/ זמכרב פגםם התקייכי  מצאה  החברה .23.2

ב,  מכרזהמכי  לאחר הוצאת מס  ,חברהלרר  התב .23.3   כים מבמסטות  מפורות האו בדרישו/ רט  מפשנפלה טעות 

ישות אלו בוססו על  או שדרו/  מכרזהאו ממסמכי  ו/מהמפרט    ת יודרישות מהות   ו/או תונים  שמטו נהוש  ו או/

 בלתי שלמים.  ואו/  ייםנתונים שגו 

 .מכרזהביטול  ההחברלדעת ק, ן המצדי ופ רה, באחבכי הנו צרתשה  אוו/ תסיבונוי ניש חל .23.4

שהמ   יש .23.5 להניח  סביר  חלקם,  בסיס  או  הגבל  פעלאו  /ו  יםחירמ  אוו/ות  הצע  תאמוציעים  המהווה  באופן  ו 

 או עבירה על חוק כלשהו. ו/עסקי 

למצי  א תהלא    החברה  .23.6 פיצוי  כל  לתשלום  כלשהו אחראית    תו המפורטבות  בנסי  רזכ מהלביטול  בהקשר    ע 

 לעיל. 

  יהזכיהודעת   אוזכייה ל ביטו .24

 שר: כא ,זכייה, בין היתראו הודעת / לבטל זכייה ו  שומרת לה זכות החברה .24.1

 .החברהו לא אושרה על ידי ה כנדרש, אשרות וההדגמה לא בוצעה מתגד ה המציענדרשה מ .24.1.1

ע .24.1.2 להתארגנות  בהתחייבויותיו  עמד  לא  השהמציע  פי  ובל  הזמ לבים  לנילוח  התם    חייבהם 

 . ובהצעת

ה  החלטתה, אילו הי   שפיע עלנה, אשר היה מכעה, או תוההצהמציע,    למידע עה  קיבל  החברה .24.1.3

 ות. שרתקהב ע המצי זכיית רבבד לטהח בידה, לפני הה



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ור""עסקי שמ

 51מתוך    11וד  מע

י .24.1.4 ערוך במועד לביקיים ספק סביר, אם המציע,  יהיה  לוחות הזמנים,  וכל או  פי  על  צוע שרות, 

 שנדרשו. 

 ת.רמית ר לביצועפק סביקיים ס .24.1.5

  

ו בהקשר להודעת  מך על אזק שנגרם בהסתנבגין כל    יע,צוי למצפיום כל  שלת לתאיאחר  היהלא ת   ההחבר .24.2

 . מוראזכייה, שבוטלה בה

, או בתוך פרק זמן  מכרזפרק הזמן הקבוע ב  ו/או אי חתימתו על ההזמנה בתוך  מכרזל  תו מהצע  ת מציערזח .24.3

 ן. ייבר וענד לכל הסכם,  תרפיהוו ה(, זמכרב זמןק באם לא נקבע פר) מכרזבסביר ממועד הודעת הזכייה  

 בחירתה:  פי-עלזכות,  לחברה  תקנהודעת הזכייה, הו זכייה א ל הביטו .24.4

  אופציות, הכלולות   )לרבות שוויין של  מכרזי הצעתו במשוו  5%  ור שלשיע כם במוס  יצוילקבלת פ .24.4.1

 (, או לחילופין;מכרזבהצעה, על פי תנאי ה

חתימה  י האם לפנ   ןיב ,  לה  מו שנגריפים,  ק עהירים והיש  נזקיםל הכ  פי דין, בגין  לעפיצוי  לקבלת   .24.4.2

  לע ו  ויותיהתחייב  עיצובב   עובטרם החל המצי  החתימה על ההזמנהם לאחר  הזמנה, ובין אהעל  

 ההזמנה. י פ

 
 העסקיים  שמירה על דיני ההגבלים .25

  'ו  פחנסב כמצ"ה  ,מכרזם  אי תיאוסקיים והצהרה בדבר שמירה על דיני ההגבלים הע יצרף להצעתו  המציע   .25.1

המציע על    אי שמירתחשד לבשל    את ההצעה  כות לפסולהז  עצמה את ל  ומרתש  רההחב  .מכרזה  יכלמסמ

   .מושיירש וקיםיממנ ם סקייים העדיני ההגבל

 
 בהצעה הזוכה וןעי .26

ופית  חלטה הסימים ממועד מסירת ההודעה בדבר תוצאות הה  30יהיה רשאי, בתוך    מכרזבמציע שלא זכה   .26.1

 : ט, למע1993 -"גנרזים, התשהמכת חובת  נוה( לתק)21 יףסעאם לתהב מכרזה   מכיבמסן עייל  החברה, של

או   .26.1.1 ההחלטה  של  אשרבחלקים  הזוכה  בוהעי   ההצעה  סוד  ל   רהבחה   תלדע  עלולהם  ן  חשוף 

מקצוע או  למסחרי  או  בביטחי,  או  בכלכלתה  שלה,  החוץ  ביחסי  המדינה,  בביטחון  ון  פגוע 

 . הציבור

ריות  אפשחלופות  ת  ת בחינ בו, לרלוועדה  יטוץ משפייע  מסגרתה ברכ פטית שנעדעת משבחוות   .26.1.2

לה  תשונו או  שלפעולה  המכרזים,חלטתה  וועדת  סיכוי  ל  הערכת  ויאו  הנונו סיכם  בעים  ים 

 . דייםפטיים עתילטות כאמור בהליכים משהח ת לבמק
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למציעים   .26.2 המוקנית  העיון  זכות  שיש-על  במכרזלאור  מציע  דין,  התנ  פי  למ לו  זכוגדות  תו  בהצע  יון ע  ת תן 

מסחר סובשל  בחלקה    ואמלואה  ב מקצוי  ד  שלדעעי  או  בהצעה,תשלו,  כלול  ל  ו  החלקים  נדרש  את  סמן 

 . לחיסיוןם  ייט נוום הרלהנימוקי את  ייןצסויים בהצעתו ולהח

  ן יחשבוויים ו/או לא יצוינו לגביהם הנימוקים לחיסיו ומנו על ידי המציע כחס חלקים בהצעה אשר לא יס  .26.3

העימציה  שמבחינתככאלה   בע  מותון  למצלפחויבת  מ  אינה החברה    . רהם  לברר  יע  נות  חלקים  אכדי  ם 

 . ועתו בהצ לא צוינ אלוה ש ר ים לחיסיון, במקם ו/או את הנימוקו חסוייבהצעת

,  החברהדת המכרזים של  יון של חלקים בהצעה הינה בסמכות וערה ההחלטה בדבר חשיפה או חיס מק  בכל .26.4

   סויים.ם כחן אותצייע לקים שהמציגם ח לחשוף  אשר רשאית

ולל מקרכב .26.5 כל מציע  רי ההצעה הזוכה לאת מחי  ה רשאית לגלותיהחברה תה   עה,בכל הצ  ורות האממרה 

 . כאמור לוי גי  שאשר יבק

 

אשר  עיין בהצעת מציע אחר, בחלקים המקבילים לאלה  טעון כי הוא זכאי לוע ומושתק מלמנה  י הי  מציע .26.6

 . עתוסומנו כסודיים בהצ 

 . ע"מכולל מ ₪ 350סך ב חברהשלום ל תב  יתמותנתהא עיל,  ר ל מוזכות עיון כאן מת .26.7

המ  .26.8 למ עמציע  אתוניין  לעיל  זכות  מש  כמפורט  אל  העיון  בכתב  יפנה  רכמחלק,  והת  א"ל  וד ב  יותרוקשתש 

lavivim.co.i-@meiadhor התיענינלא  טלפוניות . פניות . 

הגש  החברה .26.9 לאחר  בהצעתו  לעיין  למציע  תאפשר  ללא  המעוני זמכרתה  מציע  מ בע  ין .  ידאגהצעתותק    ו 

 . מכרזתה להגשותו טרם ש רצעה בההותק מירת ע של

נובעים ממנו הינו  ה  להי עו  א /ה וטענבכל  זה ו  רזכמניין הנוגעים ל בכל דבר וע ייחודי לדיון  מקום השיפוט ה  .26.10

 . סמך במחוז תל אביבפט המובית המש

 
 

  --נא לא לכרוך את מסמכי ההצעה  --
 

   --יים  צדד  ים דובדפה את מסמכי ההצע א להגישנא ל --
 

במעטפה  חירהצעת המ ספאת טו שי להגיש  --
 ומה  תח

 – סמכי המכרזמ מ נפרדתו
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    ל דיגום מי שתיה ברחבי העיר תל אביב יפושירות ש :1לפרק   ר חימ הת ס הצעטופ -רז למכ  1'א נספח

 
  מס'

 שירותה
 יחידת 

 המיד
כמות 

משוערת 
 לשנה 

מקסימום   מחיר
 חת ליחידה א

 מ ( ללא מע"1)

 "ח מחיר בש
 ע"מ א מלל

1.  

 ימות מים דג לביצוע ל כול שעות 4ד ע  ה שלדוב יום ע

 
 ע י"

 
5 

 

 

₪ 550 

 

 
 
 

_______ ₪ ___ 

2.  
 ת מים גימויצוע דולל לבשעות כ  6ד דה של עיום עבו

  י"ע 
5 

 

 

₪ 750 

 
 

_ ₪ _________ 

3.  
 יצוע דגימות מים שעות כולל לב 8 ה של עדעבודיום 

  י"ע 
40 
 

 

₪ 900 

 
 

 _________ ₪ _ 

4.  
 יקות/ צוע בד לבי שעות 8ל ספת מעו נ הד ועב שעת

 ות מים ימדג

  ש"ע
100 
 

 

₪ 150 

 
 

__________  ₪ 

5.  
 בשעות  לעבודה העקבוו  חד פעמיתמחיר  תפתוס

 וחג בת , ש ילהל

  ידה חי
5 

 

₪ 250 

 
 
 
 ______ ₪ ____ 

6.  
הקפצה והגעה  עבור חד פעמית וקבועה יר תוספת מח

 הקריאה מ עד שעתיים וע בדיקות מיםלביצ

  יחידה 
5 

 

 

₪ 550 

 
 

_ ______ ₪ ___ 

 

 לא תישקל.ית  צעה חלקה .רותות השיגוריטקכל ב ירחמ  א מלמציע לה לעי הר כמוב •

 

ייע  צמ • הצעה אשר  השירות  גיש  בקטגוריות  מחיר  לאו  ו/  הפריט/ללא  במעבר  הנקוב  המקסימום  ופס טמחיר 
 .יטהפרו/או  לקטגורית השירות הצעתומחיר המקסימום כמחיר יחושב לו  -להלן יר  המח עתהצ

 

ובדים, כולל אספקת ע  ,ותוהעקיפות לביצוע השיר  תורישיהעלויות ה  לכאת  כו  ותב  ללכו  תהשירוהתשלום עבור   •
בהתקשרות  ש  מסירת הדגימות למעבדה  יעות,חות, נסהגשת דו(,  ה הצורךמקר)ב  גיםשבתות וח  ה בלילות,עבוד

וכ"ו   ת מסמכיםדפסוה  םועבודה, הגעה לפגישות במשרדי החברה ציל  ת, שעותרכב, חניו  אחזקת  ,עם החברה
ו  ברההח  ןוצת ר ביעום לשכההסרות בהתאם לכל תנאי  ישע הצוביו שולם כל בר אליהם לא יעמבצורה מיטבית 

 שלום נוסף. ת

 
 .על חשבון החברה בלבד ויהי העבדדיקות המבגין בהתשלום ור לעיל,  גרוע מהאממבלי ל •

 
 

 
 
 

 
ע חתימת המצי  שם המציע   תאריך        מציע חותמת ה     
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רידי  שירות של בדיקה, אספקה והתקנה של מזח"ים ומפ:  2המחיר לפרק  טופס הצעת  -ז למכר  2א' נספח
 3 ךתומ  1 עמוד - ומן ברחבי העיר תל אביב יפוש

 תדיחי שירות ה מס'
 מידה 

 כמות  
משוערת  

 ה נלש

מקסימום   מחיר
 חת ליחידה א

 מ ( ללא מע"1)

 מחיר בש"ח 
 ללא מע"מ 

 רותה לביצוע השילווהציוד הנ כלך כולל של רתות שע 4של  יום עבודה  .1
 

 י"ע    
1 ₪ 800  

__________  ₪ 

 די שומן ו/או מפרי   יםזחמע בדיקת  ות לביצושע 4של  יום עבודה  .2
 

 י"ע    
50 ₪ 550 

 
__________  ₪ 

3.  
 ן שומ יים ו/או מפרידמזח  יצוע בדיקתלב ת שעו  6יום עבודה של 

     
 י"ע    

50 
₪ 750 

 
 

______ ₪ ____ 

 די שומן יקת מזחים ו/או מפרי ת לביצוע בד שעו  8 שלבודה עיום   .4
 900 ₪ 50 י"ע    

 
_______ ₪ ___ 

   ומן שפרידי ו/או מ  ת מזחיםע בדיקויצונוספת לב שעת עבודה   .5
     
 עש"  

100   ₪ 150 
 

_________ ₪ _ 

 טכנולוגיים  מכשיריםבאמצעות  איתור נזילותשעות ל  4עבודה של  יום  .6
 לאיתור נזילות  יםיעוד

     
 י"ע    

 
1 ₪ 1,000 

 
 

______ ₪ ____ 

 טכנולוגיים  מכשיריםבאמצעות  איתור נזילותשעות ל  6עבודה של  יום  .7
 לאיתור נזילות  יםיעוד

     
 י"ע    

 
1 ₪ 1,350 

 
 

______ ₪ ____ 

 טכנולוגיים  מכשיריםבאמצעות  איתור נזילותשעות ל  8עבודה של  יום  .8
 לאיתור נזילות  יםיעוד

     
 י"ע    

 
20 ₪ 1,750 

 
 

______ ₪ ____ 

   איתור נזילות שעות ל 8 יום עבודה שלמעבר ל נוספת  עת עבודה ש  .9
 לאיתור נזילות  יםיעוד  טכנולוגיים  מכשיריםבאמצעות 

     
 עש"  

1  ₪ 250 
 

_________ ₪ _ 

כל הציוד  ך כולל של רתשעות  4יום עבודה בן מעבר לודה נוספת שעת עב  .10
 הנלווה לביצוע השירות 

     
 ע"ש  

1 ₪ 200 
 

_________ ₪ _ 

  יחידה   ג ה , שבת וחלעבודה בשעות ליל  הקבועו חד פעמית   תוספת מחיר  .11
1 ₪ 250  

_______ ₪ ___ 

 יקת  עבור הקפצה והגעה לביצוע בד עה וקבו פעמית חד יר  ת מחתוספ   .12
שא נוסף לבקשת  ו/או איתור נזילות ו/או כל נוים ו/או מפרידי שומן  מזח

 עד שעתיים מהקריאה החברה 

 1 יחידה  
₪ 250 

 
_________ ₪ _ 

 תדיחי יטפרתיאור ה  מס'
 מידה 

 כמות  
משוערת  

 ה נלש

                           
 ללא מע"מ  מחיר בש"ח                 

 וזרת  נות( של מונע זרימה ח קי ת  )כולל אישורתקנה ה וה אספק  .13
 WATTSצרת  תו 'ץ ינא  3\4)מז"ח אל"מ(   בעלי אזור לחץ מופחת

  1 יחידה  
___ ₪ _______ 

  1 דה יחי  א.ר.י צרת  ות  'אינץ  3\4ד אבנים והתקנה של לוכ קה אספ  .14
_______ ₪ ___ 

 תוצרת NR-45מדגם  'אינץ   3\4וזר ח  תקנה של שסתום אלה וה אספק  .15
 ו שווה ערך י א.ר.א 

  1 יחידה  
_______ ₪ ___ 

  1 דה יחי  'אינץ  3\4)חכ"כ(   ל כיווני כפו חד  של שסתום והתקנה קה פאס  .16
_________ ₪ _ 

   רת חוזמה רי מונע ז  של נות(י ישור תקא)כולל  והתקנה קה אספ  .17
 WATTSצרת  תו 'אינץ  1 "ח אל"מ( לחץ מופחת )מזור אז  ליבע

  1 יחידה  
 ₪ __________ 

  1 דה יחי  תוצרת א.ר.י  'ץאינ 1ים תקנה של לוכד אבנה וה אספק  .18
______ ₪ ____ 

   NR-45ם גמד 'אינץ   1 אל חוזר  םול שסתאספקה והתקנה ש  .19
 ערך שווה .ר.י או צרת אות

  1 יחידה  
_________ ₪ _ 

צרת  תו 'אינץ   1ה והתקנה של שסתום חד כיווני כפול )חכ"כ( פקאס  .20
WATTS  ר.י או א. 

  1 דה יחי 
 ₪ __________ 

 זרת  רימה חוז עמונ  קינות( שלת )כולל אישור ה והתקנה פקסא  .21
   WATTSצרת  ו ת 'ינץ א  1.5ח אל"מ(  מופחת )מז" ץ לח רבעלי אזו

 י .ר.א  או

  1 יחידה  
 

_________ ₪ _ 

  1 דה יחי  תוצרת א.ר.י   'אינץ  1.5כד אבנים   של לותקנה ה וה אספק  .22
 ₪ __________ 

 תוצרת   NR-45מדגם   אינץ'  1.5חוזר  אספקה והתקנה של שסתום אל  .23
 וה ערך שו  וא .ר.י א

  1 יחידה  
 

 __________ ₪ 
 

 
ע שם המצי  תאריך  ציע ת המחתימ         ע יצחותמת המ     
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שירות של בדיקה, אספקה והתקנה של מזח"ים ומפרידי    :2  קלפר המחיר טופס הצעת  -למכרז   2נספח א'
 3  מתוך  2 ודעמ  -  שומן ברחבי העיר תל אביב יפו

 
 

 מס'
 

 תיאור הפריט
 

 מידה  דתיחי
 כמות 

 ת משוער
 לשנה 

 
 א מע"מ לל מחיר בש"ח 

 'ץ אינ 1.5 חכ"כ() פול כ ני ויוכ חד  תוםשס  של תקנה ה וה קאספ  .24
 .ר.י או א WATTSצרת  תו

  1 יחידה  
____ ₪ ______ 

 אספקה והתקנה )כולל אישור תקינות( של מונע זרימה    .25
   WATTSת  רצתו  'אינץ   2"מ(  חץ מופחת )מז"ח אללחוזרת בעלי אזור 

 .ר.י או א

  1        דה יחי 
 

__________  ₪ 

 ו  א אל צרת רפתו   'אינץ   2  זיף טר וגמ של נה תקהקה אספ  .26
 ב וכהכ

  1 יחידה  
_______ ₪ ___ 

 צרת רפאל או  תו   'אינץ   2  ף פרפרגומ שלה התקנ אספקה   .27
 הכוכב 

  1 דה יחי 
_________ ₪ _ 

  1 יחידה   י תוצרת א.ר. 'ץ אינ 2   ם אבני  כדה והתקנה של לופקסא  .28
 ₪ __________ 

   NR-45מדגם  'אינץ   2אל חוזר   וםשל שסת פקה והתקנה סא  .29
 ך ערה או שוו  .י.רתוצרת א

  1 דה יחי 
_ ₪ _________ 

   'אינץ   2יווני כפול )חכ"כ( ד כם חשל שסתואספקה והתקנה   .30
 .ר.י אאו  WATTSצרת  תו

  1 יחידה  
__________  ₪ 

 קינות( של מונע זרימה  ולל אישור ת ה והתקנה )כקפאס  .31
או   WATTSצרת  תו  'אינץ   3 ופחת )מז"ח אל"מ(  מ  זור לחץזרת בעלי אוח
 .ר.יא

  1 דה יחי 
 

____ ₪ ______ 

 או   רפאל צרת תו   'נץ אי  3אספקה והתקנה של מגוף טריז   .32
 הכוכב 

  1 יחידה  
_______ ₪ ___ 

 צרת רפאל או  תו   'אינץ   3 פר וף פרגמ נה שלאספקה והתק  .33
 הכוכב 

  1 דה יחי 
__________  ₪ 

  1 יחידה   א.ר.י   תוצרת 'אינץ  3ם   אבנינה של לוכד  והתק ה פקאס  .34
_______ ___ ₪ 

   NR-45מדגם  'אינץ   3וזר של שסתום אל ח אספקה והתקנה   .35
 ה ערך ווש  או  .י.רת אתוצר 

  1 דה יחי 
 __________ ₪ 

   אינץ'  3חכ"כ( חד כיווני כפול ) םושל שסת ה נוהתקפקה סא  .36
 .ר.י א או WATTSת  ר צתו

  1 יחידה  
_______ ₪ ___ 

 רימה  ונע זנות( של מלל אישור תקי וכקנה )תוה ה פקאס  .37
או   WATTS  צרת תו  'נץ אי  4ז"ח אל"מ(  ת )ממופחאזור לחץ   בעליחוזרת  

 .י.רא

  1 דה יחי 
 

 ₪ __________ 

 צרת רפאל או  תו   'אינץ   4ריז ל מגוף טש נה התקה וקפאס  .38
 הכוכב 

  1 יחידה  
_______ ___ ₪ 

 צרת רפאל או  תו   'אינץ   4 נה של מגוף פרפר והתק אספקה   .39
 הכוכב 

  1 דה יחי 
 ₪ __________ 

  1 יחידה   רת א.ר.י וצת  'אינץ  4   נים ל לוכד אבה שתקנה וה פקאס  .40
__________  ₪ 

   NR-45מדגם  'אינץ   4חוזר  שסתום אלשל נה קתוה  ה פקסא  .41
 רך ו שווה ע י א..רתוצרת א

  1 דה יחי 
_______ ₪ ___ 

 'נץ אי  4"כ( ם חד כיווני כפול )חכתוקנה של שס אספקה והת  .42
 .י .ראו א  WATTSצרת תו  

  1 יחידה  
________ ₪ __ 

  י לבע ת זרוח ה מי זרמונע ות( של  ר תקינו איש  לה )כולה והתקנפקאס  .43
 .ר.י או א WATTSצרת  תו אינץ'   6"ח אל"מ( מופחת )מז לחץ  אזור

  1 דה יחי 
 

______ ₪ ____ 

 צרת רפאל או  תו   'אינץ   6יז טר  גוףה של מאספקה והתקנ  .44
 הכוכב 

  1 יחידה  
_________ ₪ _ 

 
 
 
 

 
ך ריאת ציע מהחתימת    שם המציע          ציע המחותמת       
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שירות של בדיקה, אספקה והתקנה של מזח"ים ומפרידי    :2ק  חיר לפרטופס הצעת המ  -למכרז   2נספח א'

 3מתוך  3 עמוד - העיר תל אביב יפו  ומן ברחביש
 

 
 מס'

 
 תיאור הפריט

 
 מידה  דתיחי

 כמות 
 ת וערשמ

 לשנה 

 
 א מע"מ לל מחיר בש"ח 

 או   ל ארפ ת צרתו   'אינץ   6פר פר אספקה והתקנה של מגוף  .45
 הכוכב 

  1 יחידה  
____ ₪ ______ 

  1 דה יחי  .ר.י א צרת  תו 'ץאינ 6נים בל לוכד אש ה נקוהתקה פאס  .46
_______ ₪ ___ 

.ר.י או  תוצרת א NR-45מדגם  'נץ אי  6ר אל חוזום  ה של שסתנאספקה והתק  .47
 .ר.יאו א  WATTSצרת  תו  שווה ערך 

  1 יחידה  
_________ ₪ _ 

   'אינץ   6( "כחכי כפול )כיוונם חד של שסתו תקנה וה  ה פקסא  .48
 .ר.י א או WATTSת  ר צתו

  1 דה יחי 
_________ ₪ _ 

 אישור תקינות( של מונע זרימה חוזרת  אספקה והתקנה קומפלט  )כולל   .49
 אינץ',   3\4ברזי ניתוק  2אינץ',  3\4בעלי אזור לחץ מופחת )מז"ח אל"מ( 

 אינץ'    3\4חוזר אינץ', שסתום אל   3\4לוכד אבנים 
 (7-42יף )ינו בהתאמה לכל פריט כמפורט לעיל סעיצרן ה)סוג ה

  1 מפלט וק
 
 

 __________ ₪ 

 אספקה והתקנה קומפלט  )כולל אישור תקינות( של מונע זרימה חוזרת    .50
אינץ', לוכד   1ברזי ניתוק  2אינץ',  1בעלי אזור לחץ מופחת )מז"ח אל"מ( 

 ינו בהתאמה  אינץ' )סוג היצרן ה  1ר אינץ', שסתום אל חוז 1אבנים 
 (7-42לכל פריט כמפורט לעיל סעיף )

  1 קומפלט 
 
 

 __________ ₪ 

 קינות( של מונע זרימה חוזרת  אספקה והתקנה קומפלט  )כולל אישור ת   .51
 אינץ',    1.5ברזי ניתוק  2אינץ',  1.5בעלי אזור לחץ מופחת )מז"ח אל"מ( 

 אינץ'    1.5וזר אינץ', שסתום אל ח 1.5לוכד אבנים 
 (7-42ף )ו בהתאמה לכל פריט כמפורט לעיל סעיצרן הינ )סוג הי 

  1 פלט מקו
 
 

__________  ₪ 

   אספקה והתקנה קומפלט  )כולל אישור תקינות( של מונע זרימה חוזרת  .52
אינץ', לוכד   2ברזי ניתוק  2אינץ',  2בעלי אזור לחץ מופחת )מז"ח אל"מ( 

 נו בהתאמה  אינץ' )סוג היצרן הי  2 אינץ', שסתום אל חוזר 2אבנים 
 (7-42לכל פריט כמפורט לעיל סעיף )

  1 קומפלט 
 
 
 

_______ ₪ ___ 

 אספקה והתקנה קומפלט  )כולל אישור תקינות( של מונע זרימה חוזרת    .53
אינץ', לוכד   3מגופי טריז  2אינץ',  3בעלי אזור לחץ מופחת )מז"ח אל"מ( 

 התאמה  ינץ' )סוג היצרן הינו בא  3אינץ', שסתום אל חוזר  3אבנים 
 (7-42)לכל פריט כמפורט לעיל סעיף 

  1 קומפלט 
 
 
 

______ ₪ ____ 

 אספקה והתקנה קומפלט  )כולל אישור תקינות( של מונע זרימה חוזרת    .54
  אינץ', לוכד 4מגופי טריז  2אינץ',  4בעלי אזור לחץ מופחת )מז"ח אל"מ( 

 ה  )סוג היצרן הינו בהתאמ אינץ'   4אינץ', שסתום אל חוזר  4אבנים 
 (7-42לכל פריט כמפורט לעיל סעיף )

  1 ט לפקומ
 
 
 

_______ ₪ ___ 

 אספקה והתקנה קומפלט  )כולל אישור תקינות( של מונע זרימה חוזרת    .55
אינץ', לוכד   6מגופי טריז  2אינץ',  6בעלי אזור לחץ מופחת )מז"ח אל"מ( 

 הינו בהתאמה    ג היצרןנץ' )סואי  6אינץ', שסתום אל חוזר  6אבנים 
 (7-42ל פריט כמפורט לעיל סעיף )כל

  1 קומפלט 
 
 

_______ ₪ ___ 
 : 2 קרלפמחיר הצעת ה פסוטל הבהרות

 לא תישקל.צעה חלקית  ה .רותות השיקטגוריכל ביר חמ  מציע למלא ה עלהר כי מוב •

 

ימציע   • הצעה אשר  השירות  גיש  בקטגוריות  מחיר  לאו  ו/  הפריט/ללא  המקסיממעבר  במחיר  הנקוב  ופס טום 
 .הפריטו/או  ירותרית השלקטגו הצעתו ר מקסימום כמחיר המחייחושב לו  -להלן יר  חהמ עתהצ

 

כולל אספקת עובדים, ות  ביצוע השירלהעקיפות  ישירות וכל העלויות הכו את  בתולל  כו  ותירשהעבור  התשלום   •
הגעה דה,  עבו  רכב, חניות, שעות  תקיעות, אחזהגשת דוחות, נס(,  רך)במקרה הצו  גיםוח  תותשב  ה בלילות,עבוד

ציל  לפגישות במשרדי וביצוע השירוכ"ו  ת מסמכיםספדוה  םוהחברה  ת ביעולש  םכההסי  לכל תנא ת בהתאם  ו 
 ישולם כל תשלום נוסף. אליהם לא בצורה מיטבית ומעבר  החברה צוןר

 
 

יך ארת ע ימצה  חתימת  שם המציע          חותמת המציע      
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 מכסים, הגספי תורוב יקתבד ות איתור, מיפוי ושיר:  3רק  ת המחיר לפטופס הצע -ז רלמכ  3א' נספח
 ב יפו אבי ר תלהעיי  ברחבוז יוב וניקמים, ב ותשתיות מגופיםו

 
 ידת חי תרו שיה מס' 

 דהמי
 ות  מכ

 רת  עמשו 
 לשנה

מקסימום  מחיר
 ליחידה אחת

 מ ( ללא מע"1)

 יר בש"ח חמ
 ללא מע"מ 

 איתור   שירות ןתלמשעות  4עבור יום עבודה של   .1
   בור  תובתות כל: אימהכול  פיגהבורות ס תובדיק
  קתת, בדירכת ביוב עירוני, איתור מיקום מעופוימי ,ה הספיג

 ,  ועלפתחברות בובדיקת ה נית ירור לרשת עת לחיבוהיתכנו
  . במסמכי ההסכםכמפורט הכל 

 
 ע "י    

 
30 

 

₪ 600 

 
 
 
 

__ ₪ ________ 

 איתור   תשירו תןלמ ותשע  6 עבור יום עבודה של  .2
   ורובת בות כתל: אימהכול  פיגהס  בורות ובדיקת
, בדיקת  כת ביוב עירונית, איתור מיקום מערוימיפו ,הספיגה 

 ,  פועלהתחברות ב יקתובדירונית ע ור לרשתות לחיבכנהית
 . במסמכי ההסכםכמפורט הכל 

 
 י"ע     

 
30 
 

 

₪ 850 

 
 
 
 

____ _____ ₪ _ 
 ור  אית שירות תןמל שעות  8ום עבודות של ר יעבו  .3

   רוובת בות כתל: אימהכול  גהפיבורות ס תובדיק
, בדיקת  כת ביוב עירונית, איתור מיקום מערוימיפו ,הספיגה 

 ,  בפועל  ותהתחבר יקתובדירונית שת עיבור לרלחהיתכנות 
 . במסמכי ההסכםט כמפורהכל 

 
 י"ע     

 
30 

 

₪ 1,100 

 
 
 
 

____ ___ ₪ ___ 

  וראיתשעות ל 8מעל ה עבוד מעבר ליוםודה נוספת עב שעת  .4
 יםאיתור מגופ ו/אוכסים איתור מ ו/אות ספיגה ורוב ובדיקת

 . ו/או תשתיות מים ביוב וניקוז

 
 ש"ע    

 
60 
 

 

₪ 150 

 
 

______ ____ ₪ 

5.  
 ,   הלילה לעבודה בשעות עהחד פעמית וקבו ת מחירספתו
 וחג בתש

 
 יחידה    

 
1 

 

 

₪ 250 
 

 
 

 ₪ __________ 

לביצוע    געהוה  עבור הקפצה וקבועהעמית חד פ תוספת מחיר  .6
ו/או   מכסים  ו/או איתור יגהבדיקת בורות ספוי ו, מיפאיתור
  דע וזניקב ותשתיות מים, ביוו/או איתור  מגופיםאיתור 

 האריק מזמן יםישעת

 
 ידה חי   

 
1 

 

 

₪ 250 
 
 
 

_________ ₪ _ 

  יםמגופאיתור  ו/אוכסים מאיתור של  עבודות עבור  .7
  פירה ו/או ות חאמצעב  ניקוזמים ביוב ו ו/או תשתיות

 במחירי היחידה  ותכלולשאינן  יםכנולוגים טצעימא
ע  ביצוור ספק עבם לתשלהחברה  – המופיעים במחירון זה

 מראש   ואישור , קיום מו"מהצעת מחירל ירות בהתאםהש
 . של החברה

 
 

 הערה 
 
 
 

  
 לא תישקל. חלקית ה צע ה . רותות השיוריקטגכל ביר  חמ מציע למלא ה על הר כי במו •

י  מציע • הצעהאשר  בקטמחא  לל  גיש  השירותיר  לאו  ו/   הפריט/ גוריות  המקסימומעבר  במחיר  הנקוב  הצטם   -להלן  יר  המח  עתופס 
 . הפריטו/או   לקטגורית השירות הצעתוכמחיר  םמחיר המקסימולו יחושב 

ת  שבתו   ה בלילות,בודם, עובדיכולל אספקת עות  שירוע ה קיפות לביצת והע ישירוה  לויותכל העכו את  ותב לל  כו  השירות ר  ם עבוהתשלו •
הצורך  גיםוח נגה(,  )במקרה  דוחות,  אחזקתשת  ש  סיעות,  חניות,  הגעה עבודה  עותרכב,  ציבמ לפגישות    ,  החברה  ת דפסוה   םולשרדי 

לום  ל תשלם כם לא ישובר אליהבית ומע ה מיטבצור   החברה  ןוצת רביעו ם לשכההסנאי  לכל תוכ"ו וביצוע השירות בהתאם    מסמכים
 נוסף. 

 
 

ע יצהמ  תחתימ  שם המציע   תאריך        יע חותמת המצ     
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 למכרז  'בספח נ

 
 

 "( הרחב"הן: )להל מ"בע 2010ים ת מי אביבלכבוד חבר
 תקשרויותש והכרקת מחל

 אביב -תל
 .,נ.ג.א

 
 

 20/900 'מס  דו שלבי פומבי זמכר ון:הנד
 ום ההצעה ות לקיהתחייב

 
מצנא .1 ביו  לחברספל  זהעים  ה נ  תוהשיר  תא  הק  כל  מכרזשוא  פי  והדרישוהתני   תנאים,ה  על  הות  ם לולי כ ת 

 . "ממום בם עליהחירים שנסכייל, או במחירים המפורטים לעלה ובמ ם אמכיבמס

 עות. הצלהגשת השלושה חודשים מהמועד האחרון  ע בתום קפו תהצעה ז .2
 . ר לעילו, כאמ לפני תאריך פקיעתהניתנת לביטול  הצעה זו אינה  .3

שמק  לכב .4 או   תשמוג  עה הצרה  שותפות  חברה,  התאגכ  בשם  אחל  הח"מ  דות  בזאת    םר/יומצהיים  /רמאשרת, 
 ים. שמו הם חותמ ב וףגב את היי לחו  זה ך הצעהחתום על מסמים כדין ל וא/הם מוסמך/מוסמכשה

 . רותיםיש ן/ וביט  להזמנת החברה ד  חייבות מצם התמשו מכרזמסמכי ה על ה ם החתימידוע לנו כי אין בעצ .5

רה בגין האמור גד החבכנ   חיםת רוו מניע  או   ן פיצוייםעה בגיות תביזכ לנו ולא תהיה לנו כל    ן י איכ  ים מצהירו  אנ .6
 ל. לעי

יין את השם, לצ חר, יש  או תאגיד א   רשומה   חברה, שותפות הינו    ע מציאם ה   .עציהמשל  מדויק  מלא וין שם  יש לצי  .7
 ם כדין. רשכפי שנ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 המציע  םש
  - ( אגידהתם  ום את שרשל ד יש אגיתהוא   )אם המציע

  - כתובת המציע 

  - ון טלפ  פרמס

  - ייד נון  מספר טלפ 

  - פקס  פרסמ

  - מה ת רשושותפומספר ח.פ. / 

  - ( EMAILא"ל )כתובת דו

  - ת.ז מורשה/  וסק מס' ע

  - שם איש קשר לבירורים 

  - יך תאר

  - חתימה 

  - תם ותפקידו החושם 
 

  - ( ידאגינו תהמציע  חותמת )אם ה
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" עיצומקניסיון ולאמת מידה " 2.214.יף  בסעסף הנאי ם לתאבהת 1עבור פרק  יוןעל ניסה הצהרטופס  -1נספח ג'
 .117.7 בסעיף

 
 :מקצועי של המציע ןיו דה לניסואמת המי למכרז 14.2.2 סעיףבמוקדם   יאבתנעמידה  ךורלצ

 
מצטבר של  בהיקף    2018-2020השנים  ך  במהל  ד גוף אחור לפחות  עבה  מי שתי  םדיגו  בביצועבעל ניסיון  המציע הינו  

 לאורך תקופה זו.  מע"מ(₪ )כולל    30,000לפחות 
 

 ________________ משרד/ של חברת __________ __ כ משמש ____,____________ "מ ___ הח אני .1
 _.  _____________ ___ ע.מ __"(,   ח.פ/עהמצי: ")להלן

 

 ע. ציהמ םשזה ב תצהירלתת  ך מסונ"ל, הנני מ ה  דיתפקי מתוקף .2

 
 'מס

צע  בו ועבורשם גוף 
 השירות

 ות ריתיאור הש
 

  ודשישנות וח
העבודה וע ביצ
 ( קלנדרי)

 
 מצטבר פי היקף כס

ת  וחפל  יןיצ)ניתן ל
30,000 ₪ ) 

פרטי איש קשר בגוף  
שירות בהם בוצע ה

 ( ישיר פוןשם וטל)

1. 
 
 
 

  
 

 
 

2. 
 
 
 

  
 

 

3. 
 
 
 

  
 

 

4. 
 
 
 

  
 

 

5. 
 
 
 

  
 

 

6. 
 
 
 

  
 

 

7. 
 
 
 

  
 

 

8. 
 
 
 

  
 

 

9. 
 
 
 

  
 

 

10. 
 
 
 

  
 

 

 
 
 

 חותמת המציע    ציע חתימת המ  שם המציע   ך תארי
 תאגיד(  )במקרה של
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" ן מקוצעיויס יידה "נולאמת מ 3.2.14עיף  הסף בסבהתאם לתנאי  2ר פרק סיון עבוינעל  הצהרה  סופט -2'ג נספח

 17.7.1עיף בס
 יע:של המצ מקצועי ןואמת המידה לניסיו רז כמ ל 14.3.2ף בסעים  דקובתנאי מ עמידה לצורך 

 
ניסינו  יהמציע  ה בביצובעל  מזון  תקינות  בדיקות  התקנ"ח  ע  מז"חים    ותו/או  תקינובד  ו/אושל  רידי  פמת  יקת 

גע  וי של מפרידי שומןניפ  ישורישומן ו/או א ל ש  רטבהיקף מצב  2018-2020נים  שבמהלך ה וף אחד  בור לפחות 
 לאורך תקופה זו.  ()כולל מע"מ₪   0,0002לפחות 

 
 _ ____________ ____ של חברת/משרד__ משמש כ_________ _____________, _____הח"מ _י אנ .1

 ____________.  ____ .מ ___ ח.פ/ע  "(,  המציע)להלן: "
 

 . יעמצה  זה בשם ת תצהירסמך לתל, הנני מודי הנ" יק פת מתוקף .2

 
 'מס

  עוצב ורגוף עבו םש
 ותהשיר

 ות ירשה רתיאו
 

  שנות וחודשי
ביצוע העבודה 

 ( קלנדרי)

 
 מצטבר כספי היקף 

)ניתן לציין לפחות  
20,000  )₪ 

ף  וגפרטי איש קשר ב
השירות  בהם בוצע

 ( יריש שם וטלפון)

1. 
 
 
 

  
 

 
 

2. 
 
 
 

  
 

 

3. 
 
 
 

  
 

 

4. 
 
 
 

  
 

 

5. 
 
 
 

  
 

 

6. 
 
 
 

  
 

 

7. 
 
 
 

  
 

 

8. 
 
 
 

  
 

 

9. 
 
 
 

  
 

 

10. 
 
 
 

  
 

 

 
 
 

 
   חותמת המציע  המציע מת  חתי  ם המציע ש  ך ריתא

 אגיד( של ת )במקרה
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" ן מקוצעיויס ינ"ה ידמת מולא 1.4.14עיף  הסף בסלתנאי בהתאם  3פרק  הצהרה על ניסיון עבור סופט -3'ג נספח

 17.7.1בסעיף 
 של המציע:ועי מקצ ןואמת המידה לניסיו מכרז ל 14.4.1ף בסעיקדם  אי מולצורך עמידה בתנ

 
ניס  יעהמצ בעל  בהינו  מ  ביצוע  -יון  ובדאיתור,  הת יפוי  היתכנות  בדיקות  ובביצוע  ספיגה  בורות  חברות יקת 

ו/או א  לתשתית ומיפוי שהביוב  ומיפוי של תשתיות  ופומיאיתור  ו/או    ל מכסיםיתור  ו/או איתור  י של מגופים 
ת גוף פחועבור ל  ו דיגום מי שתייהא/ו  של מז"חים  נותהתקאו  ו/  ב בדיקות תקינות מז"ח  ים, ביוב וניקוז ו/אומ

 ₪ )כולל מע"מ( לאורך תקופה זו  00020,מצטבר של לפחות בהיקף  2020-2018ים  מהלך השנאחד ב
 

 _ ____ משרד___________חברת/  ___ של___ משמש כ______  __,____________"מ _____ הח אני .3
 __.  (,   ח.פ/ע.מ _________________"המציע)להלן: "

 

 . יעמצזה בשם ה  הירתצת  מך לתל, הנני מוסדי הנ" יק פת מתוקף .4

 
 'סמ

ע  וצב ורגוף עבו םש
 ותהשיר

 ירות ר השתיאו
 

  שנות וחודשי
ביצוע העבודה 

 ( קלנדרי)

 
 טבר צמ היקף כספי

ת  ן לפחויילצ )ניתן
20,000  )₪ 

איש קשר בגוף   טיפר
השירות  וצעבהם ב

 ( ישיר ןשם וטלפו)

1. 
 
 
 

  
 

 
 

2. 
 
 
 

  
 

 

3. 
 
 
 

  
 

 

4. 
 
 
 

  
 

 

5. 
 
 
 

  
 

 

6. 
 
 
 

  
 

 

7. 
 
 
 

  
 

 

8. 
 
 
 

  
 

 

9. 
 
 
 

  
 

 

10. 
 
 
 

  
 

 

 
 
 

 
 חותמת המציע    חתימת המציע   ם המציע ש  תאריך 

 יד( ג את)במקרה של 
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 ים מקצועיים טופס הצהרה על עובד  - 900/20דו שלבי מס' י פומב מכרזב 1פרק ל 1ד' ספחנ
 

 :מציעל ה מקצועי ש ןיסיו מידה לנואמת ה למכרז 14.2.2 יףעסבוקדם  י מ לצורך עמידה בתנא
 

של  מצטבר  יקף  בה  2018-2020  השניםגוף אחד במהלך  ור לפחות  מי שתיה עב  םן בביצוע דיגוהמציע הינו בעל ניסיו
 מע"מ( ₪ )כולל    30,000ות חפל

 
המוצע לביצוע   ובדהע  יכס  ועץ מת/ירו"ח/מנהל חשבונו  יש לצרף אישורהנו של עובד המציע,    ןיוניסידה והבמ

יש לפרט  .  ני המועד האחרון להגשת ההצעותלפ  שנהציע לפחות חצי  רד המד במשעוברה אכן  בור החבשירות עה
 .רהמלאה וברו בצורה  1'ד חפכנסהרה ההצפס טוב  הנדרשים םאת כל הנתוני

 

   ____ ___ ____ __ _______   של________ _________  ש כ_______, משמ___ _____ _______  ני הח"מא .1
 

 __.  ________.מ _________ע/.פ,   ח"(המציע)להלן: "
 

 זה בשם המציע.  תצהירת  ל, הנני מוסמך לתמתוקף תפקידי הנ"  .2
 

 קידפת שם העובד 'מס

 
שרה  כה/לההשכ

 מכותסה/יתמקצוע
 

   -מכרזום הן בתחניסיו
, שם המעסיק כולל חודש ושנה

  פקידות

1. 
 
 
 

   

2. 
 
 
 

   

3. 
 
 
 

   

4. 
 
 
 

   

5. 
 
 
 

   

6. 
 
 
 

   

7. 
 
 
 

   

8 .     

 

 . מנהל חשבונות/ח/יועץ מס"רווייחתם על ידי המציע ו ימולאפס הטו •

 
 
 
 

        

   מתחות  ה ימתח  שם   תאריך 
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 קצועיים הצהרה על עובדים מ פסטו  - 900/20לבי מס' ש דופומבי  מכרזב 2פרק ל 2ד'נספח 
 

 ציע:מקצועי של המ ןלניסיו   ואמת המידהלמכרז  14.3.2 ףבסעיקדם  לצורך עמידה בתנאי מו

 
ניסיון בבי צמה מפרידי    בדיקות תקינות  ו/או  של מז"חים  התקנותו/או    ע בדיקות תקינות מז"חצויע הינו בעל 

של   רהיקף מצטבב  2018-2020נים  הש  במהלך  וף אחדשומן עבור לפחות גדי  פרינוי של מיפאישורי    ואו/  שומן
 (.מע"מ  לל)כו₪   0,0002לפחות 

 
וע מס כי העובד המוצע לביצ  חשבונות/יועץ  מנהל/רו"ח  צרף אישור, יש ליעמצד הבוע  של  נוה  ןיוסינידה והבמ

  לפרט  ש י.  ן להגשת ההצעותחרוהא  ני המועדפלחצי שנה    תפחומשרד המציע לת עבור החברה אכן עובד בשירוה
 .רורהובמלאה  בצורה  1'ד הרה כנספחההצופס שים בטהנדר תוניםהנאת כל 

 

 _________  ___________   של___ ______________  משמש כ _____,___ _____ _________  ני הח"מא .3
 

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

 יע. תצהיר זה בשם המצ  לתתמך הנני מוס ,נ"לידי הק פף תמתוק .4
 

 דקיתפ בדשם העו 'סמ

 
הכשרה  /השכלה
 תהסמכו/מקצועית

 

   -המכרז וםניסיון בתח
 קיעס שם המושנה,  כולל חודש

  ידותפק

1. 
 
 
 

   

2. 
 
 
 

   

3. 
 
 
 

   

4. 
 
 
 

   

5. 
 
 
 

   

6. 
 
 
 

   

7. 
 
 
 

   

8 .     

 

 . הל חשבונותנ מ /סח/יועץ מ"והמציע ור ייד  על לא וייחתםהטופס ימו •

 
 
 
 

        

 חותמת    ה ימחת   שם  תאריך 
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 עיים דים מקצוטופס הצהרה על עוב  - 0900/2דו שלבי מס'  ביפומ מכרזב 3ק פרל 3ד'ספח נ
 

 :מציעמקצועי של ה  ןואמת המידה לניסיו  למכרז 14.4.1 יףעסבוקדם  נאי מ מידה בת לצורך ע
 

איתור,  -בניסיון    בעל הינו    המציע בורות  מיפו  ביצוע  ובדיקת  בספיגה  י  התחברות היתכ  דיקותובביצוע  נות 
הביוב   ומלתשתית  ו/אויפו/או איתור  ומיפוי של מגופיםיתא  וי של מכסים  ומיפוי של  ו/או אי  ור  תשתיות  תור 

ת גוף יה עבור לפחויתי שו/או דיגום מ  ז"חיםשל מ  התקנותו/או    מז"חמים, ביוב וניקוז ו/או ב בדיקות תקינות  
 תקופה זוך ורלל מע"מ( לא₪ )כו  00,020חות ף מצטבר של לפבהיק 2020-2018ם  ינאחד במהלך הש

 
צע לביצוע העובד המו  יכס  ועץ ממנהל חשבונות/י"ח/רו  אישורמציע, יש לצרף  עובד ה  הנו של  ןיוניסה והדימב
פרט  ל  יש .  המועד האחרון להגשת ההצעות  י נלפ  שנהפחות חצי  ד במשרד המציע לשירות עבור החברה אכן עובה

 .רהוברו מלאה בצורה  3'ד כנספחה הרההצפס בטו שיםנתונים הנדרה את כל
 

 ____  ___ ____ __ _______   של_____ ____________  _______, משמש כ_ ______________   ח"מה  ניא .5
 

 _______.  .פ/ע.מ ____________"(,   חהמציען: ")להל
 

 . עזה בשם המצי תצהירת  י מוסמך לתננה ל, קידי הנ" ף תפמתוק .6
 

 תפקיד ובדהעשם  'מס

 
שרה  כה/לההשכ

 ותהסמכ/ועיתמקצ
 

   -חום המכרזניסיון בת
עסיק ודש ושנה, שם המל חלוכ

  ותפקיד

1. 
 
 
 

   

2. 
 
 
 

   

3. 
 
 
 

   

4. 
 
 
 

   

5. 
 
 
 

   

6. 
 
 
 

   

7. 
 
 
 

   

8 .     

 

 . מנהל חשבונות/יועץ מס/ח"רוע וידי המצי וייחתם עלימולא הטופס  •

 
 

        

 מת  חות  ה חתימ   םש  תאריך 
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 למכרז  'ה ספחנ
 

   יםמי אביבחברת ביב ויית תל אניות של עירברות עירוח ב,ל אביעיריית ת םע יון בעבודהניסעל רה ההצפס וט
 20/090מס' בי דו של בי במסגרת מכרז פומ

 
 

  _ )להלן:__ _ רת __________________ של חב_____ ___, משמש כ_____________________   הח"מאני  .1
 ___.  ________ _ ____ ___ ע.מ/ ציע"(,   ח.פהמ"

 

 זה בשם המציע.   רהיתת תצני מוסמך להנידי הנ"ל, תפק מתוקף  .2

 

 כספי  היקף  שנות ביצוע  שם גוף  'מס
הם בף  גו/בחברהפרטי איש קשר 

 ( שם וטלפון)העבודה ה עצבו

1. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

2. 
 
 
 

   

3. 
 
 
 

   

4. 
 
 
 

   

5. 
 
 
 

   

6. 
 
 
 

   

7. 
 
 
 

   

8. 
 
 
 

   

9. 
 
 
 

   

10. 
 
 
 

   

 

 .יפו -יבאב תל ת לעיריית רות אותו השיא קא מענילהמציע  •
 

 .  זמכרהשוא  וא ולא רק בעבודות נבעבודה מכל סוג שהבניסיון יובהר כי מדובר  •

 
 

        
 יע  חותמת המצ  ע חתימת המצי  שם המציע   תאריך 

 ד( ל תאגירה ש)במק
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ור""עסקי שמ

 51מתוך    26וד  מע

 כרז מל' ונספח 
 

 (, יםתנאים הוגנ  חתין והבטדשלא כהעסקה ור איס)רים עובדים ז תאם לחוקהב תצהיר
 1987 - ז "התשמ ,וםובהתאם לחוק שכר מינימ 9119 -  א"התשנ

 
 _____ ______________ מרח' _________ ס' ת.ז.  ___________ מ"מ ___ אני הח

זה יר במצה  וק אם לא אעשה כן, חב   ם הקבועיםישוכי אהיה צפוי לעונאת האמת    רהיצה ל  ילכי ע וזהרתי  לאחר שה 
 : דלקמןכתב כב
  

 מור לעיל. אכם בתי הת שלי וכתוהוס' תעודת הז מ שמי, .1

 

  מכרז   ___ לצורך_ ________ברה _________________ מס' ח__  מי / בשם חברתתצהיר בשאני מגיש  .2
 . "(החברהן: ")להל  בע"מ 2010ם יב מי אבי חברתעם  900/20רו שמספ

 

  ט/ים, י דין חלו/סק רה האמורה פחב/ אל ה  יקה אל על זיכל בנגד  ו כ אנגד החברה האמורה  כ  /כנגדי    אוצולא ה .3
  סקהיסור העאזרים )ם  עובדי  וקלפי ח  2002באוקטובר    31לאחר יום    עברו, שנירותשיע/ים ביותר משתי עב רמה

כדין  של תנאים  א  התוהבטחת  ל   1991  -  "א נש הוגנים(,  מינימוםו/או  שכר  חוק  ל  ,1987-התשמ"ז  , פי  מועד  עד 
 רה. החב ת עםההתקשרו

 

 -פין לחלו 
  

/ זיקו  חברה האמורהה   אני  בעל  אליכל  הורשע   /  ה  באל החברה האמורה  דיפסק/נו  ביוי  חלוט/ים  תר משתי  ן 
תנאים  ן והבטחת  יכד  אשל  ה)איסור העסק עובדים זרים    לפי חוק  2002  אוקטוברב  31ום  י  ו לאחרברעבירות, שנע

לפי חוק  בעב   ואו/   1991  -א  "נהוגנים(, התש  ה לא  ונההרשעה האחר,  ; אולם1987-"זהתשמ   מום,מינישכר  ירה 
 . שרותרונה שלפני מועד ההתקחאה בשנה  הייתה

 

  צהיר זה:תב .4
  

  ד אח  ,אדם  בני  הוא חבר ם הספק  ( א2)  י הספק;יד   על  ם שנשלט דבני א  בר( ח1ה: )כל אחד מאל   -ה"  זיק   "בעל
)א )מאלה:  בו;  השליטה  בעל  בני    (ב(  מניות  םאדחבר  בעלי  אשהרכב  שויו  לפיתפיוו  דומהי העני  ,  מהותו  ב  ן, 

  ג(פעילותו של הספק; )  במהותם לתחומימים  ם דוהאד  י פעילותו של חבר בנימותחפק, ו אמור של הסכ  להרכב
  -ליטה מהותית  ם שנשלט שד א  ינב  רבהספק הוא ח  ( אם3עבודה; )ם שכר השלול תהספק ע   םאי מטעחרמי שא

   פק. לט בסששו י מיביד  שליטה מהותיתשלט  נש, י אדם אחרנבחבר 
 

 . 1981 -התשמ"א ,י()רישוק הבנקאות חו כמשמעותה ב - "שליטה"
 

 י האדם. בנ  חברשליטה ב אמצעי שלג מסוים ה רבעים או יותר בסושלושהחזקה של  -"  תיתה מהו"שליט
 

 .מכרזל הוגשה ההצעה בוהמועד    -רזכמצעות במכרז; בשת האחרון להגהד  עוהמ-זבמכר  -רות" "מועד ההתקש
  

 צהירי אמת.  ת י ותוכןתחתימ להלן  שמי,זהו  .5
 
                                      

    
 חתימת המצהיר   תאריך 

                                                  
 תימה אימות ח

 
מא בזה  הנני  ב שר  ______ הופי    _______ _ ם  ויכי  עו"ד  בפני  במשר_ע  _______________  די____,  מר ב    גב'/, 

ה להצהיר  / עליוכי    יו/ה_______, ואחרי שהזהרת_ _  זהות  בעל תעודת  /  באופן אישי  לימוכר/ת  ה___,  _____ ___ 
הנ"ל    ירה צהת  ת ה את נכונו/תעשה כן, אישרא יעשה/ם לק אעים בחוו ים הקבנשוי לעוצפהאמת וכי יהיה/תהיה  את  

 ה עליו. /וחתם
 

    
 חתימה   ת מחות
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 למכרז ' ז נספח
 02/090 'סמ מכרזאום תי  העסקיים ואי ההגבלים ידינ  מירה עלש בדברה הרהצ

 
 לקמן:  ____, מצהיר בכתב כדפר ת"ז __________ _____ מסאני הח"מ _________

 

 כאמור לעיל.  ת שלי הםהוהזר תעודת פ שמי ומס .1
 

מגיש .2 בז  ירצה ת  אני  _ שם  ה  הת___________  חברת  מי    תחברשל    מכרזב"(  המציע ":  )להלןיד(  גא)שם 
הול  ן וניי שומרידומפ  םחי"מזה של  ה והתקנה, אספקשתיה, בדיקמי  של דיגום    ות שירמ, ל"עב   2010בים  אבי

 ."(מכרז)להלן: " 900/20 רזכמ, מספר )נושא ההתקשרות( ברהאיתור בורות ספיגה עבור הח
 

 ליו.  אגיד ומנהזו בשם הת הר ום על הצהתחך ל י מוסמנא .3
 

ודיני    1988-התשמ"ח  קיים,סהעם  יל ההגבחוק    ראותלהו   מטעמו לא פעלו בניגוד   י מ  הליו ו/או נ מו/או  יע  המצ .4
 : ך לא רק()א לל זה, ובכמכרז בם ר להצעת"(, בקשדיני ההגבלים העסקיים"לעיל: להלן ו)  ייםק סהעבלים ההג

 

  וו/או מנהלי   עציידי המטו על  הוחלזו    הצעהבשר מופיעים  כיב נוסף ארמכל  ות וכן  וי כמו/או ה המחירים   ▪
ע באופן  מטעמו  מי  ללצמאיו/או  ק  רסדה  ,תיעצוהתי   א,  אאו  מציע  עם    עצימ  עםאו    הז  מכרזבחר  שר 

 .  זה )למעט מציע במשותף( מכרזב לי אחרוטנציאפ
 

אדם    ו לידיעת כלבאופן כלשה  וובאזו לא ה צעה  עים בה אחר המופי  טאו כל פרמויות ו/המחירים ו/או הכ ▪
ות  ע הצעי הצל  ל אטנציו פויש ל  כל אדם או תאגיד אשרבפני    וא זה,    מכרזב  ת ע הצעוצי מ  אגיד אשראו ת

 .(תףבמשו עט מציע)למזה  מכרזב
 

כל  ויות ו/או  מ ם ו/או כאו מחיריבים בתיאום הצעות ו/יו ו/או מי מטעמו לא היו מעורו מנהל יע ו/אצמה ▪
חר  מציע א  יל יד וגשת עמהע להצעה  ובין בנוג  גע להצעתםזה, בין בנו  מכרזבשות  גו המ  בהצעות   אחר  פרט

ב  מכרזב ו/או  ב  רזמכ  עם   רבקש  שוק  חלוקתזה,  פעלו  ולא  המהווזה,  הגב אופן  הגות  או התנ ו/קי  סע ל  ה 
 ו. מאל ע אחדצבלא ניסו ל  זה, ו/או מכרזרת הגבלים העסקיים במסגאינה עולה בקנה אחד עם דיני הש

 

מציע  ר, או של  ציע אחמ  ה שלהצע   על  עהשפי סו ליעו ולא ניהשפ   מו לאי מטעו/או מנהליו  או מ/ ויע  המצ ▪
ציאלי אחר שלא  ע פוטנו למצי א   אחר  עצי מו למו/או לא גרל זה לא ניסו  ובכל,  הז  זמכרב  אחר,יאלי  פוטנצ

 זה.    רזמכבלהגיש הצעה 
 

ע או עם  ילשהוא עם מצן ודברים כ יד או    ת הסדרעקבו עשית בם לב ולא נומוגשת בתל המציע  הצעה זו ש ▪
 ותף(. יע במשצממעט זה )ל זרמכבלי יא נצמציע פוט

 

 ם:אימתה  קוםבמ vלסמן  יש .5
 

של רשות    ועד חתימת תצהיר זה תחת חקירהאים במלא נמצו  בדי ועו  ו ו/אעלי מניותיהליו ו/או ב יע, מנהמצ[    ]
 ; מכרז םשד לתיאוסקיים בחההגבלים הע

 

 רט: נא פן, אכ אם
 

_____ ____________ ______________________________________ _ ___________ __ _ 
 

מ  המציע,   ] ו/או]  עו/איו  ות מני  בעלי  נהליו  בובד ו  הורשעו  לא  השניםיו  עלביבע  תוונ האחר  ארבע  דיני    רות 
  ת ובעביר  ליליפ   מכרזומד כנגדם  עלוי ו א ת ול  כים ליה/ ת של תאומי מכרזיםההגבלים העסקיים, לרבות עבירו

 ; ולא
 _____________ __ ___________ _________ ______________________נא פרט: אם כן, א

 
            _______ __ _          ___________          __________ _    _____ ______ ____ 

 מת ה+ חותחתימ         ת.ז.  פרמס              שם                 תאריך                 
 
 ה תימאימות ח

 

ב  הנני מאשר  ע  ע הופי   ___________ם  יובזה כי  , במשרדי ב __ _ _____ ד ___"ו בפני    גב' /_, מר __________ __ 
ליו/ה  _____, ואחרי שהזהרתיו/ה כי ע ______ות ___ זהבעל תעודת    / אופן אישי  ___, המוכר/ת לי ב__________

האמ  את  יהלהצהיר  וכי  לעונשיציה/תהיה  ת  הקבופוי  אםעים  ם  כעי  לא  בחוק  אשה/תעשה  אישר/ה  נכונות    תן, 
 עליו.  וחתם/הל נ"התצהיר ה 

 
 

  __    ____________                                                      _____ _______ 
 ימה תח                                                                                               חותמת              
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 למכרז  'חנספח 

ור ית ואדי שומן ומפרי יםח"מזדיקת  תי בשירו שירותי דיגום מי שתיה ו/או ןמתן למת                          ' ם מסכהס
 בור החברה.ע םמכסיו יםופמג ,ספיגהבורות 

 
 2021______  ך ונחתם ב ________ ביום ___ בחודש _ שנער

 
 מ "בע 2010מי אביבים   בין:    

 514374099. .פח 
     6492806  יפו-יבאב-תל , 37לך  מאול הות שמשדר

 03-7736292פקס:   03-7736117 :פוןטל  
  "( רההחב" הלן:)ל  

 ד אחד מצ
 ______ ___________ _________     לבין: 

 ___________ . / ע.מ. _______ח.פ 
 ____ מרחוב _________________
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      "(הספק : ")להלן 

 י מצד שנ 
 
 

י  מפריד "ים ומזח   של קנה  אספקה והת,  הבדיקשירותי  ו/או    דיגום מי שתיה  שירותי בלת  קבת  ניינעו מ  ברה, והח הואיל 
 . זכה הספק במכרז בהתאם לפרק בו ,מכסיםו  מגופים, ספיגהדיקת בורות בו  וי, מיפראיתואו שירות /ו  ומןש

 
, יון הניס  ע,יד , הל הרקע המקצועיעב ל דין,  האישורים הנדרשים על פי כ   על כלהוא בב כי  והתחייהצהיר    והספק ילאווה

כל  אחר    ולמלא (,  הלןשירותים )כהגדרתם להאת    ק לחברהלספי  כד ם  רשית הנד יועקצות הממיומנ וה  כישוריםה
  ;כך על פי כל דין לשםהתנאים הנדרשים 

 
  תקנה שלה, אספקה והבדיק  ו/או שירותי   שתיה   ום מיי דיג שירותלקבל    , מעוניינת החברהקהספ ועל סמך מצגי   ילהואו

שירותים    הרלחב  קניהעמתחייב ל  קפוהס   הספקת  צעומ אבספיגה    רותי שומן וניהול ואיתור בויד פרזח"ים וממ
   ה;כם זתנאי הסהוראות ומאי ובהתאם לקבלן עצהכל כ ,להלן(ם הגדרת)כ

 
שהסכם    מכרזההמסמכי  סכם זה וב ותים כמפורט בהת השר תנאי קבל   ת אסדיר  לה  ניםמעוניי   והספקוהחברה   לוהואי

 ורף להם;זה מצ
 

 
 :  קמןכדל םיין הצדדה בנהוצהר והות ,לפיכך הוסכם

 
 אמבו

 ממנו. נפרד  יתלק בלח  הוויםרות הצדדים מהצוה  זה המבוא להסכם .1

 .םההסכ נותפרשוהן לא תשמשנה לצורך   ת בלבדוחיון לנזה הינ  כותרות הסעיפים בהסכם .2

 

 כללי  .3

 . של ההסכםנפרד בלתי וים חלק אליו מהואו שיצורפו   חים המצורפיםוהנספ מכרזהסמכי הסכם, מא ל בוהמ 3.1
 
 

 :  םחיפסנרשימת ה
 

 הזוכה(   הסכם עםחתימה על ה לפני ה   ימולא)  תעריף   -     1  פחנס
 . הספק ביטוחי אישור   -     2נספח  
   גוד ענייניםדר ני מידע והיע ת, אבטחודיותכתב התחייבות לשמירת ס   -     3  נספח

 
 
 

 להיפך.ע וכן ים משמ לשון יחיד אף ברבכם בבהס כל האמור  3.2
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 הגדרות:  3.3

 
 
 

 

  " העבודה"או /ו "רותיהש"

 "דותובהע" או/ו

 

 

יר  י הע ברחב דיגום מי שתיהשירותי  - 1בפרק ז: כרספק במזכרה ה בהתאם לפרק בו   ח  

י  פרידמת  יק בדו  םיח"מז, אספקה והתקנה של  הקבדי  שירות  -  2  קרפב.  תל אביב יפו

העברחב   שומן יפוי  אביב  תל  בפרק  יר  מ   –  3.  איתור,  ובדישירות  בוריפוי  ות  קת 

 .  יפו יבאב  ניקוז ברחבי העיר תלותשתיות מים, ביוב ו מכסים ומגופים גה,ספי

 "פקהס"

 

 ם. מוסמכיחיו היושל ציגיו, עובדיונת  בובהסכם זה לר חברהעם ה  המתקשר

 

 " נציג החברה"

 

 

  ת מחלקת רישוית ו/או מנהליותשת  קתחלמ ו מנהלאמים ו/כות האימחלקת מנהלת 

 החברה   מטעם גדרי שיו ע גורם מקצוו/או כל 

 " רכש נת הזמ"

 

 חברה.ב יםוסמכ המם על ידי הגורמי  הזמנה לביצוע החתומה

 

 

 " ההחבר"או  "מי אביבים"

 

 מ. בע" 2010ם ביבימי א

 

 

 "תכוהרשויות המוסמ"

 

 

 בכל עת. ק וחוין  גדר על פי ד כל גורם שמו

 

 "גח" / "תשב"

 

 

 מועד( ה  ל וימי חלל  )לא כוסיומו  כניסת שבת וחג ועדלפני ה שע

 

 " הליל"

 

 6:00ועד   21:00עה ל מהשהח

 

 ם עבודה רגיל"יו"

 

 17:00עד  8:00עות בין הש  ה'  –מים א' י

 12:00עד   8:00ות השעין ו' בום י

 
ו ו/א" "מערכת התפעול 

 "מפ"ל"

 

, פקודות  הכספים את תחומי הרכש, ההמנהלת בתוכ   החברה ערכת התפעול שלמ

 ברה. של הח יוד, מלאי וצנכסים העבודה וניהול
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 ותרהשי .4

 להלן:   גדרשיו  כפיורה ב חי הם לצורכ בהתאאת השירותים  יעניק לחברה הספק 4.1

 ל:הכול החברה ור עב יהיגום מי שתשירות של ד - 1ור פרק  עב 4.1.1

   .על ידי החברה מעת לעתסרו ימשידיגום פי תכנית ם ל מידגימות  ועיצב 4.1.1.1

   .של לקוחותניות בהתאם לפ דגימות מים  יצועב 4.1.1.2

אל   תהעבר 4.1.1.3 הבריאומש  הדגימות  יש  לחב  ןשעימלמעבדות  ו/או  ת  רד    חענופל  ותהתקשררה 
 ם. תוצאות דיגו

 רה. של החבקצועי המ  ורםגהל  א דה והעברתם תוצאות המעבובקרה על קבלת  פיקוח 4.1.1.4

 . בלבד דיקות המעבדה יהיו על חשבון החברהכי התשלום בגין בר מובה 4.1.1.5

 

פרעב 4.1.2 והתקנה שלא  ה,בדיק שירות    –  2ק  ור  /  "חימז   ספקה  עויש,  שומן  מפרידים  ע"י   בדיםבוצעו 

 הכולל: ,ותחת הנדסאי לפברמ

 וע ומז"חים לכתובת  בדיקות מפרידי שומן/תאי שיק 4.1.2.1

 שו את  גי מן בעסקים אשר ה ומפריד שובדיקת שטח של מז"חים  4.1.2.1.1
   במשרדי החברה. התוכניות

   שותי דרימז"ח עפ" תתקינו שנתיים בדברם ריווידוא קבלת איש 4.1.2.1.2
 משרד הבריאות. 

 ול  מתקנים לטיפ /קועפריד שומן/תאי שימלהתקנת  היתריםבדיקת  4.1.2.1.3
 ן היתר תכלול הבדיקה:. ביקודם

 . בבית העסק, בדיקת המתקנים ואישורם ביקור 4.1.2.1.3.1

ומהגש 4.1.2.1.3.2 דוחות  תות  מהשטח,  מתכנית    או  התאמההשוואת  ך  מצאים  יון  וצחריגה 
 גשתן לחברה. וה קיימת התכנית ה  ג טוט ע"באמצעות שר נישוההחריגה או  

 בין היתר:לול ה תכ קבדי. המעת לעתחברה על ידי ה  שימסרו תפי רשימוים על בדיקת מז"ח 4.1.2.2

 יציאה לכתובת  4.1.2.2.1

 ומו של מז"ח בעסק קת קיומו של עסק ושל קיבדי 4.1.2.2.2

 סק מוסמך למז"ח בע  מו של אישור מתקיןבדיקת קיו 4.1.2.2.3

   קינות המז"חת ברדבל אישור שנתי ש  בדיקת קיומו 4.1.2.2.4

 ה בתום הבדיקות חבר זים לדוחות מרכ הגשת 4.1.2.2.5

 

 :, הכולללעת מעת חברהשיימסרו לשימות על פי ר ידי שומןרמתקני מפבדיקת שירות  4.1.2.3

 ת יציאה לכתוב 4.1.2.3.1

 תיו דלו ומידות קיומו של מפריד השומן בעסק, מיקומו, גובדיק 4.1.2.3.2

 לווים וכיו"ב(  נ  כיורים, מתקניםם אליו )תעלות, בדיקת המחוברי 4.1.2.3.3

 ן מו ריד הש ת תחזוקת מפיקבד 4.1.2.3.4

 " ןי "איגוד למתקנ   פינוי ואישור על פינוי על  קבלותבדיקת  4.1.2.3.5

 העסק פינוי לפי גודל   תדירות 4.1.2.3.6

 ות זים לחברה בתום הבדיקמרכ וחותד הגשת 4.1.2.3.7

 

 :ן אושרה ע"י החברהק שתוכניתבדיקת מפרידי שומן/תאי שיקוע בבתי עסרות שי 4.1.2.4

 ל עלבית העסק בפו  תההמאושרת והתאמ בדיקת התוכנית 4.1.2.4.1

מ 4.1.2.4.2 התאמת  הבדיקת  מיקוו ש פריד  גמן,  והחיבורים  ודל מו,  מידותיו  בשאו,  בהתאם ליו    טח 
 המאושרת. לתוכנית 

 התכנית המאושרת.ע"ג  קון  וי, תיבמקרה של שינ 4.1.2.4.3

 מרכזים לחברה בתום הבדיקות  תהגשת דוחו 4.1.2.4.4

 

נים יש  פריטיםיחליף הספק , של החברההבלעדי ה ובהתאם לשיקול דעת שכל שיידרכ 4.1.2.5
 ףהתערי  פי עללמניעת זרימה חוזרת  יםחדש פריטיםספק ויתקין יו מותקנים באתרש

 .בהסכם
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  התקנת מז"ח חדשבהם נדרשת במקומות  צנרת עבודות מסגרות וריתוך ייב לבצעהספק מתח 4.1.2.6
ביצוע .  יעודיאו כאשר יש מחברים ומקום ישל מז"ח קיים  תיקון ו/או החלפה בדובר מולא 

 בהוראת הגורם המקצועי. לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ום בהתא  ה יהית הנ"ל השירו

 קבלן אתל לספק, דעתה הבלעדיקול שיל  םובהתא יבתחיך לא  א  חברה תהא רשאיתה 4.1.2.7
  .ו/או לאחסן את הפריטים לאסוףפק יהיה על הסרה כזה במקהנדרשים להתקנה.   הפריטים

 

ביוב וניקוז  מים,ותשתיות  םמגופיו, מכסים בורות ספיגה בדיקת, מיפוי ווראית ירותש  - 3  עבור פרק 4.1.3

 :הכולל וברחבי העיר תל אביב יפ

 י  "לפי רשימה שהוכנה ע ה פיגבורות ס ת של  תיות נקודוע בדיקביצו 4.1.3.1.1
לו במהלך תקופת  קבקראיות חדשות שיתאובות  וגם של כת  הר ידי החבשבוצע מראש ותועבר על  סקר  

 . ההתקשרות

 א  )לעיתים לל בורות ספיגה ואיתור מגופים  , מכסיםשל ות מות כתובאי 4.1.3.1.2
 ל  ן חזרה למקום בשתכ תים בעל העסקה ו/או כתובת ספציפית(. ש
 טית. רביוב הפ ערכת הה לבורות, פתיחת מכסים של מגישיעדר ה

 מהלך  ו באקראיות חדשות שיתקבל  בותשל כתו נקודתיותבדיקות   4.1.3.1.3
 החברהתקופת ההתקשרות ע"י 

בור  תור  יא 4.1.3.1.4 רקבהספיג מקום  מיםאו  / ו  מגופים/מכסים /ה/בור  תשתית  בכל    וניקוז יוב  , 
 , אם קיימים. אחרים

והצגת   4.1.3.1.5 בורמיפוי  מיקום  קיספי  תרשים  רקבגה    יםבמגרש  לרבות  מגופים/כסיםמ/ים/בור 
  ר קובץמסוו/או י ברה  של הח  ,מפ"ל(GIS)  בוהמחש   נים במערכתהנתוזין את  יהספק  ם.  יטיפר

   של החברה. עדי עתה הבלשיקול דכל בהתאם לטעינה, הלכן  מויקומים עם המ

 .ערכת הביוב העירונית הקרובה ביותר לשטחום מ ור מיקאית 4.1.3.1.6

 חברה,  ת, תוך מתן המלצה לרשת העירוני בור ללחי בדיקת היתכנות 4.1.3.1.7
 מצאים בשטח. מה  עפ"י

 ר  בעבאות חיבור ו הורן התקבלל בכתובות בה חברות בפוע בדיקת הת  4.1.3.1.8
 י החברה לספק. ר ע"ימסידע יהמ  .ע"י החברה

 
בסעיף  רטים  נם מפו, שאינשוא ההסכם  נוספים  יםירותש ספק  , אך לא חייבת להזמין מהה תהא רשאיתהחבר 4.2

דיגום,  לרבות    , ללעי  4 ושירותאיותים  שירשירותי  ונזילות  תשתיות  צנרהתקנ י  תור  של  צנרת  ה  ואביזרי  ת 
 די. לעדעת הב שיקול ולפי   ברהחה  בהתאם לצורך, מחיר ומו"מלאחר קבלת הצעת ו

 

 .מטעמו ו/או מיה  עי בחברגורם המקצוהל רק מול עפי  הספק 4.3

 

, בתוספת  מדובר בנושא דחוף  אםים, אלא  ק סימי ע  2ה עד  עניתפק  לסבחברה  ם המקצועי  הגורשל  כל פנייה   4.4
יום  ב   צדדיםל ידי הסוכם עים שיח הזמנובהתאם לל  באופן מיידי   , ותטופל ההסכם  בתעריף שנקבע  תשלום  

 קשרות. לת ההתהתח

 
 ירות ע את הששיבצ קפ מהסאדם ה כוחמ שותדרי 4.5

 

  ודותבשל העין ושוטף  תקוע  רש לביצ נדל  תאםבהמיומנים    עובדיםודה  קצה לצורך ביצוע העבי  הספק 4.5.1
הזמנים בלוחות  עמידה  כי    .לצורך  בדי  עובמובהר  לצורך  יתניידו  ברכבים  הספק  משימותיהן  יצוע 

אחרא החברה  ואין  הספק  ל ימטעם  ביצ  יםרכבהספק    לעובדיספק  ת  משימולצורך  מבלי    .תיהןוע 
  ת הצורךידבמ  די הספק בלעושר  לאפך לא חייבת  רשאית אבסעיף זה, החברה תהא  רוע מהאמור  לג

החברה   בהתאםו של  דעת הבלעדי  של  שימוש  לשיקול  רכב  ביצוע משימותיהן    החברה  בכלי  לצורך 
 חברה.ה רה שלבתעבו בטיחותהקצין  יעל יד  לכך הסכם זה ובלבד שעברו הסמכה בקשר ל

 

את  יתאי  ספקה 4.5.2 לעמום  צוותיהם  מנת  על  העבודות  ולעומס  בכל  לקצב  שיד  הזמנים  קבעו  לוחות 
פיצוי כספי    כל תשלום נוסף ו/אולא ישולם לקבלן  ובהר בזאת שמ  ברה.החדרישות  ל  תאםבה   יצועלב

 .העובדים בכל עבודהכמות  הגדלתבגין  

 

ן בכל עת,  יעל פי דרשים  ורים הנדונות והאיש לי כל הרישיים ובע , מיומנ םיהיו אחראי  הספקעובדי    4.5.3
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 טחוני. ללא עבר פלילי ו/או בי

 

תשלום כל  לדין, לרבות,  ת ההסכם בהתאם  ר במסג  ים על ידו סק מועובדים שת כל הע יעסיק א  הספק 4.5.4
 סוציאליים והשכר על פי דין בכל עת.  התנאים ה

 

הה 4.5.5 תקופות  כל  במהלך  רשאית  תהא  לתהחברה  א קשרות  ובחור  העובדים  העבוד ת  ה  מנהל 
עלשמועסק החלפתם  קהספ ידי    ים  את  ולבקש  השירות  ידי    במסגרת  לש  הספקעל  יקול  בהתאם 

 די. תה הבלעדע
 

רו שום קשר ו/או מגע שלא לצורך  ו באדיבות ובכבוד לתושבי העיר וצדי ג', ולא יצגינה   קהספעובדי   4.5.6
העבודות.   במסגרת  ב  הספקעימם  לעדכן  אתכ מתחייב  עת  סוגיה    המנהל  ל  מגע  בכל  עם  בנושא 

 אחר. צד ג' ו ם ו/אתושבי

 

ניתן    הספק 4.5.7 בכל עת    לפוניקשר טרות  שיי היו נותנ כל עובדועם    עמולאתרו וליצור  יהיה  מתחייב כי 
 . רוםיזמני ח ו חול, שבתות, חגים, ימי שבתון, ימי שביתהבימי  )יום/לילה( ובכל שעה לאורך היממה

 

 ביממה. שעות 24משך  ודות בצוע העביזמין לב יהיה  הספק 4.5.8
 

רה.  ות מהחבהתראות והודע  ות, לקבל לצלם תמונבעל יכולת  חכם  סלולרי    טלפון   ו אשיי  ק הספובדי  ע 4.5.9
נות ככול שיידרש  ולשלוח לחברה  עדכונים תמו  של חב' מי אביבים  רששת הקלהתחבר לר  קהספ על  

   במסגרת  העבודה .
 

ונות שיסופקו  שיי באמצעות ר "ל(  )מפ  ברההח  של  ת התפעולמערכ  עםיעבדו    עובדיומתחייב כי    הספק 4.5.10
ממשק  ל  (וכו'  לטטאב  ,סלולרימכשור מתאים )ו  לספק לעובדי  . הספק יהיה אחראיהחברה  ידיעל  לו  

התפעולע מערכת  מצ  ם  אינטהכולל  אינטרנטיתגרלית  למה  ש   ותקשורת  זמן  כל  במשך  ויוודא 
  , ר כשומערכת התפעול והמ  ודה עםאופן העבעל  יפה ויסודית  הדרכה מק  עברוההתקשרות העובדים  

דמים  רים מוק ע העבודות, הצורך באישו והמידע אותם יש לעדכן בעת ביצו  הנתונים  ת לדבות הקלר
ת, לרבות לעניין חובת  בכלל ההנחיות וההוראות באשר לאופן ביצוע העבודולות, וחלק מהפעויצוע לב

 ודות. יום ביצוע העבעם סת  הודעות הצרכנים ולעניין חובת השארמסירת ההודעות המוקדמות ל

 

הקפ י  הספק ובדי  ע 4.5.11 על  נעלייידו  לרבות  ומסודרת  נקייה  המופעה  ובטיחותיות  סגורות          תאימות ם 
 .החברהני שירות מטעם רוך וחולצה / אפודה המזהה אותם באופן ברור כנותמכנס אהעבודה,  לאופי

 

ם  וש  הספק  עם שםממותגות    צותולבחה ובודבבגדי ע מתחייב לצייד את עובדיו מבצעי השרות    הספק 4.5.12
מס'  ד,  שם העובג אשר כיתובו יכלול את  , ובתשירות ללא הפסקה"י אביבים  מ"  ו שלהלוגההחברה ו

המיתוג  ו  ,ם( גודל ועיצוב התגיצוין כי הוא עובד בשירות החברה )מי אביביג בו גבי התתמונה על ות.ז 
 הביגוד יאושרו מראש ע"י החברה. על 

 
לספחיימת  הספק 4.5.13 מטעמולכל  ק  ב  הס   העובדים  אתמכוח  זה  צכ  כם  המגןל  בטיחותי    יוד  והציוד 

לה  בהתאם  הבהנדרש  לכללי  דין,  כל  ה וראות  ולהמקובליםטיחות  הרש,  הנחיות  מוסמכות  ויות 
מתאימים, לרבות נעלי עבודה בטיחותיות, בגדי עבודה  ו/או של החברה    הספקוממונה הבטיחות של  
חיו וכל הפועלים  דיו, שולעובכי  יוודא    וכי הוא  לעבודה בגובה,ישי  א  מגן,  יודאוזניות, כובעי מגן, צ

 . וד המגןשים בצירכה מתאימה וכי הם משתממטעמו קיבלו הד
 

אשר למשמעות תפקידם  ב  הספקיעברו הדרכה יסודית על ידי    הספקעובדי    -  הספק  רכת עובדיהד 4.5.14
מטעם   שירות  ויו  החברהכנותני  התושבים,  עם  במגע  ובסבלנות  באדיג  לנהו  נחוהבאים  עם  בות 

ים  ים חילוקי דעות או מוטחאים במגע, גם במקרים בהם מתעורר ימם הם בם עהתושבית ווהלקוח 
רר עקב  כל אירוע של עימות עם צרכן ו/או תושב המתעו  .וםמק ותו  אב  עבודתם ל אשר  טענות בבהם  

ובין אם בכל  ובהטחת דברים  בין אם מדובר בהרמת קול  ידווח  ג אחרירוע ח אי  ביצוע העבודות,  ר 
למ  באופן  כ מידי  לן,  נהל. כמו  דו"ח אירוע  דיווח הראשוני, באחריות מנהל העבמקביל  בודה להכין 

 ו ותפקידיהם וכן נסיבות המקרה. רבים ברוע, המעום האיאת מיקוהמציין 

 
כלי  עם  בוד  לע  לספק בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לאפשר  ואך לא מחויבת  החברה תהא רשאית   4.5.15

 .של החברהרכב 
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   רכב ילכ 4.6

(   'כוו  אופנועים   מסחרי, פרטי, קטנועים,  וגים שונים)רכבמס רכב    יקבלן יפעיל כלת הבמסגרת השירו 4.6.1
לצרכי תאובה ביצוע  לצוו  ם  ע  העבודותרך  ויעילה  מהירה  מיטבית,  תחילת  .  החברהבור  בצורה  עם 

הקבלן   ימסור  השליטה  עבודתו  מרכז  הוהגור  והבקרה למנהל  בחברהמם  רשימ  קצועי  כליאת    ת 
ויעדכן   ומספרם  הרכב  לגב הרכב  בכלי  שינוי  כל  לי  אותו  נשוא המשמשים  עבודות  ביצוע    צורך 

 . ההסכם

רכ 4.6.2 כלי  כל  החברה  הקבלן  בשירות  ת  עבודושיבצעו  ב  על  אביבעבור  תל  העיר  י  בתחומי  ירשם  יפו 
די  יר על  יאושלוט  השיוב וסוג  ום, עיצגודל, מיק  -  בתוספת לוגו של מי אביבים  "שירות מי אביבים"ב

 החברה. 
 

  בזמן אמת   איתור מיקוםן ציוד איתור עם יכולת  החברה יותק שמבצע עבודות עבור  ור  כאמ רכב  בכל   4.6.3
(on-line)  וולת  כ וי עתמעצפייה  בכל  החברה  של  ו/או  ליפא   :באמצעות  קב  למערכת    קממשקציה 

 .המחשוב של החברה

כל 4.6.4 ישולם  שלא  עבור  מובהר  נוסף  ע   תשלום  המיתוג  והמעקב ויכול  הרכביםל  התקנת  האיתור    ת 
 לדרישות החברה. בהתאם 

 

 שירותביצוע ה לבות הספק ייהתח .5

למלא התחייבויותיו  ו  תקשר בהסכם זהו אחרת להם ו/א או הסכ/דין ו  מכחין כל מניעה  א ייב שהספק מתח  5.1
כח  תיו מויולמחויב ירה ו/או בניגוד עניינים  או תעמוד בסת/דת וומי כל מחויבות אחרת שלו אינה ע , וכ ל פיוע

 עי בחברה. המקצו לגורםופן מיידי כך בא להודיע על  ליו, ע ניגוד ענייניםל כל שיש לספק חששכ .זהם כהס

 
הימתחיי  ספקה 5.2 כי  ניבע   נוב  ידע,  והרשאה  יכהשכלה,  סיון,  ל  מקצועית  ההסכם.  ולת  נשוא  השירות  למתן 

בהסכם    םעיבוהק  תנאיםפ"י ה , ע ההסכם  נשוא  םהשירותיין למתן כל  בעל הרשאה כד  הינוי  מתחייב כ  הספק
 . י דיןעפ" רים הנדרשים והאישו, ההיתרים תיונו הרישל  שרות בעל כהתקת ה ויהיה בכל תקופ וכי הינו

 

להעניק  חיימתהספק   5.3 במיומ ב  השירות  במואת  במקצועיות,  ויפעל  נות,  וביושר  בנאמנות  במסירות,  מחיות, 
 של  החברה.  על האינטרסים מירהלש

 

בהת רויהשאת  לספק    הספק מתחייב  5.4 ה   מכרזה   ינאלתם  את  ולולתנאי  ונספחיו  ה  אותהור הסכם  דין,  כל  כל 
 רה.של החבלא עות רצונה המולשבי  ה מקצועית גבוההברמ

 
ל מת  פקהס 5.5 כי  מחייב  יאוחר  הודעתימ  7  -א  מסירת  מיום  הזכ  ים  על  התארגנותו  יהחברה  את  יסיים  יה, 

 המלא של החברה. הונ רצת ולשביע מלא  ופןרות בא היה ערוך ומוכן לביצוע השיכן ו השירות  יצועלב

 

,  םההסכ  א וות נשר יע השיצו לב  אחראיםו  ם מיומנירות  יש   נותני  ם/עובדי  הינו מעסיקכי  כך  מתחייב ל  הספק 5.6
 . שמקצועי של החברה מראעל ידי הגורם ה שאושרו

 
יו  אושר על ידי החברהאשר    העובד 5.7 אש  בכתב ומר   אם זה אושר על ידי החברה  ידי הספק אלא   ף על חללא 

 סיון דומה. ינ ע ול ידע בעובד ב

 

ם את  חברה לסייתהא רשאית ה   החברה   ישור החברה מראשללא א   וצעד המ עובת הף אמידה והספק יחליב 5.8
 . דישיקול דעתה הבלעת בהתאם לתקשרוהה

 

  לא בהסכמת החברה רות אייצוע הש את ב ר  רות בעצמו ולא להעביר לעסק אחיאת השצע  יב לבמתחיהספק   5.9
ומר בין    מובהר אש.בכתב  כ צדדיהבזאת  בים  אין בהעברת  לעסקיצוע השי  כאח   רות  מלגר  דיר  ו  אחריות וע 

של   הלביצו  הספקהמלאה  של  הנאות  או  ישע  ארות  מ  קהספת  לפטור  החבמאיזה  כלפי  עפ"י  ר חיוביו  ה 
 ההסכם. 

 

זאת  קבעו איתו בהסכם. מובהר ברות/מחירים שייהש  ותלבצע את השירות בהתאם לקטגורי תחייב  ק מהספ 5.10
י תששלא  כל  ע לשולם  שירות   בורום  נקב /קטגוריות  שלא  ו/ בהסעו  מחירים  שלכם  אושראו  מראש  א  ו 

 .ל החברההמכרזים שעל ידי ועדת להסכם להכנסתם  
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מתחי ה 5.11 כייספק  הספק    ב  החבנציג  ע"י  ישייבחר  הח  לווהרה  אורך  את  לכל  השירותיםברה  י  ושינכל  ,  מתן 

 .  ברהבח ועיצהמק םהגור ל ומראש ש הספק מחייב את אישור בכתב בנציג מטעם 
 
ודה  תכנית העבובהתאם ל  ברהבח צועילגורם המק הספקדו בין יוגנים שמת זוחויינתנו בהתאם לל השירותים  5.12

    בלעדי.תו הל דעובהתאם לשיקו ה  בחבר רם המקצועיוהגל ידי  גדר עשתו
 
 

טיפול    חברה(, לשםלעדי של הדעתה הב  שיקולחירום )לפי  י  ה דחופה במקר ריאמתחייב להיות זמין לק  הספק 5.13
 תי צפויות.בלת וובבעיות קריטי

 

 דרש., ככל שיי ובלותודה המקרות גם מעבר לשעות העבחייב לספק את השימת  קספה 5.14
 

בקשתפעל   ברההח בישיבות עילפ חלק  ולקחת תתףשלה תחייבמ ספקה 5.15 ב  י  ו/אונציגה  החברה   משרדי 
 לככ ם,הגורמים הנדרשי כל םת תוצרים עו לשם הצגו/א טפותשו קבייעוץ, מע ת שופגי ולקיים םלה מחוצה

ס  בסייהא על  המפגשים    קיום  ם בעבורדרישת החברה. התשלו פיל או/ו השירותים פקתס א לצורך שיידרש
 .להסכם 1כנספח   ףבתערי  ורט להלןפשעתי וכמ 

 
 .החברה יתהנחי פי על לו שהוגדרו רהחבנוספים של ה  ציםעעם יו  מלא פעולה לעבוד בשיתוף  מתחייב ספקה 5.16

 

השי מתח  ספקה 5.17 את  לבצע  החברהבהתארות  ייב  להזמנות  שיקולת שר  א,  ם  לפי  של    היינה  הבלעדי  דעתה 
 שהיא.  רותיכל כמות ש מהספקבת להזמין י החברה חיאין  כי אתבז מוסכםפק הסר סלמען   .החברה

 

תנו  י שאלה ינחברה, כפה אות  הנחיות והור,  יפות לדרישותבכפובהתאם  השירותים  תחייב לבצע את  מ  הספק 5.18
   ו.על כל פעולותי לו דווח  וי מקצועי בחברה הרם ו לגיהיה כפוף הספק  תים במסגרת מתן השירו .תמעת לע

 

דע רלוונטי  כל מי  הדי החבריעביר לי   ,הסכםהת השירות נשוא  אק מטעמו  המעני  גורםל  כחייב כי  מת  פקהס 5.19
 השירותים. וע  הנודע לו במסגרת ביצ

 

האכי    תחייבמ  קהספ 5.20 כל  המנברשותו  הארמצעים  והמשרוגהליים,  הנדרשיניים    השירותיםלמתן    םדיים 
 . מלא  ופןבא

 

 ה. למי מעובדי החברובת הנאה  כל ט  או לתת,לקבל כים  ו נתן, או הסיבל א מעולם לא קיב כי מתחי הספק 5.21

 
 לביצוע השירות נשוא ההסכם.  הנדרשיםהספק מתחייב כי הוא בעל כל האמצעים, הכלים, המכשור והציוד  5.22

 

 

  :ותר מהאירועים הבאיםו י בקרות אחד את, , ללא צורך בהודעה מוקדמה לאלתרהסכם זת לבטל יהחברה רשא  .6

  

 ר הגשתה.ם לאחיו 30  הוסרה  ק וזו לאו ו פירלפשיטת רגל אעה תבי הספק נגד  אם תוגש 6.1

 במקרה של חדלות פירעון. ושיו אול לטובת ננהנכסים או מ כונס לספק  קרה ונתמנהבמ 6.2

 יש עמה קלון. עבירה שואשם בי  מטעמו פק ו/או מי שהס במקרה 6.3

 זה.  השירותים המפורטים בהסכם את לספק לחברה ספק מהאם נבצר  6.4

 רה. ההפעד ום ממוי  14תוך  ההפרהולא תיקן את זה כם הס הספקפר אם ה 6.5

 
ספ הסר  לחבר ב  מוסכםק,  למען  כי  הזזאת  שמורה  פרכו ה  לבצע  שות  השיטים  של  באמצ   רותינים  ו/או  ות  עבעצמה 

 לנכון.  שהחברה תמצאל כפי והכעת   יקו בכלס ולהפאחרים 
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 ת ההסכםתקופ .7

 

מיום      7.1 היא   ההסכם  שנהש  לתקופה)  ___________תקופת  :  ן)להל   ____ ________  וםלי   דעו   (ל 
  (.הראשונה"ות ת ההתקשרקופ"ת

 
ספות  נו  ופותההתקשרות הראשונה בתקופה אחת או במספר תקקופת  ת אתה להאריך א האופצי לחברה תה

 מיטביים.  אים זהים או פציות בהסכם( בתנשו כל האוידה וימומשנים במ  5ל )סך הכ
  

  דעה בכתב בהוה שהיא,  סיב מכל  ומועד    בכלו,  את ביצועסיק  להפו/או    ל הסכם זהרשאית לבט  החברה תהא    7.2
טרם  עה שבוצלתמורה בעבור עבודה   הספקיהיה זכאי   ,כזהמקרה ב  ימים מראש. 30לפחות  לספק שתימסר  

 עו. פסקת ביצוהסכם ו/או היטול הב
 

של  ס    7.3 הלכב  הספקירוב  מימוש  את  ההסכםד  כהפרת  ייחשב  ו   אופציה  דבר  וילכל  אתעניין,  ברה  הח  זכה 
 ן. כל די פי-עלבסעדים   וכןזה,  בהסכם  עיםקבובסעדים ה

 
 . המהחברום תשל  זכות לפיצוי אולספק ל סיבה שהיא לא יקנו  זה מכ  םו פקיעת הסכשרות ו/א סיום ההתק .8
 

 

 התמורה  .9

 

  יןם בכתב ב ר כפי שיוסכיף בהסכם או תשלום אחתער   -1נספח  ע בפי שיקב כ  ירות הינו הש תשלום עבור  ה 9.1
ירות   שקיפות עבור העל העלויות הישירות והבתוכו את כ  ומכיל  פיוסוע  והינו קבק  ספל   רהבחבי  המקצועהגורם  

 . "(התמורהלהלן: ")

 
לבתהיה  לספק    םלו תששהתמורה   9.2 עבמחהתאם  בהסכם  שנקבע  השיריר  קטגוריית  בור  ותוכפל  כמות  ות 

לא    .מוו/או מי מטעבחברה  צועי  המק  הגורםיד  על  חה לספק  נשלוקש בהזמנת הרכש שכמב  ה בפועלוצעשב
 הגורם המקצועי בחברה.  י על יד שכהזמנת ר צעותמ אשלא אושרו לביצוע ב שירותיםבור שלום עת כל תןניי

 
 

על    ט עבור השירות שבוצע ון מפור שב ח  הספק יגיש  ים  ני פרט תמורה  בהסדרי    יקבעי שיאו כפ  דשכל חו  בתום 9.3
  37שאול המלך  ת  ושדר  ,ספיםחלקת כמ  -מ"בע  2010אביבים    לחברת מיחשבונית מס ערוכה כדין    ןידו, וכ
  רשאית לדרוש מ תהא  " בע  2010ביבים  מי א. חברת  מע" ב  2010  לדרישות חברת מי אביביםם  בהתאת"א,  

 .חברהה ידי-על פורמט אחר שיידרש  כלאו מדיה מגנטית, חשבוניות על גבי ההגיש את ל  הספקמ
 

 רוט הבא:יית המס תכלול את הפ נ חשבו

 ; ביצוע העבודהיך תאר 9.3.1

 ;הבוצע ש ודההעבור  אית 9.3.2

 ;כםלהס  1יפים הנקובים בנספח בהתאם לתער  העבודה מחיר  9.3.3

    טעם החברה.הגורם המזמין מ ידי-לע ום יצוע חתב ח "דו 9.3.4
 

 . אם לכל תקבולהתמס ב פיק חשבונית ויהתשלומים  ב של יינהל תחש הספק
 
 

 . 2017-ק מוסר תשלום לספקים, תשע"זבהתאם לחו - תנאי תשלום 9.4

 
 . הספקטלת על  בחברה, מו  הנו כהנ לכתובתונית  ת החשב האחריות להגש 9.5

 

 החברה בכל עת. חיות תאם להנה ת בבוניויובהר, כי הספק יגיש חש 9.6

את  פק  הס  ור,מהאמ   לגרועמבלי   באמצהחיגיש  גם  הספקשבוניות  "פורטל  בהתאם  ם"  יעות  החברה  של 
הח עת.  להוראות  בכל  בברה  מתבצעת  למערכת  קישוהכניסה  הקעזרת  איש  וזיהוי  מטער  הספשר  ק  ם 

פלבק  כת,במער חד  קוד  והזדהותת  ש  עמי  והטענה  והקלדה  נתו באמצעותו  בה ני  ל  לתנאי  התאם  חשבון 
 .פקרה לסשאוש ההסכם וההזמנה
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אהשירות    ורעב תמורה  הך  ס 9.7 הסופיתמהווה  התמורה  עבור  המ  ,ת  והמלאה  השיוחלטת  וכל  רותים  מתן 
הוצאה הכרוכיםעב ו/או  ולאהםב  ודה  גו/א  מהספק תשמע    ,  כל  א ו  כל טענה  ומיעור  חר הקש ורם  באשר  , 

 . תהשירותמורה האמורה עבור  למעבר נוספת  המור שה לתזו ו/או כל טענה ו/או דרי לתמורה

 
 . ןלקב י הדשבוצעה על י ר כל עבודהשים עבוחוד 12ות  ות של לפחלים אחריכול  ףעריבתרים המחי 9.8

 
פיים )למעט  סווקבועים  ם  ירימח  םנהי   הזוכה  הספקעם    ם ההסכמסגרת  ות בעבוד ור ביצוע העב  מחיריםה 9.9

למדד   אהצמדה  בתוכם  הכוללים  הבנייה(  כ תשומות  הויהעלו  לת  לביישירת  והעקיפות  השירות צוות  ע 
כל תבולר בצוודה שתעבהכולת  ת  בוכות הכרצאהו  לולוכרה  צון החברלשביעות  ית  מיטברה  ידרש  כך,  ות 

ר  מכשוכלים,  בש  ושימספקה ואחומרים,  ת  והתקנ  ים, אספקהעובד,  רכביםים,  אספקת עובד  זה,ל  ובכל
  לל כו,  הום העבודבסירוק  לה פיהוב  שינוע  ה,הרכבה,  נהתק:  לרבותבודות,  העע  וצילב  הנדרש  ציודכל הו

,  יד נין  טלפואספקת  ,  טיחותוהסדרי ב  דהפקת בגדי עבואס  כב,כלי ר  ילוטש  ,חגיםובתות  , שתודה בלילעבו
אדםכ נסיגה,  ח  דוחות,  אחזקתשת  חםירכב  עות,  שניו ,  דוחות,  ה  ,העבודעות  ת,  לפגישוגשת  ת  הגעה 

והדפ צילום  החברה  מסמכיבמשרדי  ז  עמידה  ,םסת  במנבלוחות  ועמידה  דין פ  ע"  הדרישות  כל ים    כל 
כל    ולםא ישאליהם ל  ומעבר   ברהצון החיעות רשבל   כםסהוהפרט הטכני,  המרישות ותנאי  לכל ד   בהתאםו

  נוסף.ום תשל
 

 .  סכםהל  םלתעריפים  יפים לסע התאב  השירות רק  את יבצע  קבלןה 9.10

 
  רשו לביצועשידאו פריטים הקשורים לכך  ו  נלוות ל   הכרוכות בביצוע השירות אובודות  ו עהם יהיברים  מקב 9.11

  פורטוב כממכלי החיש  ים אלו לפי אחדחרו סעיפ יתומכם,  בהס  ותויהכמ  תבכלולות בכ  ינןשא  קבלןהי  על יד 
מנהל  ו/או    רהבחבוהתפעול  ה  ס נכ"ל ההנדמראש של סמ  ורה הבלעדי ואישקול דעתלשי  התאם להלן הכל ב

 : הרכש וההתקשרויות

 
קה  ם ותחזווצישיפלדקל    פ מחירוןבוקש, ע" ף המ יו את הסעיות ואם אין בלבנייה ותשתל  דק ן  מחירו  .9.11.1

גהמצו   ספותתוה  ללא בחלק  דקל    ינות  של  במחירוני  )במחי  15%  לפחותבניכוי  נהנחה  ורי  ללא  טו 
אמ שבבהר  מו  .ת(תוספו של  פריט  קרה  עבורספקת  יהיה  עלות  מחיר    התשלום  ללא  בלבד  הפריט 

 העבודה.
י  כנית על ידוור התאיש  דן במועז המעודכוניקום, ביוב  פיתוח תשתיות מי  "ל לעבודותמשכ  מחירון .9.11.2

   ות(.ללא תוספו טו רי נ)במחי הרהחב

חברה   ה  ינית על ידאישור התוכ   דבמועהמעודכן  יה ותשתיות  ניק לעבודות בשו בל בחר מקוא  וןמחיר .9.11.3
 ות(. וללא תוספ  במחירי נטו)

 סכם.  של הה תכמויו ה בכתב םדומי סעיפים .9.11.4

עם    מ "מו  לאחר ניהוללני  קבת ורווח  ותשומו  עלויות   סס ת מבוומוד ודות  חירי שוק בעבשל מ  ינהחב .9.11.5
 בלן. הק

 

  . םעבורה לתשלוטבית ביותר לחלופה המי שלם בהתאםל יתאהא רשחברה תהש מובהר 9.12

 
ר  לןקבלום  התשל 9.13 חועבור  ציוד    ים,מרכישת  ו/או  כלולים  פריטים  צע  יבו  דקלירון  במחאו  בתעריף  שלא 

  בור ה . עבחבר  המקצועי  מנהלאישורה על ידי הו  ע הרכישהטרם ביצו   קבלןי השת הצעת מחיר ע"גכפוף להב
  ראשמ  שאושרהית  נחשבו  תהצג   כנגד  5%  עדשל    פתתוסני בל רווח קב  לןקבל  לםתשה  ברהח  הנ"ל   החומרים
 ברה. על ידי הח

 
על    אשיי  פקסה 9.14 ההוצאובעצמו,  בכל  ואחריותו,  ניכוייםסיםמ  ,ההיטליםומים,  להתשת,  חשבונו  כל  ו  , 

אחר  תשלו עלם  פיהחל  על  הסכם  ד  יו  ו/או  בשיה  יו,עלין  הניתכרוכים  עלנ רותים  ו י  ים  עליו  דו  המוטלים 
ישולמו לו  מים ש ול הסככ  בגיןיתר,  , בין ה י חוקפעל  פי הסכם זה ו  יו עלביצוע התחייבויות  כוח ובמסגרתמ

י  י באופן עצמאשלומי הביטוח הלאומ תל  ישא בכי  פקהסכי    תבזאהר  הסכם זה. למען הסר ספק, מוב  לפי
הנובעת  נגד החברה,  ימו, כל טענה כור עקשאחר ה  גורם   או כלו/  מהספקא תשמע  ותו וחשבונו, ול ריועל אח

 י. ביטוח לאומל  םשלוו/או אי תלום  תשעם ו/או בקשר  

 
, כתב  תב הכמויותוכ  טכני פרט ה מ תשלום, הל  דרישהוה  בין אופני המדידה  תו סתיר  או צימבהם  ם  במקרי 9.15

 . לוםשלת  קובעהבסיס היהיה  גבר ויי  תכמויוה
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שלום, ויהיה עליו  לצורך הת  ןובשאי להמציא חשיהא ר  הספקמזומן,  ווחת על בסיס  קה המדסשל ע  במקרה 9.16
ערך  ס  חוק מל   42ון מס'  ם )בהתאם לתיקלת התשלום מיום קבימי  14בתוך    ת מס חשבונילהגיש לחברה  

 כם.ההסם בהסכם ובמסמכי התשלו של תנאי   וסח מעודכןנכלל נ  אם לכךמוסף(. בהת
 

טור  ף בדבר פקת  ריא לחברה אישוימצ  הספקאם    כדין.לם, ינוכה מס  תש  ברהח שהם  אחד מהתשלומי  מכל 9.17
 . הוא בתוקף האישור כל עודפי  -ל עלהחברה תפענמוך יותר,  יעור מס בש  מניכוי מס או אישור לניכוי

 

 

בו חל החיוב  קרמב 9.18 עלה  ק  עם החברה,גין העסקה  ב  הספק  במס  ועל ה עם  ,  ם שהתקבלסכובלת התמורה 
בגין  בו חל החי  המקרב לעיל    9.3 עיףמס, כמפורט בס  במקום חשבונית ,  שבוןחגיש  רשאי הוא לה וב במס 

  -ותשל"הערך מוסף,    תאם לחוק מס)בה  הספקאותיו של  סקקף מחזור עב היתמורה עקהעסקה עם קבלת ה
ימציא  1975 רו"חאיש  פקהס (,  אישור    ור  הדאו  ביןעורך  הח,  מועד  היות  בדבר  ע יוב  החל  בגין  מס  ליו 

קבלעסקה,  הע ועל  ם  התמורה  אישורת  שהתקבל.  יומצ  הסכום  עכאמור  לשנה    הספקידי    לא  ביחס 
מ  ויחודש  שנה  שהסתיימה  המציא  בשנהידי  כא  פקהס.  תפעאישור  על  מור,  החברה  זהל  אישור    לגבי  פי 

 חשבון. ד המצאת  ה כנגשור, ותשלם התמור ת האיהעבר  חרשיועברו לא  חשבון  ו בגיןשלומים אשר יבוצע ת
 

בובמק 9.19 להמציא    ספקה  רה  חשבונית    שבוןחרשאי  קבמקום  לצורך  ,  חשבוןציא  המותמורה  ה  בלתמס, 
 ת: הבאוההוראות  כאמור, יחולו גם 

מה לו  , ששולקבלת התמורה  ם מיום  יו  14-מס לא יאוחר  שבונית מלחברה ח  יב להעבירמתחי  הספק 9.19.1
 . ןשבונגד הצגת חכ

לעכב תחת ידה    ברה תהא רשאית חה ד כאמור,  מס במועחשבונית  יר לחברה  לא יעב  שהספק  במקרה 9.19.2
ה  שיש ל   אחרתכל התקשרות    התקשרות זו ובין במסגרת  ין במסגרת ב  ספקליעים ממנה  כספים המג

בגובה מס הכ  יעוכבמס. הסכום שבונית ה המצאת חשעד מועד    עמו, יהיה    ששילמה   תשומותאמור 
 מור. א כבמועד  פקהסידי   ת המס עלרת חשבוניבגין אי העב לה לנכותויכ  החברה ולא

ממנה  לקזז מהכספים המגיעים  ו/או   הספקמ  בועתהא רשאית לרוע מהאמור לעיל, החברה תמבלי לג 9.19.3
, כספים בגין כל נזק  ומלה ע  ות אחרת שישהתקשר  מסגרת כלזו ובין בתקשרות  גרת הבמס  בין  לספק

 ועד כאמור".נית המס במ בוי העברת חשא ה בשליגרם לש

 
ע 9.20 שע התשלום  בתעריש  עבודה ת  בור  א יקבע  בתוכו  כולל  הזוכה  הספק  עם  כל  ף  ה העלויות    ירותשית 

השירות  עק וה לביצוע  עובדייפות  אספקת  עבוםכולל  וחבלילדה  ,  שבתות  )ות,  הצורך(,  רבמקגים  הגשת  ה 
  החברה צילום והדפסת מסמכים י גישות במשרדפהגעה ל  ות, שעות עבודה,נסיעות, אחזקת רכב, חנידוחות, 

הם לא  ליר אומעב  תטביורה מירה בצההסכם לשביעות רצון החבתנאי    בהתאם לכל  ותהשיר   ועו וביצוכ"
 ישולם כל תשלום נוסף.  

 
רש תהחברה   9.21 ההתבמה  איתהא  תקופת  מעלפ   קשרות לך  בכל  שירותים  לקבלת  שייקבע  ול  כפי  שכר  תווה 

   (. בזה אצ כיוי ומפרויקט, ריטיינר חודשי, גלובל  ז)אחו החברה לצועי שקהמהגורם תב  עם בכ

 
המבהסכם  רות  ישה  רייתוטגמק  כלשהי   כמות  להזמיןמתחייבת  אינה  החברה  י  כ   מובהר 9.22 ,  שירותיםנותן 

 .דיע הבלדעתה  יקולי אלא לפי ש

 
נשוא הספנו  םתירושי  לקבל  הציאופ  תהא  לחברה 9.23 ומו"מ  כנגדהסכם  ים בתחום   לן הקבעם    הצעת מחיר 

 .הברהחשל   םזימכרהואישור ועדת 
 

החברה    י כרצל  תאםהב   ותהשיר  ףאת היק  תימצא החברה לנכון(פי שו להגדיל )כא  לצמצם  יתרשא החברה   9.24
 י בלעדתה הי שיקול דעולפ

 
   התנאי הצמד 10

 כוללים מע"מ.   תחילת ההתקשרות, ואינם מועדפים לתקף  המחירים הקבועים בתערי 10.1
 שיחול באותה עת.    ור החוקיהמגיע לקבלן בהתאם להסכם זה בשיע סף לכל סכוםסף יתוורך מומס ע 10.2
 להעביר לשלטונות המע"מ. על הקבלן    והמע"מ בתאריך בלקבלן את סכום רשאית לשלם  החברה תהיה  10.3
 ן: ט להלור מפבתעריף יהיו צמודים כ עיםהמחירים הקבו 10.4

 לצרכןרים  יהמחמדד  -המדד" " 10.4.1
 )האחרון להגשת הצעות(   1/2021חודש מדד  -"המדד היסודי"  10.4.2
 ירות. הש יתן רי בגינו נכל חודש קלנדא ע בסוף מדד הידוה -"המדד הקובע"   10.4.3
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השירו  אם 10.5 ניתן  בגינו  קלנדארי  חודש  עלה  בסוף  הקובע  המדד  כי  יתברר  ירד  ת  היסודי    לעומת או  המדד 
 יסודי. המדד ה ה / הירידה של המדד הקובע לעומתמידת העלייהתאם להמחירים בטנו  יק/יגדלו 

 
  לת ביצועחיתכי  יהיו תארי  במסגרת ההסכם,   עבודה  חירים עלהתאריכים הסופיים והקובעים להצמדת המ 10.6

 העבודה. 
בדיעבד. 10.7 הצמדה  תשלם  לא  ההצמדה    החברה  את  להגיש  הקבלן  המסבחשבוניעל  בהתאם       ת  לתשלום 

 ה.העבוד  יום ביצועיך ס לתאר
 

 
  פיצוי מוסכם וקנסות 11

 
ל אחד  פורטים להלן )כרים המ אחד מהמקבכל    י כל דין,ות החברה לפי הסכם זה ו/או עפ"ע בזכוי ומבלי לפג 11.1

ה חברה  יהיה עלוזאת מבלי ש לן,פי שנקבע לההמוסכם כ  (, תגבה החברה את הפיצויה" ר"ההפהלן: ל קרא ימהם 
הנזק   את  לה  שנגרלהוכיח  ההם  הפיצוים  החברה  ,כן  כמו  .פרהעקב  את  לגבות  שלא  גם  בה  תוכל  תאם להלן 

   : לשיקול דעתה הבלעדי
 

 פרה ידת ההיח ההפרה  של  מילולי אורית
 מוסכם  יהפיצו גובה
 הפרהה בורעב

מתן   בשלבים השונים של  דה בלוחות זמניםמי עאי 
 ה( מקר ל )לכ ברהללא אישור החים השירות 

 ₪   250 יחידה 

הנדרשות בהתאם  לותאו המט/ברה ו ות החהנחי יצוע ב יא
 ( )לכל מקרה להסכם

 ₪   500 יחידה 

לכל  )  חברהעל ידי הבד שלא אושר העסקה ו/או אי החלפת עו
 רה(מק

 ₪   20,000 ה יחיד 

   ₪ 10,000 יחידה  ()לכל מקרה  להסכם 3  פחבנסשנקבעו  נאים התן הפרת גיב

  10.7יף בסע ורטל הספקים כנדרש פות בחשבוני  אי הגשת
 ( מקרה)לכל   להסכם

 ₪   250 חידה י

 
דים ותג / אי הצגת תג ללקוח  ד ללא מביצוע עבודה ע"י עוב

 ( )לכל מקרה שנתבקש
 

 ₪  3,000 יחידה 

 ושרה על ידי החברהשלא א הבד עבמיקת תקינות ביצוע בד 
 )לכל מקרה( 

 ₪   2,000 יחידה 

 )לכל מקרה(  החברה  א אישורהעסקת קבלן משנה לל 
 ₪  20,000 יחידה 

או   מות שלום שיש בו כדי לרמוטעה לתון הגשת חשב
 )לכל מקרה( את החברה הטעות ל

 ₪  20,000 יחידה 

 
וגדר במפרט לא כפי שה יים וופריטים לא תקנשימוש בציוד 

 קרה( )לכל מ כניהט
 

 ₪   2,000   יחידה 

 
בטפסי  שימוש  אואצל לקוחות החברה פרטית   עבודהביצוע 

  זאת מעבר)ו ת פרטיות עבודוע ולביצהחברה שם החברה  
 )לכל מקרה(  ופן מידי (.העובד באלהפסקת עבודתו של 

 

 ₪  20,000 יחידה 
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 פרה ידת ההיח ההפרה  של  מילולי אורית
 מוסכם  יהפיצו גובה

 הפרהה רעבוב

 
 מקרה( )לכל  וע השרותבגין גרימת נזק ללקוח בזמן ביצ

ובלבד  זק  ) עלות הנפי ל יחידה 
שניתנה לקבלן הזדמנות  

עצמו  את הנזק ב קן לת
  בהתאםר בתוך זמן סבי

ל   לשיקול דעתה הבלעדי ש
 15%ה( בתוספת  ברהח

ר  בוהמח ( ןא )איתורס י אי פ ג' -איתור מקוםד יותקנת צה אי
 רה( )לכל מקכבי הקבלן למוקד על גבי ר

 ₪   500 יחידה 

)לכל   יתוראןא ות כבים באמצערה כולת מעקב אחריאי י
 רכב(  /מקרה 

   ₪ 250 י"ע 

ללא אישור  התפעול של החברה )מפ"ל(ת ה עם מערכעבוד  אי
 לכל יום(ו עובד )לכל החברה

   ₪ 250 יחידה 

 הקבלן ו/או עובדשל  הולמתת שאינה על התנהגו לונה בגין ת 
ששהה במקום,  םו/או אדעובד החברה   /תושב כלפי עמו מט

עדי של ולפי שיקול דעתה הבלתהיה מוצדקת שהתלונה כל כ
 ה( מקר)לכל  החברה

 ידה יח
1,000  ₪ 

שור ציוד / מכ /כליםעם הרות הגעה למקום ביצוע השיאי 
 )לכל מקרה( הנדרש לביצוע העבודה

   ₪ 250 יחידה 

 
 

 

המוסכהפי 11.2 בסעיף  צוי  שנקבע  תמ לעיל    11.1ם  רשהווה  עללום  שנקבע  מראש,  ומוסכם  דדים  הצ  ידי-אוי 
 רה. רת של ההפכתוצאה מסתב, להיגרם לחברההעלול  שנצפה כנזק לנזק, יחס סבירב
 

ת 11.3 סכ   אההחברה  את  לנכות  האורשאית  הפיצויים  מכל  ם  אוב  לספקיגיע  ש  ם סכומורים  עת  בותו  לג  כל 
של החברה לפי הסכם זה ולפי  ותיה  ע מזכויוי לגרכדה בהוראת סעיף זה  לא יהי   ת.ך אחר בכל דר  מהספק
ם  ם אינם פוטריאו גביית  ים, ניכוייםוי . תשלום הפיצ1970-"את הסכם( תשלשל הפרתרופות בוזים )חוק הח

 סכם.הה חרת עפ"יהתחייבות א כלמ או  השירות ו/ להשלים את מתן התחייבותומ  הספק את
ספק 11.4 הסר  מובלמען  אין,  כי  גורע    הר  לעיל  ה מזהאמור  לגב חכות  הפיצויים    ספקמהות  ברה  במקום 

 . ל ידופרת ההסכם עמה ו לה כתוצאה ם שנגרמיתרת הנזקי/ ת מלואאליהם, אבנוסף המוסכמים, או 
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רבות יחסי  החברה, וליו עם  ויחס  בר וענייןלכל דצמאי  עלן  ידו כקבעל  ינתנו  ם יתיויר כי השירמצה   ספקה 12.1
ו,  ר כי ידוע למצהיר ומאש  קהספשותפות.  או  שליחות    ,מעביד-ו יחסי עובד לא יהי   החברה,  עם  פקהסובדי  ע

 בהסכם זה.   עימולהתקשר  החברהמה ה זאת הסכימך על הצהרק בהסת כי ר

 
 

כי  ב בעובדה  בהתחשנקבעה  ה,  סכם זרה בהבוהח  הספק ליה הסכימו  שע  ,םיבעד השירותהכוללת    התמורה 12.2
  ום העסקתו כל סי  עסקתו און ה בגי  לחברהעובד", ושלא יהיו  , ואינו בגדר "מאיעצ   ןכקבל   בחר לפעול  קהספ

 ם.  ים כלשהם סוציאלילרבות תנאיות כעובד, ן זכויפות בגיעלויות נוס
 

פנית    ל פיע  ובין  הספקת  יניפ  פי  לין עבר,  כל גורם מוסמך אחאו  ,  ההדין לעבודבית    דיי-על בע  לפיכך, אם ייק 12.3
מסכימים    זה, ש בהסכם  פורמכ"עובד", למרות האמור ב  רהלחביש שירותיו  הג  פק הס, כי  ם אחר כלשהוגור

  שבעים )  70%הינו   , לוט כובפרויק השירותים  מתן, בגין כ"עובד" פקסלגיע שהיה מ דים כי השכרהצד
 (."עובד המוסכם כ השכר"הלן: ל) ה על פי הסכם ז ספקלה למ ומהתמורה ששחוזים( א

פק  הסיטען כי  ה י זה, ב  הסכםאו תביעה הסותרת  /תוגש דרישה ו   בו  וםבי,  ברהח ייב להשיב ל יהיה ח  הספק 12.4
הי או  שכיהיה  עובד  של  נו  אתברההחר  התשלו  ,  העודפיםכל  מ  מים  למע  חברההשקיבל  המוסכם  ל  שכר 

 .  דכעוב
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 אחריות וביטוח  13

 

ת  על פי דין, הספק יישא בלעדית בחבות המוטלמבלי לגרוע מכל התחייבויות הספק על פי הסכם זה ו/או   13.1
ל להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם כלשהו, לרבות  כוש שעלוליו על פי דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרע

ל  ו/או  וללחברה  מי  מנהליה  ו/או  מעובדיו  מי  ו/או  הספק  של  מחדל  או  ממעשה  כתוצאה  שייגרם  עובדיה 
 תיו נשוא הסכם זה ו/או בקשר עמן.  מטעמו במסגרת ביצוע התחייבויו

מ 13.2 כתחיהספק  פי  על  המגיעים  פיצוי  או  נזק  דמי  כל  לשלם  לעיב  דין  הנמצא  ל  אחר  אדם  לכל  ו/או  ובדיו 
ירותים נשוא הסכם זה, עקב נזק לגוף ו/או לנפש ו/או לרכוש,  עם מתן השבשירותו ו/או הפועל עבורו בקשר 

 ו/או בקשר עמן.  ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה במסגרת
 

נגדה בקן פהספק ישפה את החברה בגי  13.3 ו/או תביעה שתוגש  ניין שהספק  שר לכל עס"ד חלוט עקב דרישה 
בסעיף   כאמור  לו  וביטוח(    13אחראי  )אחריות  ובלעיל  זה  קיום  ולהלן,  על  לספק  תודיע  שהחברה  תנאי 

 דרישה ו/או תביעה כאמור ותאפשר לו להתגונן עד למתן פס"ד חלוט.  

רר את  טוחים על ידי הספק, כפי שיפורט להלן, כדי לשחהבילעיל ו/או בעצם עריכת    13.1אין באמור בסעיף   13.4
ו/או על מי מטעמה חובה    על החברה   להטילפק מאחריות כלשהי על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או  הס

 נוספת מעבר לאמור בהסכם זה ו/או בדין. 

 
 

 ביטוחי הספק

 

על פי הדין, מתחייב  הספק לפני מועד  או  מבלי לגרוע מאחריותו והתחייבויותו של הספק על פי הסכם זה ו/  13.5
על ידו  ירותים"(  : "השה ו/או לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה )להלןל הסכם ז החתימה ע

ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת מתן השירותים   )המוקדם מביניהם(, לערוך  ו/או עבורו  ו/או מטעמו 
טוחים  הסכם זה לעניין ביטוח אחריות מקצועית, את הביט בנשוא הסכם זה ו/או כל תקופה אחרת כמפור 

בישהמ לפעול  כדין  המורשית  ביטוח  חברת  באמצעות  להלן,  )פורטים  "ביראל  או  להלן:  הספק"  טוחי 
 :"הביטוחים"(

 ;אחריות כלפי צד שלישי 13.5.1

 ;חבות מעבידים 13.5.2

 ;אחריות מקצועית 13.5.3

ידו ו/או מטעמו, להמציא לידי החברה  על  תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה  הספק מתחייב, לפני מועד   13.6
המסמכי המפורטאת  וההיק ם  לתנאים  בהתאם  זה,  מהסכם  נפרד  בלתי  חלק  והמהווים  להלן  פים  ים 

 : טים בהסכם זה )להלן: "מסמכי הביטוח"(המפור

כנספח   13.6.1 זה  להסכם  המצורף  לנוסח  בהתאם  הספק  ביטוחי  קיום  ביטוחי    )להלן:  2אישור  "אישור 
 . הספק"(

ככל  הלן: "הדרישה"( )החברה )ל לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף לקבלת דרישה בכתב מלי  בנוסף ומב  13.6.2
ימים ממועד קבלת    14חייב, כי בתוך  הספק מת(  ואין באישור הביטוח את המידע שנדרש לחברה

החבר ידי  על  נערכו  אשר  הביטוח  מפוליסות  העתקים  החברה  לידי  ימציא  בהתאם  הדרישה,  ה 
נ פעילותו  עם  ובקשר  זה,    שואלנדרש  את  הסכם  לחברה  ימציא  הספק  כי  בזה  חלקי  מוסכם 

 .כי המכרז למסמ 21.5ובכפוף לאמור בסעיף  ליסות הקשורים להתקשרות זו בלבדהפו

המצאת   13.6.3 כי  בזה  האישור  מוסכם  לרבות  כאמור,  הביטוח(,  )מסמכי  הביטוח  מפוליסות  ההעתקים 
התחייבויות הספק על פי הסכם  ע מ , כאמור, לא תפגע ו/או לא תגר2בדבר עריכת הביטוחים נספח  

 . זה, על נספחיו

ור,   (, כאמ2ח  על הספק כי המצאת מסמכי הביטוח לרבות אישור ביטוחי הספק )נספ  וסכם בזה מ 13.6.4
(,  2בהסכם זה וללא המצאת מסמכי הביטוח לרבות אישור ביטוחי הספק )נספח    הינה תנאי יסודי

על אף האמור לעיל, מוסכם בזה  ם זה.  הסככאמור, לא יוכל הספק להתחיל במתן השירותים נשוא  
המצ אי  מסמכיכי  חלפו    את  אם  אלא  יסודית,  הפרה  תהווה  לא  במועד  ממו  10הביטוח  עד  ימים 

 . סמכים כאמורחברה בכתב, להמצאת המבקשת ה

לעיל יורחבו לכסות בין היתר את אחריותו של הספק כלפי קבלנים וקבלני    13.5ביטוחי הספק כאמור בסעיף   13.7
כן יורחבו ביטוחי הספק לשפות את  כמו    דם(ין ביטוח חבות מעבידים היה והספק ייחשב למעבי עני )ל משנה  
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עובדי  ו/או  מנהליה  ו/או  וייהחברה  היה  שתוה  אחריות  בגין  מחדל  תבעו  ו/או  מעשה  עקב  מהם  מי  על  טל 
 רשלני של הספק )להלן: "יחידי המבוטח"(. 

הנדרשים   13.8 הביטוחים  כל  את  בתוקף  להחזיק  הספק  כל   בקשעל  במשך  זה,  הסכם  נשוא  השירותים  עם  ר 
קצועית, על  אחריות מ  הסכם זה בתוקף. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, את ביטוח   בה יהיה   התקופה

יק בתוקף כל עוד מתקיימת אחריותו על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם הסכם  הספק להחז
 זה על נספחיו. 

ל זכות תחלוף )שיבוב( של  תור על כשייערכו( יכללו סעיף מפורש בדבר וי)אם וככל    ספקביטוחי הרכוש של ה  13.9
ו ו/או מנהליה  ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא  או עובדי/מבטחי הספק כלפי החברה  ה 

 יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

 :אחריות כלפי צד שלישי  –ביטוחי אחריות  13.10

ו מחדל  ל מעשה אפי דין בש-ח את אחריותו של הספק עלשלישי המבטצד  ביטוח אחריות כלפי   13.10.1
ו/או לרכושו של כל אדם    נזק לגופורשלני בקשר עם מתן השירותים אשר גרמו לאובדן פגיעה או  

ו/או גוף שהוא בכל הקשור למתן השירותים בקשר עם ההסכם, לרבות פגיעה או נזק לחברה ו/או  
 למי מהבאים מטעם החברה.

 הביטוח.  ר לתקופתמיליון ₪( לאירוע ובמצטב₪ )  1,000,000אחריות  ת הגבולו 13.10.2

, בהלה, חבות הספק בגין  התפוצצות  ביטוח זה אינו כפוף להגבלות בדבר חבות הנובעת מ: אש, 13.10.3
זיהום תאונתי מקרי   פגומים,  סניטאריים  ועובדיהם, מתקנים  ו/או קבלני משנה  וכלפי קבלנים 

ף מצד  ר מזיק במאכל או משקה, וכן תביעות תחלומכל דבלה  עובלתי צפוי, שביתה והשבתה, הר
 אומי(.י ביטוח לוסד לביטוח לאומי )למעט לגבי עובדים שהספק חייב לשלם בגינם דמהמ

נספח   13.10.4 פי  על  הספק  ידי  על  הנערכת  שלישי  צד  כלפי  האחריות  ביטוח  ביטוחי    2פוליסת  אישור 
)להלן: "יחידי המבוטח"(    סכם זהם העהספק תורחב לשפות את החברה מנהליה ועובדיה בקשר  

על   ותוטל  ו/או עובדיומי מהם אהיה  ו/או מנהליו  ,  חריות למעשה ו/או מחדל רשלני של הספק 
ל אחד  בכפוף  כל  עבור  בנפרד  נערכו  כאילו  הביטוחים  את  יראו  פיו  על  צולבת"  "אחריות  סעיף 

 מיחידי המבוטח. 

בעלותו ו/או שימושו, של הספק,  רכוש בנו  יבפוליסת הביטוח מצוין במפורש כי רכוש החברה שא 13.10.5
 . ישירות(ח זה כרכוש צד שלישי )למעט אותו חלק של הרכוש עליו פועל הספק ורך ביטוייחשב לצ

  2אחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הספק על פי נספח  ל ביטוח  הפוליסת  במוסכם בזה כי   13.10.6
הספק   ביטוחי  מקצועית"  אישור  "אחריות  חריג  למקרה    ₪  250,000בסך    ותחריאגבול  בבוטל 

 . חריות הכללי ולא בנוסף לו(גבול הא  ולתקופת הביטוח )מתוך

 

 חבות מעבידים :  –ביטוחי אחריות  13.11

חבו 13.11.1 ו/או  ביטוח  )נוסח חדש(  הנזיקין  פקודת  פי  על  של הספק  ת מעבידים המבטח את אחריותו 
ל  האחריות  חוק  פגומים,עפ"י  המועסק  1980התש"ם    מוצרים  העובדים  במתן  כלפי  ידו  על  ים 

)להלן: "מקרה ביטוח"(    נת עבודההשירותים בקשר עם ההסכם בגין תאו ו/או מחלה מקצועית 
ועקב  שייגרמו למי מהם תוך עבודתם במשך תקופת הביטוח בכל הקשור במתן השירותים    כדי 

 בקשר עם ההסכם. 

 ות מעבידים: גבולות האחריות בביטוח חב  13.11.2

 ₪ לתובע.  6,000,000 (א)

 אירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. ₪ ל  20,000,000 (ב)

חב 13.11.3 לביטוח  מעבידהפוליסה  הספק  ות  חבות  ומנוחה,  עבודה  שעות  בדבר  הגבלות  תכלול  לא  ים 
עובדיהם )היה והספק ייחשב כמעבידם(, פיתיונות ורעלים  ו קבלני משנה ו/או  בלנים ו/א כלפי ק

 המועסקים על פי החוק. והן בדבר העסקת נוער 
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מהאמור 13.11.4 לגרוע  ומבלי  תורחב    בנוסף  הביטוח  פוליסת  כי  בזה  מוסכם  ולהלן,  את לעיל    לשפות 
ונקבע היה  זה,  הסכם  עם  בקשר  החברה  מטעם  מהבאים  מי  ו/או  ק  החברה  מקרה  לעניין  רות 

 מי מהם נושא בחובות מעביד כלשהן  כלפי מי מעובדי הספק.  ביטוח, כי

ומוצ 13.11.5 מוסכם  כן  בדבר כמו  מפורש  סעיף  תכלול  הביטוח  פוליסת  כי  בזה  זכות    הר  כל  על  ויתור 
רה ו/או מי מהבאים מטעם החברה בקשר עם הסכם  כלפי החבתחלוף )שיבוב( של מבטחי הספק  

 . לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדוןור על זכות התחלוף דבר הוויתזה ובלבד שהאמור ב

בסעי 13.11.6 האמור  כי  זה,    13.11ף  למרות  מעבידים    הספקמוסכם  חבות  ביטוח  לערוך  שלא  רשאי 
  13.16פטור כאמור בסעיף  , אולם ה, במלואו או בחלקו(2נספח  )  יכת הביטוחר ער אישוב  כאמור

במלואו  לןלה הביטוח  נערך  כאילו  מתן  מתחי   הספק .  יחול  לצורך  עובדים  ויעסיק  במידה  כי  יב 
  13.11ף  בסעיאת הביטוח כמתחייב מן האמור    הספק ך  יערו   , ההסכם   בקשר עם   לחברה ם  השירותי 

 . יו על נספח   זה   הסכם אישור כנדרש על פי    לחברה וימציא    ( 2נספח  ביטוח ) ה   שור עריכת אי וב  זה

נו עורך ביטוח חבות מעבידים,  אי  והספק  ובמידהלעיל    13.11בסעיף  האמור  י לגרוע מנוסף ומבל ב 13.11.7
זה,    הסכם  נשוא  מתן השירותיםמועד תחילת  מאוחר  א י , להחברהלהמציא לידי    הספקיב  מתחי

העסרה  צהה אי  עובדיםבגין  "הצהר  קת  לנוסח  עובדיםבהתאם  העסקת  אי  ,  ((1)  2נספח  )  "ת 
 . הספקכדין על ידי   מה א חתויזה כשה להסכם  רפתהמצו

ביטוח המתחייבים  י סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי ה הר בזאת כלמען הסר ספק מוב 13.12
)נספח   ביטוחי הספק  ובאישור עריכת  זה  על  ינם דרישה מינימאל(, ה 2מן האמור בהסכם  ית המוטלת 

לנ חשיפתו  את  לבחון  הספק  ועל  ו/א הספק,  גבולות  זקים  ו/או  הביטוח  סכומי  את  ולקבוע  לחבויות  ו 
עלות כל טענה ו/או  ח בהתאם. הספק מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהנאי הביטוהאחריות ו/או ת 

לגבולות האחריות    סכומי הביטוח ו/אודרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמו בכל הקשור ל
 עיל ולהלן. כאמור ל  ו/או לתנאי הביטוח המינימאליים

ר 13.13 אינו  המבטח  פיו  על  מפורש  תנאי  יכללו  הספק  לבטלםביטוחי  בתקופת    שאי  לרעה  לשנותם  ו/או 
)שלושים( יום מראש על    30על כך לספק ולחברה הודעה בכתב בדואר רשום  הביטוח, אלא אם נמסרה  

מבטחי  כוונתו   זאת.  שינוילעשות  ו/או  לביטול  תוקף  יהיה  לא  כי  יתחייבו  שכ  הספק  לגבי  לרעה  אלו 
הודעה בכתב כאמור לעיל    לא נמסרה  החברה ו/או מי מהבאים מטעם החברה בקשר עם הסכם זה אם

 הימים ממועד מסירת ההודעה. )שלושים(   30ובטרם חלוף 

ספק על פי הביטוחים שנערכו  יזה מבין ביטוחי הבכל פעם שמבטחו של הספק יודיע לספק ולחברה כי א 13.14
סעיף   "אחר   13לפי  וביטזה,  הספק"יות  "ביטוחי  סעיף  תת  לרבות  וח"  ביטוח  ,  אישורי  בנספח  האמור 

לעיל, מתחייב הספק לערוך    13.13( עומד להיות מבוטל או משונה לרעה, כאמור בסעיף  2  ספק )נספחה
אישור לחברה  ולהמציא  מחדש  הביטוח  אותו  חדש,  את  ביטוח  השינוי    עריכת  או  הביטול  מועד  לפני 

 ר לעיל. דם, כאמולרעה של הביטוח הקו

וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי  ראשוניים  פורש על פיו ייקבע כי הינם  ביטוחי הספק ייכללו תנאי מ 13.15
  החברה וכי מבטחי הספק מוותרים על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי החברה. 

ו/ ולרבות כל טענת    1981  –א  לחוק חוזה הביטוח התשמ"  59או זכות כאמור  בסעיף  לרבות כל טענה 
 החברה וכלפי מבטחיה. "ביטוח כפל" כלפי 

ור לעיל ולהלן, הספק מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  גרוע מהאמ מבלי ל  13.16
רכוש בבעלותו של הספק ו/או  סכם זה בגין נזק להחברה ו/או מי מהבאים מטעם החברה בקשר עם ה

השיר במתן  אותו  נשוהמשמש  ב ותים  לשיפוי  זכאי  הספק  ואשר  זה  הסכם  הרכוש  א  ביטוח  פי  על  גינו 
)בין אם נערך ובין אם לאו(, והוא פוטר בזאת את החברה ו/או מי מהבאים מטעם החברה    רך על ידושנע

פות העצמית המוטלת על הספק(.  )לרבות בגין ההשתתבקשר עם הסכם זה מכל אחריות  לנזק כאמור  
 .  זדוןמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בהפטור כאאולם מוסכם בזה כי 

זה, "אחריות וביטוח", תת    13בסעיף  וח בגין הפוליסות המפורטות  דמי הביט   הספק מתחייב לשלם את 13.17
על ידי חברת  תשלום אחר שיידרש  (, וכל  2לרבות באישור ביטוחי הספק )נספח    סעיף "ביטוחי הספק"

ולקיים ולמלא  במועד  להן  בקשר  ה  הביטוח  כל  לפגו את  ומבלי  כלשונן,  הפוליסות  בכלליות  וראות  ע 
על   לשמור  הבהאמור,  ולדאוג  הוראות  שקיימות  ככל  הביטוח,  בפוליסות  הנכללות  והזהירות  טיחות 

השירותים מתן  תקופת  כל  במשך  בתוקף  תהיינה  הפוליסות  כי  זה.  ולוודא  הסכם  עם  בנוסף    בקשר 
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ומבלי לגרוע ממנו, מתחייב הספ יחזיק בתוקף  ק כי את  לאמור לעיל  כל עוד  ביטוח אחריות מקצועית 
 ל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם הסכם זה, על נספחיו. פי דין לכמתקיימת אחריותו על 

ל פי ביטוח  וות עילה לתביעה עהספק מתחייב להודיע לחברה עם היוודע למנהליו על כל אירוע העלול לה 13.18
שליש צד  כלפי  אחריות  מקצועית,  חבו אחריות  או  פעי  לשתף  הספק  מתחייב  כן  מעבידים.  עם  ת  ולה 

אינטרס הספק, ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר החברה    ו נוגד אתהחברה ככל שהדבר אינ 
 פק.תחליט להגישה למבטחים ו/או מימוש זכויות החברה על פי ביטוחי הס

ומבלי   13.19 כן  לשפותכמו  אחראי  יהיה  הספק  ולהלן,  לעיל  מהאמור  החבר  לגרוע  מהבאים  את  מי  ו/או  ה 
ר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי  כל נזק אשעם הסכם זה באופן מלא בגין  מטעם החברה בקשר  

פק ו/או  הנובע מהפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח שלא בתום לב על ידי הס 
ו/ כי המנהליו  ידו, בכפוף לכך  על  ו או מי מהעובדים המועסקים  על  /אחריות  חובת השיפוי מוטלת  או 
 . פי הסכם זה ו/או על פי הדיןהספק על 

ל 13.20 קיום  בנוסף  אי  ו/או  לב  בתום  הפרה  כי  בפוליסות  ייקבע  האמור  בכלליות  לפגוע  ומבלי  לעיל  אמור 
ידי הספבתום לב של תנאי  מתנאי איזו מפוליסות   לרבות, אך לא מוגבל, איחור במתן  ק,  הביטוח על 

א ו/או  בהגהודעה  יפגעו  יחור  לא  מטעמו,  מי  ו/או  הספק  ידי  על  לב  בתום  שנעשו  תביעה  בזכויות  שת 
 חברה ו/או מי מהבאים מטעם החברה בקשר עם הסכם זה לקבלת שיפוי על פי ביטוחים אלו.  ה

חייב הספק להמציא לחברה את  מת  קופת ביטוחי הספק,)שבעה( ימים ממועד תום ת   7  -לא יאוחר מ   13.21
נוס   13.6( כאמור בסעיף  2ח )נספח  אישור עריכת הביטו פת,  לעיל, בגין הארכת ביטוחי הספק לתקופה 

)נספח  הספק   הספק  ביטוחי  אישור  את  ולהמציא  לחזור  תקופת  2מתחייב  מדי  הנקובים,  במועדים   ,)
 זה על נספחיו.  סכםים בהתאם לאמור בהביטוח וכל עוד הינו מחויב בעריכת הביטוח

לו שהמצא 13.22 )נספח  ת אישור  הספק מצהיר כי ידוע  ( כאמור, הינה תנאי מתלה ומקדים  2ביטוחי הספק 
מתן השירותים והחברה תהא רשאית למנוע מהספק את תחילת ו/או המשך מתן  או להמשך  לתחילת ו/ 

 רש.כנדמצא במועד המוסכם  השירותים כאמור במקרה אישור ביטוחי הספק, כאמור, לא הו

אתם ו/או בבדיקתם ו/או אי בדיקתם, על ידי  ספק, המצמוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי ה 13.23
טיל אחריות כלשהי על החברה ו/או על מי מטעמה ו/או להוות אישור  ם, כדי לההחברה  ו/או בשינויי

בויותיו של  חיימאחריותו ו/או מהתבדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם ו/או לגרוע בצורה כלשהי  
כל פי  על  ו/או  זה  הסכם  פי  על  ו/א   הספק  מי  דין  על  ו/או  החברה  על  כלשהי  אחריות  להטיל  כדי  ו 

 מהבאים מטעמה. 

ספק מובהר כי המצאת או אי המצאת מסמכי הביטוח לרבות אישור ביטוחי הספק כאמור  למען הסר   13.24
 פי הסכם זה, על נספחיו.  -על בהתחייבויות הספק לעיל במועד, לא תפגע   13.21  –ו  13.6בסעיפים 

לא 13.25 )אך  רשאית  )מסמכי  חייבת(    החברה  הביטוח  פוליסות  העתקי  ו/או  הביטוח  אישורי  את  לבדוק 
יומצאו על ידי הספק כאמור לעיל והספק מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על  טוח( אשר  הבי

 . ת סעיף "ביטוחי הספק", תה "אחריות וביטוח"ז  13סעיף מנת להתאימם להתחייבויותיו על פי 

יקורת של החברה ביחס למסמכי הביטוח )הפוליסות( ואת אישורי  זכות הב  הספק מצהיר ומתחייב כי 13.26
וזכות הבי אינה  טוח  לעיל,  כמפורט  תיקונם  על  ולהורות  הביטוח  אישורי  ואת  הפוליסות  את  לבדוק  ו 

וכל חובה  כל  מטעמה  מי  על  ו/או  החברה  על  לגבי  מטילה  שהיא  הביטוח  הפ   אחריות  ואישורי  וליסות 
ו היקפם,  טיבם,  אכאמור,  על  תוקפם,  המוטלת  שהיא  חובה  מכל  לגרוע  כדי  בה  ואין  היעדרם,  לגבי  ו 

 הסכם זה ו/או על פי כל דין.פק על פי  הס

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי החברה תהייה רשאית לעכב כל סכום לו הינו זכאית   13.27
ומדת לזכות הספק  תמורה הע. מה"אחריות וביטוח", תת סעיף "ביטוחי הספק"  זה  13סעיף  ל פי תנאי  ע

 )שבעה( ימים מראש.  7ספק, בכתב, ה על כך לבקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה ובתנאי שהודיע

על   13.28 למוסכם  התביעה בהתאם  ויישוב  במלואם  הביטוח  תגמולי  עם תשלום  כי  החברה  על  בזה  מוסכם 
הסכ החב לספק  יושב  נגרמום  רה,  )באם  לחברה  שנגרמו  הוצאות  בניכוי  בקשר  המעוכב  התביעה  ו(  עם 

 לתגמולי הביטוח, כאמור 

האחריות 13.29 כי  במפורש  בזה  ד  מוסכם  בלבד,  לתשלום  הספק  על  חלה  העצמית  וההשתתפות  הביטוח  מי 
 ובכל מקרה לא על החברה ו/או על מי מהבאים מטעם החברה.
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מה 13.30 לגרוע  ומבלי  בהסבנוסף  מקום  בכל  דרישות  כם  אמור  כל  אחר  למלא  הספק  מתחייב  לעיל,  זה 
התקנות  ראות החווהו הצווים,  וכל  בריאות ממלכתי  ביטוח  חוק  לאומי,  לביטוח  ש ק  הותקנו  וכדומה, 

לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו על ידו  
נשוא השירותים  ש  במתן  לרבות  זה,  בכ ליחהסכם  יהיו  זמני,  או  מקרי  באופן  שיועסקו  ואלה  עת  יו  ל 

 שך כל תקופת הסכם זה, זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. ובמ

. בקשר לביטוח  זה "אחריות וביטוח", תת סעיף "ביטוחי הספק"  13בסעיף  ת, כי כל הוראה  מובהר בזא 13.31
ב לגרוע מכוחם של הוראות ההסכם  יגרמו  ית  דבר אחריותו הבלעד אינה באה  לנזקים באם  של הספק 

 זה ו/או על פי הדין. ם בהסכם כאמור בסעיפים אחרי

הוראות   13.32 כי  ובי  13סעיף  מובהר,  "אחריות  תת  זה  הספק"טוח",  "ביטוחי  ההסכם,  סעיף  מעיקרי  הנן   .
 והפרתן מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

ה 13.33 את  הספק  האריך  לא  ו/או  קיים  לא  ו/או  ביצע  התחיילא  אשר  לביטוחים  זה  ב  הסכם  פי  על  בצע 
מבלי לפגוע בזכויותיה לפי הסכם זה או על פי דין, לעכב כל    ה רשאית,במלואם או בחלקם, תהא החבר

המגיע  תשל זה.ום  הסכם  לפי  לספק  בתוקף     ממנה  העתקים  הצגת  עם  כי  החברה  על  בזה  מוסכם 
בהתאם לנדרש על פי  (,  2טוחי הספק )נספח  מפוליסות הביטוח )מסמכי הביטוח( לרבות נספח אישור בי

 ק הסכום המעוכב, כאמור. שולם לספההסכם ולמוסכם על החברה, י
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 וחני קניין ר 15

 

וכננו, תשיו"ב,  מסמך וכ ת,  כני, תןרעיו   לל זה כל פיתוח,בעלות וכל זכות אחרת קשורה, ובכם והיות היוצריזכו כל  
יו, ובכל תוצר שיסופק לחברה על ידי  בקשר אל  ת אושירות הבמסגר  הספק  פותחו על ידיו/או    בוצעונכתבו,  נוצרו,  
ו/או    הספק הסכם  יצבעקב  במהלך  וקיוע  מחויום  זה  ו/אוע   קהספ  בויותכל  פיו  אליובקש  ל  ויהיו  ר  שייכים   ,

 הם.  יו/או בקשר אליות שהן בגינם כל זכו קלספ ינה תהי לא וין ואחברה בלבד כל עת, ל שייכים, ב
 

 סודיות  16

 

הנוגע  י  ע סודכלשהו מיד'  לצד גישתמש, יגלה ו/או יפיץ    יעביר,ולא    יות מלאהסוד  ר עלשמולמתחייב    פקהס 16.1
בלבד.    וולטובתברה  החולמטרת ביצוע הסכם זה לתועלת  גרת  ן, אלא במסיפי בעק  ובין  במישרין ין  ברה, ב לח
  סודי דע  ומר ו/או מימוצר ו/או ח  ו/או  ךחפץ ו/או מסמכל  החברה  שרדי  הוציא ממלא ל   פקהס  ייבמתח  כן

לידיושיג זהבמסגרת    יע  כאלה שהוכנוהסכם  לרבות  י  ,  במהלך  על  לחבררו ן השימת דו  שר  בק  ו/אוה  תים 
  ודיהס  מידעלאחרים לבצע ב  ותשלהרעתיק ו/או  לה  לאו של החברה,  ותי תכני ו/או  ו  סקיע ל  קשרבו/או  להם  

  ים לחברה ירות ן השמת  סגרת ולצרכי אחרת אלא במ  העתקה  ו/או כל צורת צילום, תדפיס,  העתקה,    שכפול,
ת  ותחייבזמן. ההלת  גבה לא  לאחריה לף  כם וא ך תקופת ההסל במשההתחייבות לסודיות כאמור תחו  בלבד.

  .זה סכםרת ה יות נחלת הכלל עקב הפוא נחלת הכלל, ובלבד שלא הפך לה ע שהחול על מידא תל
 

מסחומרכל   16.2 וכיו ,  נעשה  שהוכ  "במך  ו/או  ידיע ן  ע   במהלך,  הספק  ל  מתן  ו/א   חברההם  התקשרותו  ו 
  , א תהאללספק  ורה  החבשל  הבלעדי    ו שא רכוהוו,  כניותי או ת/ו  ו עסקים החברה,  ו/או בקשר עירותים  הש
בזאתוא  וה עלמוותר  מס  ,  חומר,  כל  על  עיכבון  זכות  וכיו"ב, הכל  ציוד  והשברשים  מצוי מכים,  ייכים  ותו 
   .ברהלח

  ר לאדם אחר כל חומר או ימסו  לא  ,מכרזשירות נשוא הת האניק מטעמו  המעם  רוג  כל  מתחייב כי  ספקה 16.3
כל  קים של  מור לעצמו העתששאי לאינו ר  ,כןתם, ונ נתיאגב    עקב או   ות או שנמסרמידע הקשור במתן השיר 

 מסמך כאמור.  חומר או
 

 

 ההסכם המחאת  17

 

אלבצ  מתחייב   הספק  כ ע  להעב   אינו  הספק  .ובעצמיו  התחייבויות   לת  ו/אירשאי  להמחותר  להסב  ו  לאחר,   ו/או 
 נו. ובעות ממ הנ ויותהזכ ו ות ו/איבוי תחיהה  ,יפין, את ההסכם ו/או כל חלק ממנובעקו אמישרין  ב
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 ותנוש 18

 

זירה שווה  נה גממ  א ילמדוים ולקדסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תם זה במקרה מסטייה מתנאי הסכ 18.1
מוקנות לו  כות מהזכויות הדים, בזדהשתמש צד מהצמל   ההשתהו  , אלא השתמש  אחר בעתיד.  כל מקרהל

 . וי ויותכמזעל זכות תור  בכך וי ראוים, לא י ר מקבסדרת  הסכם זה, במקרה מסוים או  פי -על
 

ומתן,    משא   לכלל תוקף  היה כי  יים בין הצדדים ביחס למושאו, ולאהיחסים המשפט הסכם זה ממצה את   18.2
בעל פה, בין  ן  בילל, בין בכתב ו, אם בכונו או התקיימ אשר נית  ה,סכמהבנה, התחייבות או ה  ה, מצג,הבטח

הסכם זה, אלא אם    תוראו הב   כל שינויקף ליהיה תו לא    סכם זה.הת  ר לכריתבמפורש ובין במשתמע, עוב 
 על ידי כל הצדדים לו.   ך בכתב ונחתםנער

שיי 18.3 כי  קבמקרה  אבע  ההוראה  מהוראות  וורא ו  זהת  ניתנת/ניתנ  הסכם  או  לא  ותאינה/אינן  כיפה 
ח כסרת/חסרושהינה/הינן  מטעם  תוקף  בחות  לפגוע  או  להשפיע  כדי  בכך  יהא  לא  פותן  קת  קיותן,לשהו, 

שאר  פתןואכי ההסכהור  של  או  ה ובמקר  םאות  תוחלף  ההוראה  בהור  כזה  ניתנת  תותאם  או  תקפה  אה 
 רחבה ביותר האפשרית. בצורה ההסכם זה,  תראוהו  יצוי שלאפשר מילאכיפה, באופן ש

הסכםהצדדים    תובותכ 18.4 כמפז  לצרכי  הן  לה  במבוא  אחורט  צד  ידי  על  שתשלח  הודעה  כל  זה.  ד  הסכם 
  4או    וםבדואר רש  מעת המשלוחשעות    72  רוכעבה  עד יהגיעה לילו  תחשב כא יל  הכתובות שלע  פיהו ללמשנ

 יה. פקסימיל משלוח ב שעות מעת מסירה ביד או מעת
 

 
 : ם על החתוםו הצדדילראיה באו

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   בע"מ 2010בים  מי אבי
 

 
 __________ ___________ : ______ ת באמצעו

 
 __ ____ תפקיד : ______________________

 ספק ה                                   
            

 
 __________________ _________ באמצעות : 

 
 _ ____ _________________ _ תפקיד : _____
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 )יצורף להסכם(  תעריף  -כםלהס 1 חספנ
 
 

 ________  מיום   __________ מס' סכם לה
 

 מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.  זה נספח
 

 . חד או לחוד()בי 3ובפרק  2ק בפר, 1 רקבפ ההזוכום מול סיכאם להצעה והתבהמשך יתווסף בה
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : םחתועל הולראיה באו הצדדים 
 
 
 
                        __________________                                       _______________________ 
                                                        הספק                                                     מ"בע  2010   מי אביבים                         
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 "הספק" חי אישור ביטו  2נספח 

 __ ________________  יך הנפקת האישור תאר חים וום ביטשור קייא

 יסה ט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפולורלמידע המפורט בה. המידע המפם התאב, בתוקף יטוח ת בס ליפושנה י  כך שלמבוטח ווה אסמכתא לאישור ביטוח זה מה 
מקרה שבו  בפוליסת הביטוח למעט בבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור נאים הקתלבין ה ור זה שבאירטים מפובמקרה של סתירה בין התנאים ש עם זאת, יחד ה. וחריגי

 ישור. ש הא מבק  עםמיטיב ה י באישור זתנא

 מבקש האישור  מדמע אופי העסקה  מבוטח ה אישור ה בקשממ
  שם שם

שירות   900-20מכרז  ☒
יקת  בד ו/או יה דיגום מי שת

או  /י שומן ו מפריד ים ו"חמז
/   הספיג ורות ר ב ניהול איתו

עבור    ים / מכסיםמגופ
 ברה הח

 

 

ים וביוב  תאגיד מ  ☒
(097) . 

 . מקבל שירותים ☒
 

  מבע" 2010אביבים   מי

 .ז./ח.פ. ת ח.פ. /.זת.
 37ול המלך  שדרות שא

 . 64518יפו   –ל אביב ת
 

 

 סוג הביטוח 
 

יות או  ת אחרולולפי גב לוקהח
 סכומי ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

אריך  ת
 סיום 

ת/  וול האחרי גב
 סכום ביטוח 

 כיסויים נוספים בתוקף 

 יד כיסוולציין קיש  טבע מ ם סכו

 1,000,000    שי שליצד 
 

למקרה  
תקופת ול

 הביטוח.

 אחריות צולבת.  – 302 ₪.
 קבלנים וקבלני משנה.   הרחבת צד ג' – 307
 כיסוי לתביעות המל"ל. – 315
  מחדלי מבוטח נוסף בגין מעשי ו/או  – 321

 האישור.מבקש   – המבוטח
 מבקש האישור מוגדר כצד שלישי. – 322
 ראשוניות.  – 328
 ב כצד שור ייחשרכוש מבקש האי – 329

 שלישי.           

 . למקרה ולתקופת הביטוח .₪ 250,000   יג אחריות מקצועיתביטול חר

 6,000,000    מעבידים  חבות
 לתובע

20,000,000 
לתקופת 
 הביטוח

.₪ 
 

.₪ 

 לטובת מבקש על תחלוףויתור  – 309
 האישור.                

 היה וייחשב כמעבידם  –מבוטח נוסף  – 319
 מבוטח. של מי מעובדי ה          

 ראשוניות.  – 328
 

 : (ג' בנספח צוין רות המתאים כפי המן את קוד השי, יש לציילמבקש האישורכם בין המבוטח הסרותים המפורטים בף, לשיו)בכפ יםהשירות רוטפי
 עבדה ודגימותבדיקות מ(005)

 

 פוליסה  ה ל/שינויביטו
ח  משלו לאחר    )שלושים( יום  30תוקף אלא  ס ל יכניר, לא  שוישינוי לטובת מבקש הא  ביטוח, למעט  פוליסת  וי או ביטול שלשינ
 ביטול. בקש האישור בדבר השינוי או העה למהוד

 

 מהדורת הפוליסה

ת ערוה ___ _______  ביט מהדורה   __________  חברה    

 אישור ת החתימ
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 להסכם  3נספח 
 כבוד ל     

 "( החברה"  לן:)לה בע"מ 2010יבים  ב חברת מי א
                 נ., א.ג.

 גוד עניינים דר ניוהיע מידעהתחייבות לסודיות, אבטחת פח נס
 __ ________ תאריך:

 
ו   ,הקבדיו/או    הדיגום מי שתיאני ______________, המעניק שירות של   י ד ומפרים  "חימזהתקנה של  אספקה 

 ב כדלקמן. ייומתח  מצהיר ור החברהעברות ספיגה בוול איתור ניה או  /שומן ו 
 
,  י או לרשותו/  יתלידיע כם ו/או בכל דרך אחרת, יתכן ויגיעו  בהסרה  חבעם ה  ותר מסגרת ההתקשבש  ידוע ל י .1

מידע ו/או  ל  חומרים  מחברההקשורים  מודפס,  חומר  לרבות:  מגנטית,    תמונות,   טפסים, ות,  דו"ח,  דיה 
שרטוטיםכניותת המלצו,  נהלים,,  כתובוש  ת,  פרוטו  ת,מות,  מ ,  קוליםהסכמים,  פרטי  ו/פס"ד,  או  ועסקים 

 "(. מידעלן: "או לה ה יקר)כל אל חברה ם וכן כל דבר אחר בקשר ללניקב ו/או   יםותר נותני שי

לפ  אני .2 ל מתחייב  ביחס  לרב כ  פי-עלמידע בהתאם למתחייב  עול  דין,    תחייב מ  אני ות.  ית הפרט הגנ  חוק  ותל 
 הפרטיות. ת ות חוק הגנ ישבדי את דרדיעת עולהביא לי

ש במידע שהגיע אלי בדרך אחרת,  ימוה שעשאולא  ,  י מם הועבר אל צרכים שלשידע אך ורק ללמבקשר  פעל  א .3
 .להלן  10להוראות סעיף בכפוף  היא ידע לכל צד שלישי מכל סיבה שאת המעביר אולא 

עבודתם,  ב  זקוקים לו דםתוקף תפקיבדים שב לידיעת עוו רק יר עבאדע, ייחס למטת במוחלת ר על סודיושמוא .4
מנע כל פרסום ו/או גילוי של  אכן  ו  הך זבמסמרט  פומ רת סודיות כיבות לשמיובדי על התחיע   את כלחתים  א

 שהיא ולכל גורם שהוא.   ל דרךדע בכ המי

  כתב, קודם ייב בתחלמידע י  כלשהי  בדרך ישה  ג  שתהיה לו י  שיועסקו על ידאחד מהעובדים  ג לכך שכל  לדאו .5
י תנאי  כ  םמסכי  יה. אנט בסעיף זבתנאים כמפורע  המיד  , להגנת סודיותורלמידע כאמ  שהפשרות הגילמתן א

כנספח א'    המצורףתום על נוסח התחייבות  תו לחסכמה   תהיההחברה    להעמדת עובד כלשהו לרשותדם  מוק
כאמור    על מסמךמת העובד  בהחת  יןאך זה.  מלמס א'ספח  ב כנצ"המ  צוניים"גורמים חי  -  180-007"  בנוהל

 החברה.  כלפי  יתאחריוו  ייהתחייבויותמ אותילפטור י כד

 . נקוט כאמור לעילאעים שאמצט הפירו ה,שת קלפי בחברה, ל  מציאלה .6

 דפיס וכל צורת העתקה אחרת. , צילום, תרים לבצע במידע שכפול, העתקהה לאחרשאא עתיק ול אלא  .7

בהקפא .8 והמידעל    דה שמור  אונקאע  בכל  האמצט  הנדרעי  לשםבטחה  או  שים  הגבדמניעת  ו/או  של  עתנו  ו 
 .  יםי אחרהמידע ליד

תום   .9 הצדדים  ההתקשרות  לאחר  עא/ובין  בכל  שו  לענייני  ארש,  יידת  הנוגע  מידע  כל  או  /ו  ברההחשמיד 
 ם. יההמוקדם מבנ -ו/או מקבלת דרישה מתאימה  ההתקשרות  יום מתום 14תוך  חברה עבירו לא

 ידע אשר: במולהשתמש  י לגלותרשאאהיה  כם כיוסלעיל, מ האמור מרותל .10

אמור אשר בעצם  ע כמידגילוי    עטמ למצידי    יות סוד  הפרת  ללא  הכלל  חלתנ   בגדר  להיות  הפך  או  וינ ה 10.1
 תר. נחלת הכלל לאמין או מוסמך יוהפך לאשר    גילויו הוא הופך מידע

ע,  לדרוש מידחוק    פימכת על  סשות מואו רסמך  מובית משפט    מסר לבית המשפט על פי דרישתמידע ש 10.2
הנדרשתובמי הגב  דה  אם  כאמור,יל לבד.  נעשה  המין  יינת  וי  המידע  הנדרק  ותינתןנימלי  ה  בר חל  רש 

  זדמנות נאותה להשיג צו המונע ה  ברה לחשר  על מנת לאפ   על כך שהמידע האמור נמסרתב  בכ  הודעה 
 . את הגילוי

גבי  ל  ת או רשות כל זכו  ילהעניק ל כדי    ה,עצמ  ברהחה  ידי -על ה  חברהת  המידע אודואין בעצם גילוי  ברור לי ש .11
 . ת המידעעלבחברה היות הי לגרוע מסודיות זו כדת בהצהרואין כל האמור ה  מידע ז

 : יב כימתחי  החברה הנני במתקני בצעו תיור  ם כאמ ההסכפי  -פיעל-לעמקרה שמתן השירותים כל ב .12

ל  עתיקו כרות ולא י ע השיצושות לביוינן דרב שאמחש  ותאו לתוכני  לא יכנסו למאגרי המידע   בדיםהעו 12.1
 ות. ין לביצוע השירשר ו דרוש במיינמידע שא
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 .וידאו שאין בתכנה וירוסיםון ולאחר ש שיויר  ו על פיכשרבתוכנות שנ שו אך ורק ישתמ  העובדיםי כ 12.2

 לא הרשאה. לא צורך ולל  החברה לא ישוטטו במתקניים העובדכי  12.3

 מידע.  אבטחת לגבי  ברההח ו להוראות יציית   העובדיםכי  12.4

ה,  חשב, גניברה בעבירות משורה הקם שהורשעו בעביייותים חיצונירונותני ש  עובדים  לא להעסיקשייב  תחמ .13
נגדם חקירה פלילית באחד ה, א רמהה, או מנאו פריצה, ה ולידע את החברה    וריםם האמ נושאיו שמתנהלת 
העובדים  שמי מה  בכל מקר  ם ו/אואישוכתב  ם  מי מהעובדיו/או צפוי להיות מוגש כנגד  ה בו הוגש  בכל מקר

 ר.חובד בעובד א ליף את העול דעתה, להחיקלפי שרשאית להורות,  א . החברה תהיתבירת פליל ורשע בעה

יב בכתב  , להתחיהחברה  בוד הנתונים שלכת עילמער  שיש או שתהיה להם גישההעובדים  כל  ל  עי  כ   ילידוע   .14
שונו מעת  כפי שי  החברה  הליירת נשמות תוך  לעל פעי   פידולהק ל  לעי  6סעיף  כאמור בניין שמירת הסודיות  בע
 ת. לע

מו לה נזקים  נגראם  בחברה בי  ת ובתום עבוד  דא, במהלךה על מנת לוויקני בד ה לבצע על חשבוברמאשר לח .15
 על ידי ו/או מי מטעמי. 

 חברה. במתן השירות יום גם לאחר ס  שאר בתוקףיו הינה לצמיתות ותז  בותהתחיי .16

נזק  אחרא .17 לכל  כתוצלחברגרם  שיי  מהפרתאה  שבתחייבה  ה  זהויותיי  אב  ומתחייב    מסמך  לשפות  ת  זה 
 מההפרה.  לה כתוצאההפסד שיגרמו  ו צאה אעל כל הו החברה

 .  חברהול בניגוד עניינים עם הלפעלא תחייב שמ יאנ .18

בו  על כל מקרה    מטעמו  ו מיא מקצועי ו/הנדסה ותפעול ו/או הגורם הלסמנכ"ל      ח מיידיתלדוו  תחייבמאני   .19
שע  יאנ במצב  להימצא  ענלול  ניגוד  ביינ י ל  העבודההדרישן  ים  לביצוע  ב/ ות  עברה  חבהשירות  עם  דולבין  ה 

 . יםחרגופים א 

  עבודה   ביןל  השירות בהתקשרות עם החברה  דרישות  בין  ניםנייע   דגוני  של  במצב  נמצא  אינני  כי,  מצהיר  יהננ  .20
 .חברהל ןעקיפי ב או/ו  ריןבמיש  ריםהקשו אחרים גופים עם

 : םיעניינ  גודני להיווצר  עלול שבגינם חברהל יפהעק או הירש י זיקה עליב לקוחות רשימת של וטפיר   ןלהל .21

____________ _______ ______________________________________ __________ _________
________________________________________________________________________ ____

_ _____________________________________ ___________ __ _______ _____ _____________
 ______________ ____ 
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מצ .22 לה אני  אין  כי  משפחתי  יר,  קשר  אישי,  קשר  עסקי,קש  או   י  ועדת    ישיר  ר  מחברי  מי  עם  עקיף,  או 
 ם, עם מי מהנהלת החברה.  כרזיהמ

גיסה, דוד, דודה,    ס,ם, גייהדו אחות וילת ובני זוגם, אח א, בבןה,  בן זוג, הור   -"קשר משפחתי"    סעיף זה:ב
סמוך    אניו שם אחר הסמוך על שולחני א מאומץ, או אד  ורג אוח   נכדה, לרבות  ואכלה, נכד    ן,ת, חת חמו  חם,

 .  חנול שול ע
 

 יש לדווח אך עניינים, ניגוד מהוות נןאי אישי, כשלעצמן, או צועימק ערק  על היכרות כי יובהר, .23

 :יניםניע  גודני רלהיווצ עלול שבגינו  קיעס או יישא  קשר של וטפיר  להלןזה.   נספחב ןיה על

_____ _____________ __ _______ ______________________________________ __________ _
____ __________________________________________________________________ ______

________________________ _____ _________________ ___________ _______ __ __________
 ______ _________ ___ 

 

  לחברהרם יגעקיף ש  או/ר ו בגין כל נזק ישי החברהת א  אפצה ממנה,  חלק או ו ר התחייבות זפאל מקרה בו בכ .24
כות  פה שיעמדו לזכל סעד ו/או תרולגרוע מ  ₪ וזאת מבלי  10,000בסך של  סכם  כתוצאה מההפרה בפיצוי מו 

 על פי כל דין. ה חברה

 

 ם : תועל החו נולראייה בא 

  :השירות ןנות מטעם המוסמכים

 ___________  : __חתימה__ _______ __: תפקיד____ __:_______ שם (1

 

 _ ____: ________ חתימה  : ___________קידתפ______  ______:_שם(  2 
 
 

____________ _______ 
 : חותמת פקהס        
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 ( יניםני גוד עבטחת מידע והיעדר ניות, איודת לסיבויהתחלהסכם )  3נספח א' לנספח 
 

 מי אביבים    -מידע   יר ודיות למאגס תהצהר

 

 פרטים אישיים 

 

  לית טי באנגפר שם  שם פרטי

  שם משפחה באנגלית   שם משפחה 

    מחלקה  .ת.ז

  ( ITמש )שם משת  תפקיד

  ( ITש  לשימו) מייל-אי

 

 

 ותסודיהרת הצ

 ת חברתי ב דובמסגרת עב  יל אידע שיגיעו  מהוכל    ל סודיות כל הנתוניםמור ע שא  , כי אתזבה, מתחייב  אני, החתום מט 

וכל מידע, בין בעלור כל נאמסלא  ו" או עבור "מי אביבים"  "מי אביבים או  , ביפה, בין בכתב-תון  ן באמצעי מגנטי 

 ע. דמיגר ה מא ל בכתב ממנה לאחר שאקבל היתר אלא רשה,גורם בלתי מולשום צורה אחרת  ובין בכלאופטי,  

שלא  אנ מתחייב/ת  שימלעשו י  ו/  וש ת  שלא    ו אבנתונים  ביצוע שלבמידע  ב"מי  ם  "מי    תפקידי  עבור  או  אביבים" 

 ם". יביבא

רת במסג  ק שהגיע אלי ר או העת"מי אביבים" כל מסמך, מקו   מיא  חייב/ת שלא לשמור ברשותי, ושלא להוצאני מת 

 עבודתי. 

 או במכשיר/ו  דאו התקן נייו/צלמה  במכשיר נייד ו/או במשמור  לו  ו/א  ליטק לם ו/או להני מתחייב שלא לצא   ,ןמו ככ

 . "בכיו רה ו טות, מידע על לקוחות החבתמונות, הקללומים, צי  יתרה , בין עים ל"מי אביבים"נתונים הנוג/חר מידע א

 . ים"ביבאעבור "מי   או ת "מי אביבים"בחבר ידיתפקאחר סיום גם ל  תישאר בתוקףצמיתות והתחייבות זו הינה ל

ל חלק ממנה, תזכה אתכם ותי זו או כבת התחיירפפי הדין, הל   םהעומדים לכ  עדות וסגוע או לגרוע מכל זכלי לפ במ

 הנחיית החוק.בהתאם ל וי פיצב

 

 

 חתימה  ם משפחה י וששם פרט תאריך החתימה 

 

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 


