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שירותי יעוץ ופיקוח על בטיחות בתנועה בעבודות אחזקה    לקבלת  21/182מכרז פומבי דו שלבי מס' :  הנדון

 ופרויקטים של החברה  
 

שירותי    עבור קבלת  ( מבקשת בזאת הצעות"מי אביבים"או    "החברה"להלן:  בע"מ )  2010חברת מי אביבים   .1
 . ברהשל החם טיק יעוץ ופיקוח על בטיחות בתנועה בעבודות אחזקה ופרוי

 
פשרות להליך  עם א  (1993ד' לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג )   17מכרז פומבי דו שלבי, תקנה  המכרז הינו   .2

 .תחרותי נוסף
 

הגשת הצעה ע"י מציע, תהווה לכל דבר ועניין הסכמת המציע לכל ההוראות, התנאים והתניות המופיעים   .3
 .כרזמהווה לחלק ממסמכי המ הבמסמך זה ובכל מסמך אחר  

 

אותם על המציע לצרף להצעתו כשהם   המכרזבלתי נפרד ממסמכי ק חל המסמכים הרשומים מטה מהווים .4
 חתומים: 

 
 עמוד מסמך מס'
 1-9 המכרז  מסמכי 1

 10  צעת מחירהס טופ -' נספח א 
 11   הטופס התחייבות לקיום הצע - ב'נספח  2
 12 יון מקצועי"יס"נ בור הוכחת עמידה בתנאי הסף הצהרה עטופס  –נספח ג'  3
 13 ניסיון מול מי אביבים, עיריית תל אביב וחברות עירוניות  על  הרההצ -נספח ד'  4
 14 תצהיר בהתאם לחוק עובדים זרים ולחוק שכר מינימום  -נספח ה'  5
 15 תצהיר בדבר שמירה על דיני ההגבלים העסקיים ואי תיאום מכרז    -נספח ו'  6
 16 ים"ווכמת " ל"גורמיםום "דמי תווךלי תשא על תצהיר –( 1נספח ז') 7
 17 יכים פליליים פלילית או הל  חקירה  בענייןתצהיר  –( 2)נספח ז' 8
 18-32 הסכם  –ספח ח' נ 9
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 הצעתו את המסמכים הבאים: יצרף למציע  ה,  4בנוסף למסמכים המנויים בסעיף  .5

 ק מורשה.וסת ע. אחרת, יש לצרף תעודהעתק מתעודת ההתאגדות  - אם המציע חברה 5.1
ו"ד או רואה חשבון על שם התאגיד, שמות בעלי המניות או השותפים  ע  ורישא  - אם המציע חברה 5.2

)דירקטורים(. במידה ומי מבעלי המניות במציע הינה חברה  שמות מנהלי התאגיד  ,עור אחזקותיהםיוש
המתאים,   פי, ל ו/או שותפות, יש לפרט את בעלי המניות ו/או השותפים באותה חברה ו/או שותפות

 . ולא חבר בני אדם או גוף משפטי אחר שר ודםוט יגיע לכדי ישות בהפירש עד  םעור אחזקותיהיוש

בנספח   ושהוצג יםהמוצע   המפקחיםקורות חיים והעתק תעודות המעידות על השכלה והסמכה של  5.3
 (. הניסיון  )נספח ג'

  פרויקטיםהומנהלי  קחיםמפה  יכגיש אישור רו"ח/יועץ מס/מנהל חשבונות המעסיק מפקחים ימציע  5.4
 . על ידי המציע  יםמועסקמטעמו   םיעהמוצ

 לא תותר הגשת הצעה משותפת. .6

 

 תקופת ההתקשרות .7
 

ההתקשרות   7.1 הראשונה")להלן:    לשנה  הינהתקופת  ההתקשרות  האופציה  "(תקופת  שמורה  לחברה   .
תקופות  (  6)  ששעד  במס' תקופות נוספות  להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונה בתקופה אחת או  

אם ימומשו כל האופציות    ,שנים  7)סך הכל התקשרות בת  נים ברצף  ס' שמ  ואנוספות בנות שנה אחת  
 בהסכם(.

ודעה  בה   , בכל מועד ומכל סיבה שהיא  ו/או להפסיק את ביצועו,   לבטל הסכם זה  תרשאיהחברה תהא   7.2
 ם מראש. מיי 30לפחות למנהל הפרויקט  בכתב שתימסר

ההתקשרות  7.3 הסתיימה  עבודת  ת  בע  באם  נותהיעוץביצוע  ימשיך  הה  ן,  בביצוע  שהועבר  שירות  שירות 
 ופת ההתקשרות  עד לסיומו, בהתאם להנחיות החברה. אליו בתק

 

 :  לוחות הזמנים במכרז זה .8

 ם א יתקיים כנס מציעיל

 15:00בשעה   16/02/21  -ה ג' ביום ון להגשת שאלות הבהרה: המועד אחר

   12:00בשעה  3/02/20212 -ה ,ג' ביום  ת:המועד אחרון להגשת הצעו

 בתיבת המכרזים )מכל סיבה שהיא( עד לתאריך והשעה הנקובים לעיל, לא תישקלנה. א תהיינהשל הצעות

 שאלות הבהרה  .9

למועד   9.1 בעד  ש  8  יףע סהקבוע  להגשת  בדוא"לעיל  אביבים  למי  להודיע  רשאי  המציע  הבהרה,  ל  אלות 
avivim.co.il-@meianatma   שגי סתירות,  כל  אאותעל  חוסי  ,  או  שמצא  התאמות,  בהירות  ר 

כלמסב ועל  המכרז,  הכל ספק    מכי  כלשהו  ענין  או  פרט  או  סעיף  של  למובנו  בקשר  אצלו  ול  שהתעורר 
  ,על כל שאלה או הערה הנוגעת להסכם ההתקשרות  וא המכרז אונש  הע לעבודבמסמכי המכרז או הנוג

  .()א( 2)נספח   לרבות נספח הביטוח

 הצעות. גשת האו פרט זה לאחר ה /ו  ףלטעון כנגד סעיור יהיה מנוע מאמה כודעמציע שלא ישלח ה   9.2

לא  9.3 אביבים  שתתקבלנ תשובות ורק  ,טלפונית שיימסר למידע אחראית תהיה מי    ההחברמ הבכתב 
 ה. ת וא בויייח

:  בלבד  WORD)שמופיעה להלן(, על גבי מסמך    לערוך את שאלותיהם בטבלה מסודרת  פונים נדרשיםה 9.4
שפה העברית. ניתן לשאול גם  ון בהירה בלשבהשאלה    ף פירוטמס' סעי/, נספחלההשאשל  מס' סידורי  

   ."כללי" -חנספ/סעיףבטור  לצייןשאלות כלליות, ואז 
 

פח סאו נ/ו סעיף מס' "דמס
 ההסכם כרז/ מכי המבמס

 שאלה ה טרויפ
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כל התשובות לשאלות ההבהרה שניתנו במהלך המכר 9.5 להצעתו את  לצרף  ועל המציע  באתר  סמפורז  ו 
 על ידו. יםמל החברה חתוט שהאינטרנ

 
 ;הינה ללא תשלום ות במכרזהשתתפה .10

 
חברת מי   ט שלנ נטר יא הר אתמ רזכמכי הס את מסמפיד ידון בנש מכרזלש הצעה  יע המעוניין להגיצמ

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

 :ת ההצעההגש פןאו .11
 

בין השעות    -א'    בימים  ישגלה  את ההצעה יש 11.1 תיבת המכרזים הנמצאת במשרדי  ל  07:00-15:00ה' 

, עד  , תל אביב, בניין אמות אירופה, קומת כניסה37בע"מ, שד' שאול המלך    2010חברת מי אביבים  

ות( הינה  צעהה  ן להגשתהמועד האחרו  23/02/2021-ה  ',גמובהר כי הגשת ההצעה ביום    .15:00השעה  

 .12:00שעה עד ה

   .גבי מסמכי המכרז בלבדוגש על ת  הההצע 11.2

כריכת    וללאבהדפסה דו צדדית    לא)רגיל    4Aהמציע להדפיס בהדפסה רגילה את מסמכי המכרז בדף    על 11.3

 ברור או בהדפסה.   יד קריא ולמלא את הצעתו בכתב ו (העמודים

)  צהרתהאת   11.3.1 ג'(הניסיון  בצורה   נספח  למלא  עממוחשב  יש  הקבצים גבי  ל  ת 

 י המכרז. ד עם מסמכיחבהגישם צורפים ולהמ

 המציע יצרף להצעתו כל מסמך נוסף הנדרש במסמכי המכרז. 11.4

 כל מסמכי ההצעה חייבים להיות חתומים על ידי המציע.  11.5

 . על גבי טופס הצעת המחיריםו יש לחתום בחתימה מלאה + חותמת בשולי כל עמוד  11.6

 : הלןת כמפורט לרדונפ ותת הרמטי( מעטפו2בשתי )ההצעה תוגש  11.7

: "מסמכים לתנאים מוקדמים ואמות   במקום בולט המילים  ינו עליה יצו  -  מעטפה אחת  11.7.1

 ואליה יוכנסו כל מסמכי המכרז וכל האישורים, פרט להצעת המחיר.  "מידה

ומודבקת 11.7.2 סגורה  שניה  יצוי  -  מעטפה  המילים  נועליה  בולט  מחיר"  :   במקום   " הצעת 

 הצעת המחיר. על גבי טופס   גששתויר  המח  הצעת ואליה תוכנס 

 .יוכנסו למעטפה אחת מאגדת עליה יצוין שם המכרז ומספרועטפות המ שתי

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

" )להלן:  זכ  ."(הסתייגויותהסתייגויות  אביבים  למי  תקנה  הסתייגות  לפסו כל  אות  או  ת  ל  ההצעה 

זמן  ההסתייגויותאת שקילת הצעה בהסרת  ייגויות או להתנות  סתהופין, להתעלם מה לחיל  , תוך פרק 

 . השיקבע על יד

הצעה   11.9 כל  או  משמעות,  דו  או  בהירות  אי  בחסר,  הלוקה  הצעה  כל  לפסול  רשאית  תהיה  אביבים  מי 

 שות המפורטות במסמכי המכרז.שאינה ממלאת אחר כל הדרי

 שלחברה יש ניסיון עבר שלילי עימו.  ל הצעתו של מציע סולפ  איתה רשהחבר 11.10

החברה רשאית לפסול מציע אם התנהלותו של המציע בנוגע לשמירת זכויות עובדים, לרבות קיומה של   11.11

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

 למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.  מושקדהשנים  התקשר המציע במהלך שלוש

 רז כמפות למסמכי הקונים ו/או תוסית .12

ות לתקן את מסמכי המכרז ו/או להוסיף להם ו/או לעדכנם בכל שלב עד  ת לעצמה את הזכמרומי אביבים ש 

ל מועד  ה הצעות.האחרון  למכרז  הגשת  בהתייחס  ושינויים  האינטרנט עדכונים  באתר  החברה   יופיעו    של 

מצ  .ivim.co.ilav-www.mei:  בכתובת כל  של  להתעדכן  ע  ימחובתו  המועד ובאחריותו  עד  אלו  בשינויים 

 .  האחרון להגשת הצעות

 

http://www.mei-avivim.co.il/
http://www.mei-avivim.co.il/
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    השתתפות במכרזתנאים מוקדמים ל   .13

הת סף    טיםהמפור  םנאיכל  תנאי  הינם  זה  בסעיף  ויסולהלן  הכרחיים  א דייםמצטברים,  נ  לא,  כתב  אם 
אחרת אבמפורש  הצעה  לא  .  להלן  שר  המפורטים  מהתנאים  מי  על  לא  ש  מובהר.  תיפסל  -תענה  החברה 

 : ים שלהלןהתנאבכל עמוד ת תשקול הצעתו של מציע אלא אם
 

  .1976  -תשל"ו  ים,ציבוריגופים  אותפי חוק עסקם הנדרשים לכל האישורי בעלהמציע  13.1
 

האמור   ני  ,צעתוה  תרסגבמברה  חלהמציע  ימציא  להוכחת  על  לאישור  חשבונות בנוסף  פנקסי  הול 
  כשהוא חתום על ידו ומאומת   ,למסמכי המכרז'  התצהיר בנוסח המצורף כנספח    ,ניכוי מס במקורו
 . ד"י עו"ע
 

 :ניסיון מקצועי 13.2

 

לביצוע    הינו בעל השכלה והסמכה ממוסד/גוף מוכר  ירותאת הש  ועצבו אשר יבד מטעמאו העו/המציע ו
  .להציג העתק תעודה כאמור בתוקף המציעמור, על להוכחת הא. עהבתנו  טיחותב ץע ויות של  שיר

 
ני 13.3 בעל  הינו  וסיוהמציע  יעוץ  שירותי  במתן  בטיחותאו  /ן  על  התנאים  בתנועה    פיקוח  בכל  ועומד 

 : להלןים פורט המ
ניסיון מוכח של  ביצוע  מו למטע  צעומ ה  למציע ו/או לעובד 13.3.1 במתן    שנים לפחות  5השירות 

גופים )תאגידי מים ו/או רשויות    2לפחות  על בטיחות בתנועה לפיקוח  או  /וץ ועל יש  שירות
ממשלתיות/  מקומיות חברות  מו/או  בהיקף  פרטיות(  חברות  ו/או  של ציבוריות  צטבר 

לכל  50,000לפחות   במה  ₪  כ  5לך  גוף  האחרונות,  נהגופרוט  פי  לולהשנים  להם  יתן  ים 
   ון(.צים )שמות אנשי קשר, מספרי טלפממלידעת ת וחווהשירות, תיאור העבודות שבוצעו, 

 
חברה   של  ובמקרה  הצהרה,  לצרף  המציע  על  האמור,  החברה,  של  הצהרה    -להוכחת  מנכ"ל 

 ון יסנינקרה שהז כאמור, ובהמכרת נשוא  ועל הניסיון עבור העבוד  עידה, המהמצורפת כנספח ג'
כי העובד המוצע אכן מס    יועץת/בונוהעובד המוצע יש לצרף אישור של רו"ח/מנהל חש  ו שלהינ

 המציע לפחות שנה אחת לפני המועד האחרון להגשת הצעות למכרז.  עובד במשרד
 

, החתום על  דר ניגוד ענייניםות, אבטחת מידע והיעת לסודיהתחייבו  -להסכם 3נספח המציע יצרף להצעתו את   .14
 המיועד לניהול ההתקשרות.  יםעובד ידי ה-לוע ידו

 עלה מהתצהיריםל שי , ככעניין חשש לניגוד ענייניםיע בתכר  רההחב  ועדת המכרזים של
 

ולא    החברה תהא רשאית לפסול הצעה של מציע שלאחר בדיקת החברה נמצא שהצהיר על מידע שהוא מוטעה .15
 וונטי. ידע רל מעל מלהצהיר טעות את החברה ו/או נמנע מהימן ויש בו כדי לה

  , ך אחרשיון או כל מסמיאישור, היתר, רך,  ו מסמצעתה  לאפשר למציע אשר לא המציא עםרשאית  החברה  
   .החברה ידי-לתוך פרק זמן קצוב שיקבע עה להשלים את המצאתו לחבר 

 
 ידה ומשקולות כללים, אמות מ -בחירת הזוכה במכרז  .16

. ההצעה/ות  בחור מספר זוכיםעדי ולתה הבלעל דל את הזכייה בהתאם לשיקורשאית לפצהחברה תהיה   16.1
 יותר. על/ ות הניקוד המשוקלל הגבוה בת בצעה/והה  נההזוכה/ות תהיה/ 

לא   16.2 ו/או  יסרב  או  ההסכם,  על  לחתום  יסרב  במכרז,  זכייה  הודעת  מהחברה  שיקבל  מציע,  בו  במקרה 
יה  יא, תהיבה שהס כל  ר בו ויבקש לבטל הצעתו מ, או יחזויבויותיו עפ"י תנאי ההסכםימלא את התחי 

רשאית   בהחברה  בתור  הבאה  ההצעה  את  לצאת    ות,ההצע  רוג דילקבל  או  המכרז,  בתנאי  העומדת 
למציע, כי הצעתו למכרז  במכרז חדש, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה. יובהר כי לא יהא בהודעה  

 עיל. כמפורט ל די לגרוע מזכותה של החברהלא התקבלה, בכ
לבחירת   16.3 המידה  הזוכעההצ אמות  במכרה  בה  תהיינה  ובז  המפורטים  המרכיבים  שקלול  אם  התדרך 

איכות ובאופן שתבחר   30% -מחיר ו 70%להלן:    1993 -תשנ"ג( לתקנות חובת המכרזים, 1א)ג())5 לתקנה 
 ההצעה המעניקה לחברה את מירב היתרונות. 

 
 ( %70חיר ) ל הצעת המאופן שקלו 16.4

רות/מחירים הרשומות בנספח  יות השיל קטגורכ  ריגישו מחיר בש"ח )ללא מע"מ( עבועים  המצי 16.4.1
 (.  מחיר )טופס הצעת א'

עת המחיר  ת הרשומה בכמויות המצוינות בטופס הצ לול הצעת המחיר, תוכפל הכמוך שקורלצ 16.4.2
ידי המציע באותה קטגוריה בטופס הצעת המחיר בנ   ספח א'. סכום תוצאות במחיר שניתן על 

 כרז. מציע למה  לשיתקבלו תהווה את סכום ההצעה ש פלותהמכ
ביותר תקבל   16.4.3 הזולה  ושאר    70ההצעה  יקבלצעוהה)נקודות  לנוסחה הבאה:  ו  ת  ניקוד בהתאם 

 חלקי ההצעה הנדונה.   X 70הזולה ביותר   צעההה
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מציע אשר יגיש הצעה ללא מחיר בקטגוריות השירות/הפריט ו/או מעבר למחיר המקסימום  16.4.4
יחושב לו מחיר המקסימום כמחיר הצעתו לקטגורית  -יר להלן ס הצעת המחהנקוב בטופ

 שירות ו/או הפריט.ה
בהמת  הכמויו 16.4.5 הצעצוינות  לטופס  הינן  א'  בנספח  המחיר  בלבדערהת  שקלול    ונועדו  כה  לשם 

 זוכה.כלשהו מה  את החברה להיקף הזמנות די לחייב לבד ואין בהם כההצעות והשוואתן ב
 

 ( %30כות )אופן שקלול רכיב האי 16.5
 

אמת  
 מידה

משקל  
 באחוזים 

 אופן הניקוד תיאור

 
 
 
 

 ניסיון  
מקצועי  

מ בצע של 
ות  השיר

 ד ועהמי
  

 

 
 
 
 
3 

  5השירות ניסיון מוכח של  ביצוע  מו למטע  צעומה  למציע ו/או לעובד 
לפחות ש  שנים  שירות  יעבמתן  ול  בתנועה  פיקוח  או  /וץ  בטיחות  על 

מקומיות   2לפחות  ל רשויות  ו/או  מים  )תאגידי  חברות    גופים  ו/או 
צטבר של לפחות  ציבוריות ו/או חברות פרטיות( בהיקף מממשלתיות/

במה  ללכ ₪    50,000 כ   5  ךלגוף  ים  הגופ רוט  פי  לולהשנים האחרונות, 
נ  וחוות  להם  שבוצעו,  העבודות  תיאור  השירות,  ממלייתן  צים  דעת 

   ון(.)שמות אנשי קשר, מספרי טלפ
ע האמור,  הלהוכחת  הצהמצי ל  לצרף  חברה  ע  של  ובמקרה    -רה, 

כנספח   המצורפת  החברה,  מנכ"ל  של  הג'הצהרה  על מעי,    דה 
ו יון היניסנובנקרה שה  ,כאמור  כרזהמ  ת נשואוודהעבור  ון עביסיהנ

ה לצרשל  יש  המוצע  חשבונעובד  רו"ח/מנהל  של  אישור  ות/יועץ ף 
במשר עובד  אכן  המוצע  העובד  כי  אחת  מס  שנה  לפחות  המציע  ד 

 ועד האחרון להגשת הצעות למכרז. המ פניל

( שניתן  2כל גוף )מעל 
לו השירות נשוא  

  טברבהיקף מצהמכרז 
₪   50,000לפחות  של

נים  הש  5ך במהל
 אחרונות ה
עד   ',נק  1-ב המזכ 

 ' נק  3למקסימום של 

דעת   חוות 
  מליצים/מ

  ותלקוח 
מי )   כולל 

 ם( יביאב

7 
 

 
 

הבדיק מטעם  צוות  מוהה  שיחות  ינהל  מחברה  ו/או  צים  ליממס'  ל 
 ירות מהמציע.ת שקיבלו שלקוחו

ם  תאהב  תןנהציון יי 
י  ד לעהביקול דעתה  לש
  דעו  הרהחב של

 '. נק  7 לש מקסימוםל
 
 

יון  אר
 12 אישי  

סמנכ"ל/   מנכ"ל/  )כגון:  המציע  מטעם  בכירה  נציגות  תגיע  לריאיון 
 בעלים, מנהל תיק לקוח מיועד וכו'(. 

להציג, המציע  יידרש  היתר,    בריאיון  התייחסותבין  לנושאים  את  ו 
 הבאים: 

ניסיו  דותעבולהציג    : לרבות  קו"ח,  שביצע  הנדסי  ן,  בתיאום  נסיון 
 אביב.  בודה בעיר תלנסיון בעו יבבעירית תל אב

בהתאם   הציון ינתן
  לשיקול דעתה הבלעדי

החברה ועד  של 
  .נק' 12למקסימום של 

הניקוד  כי יובהר 
לאמת מידה זו יעשה  

גם ביחס השוואתי  
 עים אחרים. למצי

מות  התרש
כללית  

 מהמציע 

8 

כמפורט להלן:   יינתן בהתאם לפרמטריםהניקוד לאמת מידה זו   
פים ביצע את השירות, איתנות  ול אילו גו ציע ומל המון שמהות הניסי

וכל נושא אחר אשר  ISO תקני , BDI פיננסית בהתאם לדו"ח
 רלוונטי לדעת החברה. 

התרשמות כללית  
וד  מזכה בניק מהמציע

  נק'  8של  ימלימקס
אם לשיקול  בהת

תה הבלעדי של  עד
יובהר כי    .החברה

הניקוד לאמת מידה זו  
יעשה גם ביחס  

ם  ציעיי למהשוואת 
לצורך ניקוד   .םאחרי

אמת מידה זו יש  
פרופיל  להגיש את 

 .המציע
 

 ת הצעוה  תלבים בבדיקשה .17
 : ותיקת ההצעבד ב ראשון שלב 17.1

 . בתנאי הסףע המצי  מידתו שלתיבדק ע - הילתח 17.1.1
 . האיכותן ת קריטריו יקדב בלבור לשבתנאי הסף יע מדשעמציע  17.1.2
   לעיל.  17.5סעיף  ט ב רופים ל אציון משוקלל בהתבדיקת קריטריוני האיכות ומתן  17.1.3
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 .  "ניסיון"  המידה   וד אמותת הוא ניק קריטריוני האיכו בבחינת ראשון שלב 17.1.3.1

קר  שני  שלב 17.1.3.2 לראיו   החברה  -האיכות    טריוניי בבחינת  להזמין  רשאית   5  עדן  תהא 
את    מציעים הגבו שקיבלו  ביותר  הניקוד   ול לשיק  בהתאם,  ""ניסיון   המידה  באמות ה 

 . הבלעדי דעתה

 רו לשלב השני.ות למציעים שעבטריוני האיכאר קריכל שים בונן צימת -י  שלב שליש 17.1.3.3
מינימ אי  יוןצ 17.1.3.4 משוקלל  האכות  להצעה  אפשריות  30מתוך    19.5  ואלי  הצעה נקודות   .

, לא תעבור לשלב  המינימלי  המשוקלל  תהאיכו  מציוןמוך  אשר ציון האיכות שלה נ
ון  את צי  עברואשר  ם  המציעי  .המכרזים  ועדת  ידי  על  אחרת   יקבע  אם, אלא  השני

   לב השני.נימלי יעברו לשהמשוקלל המייכות הא
 שלב פתיחת מעטפות הצעת המחיר ומתן ניקוד. :שלב שני  17.2

ל של קריטריוני האיכות  ול הציון המשוקללהצעה יחושב על ידי שקל  הסופיהניקוד   י:שליששלב  17.3
  ות/ ההצעה  ו היי /האת  ביותר ים/הגבוה   ו/ יהיה יםהמשוקלל  ם/שציונה ות/ עהוציון המחיר. ההצ

אלא אם ועדת המכרזים   ,(ההליך  לאחר גם כאמור שקלול יערך  זא  תחרותי  הליך  ייערך)אם  תו/ הזוכה
ין ההצעות הטובות  כל ההצעות או מבקבעה אחרת מטעמים מיוחדים. הועדה רשאית להחליט שמבין 

 ביותר ייערך הליך תחרותי נוסף.

 ות צעהה קתאופן בדי .18

  והמציעים הצעותה קתי לבדוניים( יצ ביועצים חהיעזרות  תבו)לרה מטעמ  ותצו  תמנהם יעדת המכרז ו 18.1
   ."(צוות הבדיקה" :הלן)ל

יע  מצידי ה עלל  עפמו או קחזמוה ר,אתתקן או מ, מפעל, רדמשיהיה רשאי לבקר בכל   קהבדית הצוו 18.2
 . צעיםמורותים ה ישאו ל למציע ו ביחסידע מ בל כל ולקקש  בוכן ל

קה  בדית הוצו  ולה עםף פעשית הצעה לאשמציע הרה סב  ה, אםצעה כלל ית לפסו א תהיה רש הברהח 18.3
 ע, כנדרש. מיד או לא מסר 

  עצימ ותאו אם  ,תריוב להזונמצאה ה ר כי היא בריתבהצעת מציע אפילו  בחור  שלא ל שאיתהחברה ר 18.4
חברה  ל ו שהיו לו א ות דמת קויוחוז   בויותהתחיייסודית   הפרהפרו ה, הה בליטל שעה שהוא ב בראו ח

  מכרזעה במו להגשת ההצשקד ות נרו חנים האש השך חמה, במהלפי החברכל  בה,ליטה ש על ב ואשה
 הפרה. תהאו רה בנוגע לב מהחבעה בכתלו הודסרה  זה, ובלבד שנמ

אחר  כל הסכם או  /כם ואו ההס/ה ות של החברשרוקתהה או  רזמכה רתג מסב כיר ביס שדעורר חתה 18.5
  ה ו/אוהחבר נגד תרמית כ בביצוע רב מעוהיה   אוע בצל או ניסה ביצע  מטעמו מי  אוו/  עיצמברה  ם החע

רקעין  מקב רותים ו/או לעסקהמתן שיו/או לרתו ספקת טובין או למכיאר ל בקשה פלילית ביר ע עצבי
תו  לפסול את הצע עדי,הבל  עתהול דשיק פי-על שאית,ר תהא ה רבחה ,הברח ה רועב ה וד עב עו ו לביצאו/

 יין. הענפי מו, ל עית  רוקשאו הת ו תוא את זכייהשן זמבכל ל  או לבט

וק חובת המכרזים )תיקון  לחב. 2 סעיף יחול  יותר או הצעות  שתי של זהה משוקלל ציון של הקרבמ 18.6
נה שתי הצעות או יותר  ל ההצעות, תתקבל: "בכל מקרה בו לאחר שקלוכך  הקובע( התשס"ג, 15מס' 

  סק בשליטת עשל   יאההצעות ה הה ביותר, ואחת וב ת זהה שהיא התוצאה הגבעלות תוצאה משוקלל
רואה חשבון   בעת הגשתה אישור שלרז ובלבד שצורף לה מורה כזוכה במכחר ההצעה הא ב אישה, תי

 שהעסק הוא בשליטת אישה. ותצהיר של המחזיקה בשליטה, 
 י לא מתקיים אף אחד מאלה:י אישה מחזיקה בשליטה, וכוכיח כה חשבון יאישור רוא 18.7

הל  , מנכללי  למנהל  ןכללי, סג   שנה למנהל מלי,  כל יד מנהל  נושא משרה בתפק   ק סאם מכהן בע .א
ר תפקידעסקים  ממלא  וכל  הרי  אשי  שונה,  תוארו  אם  אף  בעסק  קרוב   כאמור  אינו  שהוא 

 משפחה של המחזיקה בשליטה.

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה.  -ם יקטורים אינם נשאם  שליש מהדיר .ב
יותר,  י הצעות או ת קוד בין שוויון בניששל  רהבמקעיל, ל 24.6בוע בסעיף לא מתקיים המנגנון הק  אם 18.8

 . הגרלה תערך זהות המחיר הצעות  וגם ובמידה  ביותר הול הז בהצעהת המכרזים  תבחר ועד
 
 

 ן.י דיתן מותר על פומ משאר ניהול כאש עים,מציעם  תןמרשאית לנהל משא ו  החברה .19

 מועד פקיעת תוקף ההצעות והארכתן .20

 הצעות.  חרון להגשתמהמועד הא  םיו 120ת הינו תוקף ההצעו פקיעתמועד  20.1

 ות ולהחליט לגביהן לפני מועד פקיעת תוקפן.  עצחייבת לשקול את ההבים אינה מת אבימי  20.2

בר ההצעה הזוכה, תהיה מי  של מי אביבים בדהיה ופקע תוקף ההצעות שהוגשו לפני מועד ההחלטה  20.3
 ותיהם. הצע קף  ות ה להארכתמציעים בבקשה  לא מכרז או לפנות ה אביבים  רשאית לבטל את 
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ב להארכתה.   עד שנקבע או לסר להאריכה תוך המואי  רש קף הצעתותו  את ש להאריך ציע שהתבקמ 20.4
תף  תשתה כמבוקש, לא ימי אביבים על הארכל מציע שסרב להאריך את תוקף הצעתו או לא הודיע 

 מכרז. הבהמשך 

   
 במכרז הזוכה  המציע התחייבות .21

 מכים הבאים: המסאת ה י הזכי  עלההודעה   יום קבלתמ ימים 7תוך  ברה א לחמתחייב להמציהזוכה במכרז 
 החתימה מטעמו והליווי חותמת המציע. ל ידי מורשישהוא חתום עהסכם ה 21.1

, הכל  מבטחיםחתום כדין על ידי ה חו המקורי(, נוס)ב להסכם" 3"נספח   נותן השירותאישור ביטוחי  21.2
 הסכם. וה  מסמכי המכרזכפי הנדרש והמפורט ב

נסמסיראי   ביט אי  סכםהל  2  פחת  הוחי  שור  מהותית מצד המציע    הפרה  ההווש, תכנדר  שירות,נותן 
 רה זכות לבטל את הודעת הזכייה.זוכה, אשר תקנה לחבה

 
 (בהסכם 2נספח )הסכם דרישות הביטוח ב .22

התאם  שיזכה ב  נותן השירותרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי דלופנית מלב המציעים  מתשות 22.1
  להסכם אישור  2 'מס ובנספח", כם ההס - 'י פח  לנס"יטוח( )אחריות וב  23 יףבסערטים אים המפולתנ

 "(. הוראות הביטוח" ו/או " הביטוחים הנדרשים" ו/או "דרישות הביטוח"( )להלן: "היועץי טוח בי

  כאמור לעיל ולהלן, לרבות במסמכי ההסכםביטוח העמוד בדרישות ש ל ידריהזוכה   ההצעהמגיש  22.2
 ונספחיו. 

ואת   טות לעילפורהמ  ות הביטוחראהודרישות ו מבטחיו את ביא לידיעתב להייתח הצעה ממגיש ה 22.3
התחייבות לערוך עבורו    בזאת כי קיבל ממבטחיו ומצהירבמלואן   המכרזדות לפי מסמכי  ות העבומה

 . לעיל ולהלן כמפורטם  הביטוחים הנדרשי את כל

חר  יאולא  רההחב  בידי דולהפקי  זהמכר במסמכי םרשיהנד  הביטוחים את  לבצע  מגיש ההצעה מתחייב 22.4
)בנוסחו המקורי(   היועץ אישור ביטוחי  2פח נאי לתחילתן, את נסוע העבודות וכתד תחילת ביצממוע

 .טחהמבכשהוא חתום כדין על ידי  

כי בכפוף לדרישת החברה בכתב   המפקחאמור, מתחייב עריכת הביטוחים כ בנוסף להמצאת אישור 22.5
 . תשוהנדר טוחהבי פוליסותמ קיםימציא לה העת 

יה להבהרות  סגרת פנביטוח יש להעלות במ ת הלגבי דרישו  כל הסתייגותבמפורש כי בהר בזאת ומ 22.6
. מובהר,  ביטוחתתקבלנה הסתייגויות לדרישות הובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא 

  עלםרה תת( החב2חים )נספח  שינויים ו/או הסתייגויות ביחס לאישור קיום הביטו ככל שייערכו כי 
 . כםהסוהמסמכי המכרז  וסח שצורף לנ יב הינו הנוסח המחי ההן ו מ

תום כדין על  , ח היועץאישור ביטוחי  3נספח אי המצאת במקרה של כי מובהר בזה,    למען הסר ספק 22.7
למנוע ממנו את מועד תחילת ביצוע עבודות   תהא רשאיתהחברה , )בנוסחו המקורי( ידי מבטחי המציע

 .שדרכנ החתוםאי הצגת האישור  בשל

נספח אישור  אי המצאת  במקרה של, כי ר בזהמובה לעיל, 23.7מור בסעיף לגרוע מהא  וסף ומבלי נב 22.8
כמי שהפר את   במפקח לראות החברה רשאית לעיל, תהא    28.7כאמור בסעיף , (3)נספח  היועץביטוחי 
 . במכרז היועץו/או לבטל את זכייתו של  ההסכם

לא בחתימה  י המבטחים אל ידחתמו עטוח ייהבי  סמכי מ ישה כידר ן הגשת ההצעות אייודגש כי בשלב  22.9
ואין להם הסתייגות לגבי  ציע כי בדק עם מבטחיו  ים אישור והצהרת הממת של המציע, המהוווחות

 .יטוחיים הנדרשיםהנוסח, התנאים והכיסויים הב
 

 מכרז  הליך ה לטובי .23

ת  לעצמה זכו   מי אביבים  מרת  שו,  פי דיןמכרז על  הבטל את  בנוסף לכל מקרה אחר בו רשאית מי אביבים ל
 מכרז, כאשר:הלבטל את  

והדרישות האחרות, המפורטות במסמכי הליך  ים כל התנאים המוקדמ  הצעה אחת עונה על קר 23.1
 .מכרזה

 ו, או בבחירת ההצעה הזוכה. פגם במכרז, או בניהול מי אביבים מצאה שהתקיים  23.2

ות  המפורט   בדרישותאו פרט במטעות לה שנפ, מכרזהמסמכי מי אביבים, לאחר הוצאת התברר ל 23.3
כרז, או שדרישות אלו  מהמהמפרט או ממסמכי   ותתים / דרישות מהושהושמטו נתוני במסמכים, או

 בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמים. 

 מכרז.ה י אביבים ביטול י החברה, באופן המצדיק, לדעת מ ו השתנו צרכנסיבות, א חל שינוי   23.4
הגבל   ו באופן המהווה רים, או פעליעות או מח , תאמו הצםחלק אוהמציעים יס סביר להניח שסב יש 23.5

 ה על חוק כלשהו. עסקי או עביר 
ות  בנסיב מכרז המי אביבים לא תהיה אחראית לתשלום כל פיצוי למציע כלשהו בהקשר לביטול   23.6

 ל. המפורטות לעי
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  ביטול זכייה או הודעת זכייה .24

 : כאשר ,היתרבין , זכייה עתל זכייה ו/או הודשומרת לה זכות לבט החברה 24.1
 ידי מי אביבים. שרה על ו לא אונדרש, אלא בוצעה כ  רות וההדגמה י הש מת מציע הדגנדרשה מה 24.1.1

 . החברההמציע לא חתם על ההסכם תוך פרק הזמן שהוקצב על ידי  24.1.2

בים ובלוח הזמנים להם התחייב  תיו להתארגנות על פי השללא עמד בהתחייבויו יע המצ 24.1.3
 תו. בהצע

לו היה  על החלטתה, אי   ר היה משפיעתוכנה, אש  ההצעה, או ,ציעהמ מידע עלקיבלה   החברה 24.1.4
 יית המציע בהתקשרות. ההחלטה בדבר זכבידה, לפני  

הזמנים,    רות, על פי לוחותיע שקיים ספק סביר, אם המציע, יוכל או יהיה ערוך במועד לביצו 24.1.5
 שנדרשו. 

 קיים ספק סביר לביצוע תרמית. 24.1.6

יסרב ו/או  ההסכם, או  לחתום עלב סרי , במכרזיה יזכ ת ה הודעמהחבר שיקבלציע, מקרה בו מב 24.1.7
בקש לבטל הצעתו מכל סיבה  יבו ו  יחזור או תנאי ההסכם,   ו עפ"ימלא את התחייבויותי לא י

העומדת בתנאי  וג ההצעות, הבאה בתור בדירההצעה  שהיא, תהיה החברה רשאית לקבל את  
יהא  כי לא   בהריו .רההחבי של הבלעד שיקול דעתה  חדש, עפ"י  במכרז, או לצאת המכרז

 תה של החברה כמפורט לעיל.ע מזכוהתקבלה, בכדי לגרו ז לאהצעתו למכרלמציע, כי  בהודעה 
 

הקשר  שנגרם בהסתמך על או בלא תהיה אחראית לתשלום כל פיצוי למציע, בגין כל נזק  חברהה 24.2
 להודעת הזכייה, שבוטלה באמור. 

,  קבוע במכרזה  פרק הזמן זמנה בתוךהאו הם  הסכעל ה ז ו/או אי חתימתו חזרת מציע מהצעתו למכר 24.3
ייה במכרז )באם לא נקבע פרק זמן במכרז(, יהוו הפרת  עת הזכזמן סביר ממועד הוד פרק או בתוך  

 הסכם, לכל דבר ועניין. 

 ה:קנה למי אביבים זכות, עפ"י בחירת הזכייה, תה או הודעת ביטול הזכיי 24.4

לולות  ות הכאופצין של  בות שוויורז )לכרבמ הצעתומשווי  5%עור של לקבלת פיצוי מוסכם בשי  24.4.1
 לופין,נאי המכרז(, או לחיבהצעה, על פי ת 

חתימה  בין אם לפני ה  לקבלת פיצוי  על פי דין, בגין כל הנזקים הישירים והעקיפים, שנגרמו לה  24.4.2
המציע  או ההזמנה ובטרם החל  זמנה, ובין אם לאחר החתימה על ההסכם או ההעל ההסכם 

 נה. ההזמ   ההסכם אוי  על פ ו יותיייבו בביצוע התח

 

  קייםהעס ני ההגבליםשמירה על די  .25

הצהרה בדבר שמירה על דיני ההגבלים העסקיים ואי תיאום מכרז, המצ"ב  הצעתו  ף ל לצרעל המציע 
בשל חשד לאי    לעצמה את הזכות לפסול את ההצעה  רתוממי אביבים ש המכרז.למסמכי  'ו כנספח

   .מושיירש  וקיםמנימ םים העסקיע על דיני ההגבלישמירת המצי

 הזוכה בהצעהעיון  .26

ם ממועד מסירת ההודעה בדבר תוצאות ההחלטה  ימי 30וך  ה רשאי בתבמכרז יהישלא זכה  מציע 26.1
-התשנ"גת חובת המכרזים, )ה( לתקנו21סעיף אם לבמסמכי המכרז בהתהסופית של החברה, לעיין 

 : למעט, 1993

ד  סוה לחשוף  דעת החברל  עלולם  ן בההעיו ההצעה הזוכה אשר בחלקים של ההחלטה או  26.1.1
כלכלתה או בביטחון  ביחסי החוץ שלה, ב וע בביטחון המדינה,מקצועי, או לפג מסחרי או 

 . ציבורה

לופות אפשריות  וועדה, לרבות בחינת ח בחוות דעת משפטית שנערכה במסגרת ייעוץ משפטי ל  26.1.2
 בעיםהנו  יםם וסיכונאו הערכת סיכויי להחלטתה של וועדת המכרזים, שונות לפעולה או

 . יםמשפטיים עתידי  מור בהליכיםהחלטות כא מקבלת
 

פי דין, מציע שיש לו התנגדות למתן זכות עיון בהצעתו  -ציעים במכרז עלון המוקנית למלאור זכות העי 26.2
כלול בהצעה, נדרש לסמן את החלקים  או מקצועי שלו, שלדעתו בחלקה בשל סוד מסחרי במלואה או 

 . ןסיויים לחי הרלוונט   יםימוקהנציין את חסויים בהצעתו ולה
ים ו/או לא יצוינו לגביהם הנימוקים לחיסיון  חסוי מנו על ידי המציע כלא יסו צעה אשר  חלקים בה 26.3

נות למציע כדי לברר אם  החברה אינה מחויבת לפיחשבו ככאלה שמבחינת המציע העיון בהם מותר. 
 .בהצעתו  נו צוי לארה שאלו  קים לחיסיון, במקחלקים בהצעתו חסויים ו/או את הנימו

המכרזים של מי    הינה בסמכות ועדתון של חלקים בהצעה חשיפה או חיסי  ברההחלטה בדבכל מקרה  26.4
מור  . בכל מקרה ולמרות האאביבים, אשר רשאית לחשוף גם חלקים שהמציע ציין אותם כחסויים

 . ורכאמ  וייבקש גילכה לכל מציע אשר יה רשאית לגלות את מחירי ההצעה הזו בכל הצעה, החברה תה
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ה  ם לאלחר, בחלקים המקבילילעיין בהצעת מציע א ן כי הוא זכאי מושתק מלטעווע והיה מנמציע י  26.5
 .אשר סומנו כסודיים בהצעתו

 מע"מ.   ₪ כולל 350לחברה בסך  בתשלוםמותנה מתן זכות עיון כאמור לעיל, יהיה  26.6
פניות  רויות.  שתקש והרכל מחלקת עיל, יפנה בכתב אוניין לממש את זכות העיון כמפורט למציע המע  26.7

 ננה. ניות לא תיעלפו ט
ו לאחר הגשתה למכרז. מציע המעוניין בעותק מהצעתו  יין בהצעתלמציע לע לא תאפשר מי אביבים 26.8

 ם הגשתה למכרז.ידאג לשמירת עותק ההצעה ברשותו טר
  ממנום ה הנובעיכל טענה ו/או עילכל דבר ועניין הנוגעים למכרז זה ובט הייחודי לדיון בהשיפומקום  26.9

 אביב.   מך במחוז תלמוסהמשפט הנו בית  יה
 

 
 
 
 
 
 

   --מסמכי ההצעה נא לא לכרוך את   --
 
 

 את טופס הצעת המחיר  
 להגיש במעטפה חתומה יש 

 נפרדת ממסמכי המכרז  
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    יריםיריםטופס הצעת מחטופס הצעת מח  --ספח א' ספח א' ננ
ת אחזקה  ת אחזקה  וודדבובובעבעבתנועה  בתנועה    יחותיחותל בטל בטעע  יקוחיקוחץ ופץ ופעועושירותי ישירותי י    לקבלתלקבלת      182/21182/21במכרז פומבי דו שלבי מס' במכרז פומבי דו שלבי מס' 

  חברה חברה רויקטים של הרויקטים של הופופ

מס
' 

יחידת   ת תיאור השירו
 מידה

כמות 
משוערת 

 לשנה 

מחירי  
מקסימום 
בש"ח ללא  

מע"מ 
ליחידה אחת  

(1 ) 

"ח  בשמוצע מחיר 
ליחידה   ללא מע"מ
 ( 1)  אחת

1 

, אישור ובקרה כולל  הנחייההגעה לאתר, 
נת  התק ה לביצוע העבודנוכחות באתר במהלך 

דה  בועים באתר העבוהסדרי תנועה קויישום 
דוח בסיום  הכנת כולל ברה הח  יותלפי הנח 

כולל ככל שידרש   הנדרש  ההתקנה וכל הטיפול 
פות בועדת התיעצות בתיאום הנדסי  השתת

 של עירית תל אביב 

 ₪   450 110 קומפלט 

 

 

  ₪ ____________ 

 2 
הגעה לאתר במהלך הפרויקט/עבודה לאחר  

רויקט/נציג  פ הל ה עם מנ   ותיאוםאישור 
  החברה כולל הכנת דוח

  ₪   250 180 יחידה 

 

  ₪ ____________ 

 3 

ות  שע 6 ם של סיוריתשלום גלובלי ליום 
ברה ברחבי העיר  שמבצעת הח  תרי עבודותבא

בתיאום ובאישור של   –אתרים(  6)לפחות  
זקת תשתיות לצורך /או  מנהל מחלקת אח

ה,  הנחיי מנהל מחלקת פרויקטים לצורך
קוח על הסדרי תנועה כולל הכנת  יה ופ בקר

 דוח על כל אתר וכל הטיפול הנדרש 

 ₪   1,200 20 קומפלט 

 

  ₪ ____________ 

4 

ת( עבור   ושע 6-ר לספת )מעבנו ה וד שעת עב
  6יום סיורים של לפחות תשלום גלובלי ל

עות באתרי עבודות שמבצעת החברה ברחבי  ש
חלקת  העיר בתיאום ובאישור של מנהל מ 

ו/או מנהל מחלקת   תשתיוחזקת תא
פרויקטים לצורך הנחייה, בקרה ופיקוח על  

 הסדרי תנועה 

 ₪   200 50 ש"ע

 

 

____________    ₪  

5 

ת מרכז  עה לאתר לבקשה והגעה עד שפצהק 
על פריסת   נחייה ופיקוחהשליטה כולל ה

הסדרי תנועה בעבודות אחזקה ושבר או  
הכנת  במקרים חריגים באישור החברה כולל 

  ול הנדרשפהטי וח וכלד

  ₪   400 10 קומפלט 

 

 

 ₪ ____________ 

  
 
 

  בושחוג מכך, ישיחר יעצ מ .לעיבטבלה לחיר המקסימום הנקוב מר למעבא ה שהיעצהלא יוכל להגיש   מציע •
 .ותירשהטגורית לקו ם כמחיר בהצעתהמקסימויר מח

 

 ות והעקיפות עבורריויות היש עלה שכולל את כל ום סופיות הינו תשלריבזאת שהתשלום עבור השהר מוב •
רי  בר למחיוכו' ומעש שידרכפי , הגעות לאתר עבודה, כ"א, ציוד, חומרים ת עונסיעות, ש השירות כולל

 כה לא יינתן כל תשלום נוסף.הזו היועץהסכם עם פי שיקבעו בתעריף בות כהשיר

 
 
 

 
 ת המציע  תמחו  חתימת המציע   שם המציע   ך ריתא

 במקרה של תאגיד( )
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 ב'  פחנס

 
 "( חברה: "הןלהל)  מ"בע 2010ים יבי אברת מחבד בולכ

 ותמחלקת רכש והתקשרוי
 ביב א-לת
 .,נ.ג.א

     /21182פומבי דו שלבי מס'  רזמכ הנדון:
 חייבות לקיום ההצעה תה

 
ת הכלולים  שורידות והי, התנ נאיםהת  לפי כל ע  זמכרה  אות נשויר השאת ה לחבר פק לס ים בזה יעמצאנו  .1

 "מ. ם במוהילע  כיםחירים שנסבמיל, או על  יםרטוהמפ  םיחירובמ  האל  כיםבמסמ

 ת. הצעוה תשהגל   ד האחרוןוע מהמים שודח שה הצעה זו תפקע בתום שלו .2
 לעיל.  ור אמ פקיעתה, כ  לפני תאריך  וליט לב  נתיתנ נה אי  זו עההצ .3

ת  בזא ים/מאשר/ים ומצהיר מהח"חרת, א התאגדות  לכ ות אותפ וש ה,חבר שת בשםוגמ מקרה שהצעהל בכ .4
 ם. מיחות את הגוף בשמו הם לחייבזה ו  הע צה  מסמך חתום עלל  כדין כים מסומ ך/ממוס םהא/והש

 . רותיםיש ן/ טובי  להזמנת החברה צד  מ ותיבי תחה  םמשו רזמכה י מכמס  ה עלימת חה  צםי אין בעכ לנו וע  די .5

ן  יג ברה החב  דכנגים  או מניעת רווח  יםצוי ין פיג ת תביעה בכו זו כל לניה  תה  אלון לנו  אי י ו מצהירים כ נא .6
 ל. ילער מואה

ת  אן יילציש   ר,אחתאגיד ו א ומהרש תפוותש הינו חברה, אם המציע ציע.  של המ קיו דמלא ומין שם צייש ל .7
 . דיןכ שםרשנ כפים, הש

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שם המציע 
  - ( ידאגום את שם התשרל גיד יש תא א )אם המציע הו

  - יע המצובת תכ

  - לפון ר טפסמ

  - ייד לפון נר טמספ

  - פקס  פרמס

  - שומה ות רתפ שו / .פ. ח רמספ

  - ( EMAIL) ל"כתובת דוא 

  - מס' עוסק מורשה/ ת.ז 

  - לבירורים שר ק ישא שם

  - יך תאר

  - ה ימחת

  - ו יד פקות  תםחוהשם 
 

  - יד( נו תאגהיע  חותמת )אם המצי
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  182/21 182/21 דו שלבי דו שלבי   למכרז פומבילמכרז פומבי  ג' ספחנ

המידה  המידה  אמת אמת   דדעי( וניקועי( וניקויסיון מקצויסיון מקצוז )נז )נלמכרלמכר  15.215.2בסעיף בסעיף   הסףהסףנאי נאי ידה בתידה בתר עמר עמעל ניסיון עבועל ניסיון עבו  הצהרההצהרה  פספסטוטו
 יף יף ם לסעם לסעלניסיון מקצועי בהתאלניסיון מקצועי בהתא

 
ניהמציע הינו    15.2יף  הסף בסעבתנאי    הלצורך עמיד .1 וסיובעל  יעוץ  פיקוח על  או  / ן במתן שירותי 

 : להלןים פורטועומד בכל התנאים המ בתנועה בטיחות
 

  במתן שירות   שנים לפחות  5השירות ניסיון מוכח של  ע  צו בימו למטע  צעומ ה  למציע ו/או לעובד  1.1
יע ש ול  לפיקוח  או  /וץ  בתנועה  בטיחות  מקומיות  2לפחות  על  רשויות  ו/או  מים  )תאגידי    גופים 

  ₪ לכל   50,000צטבר של לפחות  ציבוריות ו/או חברות פרטיות( בהיקף מו/או חברות ממשלתיות/
יתן השירות, תיאור העבודות שבוצעו,  ים להם נופהגרוט  פי  ל ולהשנים האחרונות, כ  5לך  גוף במה

   ון(.צים )שמות אנשי קשר, מספרי טלפדעת ממלית וחוו
 

ג' נספח  על  ולחתום  למלא  המציע  על  זה  סף  תנאי  )כולל    –  להוכחת  כאמור  הניסיון  על  המעידה  הצהרה 
 הקשר ומס' הטלפון(., שמות אנשי השירות שניתן

_____________  ______ רת  _ של חב_______כ______ שמש ___, מ____________ אני הח"מ ____ .1
 _. ________ פ/ע.מ __________."(,   חהמציע" ן:)להל

שם חברה/גוף עבורם  מס'
 בוצעו עבודות 

 תיאור העבודה
 

היקף כספי של  
העבודה  )בהיקף  

מצטבר של לפחות  
כל  עבור  ₪ 50,000

 וף(ג

שנות ביצוע 
 העבודה

שר  איש ק טיפר
וצעה ף בהם בגו/ברהבח

 ()שם וטלפון העבודה

 
1. 

 
 
 

    
 

 
2. 

 
 
 

    

 
3. 

 
 
 

    

 
4. 

 
 
 

    

 
5. 

 
 
 

    

 
6. 

 
 
 

    

 
7. 

 
 
 

    

 
8. 

 
 
 

    

 
9. 

 
 
 

    

 
10. 

 
 
 

    

 וד באמת מידה ניסיון.קיהנלמכרז ו םעמידה בתנאים המוקדמימובהר שהצהרה זו תשמש לצורך 
        

 חותמת המציע    ת המציע ימחת  מציע ה שם  ריך את
 תאגיד( במקרה של )
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 ספח ד'נ

   (של עיריית תל אביב) וחברות עירוניות  מי אביבים, אביב תל  ייתעיר מול שירותניסיון בהצהרה על טופס 
 
 __________________    חברת ________ של ______  אני הח"מ___________________, משמש כ .1

 _________.  __________ח.פ/ע.מ    (, "המציע")להלן: 
 
 בשם המציע.  ל, הנני מוסמך לתת תצהיר זהידי הנ" וקף תפק תמ .2
 

העבודה  אורותיג סו 'מס
 שבוצעה

הפרויקט  שם
 עבורם גוף/וחברה
 השירות בוצע

היקף כספי  
ח ללא  "מצטבר בש

 מ "מע

תקופת ביצוע 
תאריך  )ודה העב

 (יוםחילה וסת

קשר  פרטי איש 
בהם  ף גו/בחברה

 שירותה הבוצע
 ( שם וטלפון) 

1. 
 
 
 

 ..מ..  
 .עד...

 
 

2. 
 
 
 

    

3. 
 
 
 

    

4. 
 
 
 

    

5. 
 
 
 

    

6. 
 
 
 

    

7. 
 
 
 

    

8. 
 
 
 

    

9. 
 
 
 

    

10. 
 
 
 

    

ב • ניסיון  לו  שיש  מציע  ידי  על  רק  וייחתם  ימולא  אביב  שירותהטופס  מי  תל  ,  יםמול  וחברות  עיריית  אביב 
 .  המכרזמכל סוג שהוא ולא רק בעבודות נשוא  עבודותב יון מדובר בניסיובהר כי  .ת תל אביבת של עירייעירוניו

 
 
        

 חותמת המציע    חתימת המציע   שם המציע   תאריך 
 )במקרה של תאגיד( 
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 'הנספח 

 
   /21182מס'  דו שלביבי מכרז  פומ

 
  1991 -שנ"א ים(, התוגנ ת תנאים החטכדין והב העסקה שלאדים זרים )איסור לחוק עובר בהתאם היתצ

 1987 -שכר מינימום, התשמ"ז  קוהתאם לחוב
 

 __ מרח' _______________ ____ _______   ת.ז. _ מס'_________ "מ ____הח אני
לא אעשה כן, מצהיר    םים בחוק אוע שים הקבה צפוי לעונאהיכי  לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת ו

 ן:כתב כדלקמ בזה ב
  
 . עילמור לוכתובתי הם כא יהזהות של  מס' תעודת שמי,  .1
 
  מכרז שמספרו  לצורךה _________  רבס' ח__ מ______ _______  אני מגיש תצהיר בשמי / בשם חברת .2

 בע"מ.  2010חברת מי אביבים ______ עם 
 
הוצאו   .3 החברכ  / די  כנגלא  האמורנגד  כה  ה  כנגד  החברה  ל או  אל   / אלי  זיקה  פ  בעל  דין  האמורה  סק/י 

וק עובדים זרים  לפי ח   2002באוקטובר    31ום  ו לאחר ית, שנעברותר משתי עבירוים בי/רשיע, המוט/יםלח
-מ"ז ו/או לפי חוק שכר מינימום, התש  1991  -והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א  קה שלא כדין  סעור ה)איס
 . בע"מ  2010יבים מי אבחברת ת עם רוד ההתקש, עד למוע1987
   -ן ופילחל

משתי   בפסק/י דין חלוט/ים ביותר נו הורשע  ה האמורה אלי / אל החבר  ל בעל זיקה כהאמורה ו י / החברה נא
לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת    2002טובר  באוק  31יום    רחו לאנעברעבירות, ש

התשנ"א  ניםהוג תנאים   בעבירה  א /ו  1991  -(,  התשמפל ו  מינימום,  שכר  חוק  ההר;  1987-"זי  ה  ע שאולם, 
 ות.ד ההתקשרלפני מועבשנה האחרונה שהייתה לא  רונההאח

 
      בתצהיר זה: .4

ידי  חבר בני אדם    (1: )מאלהכל אחד    -  זיקה""בעל   )היועץשנשלט על  אדם,    הוא חבר בני  היועץ( אם  2; 
בעל  )א(  חליטהש  אחד מאלה:  )ב(  בו;  בנ ה  לפבם שהרכב  י אדבר  שותפיו,  או  מניותיו  העניי עלי  דומה י    ן, 

מי פעילותו של  ל חבר בני האדם דומים במהותם לתחושפעילותו  , ותחומי  היועץאמור של  כ  כבו להרהותבמ
)ג(היועץ ש  ;  מטעם  מי  )  היועץאחראי  העבודה;  שכר  תשלום  אם  3על  שנשלט    היועץ(  אדם  בני  חבר  הוא 

 .  ספקטה מהותית בידי מי ששולט ביט של שנשלם אחר, דא חבר בני  - תיתמהושליטה 
 . 1981 -"אהתשמ קאות )רישוי(, בנה בחוק הכמשמעות - "שליטה"

 ה בחבר בני האדם. ים של אמצעי שליט מסווג בסלושה רבעים או יותר החזקה של ש -"שליטה מהותית"  
ההתקשרות" הצעות-במכרז  -  "מועד  להגשת  האחרון  בהליך כרזבמ  המועד  הו עוהמ   -;  בו    ה ההצעגשה  ד 

 להליך. 
  

   ירי אמת.צהותוכן תתי  תימזהו שמי, להלן ח .5
 

                                      
    

 חתימת המצהיר   תאריך 
                                                  

 אימות חתימה 
 

_____, מר/גב'  _____ ____ שרדי ב_ מב,  ___________  ו"דהופיע בפני ע    הנני מאשר בזה כי ביום ________

ה___________ לי  מוכ,  אר/ת  תעו  /  ישיבאופן  זהות  בעל  ואח ______ דת  שהזהר___,  עליו/ה  רי  כי  תיו/ה 

וק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ונשים הקבועים בח לע  פויצ  האמת וכי יהיה/תהיה  להצהיר את

 התצהיר הנ"ל וחתם/ה עליו. 

 

    
 ה חתימ  חותמת 
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 'ו פחנס

 /21182ם מכרז מס' ואים ואי ת לים העסקייבגהצהרה בדבר שמירה על דיני הה 
 

   : __, מצהיר בכתב כדלקמן___________ מספר ת"ז ____________"מ ___אני הח
 

 ל. ות שלי הם כאמור לעישמי ומספר תעודת הזה .1
 

)ש .2 זה בשם חברת ____________  האני מגיש תצהיר  )להלן:תאגם  של  כרבמ"(  מציעה"  יד(  מי  ז/הליך  חברת 
 "(. ההליך______ )להלן: "   מכרזתקשרות(, מספר ___ )נושא הה_________ "מ, ל ____ע ב 2010אביבים 

 
 התאגיד ומנהליו.   שםעל הצהרה זו בך לחתום אני מוסמ .3

 
היע  המצ .4 ההגבלים  חוק  להוראות  בניגוד  פעלו  לא  מטעמו  מי  ו/או  מנהליו  התשמ"חייםעסקו/או  ודיני    1988-, 

 ק(: א רך ל)א הליך, ובכלל זההצעתם בקשר ל"(, בקיים בלים העסההג דיניהעסקיים )להלן ולעיל: " ליםגבהה
די המציע ו/או מנהליו ו/או בהצעה זו הוחלטו על י  םעייב נוסף אשר מופיל מרכוכן כ  המחירים ו/או הכמויות ▪

או עם מציע פוטנציאלי  ה  ז  מכרז ר באח  עשר עם מציו קר אא התייעצות, הסדמי מטעמו באופן עצמאי, לל
 ( יע במשותףזה )למעט מצ אחר בהליך

אדם או    לכ  ו באופן כלשהו לידיעת  פרט אחר המופיעים בהצעה זו לא הובא  או כלות ו/או הכמוי/המחירים ו ▪
ת בהליך צעוע הע הצעות בהליך זה, או בפני כל אדם או תאגיד אשר יש לו פוטנציאל להצי תאגיד אשר מצי

 ף(.שותבמע מעט מצי)ל זה
מויות ו/או כל פרט  כ  אום ו/חיריעות ו/או מבתיאום הצ  יםהיו מעורבמטעמו לא    ימהמציע ו/או מנהליו ו/או   ▪

הצעה המוגשת על ידי מציע אחר בהליך להצעתם ובין בנוגע ל   עגנווגשות בהליך זה, בין באחר בהצעות המ
 העסקי ו/או התנהגות שאינה עולבל  הגה  ן המהוואופולא פעלו בה,  ך זזה, ו/או בחלוקת שוק בקשר עם הלי

 לא ניסו לבצע אחד מאלו. אוזה, ו/רת הליך ם במסגהעסקייגבלים ם דיני ההבקנה אחד ע
ו  ▪ מנה/המציע  מטאו  מי  ו/או  ל   ועמליו  ניסו  ולא  השפיעו  מציע  לא  של  או  אחר,  מציע  של  הצעה  על  השפיע 

וב  פוטנציאלי אחר, זה,  ניס  זה  כללבהליך  ולא  גרמ  או/ו  פוטנציאלי אחר  ציעלמו  לא  שלא   אחר או למציע 
 זה.    צעה בהליךלהגיש ה

מו  זו שלהצעה   ▪ דיום  גשת בתהמציע  או  בעקבות הסדר  נעשית  ולא  עם מצלב  ודברים כלשהוא  עם   יען  או 
 בהליך זה )למעט מציע במשותף(.מציע פוטנציאלי 

 
 במקום המתאים: vיש לסמן  .5
 

רשות   חקירה של  היר זה תחתצתבדיו לא נמצאים במועד חתימת  עו  אוו/ניותיו  י מ או בעלו ו/הלימנ  ] [ המציע,
 מכרז;ם לתיאו יים בחשדם העסקההגבלי

 
 אם כן, אנא פרט: 

________ _____________________________________________ __________________________
 _____________________________________________ 

 
לים יני ההגבת על דבעבירו רונות השנים האחשעו בארבע רולי מניותיו ו/או עובדיו לא הבע אוו/מנהליו ע, ] [ המצי

 ו; הליך פלילי בעבירות אל דםים ולא תלוי ועומד כנגיים, לרבות עבירות של תאומי מכרזסקהע
 אם כן, אנא פרט: 

__________________________________________________________________________ __ 
 

 ___________  _____________ ___ ________   _________ ___ 
 ימה+ חותמת חת  "זמספר ת     שם   תאריך  

 

 אימות חתימה

 _________ ,במשרדי ב_______________,  הופיע בפני עו"ד __  _ ___ביום _______ר בזה כי הנני מאש 

ואחרי שהזהרות  זהת  על תעודב   /אופן אישי  י בת למר/גב' _____________, המוכר/ עליית______________,  כי  ו/ה  ו/ה 

היר הנ"ל צתה  כן, אישר/ה את נכונות  ים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשהנשוי לעו תהיה צפ/י יהיהאמת וכר את הלהצהי

 . וחתם/ה עליו

 

                                ______________                                         ___ __ _______ 
 חתימה                                                                                  חותמת           
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 ( 1' )זח נספ

 ם"יכמתוו יםרמותיווך" ל"ג י תשלום "דמיא על הצהרה והתחייבות 

 
 __  _ _____________   ת.ז.מס' ___ ____________________  הח"מ וי/ אנ
 
 
 מן:דלקכ תבבזה בכ  םים ומתחייבי/ הירמצ____   ________ ___ ___ ___ ___ יע ה במצ רשה/י החתימומ
 

ל  בע  או כל דברו/ הנאה ו/או כסף  עקיפין, כל טובת  או ב ין ו/ישר במ  בל,יק  ו/או הציע    א לא נתן ו/או ל  יעהמצ .1
  2010מי אביבים    של חברתשה ו/או מחדל  עמאו  /טה ואו בעקיפין, על החל/ו  יןשרע, במיפיהשל  רהטמברך  ע
מי    בע"מ ו/או   2010ם  יבימי אברת  חבד  עוב  אוו/בע"מ    2010יבים  רת מי אבה בחבמשרשא  ונ  של  או  "מעב

 מנו. עים מהנוב סכם/הזמנה ו/או כל המכרז לבקשר אחר,  ם  רגו או כל/מטעמה ו 

כסף ו/או כל  ה ו/או  , כל טובת הנאןיעקיפ או בבמישרין ו/או לקבל,  ו/ת  לתו/או    יעהצל   לא  במתחייע  צימה .2
ב ו/שפילה  רה טמב  רך עעל  דבר  במישרין  על  ע,  בעקיפין,  ו/ לטהח או  מי    דלמח  ו/או  עשה מ  או ה  חברת  של 

ו/או    2010ברת מי אביבים  רה בחשא משנו  של  ע"מ אוב   2010בים  יאב   2010  יםביב י אד חברת מעובבע"מ 
 . נובעים ממנוה הזמנה /ו/או כל הסכם  זרלמכ בקשרו/או כל גורם אחר,  מהטעמ או מי/ "מ ובע

ו/או בעתף פעולה,  יש א  ל  או/ו   לדשיא  ליע  המצ .3   2010מי אביבים    רתבחבמשרה  שא  נום  ן, עפיקיבמישרין 
ו/או אבימ   תחברעובד    בע"מ  מ   2010בים  י  ו/או  כ בע"מ  ו/או  מטעמה  גי  אחר  ל    דע מי  לקב ל  מנתעל  ורם 

 ים ממנו. בע וננה ה הזמ/ו/או כל הסכםמכרז ל  ורקשה י/סודי סוח

ם  יביאב י  רת מ חבב  ן, עם נושא משרהן ו/או בעקיפישריבמי,  הלעו פ  ףלשתו/או  דל  ייב לא לשע מתחציהמ .4
מידע    קבלם אחר על מנת לעמה ו/או כל גורמי מטו/או  מ  "בע  2010ם  ת מי אביביו/או עובד חבר  מע"ב   2010

 . הזמנה הנובעים ממנו/כםהסל ו/או כז כרלמר  ושהקי סודוי/ חס

  2010מי אביבים  א משרה בחברת  נושעם  ,  ןייפ עקב או  ין ו/לה, במישרפעותף  יש א  ידל ו/או  ל ש  אל ע  ציהמ .5
ים  מטרה לקבוע מחיר אחר בגורם  ל  כאו  עמה ו/ו/או מי מטבע"מ    2010ים  ביאבמי  חברת  בד  עוו  ו/א   "מבע

 . יתרותתח ו/או לא  תיתבצורה מלאכו

  ביבים י אה בחברת מ א משר ושנ  בעקיפין, עם   וו/א  שרין ו/או לשתף פעולה, במי  דללשיב לא  חי מת ע  צימה .6
ובע"  2010 אבעו  או/ מ  מי  חברת  ועממט מי    אוו/בע"מ    2010יבים  בד  כ /ה  גאו  לקב   םור ל  במטרה  וע  אחר 

 תחרותית.  או לאית ו/ות כמלאבצורה מחירים 

  2010ם  ביביי התקשרות של חברת מי אכ ילסגרת המ ל בלעי  5-ו  3,  1  םפילאמור בסעי  לא פעל בניגוד  המציע .7
 מהם.   נובעיםזמנה שהסכם/ה בע"מ ו/או כל 

  חברת מי לעיל,    פיםבסעי  ורלאמיגוד  בנ   עלפ   טעמומ  מיכי המציע ו/או    תעורר חשד סבירי  שאם  יעמצל ע  ויד .8
ות  שרתקההך  ילפו בהשת ל  א לה הבלעדי,  שיקול דעת  עפ"י עצמה את הזכות,  מרת ל"מ שובע  2010ם  יביאב
א  ו לו/א   "(ות רתקשיך ההעיף זה: "הל סאחר )ב   ו/או בכל הליך  ,אמורלה כם חשד כי נעשתה הפעו ייק  יו לגב

ו/זכייתו בהליך ה   את וא  מן שהל זבכל  לבט  או ו/בהליך ההתקשרות  את הצעתו    קבלל ל  או לבט התקשרות 
של  כב אזמן  ההסכם/ההזמנה  הוא  מהליך  ת  ו/ההתהנובעים  והמם  ע  קףת  כםהסכל  או  קשרות  ת  זאציע, 

של  ת בפוור)תם  יחוז חוק הות, ההסכם,  ר י ההתקשברה מכח מסמכ ח ה  רשותמד לוסף לכל סעד אחר העובנ
 ". דין כלח או מכ  1970-של"אהפרת הסכם( הת

סעיף  בהל   ייבמתח המציע   .9 תוכן  לידיעת  יא  קעובדיוזה  המש בלנ,  שלי  סוכננה  נציגיו,  מטעמו  ו,  ומי  יו 
ים  ם/הזמנה הנובעכסאו המ ו/בע" 2010מי אביבים    חברתשרות של תקההך ליהב עורבים בכל דרך שהיא מה

 . ממנו

 
 
        

מורשה/י  ת ימחת  יע המצ םש  ך תארי

 מציע מה בהחתי

 ע  ימצה  חותמת 
 ( גידרה של תאמק)ב
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 ( 2) 'זח נספ

 יליים או הליכים פל  תפלילי  חקירה  יןענייר בצהת 
 

 
 לקמן:   דכתב בכ ______________, מצהיר____ת"ז  ספר __ מ___ ________________ "מ ___ חאני ה 

 
 ל. יעל  ראמולי הם כת הזהות ש ר תעוד ומספ שמי  .1

 

   רז"( במכעציהמיד( )להלן: "גאהתשם  _ )_______________ _בשם חברת ______ י מגיש תצהיר זהנא .2

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

 "(. המכרז_____ )להלן: "____ _ מכרז 
 

 .  והלי גיד ומנ ו בשם התא על הצהרה זמוסמך לחתום  יאנ .3
 

לית  , חקירה פליותיו או מנהליוי נמ  עליבי מת מבולר  יע,המצת לא מתנהלים נגד  עד הגשת ההצעולמו  נכון .4
   וצא בזה.בר במרמה וכיד, מרמה, קבלת עבירות של שוחדליים ב ים פלייכהל  או

 

  י בעלות מי מלרב ג', ו  עם צד חלקואו  וא המכרז שנ  רות השיהסכם התקשרות לביצוע  יהיה אין ולא יע צמל .5
 .כאמור הליכים פליליים וא  ליתי פל  ירהחקת  לתנה ו מקשורות, אשר כנגד הליו או חברותמנ ,ותיוינמ

 
 

             ______ _____          ______ _______           ___________    _____ _ __ ____ 
 ת מ תחו מה+ חתי   ז מספר ת"              שם                         תאריך                    

 

 

 

 אימות חתימה 

 _,  ________ ___ י ב___ ___ , במשרדעו"ד ________  ינ בפיע פהו  _______ ___ם _ י מאשר בזה כי ביוהננ  

 _________ המוכר/תמר/גב'  בעל    לי  ____,   / אישי  ______זהו  דתותעבאופן  ואחרי  ________ת   ,

ה/תעשה  חוק אם לא יעשב  םיקבועה  יםש עונצפוי ל   תהיהיהיה/וכי    האמת  ו/ה להצהיר אתיל י עה כשהזהרתיו/

 תם/ה עליו. חול  הנ" הירהתצ ת נוונכ  את כן, אישר/ה 

 

 ____________    __                                                          ___________ _ 
 ה מחתי                                                                                     חותמת         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 "עסקי שמור"

 32מתוך  18עמוד 

 
  'חנספח 

שירותי יעוץ ופיקוח על בטיחות בתנועה בעבודות אחזקה ופרויקטים של   לקבלת                           מס' הסכם 
 החברה 

 2021דש _______  ביום ___ בחו________    שנערך ונחתם ב
 

 מ"בע 2010ם  ביבימי א ן:    בי
 514374099. ח.פ 

    64518יפו  -אביב-תל , 37ות שאול המלך  שדרמ
 03-7736292פקס:   03-7736118 :פוןטל  
  "( החברהלהלן: ")  

 מצד אחד 
 _______ ___________________     לבין: 

 ח.פ. / ע.מ. __________________  
 ______ ____________ ___ מרחוב 

 __________ __פקס:  ___________ : פוןטל
      ( "היועץן: ")להל 

 מצד שני    
 

  ויקטים של החברהודות אחזקה ופרבעב עה תנושירותי יעוץ ופיקוח על בטיחות בבקבלת מעוניינת  חברה וה הואיל 
 "(השירות/"השירותים)להלן: "

 
ידע,  , ה ועיהמקצ  בעל הרקעפי כל דין,  דרשים על  האישורים הנ  הצהיר והתחייב כי הוא בעל כל   היועץ ו והואיל

השירותים )כהגדרתם להלן(,    כדי לספק לחברה אתרשים  ית הנדיומנות המקצוע הכישורים והמ,  הניסיון
  ;התנאים הנדרשים לשם כך על פי כל דיןכל  חר ולמלא א 

 
תנועה בעבודות  יקוח על בטיחות בשירותי יעוץ ופ  היועץמ, מעוניינת החברה לקבל היועץועל סמך מצגי  ואילוה

קבלן  )כהגדרתם להלן(, הכל כ ירותיםהעניק לחברה שמתחייב ל ועץהיו של החברהם קטיופרוי אחזקה
   ;סכם זההוראות ותנאי העצמאי ובהתאם ל

 
את  היועץווהחברה   והואיל להסדיר  השרותים    מעוניינים  קבלת  המכרזתנאי  ובמסמכי  זה  בהסכם    כמפורט 

 שהסכם זה מצורף להם; 
 

 קמן: כדל הצדדים יןם, הוצהר והותנה בלפיכך הוסכ
 מבוא

 נו.הווים חלק בלתי נפרד ממדדים מזה והצהרות הצהמבוא להסכם  .1
 לנוחיות בלבד והן לא תשמשנה לצורך פרשנות ההסכם.כותרות הסעיפים בהסכם זה הינן  .2
 
 לי כל .3

של  רד  נפשיצורפו אליו מהווים חלק בלתי    והנספחים המצורפים או  מכרזהמבוא להסכם, מסמכי ה 3.1
 ההסכם. 

 
 : םהנספחי מתרשי

   תעריף   -     1ספח  נ
 נותן השירותים  יטוחיב ישורא   -     2פח  נס
 

 ם משמע וכן להיפך.כל האמור בהסכם בלשון יחיד אף ברבי 3.2
 

 גדרות:ה 3.3

 
 

 בע"מ. 2010חברת מי אביבים   "החברה" / "המזמין"
 

 או מי מטעמו  ו/  פרויקטיםמנהל מחלקת     "המנהל"
 
 "הקבלן/המתכנן"

 
 רז זה, ויספק את השירותים הנכללים במכרז זה,  המציע אשר יזכה במכ

 לרבות עובדיו, שליחיו, מורשיו, קבלני המשנה שלו, במידה ויהיו כאלה,  
 . וכל מי שמונה והוסמך על ידו לאספקת השירותים במסגרת מכרז והסכם זה
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 מכרז זה, לרבות כל נספחיו והטפסים המצורפים אליו,   "המכרז"
 . הנכלל בו, על כל נספחיוולרבות הסכם ההתקשרות  

 
 "ההסכם"

 
 לרבות כל נספחיו  במסגרת מכרז זה, לשירותי יעוץ ופיקוח ההסכם 

 והטפסים המצורפים אליו; 
 

 / "הייעוץ"  ים"/"השירות
 

 שירותי יעוץ ופיקוח על בטיחות בתנועה בעבודות אחזקה ופרויקטים של החברה  
 ן סעיף  וכ  ובנספחיו כרז זה ובנספחיו ובהסכםסגרת מבמ

 להסכם.  4
 

 "אתר החברה" 
 

 משרדי החברה או כל מקום אחר אשר הורה עליו המנהל בכתב, 
 . יפו  -תל אביב בתחומי העיר 

 
 "המנהל""הגורם המקצועי" / 

 
 מנהל מחלקת מרכז שליטה ו/או מנהל מחלקת פרויקטים ו/או מנהל מחלקת  

 סה ותפעול אחזקת תשתיות ו/או מנהל מחלקת מתקנים ואו סמנכ"ל הנד
 ו/או כל גורם מקצועי שיוגדר מטעם החברה.  

 

 :צוע השירותבמועד תחילת בי היועץ התחייבויות הצהרות ו 4

 

את    ץהיוע  4.1 לבצע  והשירותים  מתחייב  והוראות  בהתאם  הנחיות  לדרישות,  כפי  החבבכפיפות  רה, 
מרכז שליטה ו/או    מנהל מחלקת  היועץבמסגרת מתן השירותים יהיה כפוף    .מעת לעתינתנו  שאלה  

פרויקטים מחלקת  תשתיות    מנהל  אחזקת  מחלקת  מנהל  מחלקת  ו/או  מנהל  ואו  ו/או  מתקנים 
  הגורם להלן: ") או מי מטעמו    ההחבר   עםמט  דרגורם מקצועי שי וג או כל  /ו  סמנכ"ל הנדסה ותפעול 

   על כל פעולותיו.לו וידווח "( המקצועי

שהוא    היועץ 4.2 ימצהיר  ניסיון,  ידע,  מקבעל  כצועית  כולת  ההסמכות  ובעל  השירות.    הנדרשות ל  למתן 
"י התנאים הקבועים  , עפההסכם  נשוא   םהשירותיכדין למתן כל    הסמכה על  בי הינו  מתחייב כ  כמו כן, 

  , הביטוחים, ההיתריםתההסמכות, הרישיונותקשרות בעל כל  בהסכם וכי הינו ויהיה בכל תקופת הה
 השירות.לביצוע   והאישורים הנדרשים עפ"י דין

הכל ברמה מקצועית    ,כל דין  רות בהתאם לתנאי ההסכם ונספחיו ולהוראותיפק את הש לס  ועץהי על   4.3
 ל החברה.גבוהה ולשביעות רצונה המלא ש

 . ללא אישורה המועסקים ע"י החברה מתחייב כי לא מעסיק ו/או יעסיק עובדים היועץ 4.4

החברהלהנ בהתאם    השירות  את   לבצע   מתחייב  היועץ 4.5   לא   .המהחבר  לו  מסר ייש  כפילביצוע    חיות 
 . המקצועי הגורם להוראות אםבהת לביצוע  הזומנה שאינה  עבודה עבור תשלום ישולם

מ   כלשהו  שירות  להזמנת  מתחייבת  אינההחברה    4.6 בהיקף  שירות  הזמנת  על    וזה   היועץמסוים  או 
 .הבלעדי  דעתה וללשיק ונתונים  בלבד לצרכיה בהתאם יקבע

 . להלן  1השירות בנספח וריות ם לקטגת השירות בהתאמתחייב לבצע א היועץ 4.7

  ראותההו  ,הצווים,  התקנות,  החוקים  כל  את  ומדוקדק  פדניק   ופןבא  לקייםו   לשמור  מתחייב  היועץ 4.8
מנהל    כי,  יובהר  הצורך   מן  למעלה  .ההסכם  פי   על  ויד  על  הניתנים  לשירותים  המתייחסים  והתקנים

  1995  -  ה"תשנ,  משולב  נוסח  לאומי  לביטוח  החוק  והוראות  דרישות  כל  אחר  למלא  מתחייב  טהפרויק
  באופן,  לעיל  האמור  בכלליות  לפגוע   מבלי  אך,  ובעיקר,  יופ  על  שהותקנו  והתקנות  הצווים  כל  ואחר

הפרויקטש   במתן  שיועסקו  ועובדיהם  שלו  המשנה  קבלני  או/ו  שליחיו  או/ ו  עובדיו  כל,  מנהל 
  כל  ובמשך  עת  בכל  היוי,  מניז  או  מקרי  ופןבא  האמורות  בעבודות  שיעסקו  אלה  לרבות,  השירותים

 . ל"הנ  החוק פי לשע  כויותהז לכל זכאים ההתקשרות  תקופת

עב  היועץ 4.9 גבוהה  ברמה  לזמינות  ללוח מתחייב  בהתאם  הנדרשות  המטלות  כל  ולביצוע  החברה    ור 
 הזמנים שיקבע בינו ובין החברה.

את  מתחייב  היועץ 4.10 את  לבצע  אחר  לעסק  להעביר  ולא  בעצמו  השרות    השרות  בהביצוע  סכמת  אלא 
יצוע השרות לעסק אחר כדי לגרוע  ברת ב אין בהע  מובהר בזאת בין הצדדים כי  בכתב ומראש.  החברה 
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ש המלאה  את    היועץל  מאחריותו  לפטור  או  השרות  של  הנאות  כלפי    עץהיו לביצוע  מחיוביו  מאיזה 
 .בהתאם לתנאי ההסכםהחברה 

יו מעת לעת, באופן שוטף ובכל  פי שיהאו מי מטעה, כמתחייב לפעול בהתאם להנחיות החברה    ץהיוע  4.11
 .היועץך דיווח שוטף ו"בזמן אמת" על כל פעולות  ם, תוהמבוקשי  שלבי ביצוע השירותים

פו מעובדי החברה בקשר להסכם זה הינם קניינה  מתחייב כי כי כל חומרי הגלם והנתונים שיאס יועץה 4.12
 עם דרישתה.   רה מידויועברו לחב יהקניין הרוחנ  זכויות כל חברה,  לרבותהמלא של ה

מעובדי החברה ללא אישור מפורש ובכתב של  אספו  תונים שנמתחייב שלא לעשות כל שימוש בנ  היועץ 4.13
 החברה. 

להנחיות יועץ  החברה בנפרד בהתאם    ה תבוצע ע"יבטיחות שיטור ואבטח  זריאביובהר כי הזמנת  מ 4.14
 הבטיחות ו/או הרשויות המוסמכות. 

 
ליימתח  היועץ 4.15 מיידית  לזמינות  במשך  ב  העבודות  עד  24/7/365ביצוע  לאתר  והגעה  ממועד  .  שעה 

 .ברההח ההודעה על ידי

 
 תקופת ההסכם 5

ההתקשרות   5.1 מיושנהל הינה  תקופת  החל   , __________ ליום  ועד   _________ פת תקו")להלן:    ם 
הראשונהההתקש האופציה  "(רות  שמורה  לחברה  תקו .  את  ההת להאריך  הראשונה  פת  קשרות 

או   נוספות  במס בתקופה אחת  שנה אחת  4)  חמש עד  ' תקופות  בנות  נוספות  שנים ( תקופות    או מס' 
 בהסכם(.  האופציות   אם ימומשו כל ,שנים 7)סך הכל התקשרות בת ברצף 

בהודעה    ,בכל מועד ומכל סיבה שהיא  ת ביצועו,ו/או להפסיק א  לבטל הסכם זה  תרשאי החברה תהא   5.2
זכאי    במקרה   ם מראש.מיי  30לפחות    ליועץ  תימסרבכתב ש יהיה  ורה בעבור עבודה  לתמ  יועץהכזה 

 או הפסקת ביצועו. שבוצעה טרם ביטול ההסכם ו/
ביצ 5.3 בעת  ההתקשרות  הסתיימה  עבודת  באם  בביצוע    תכנון / יאוםתוע  השירות  נותן  ימשיך  פרויקט, 

 החברה. נחיות ומו, בהתאם לה שהועבר אליו בתקופת ההתקשרות  עד לסי השירות 
 

  :ככל שידרש ללא תשלום נוסף( 24/7/365  הינם) ההסכם השירותים הנדרשים במסגרת 6

הטיפול / 6.1 שידרש    רש הנד  וכל  בתיא השתת  /וללכככל  התיעצות  בועדת  תל  פות  עירית  של  הנדסי  ום 
 .אביב

 ידרש להיות נוכח באתר במהלך התקנת ויישום הסדרי התנועה. היועץ י  6.2

 ע ע"י החברה. סיורי בטיחות באתר העבודה בהתאם לתדירות שתקב 6.3
 אום זמני הגעה במהלך הפרויקט עם מנהל הפרויקט תי 6.4
 מהחברה שיכלול הנחיות בשטח לתיקונים.  יור באתר בליווי עובד ס 6.5
   טלפונית עם היועץ לפני ההגעה לאתר. התייעצות 6.6
דוח   6.7 הכנת  כולל  החברה  הנחיות  לפי  קבועים  תנועה  הסדרי  ויישום  התקנת  במהלך  באתר  נוכחות 

 . בסיום ההתקנה
במהלך 6.8 לאתר  כולל    הגעה  החברה  הפרויקט/נציג  מנהל  עם  ותיאום  אישור  לאחר  הפרויקט/עבודה 

 . הכנת דוח
  6עיר )לפחות  שעות באתרי עבודות שמבצעת החברה ברחבי ה 6תשלום גלובלי ליום סיורים של לפחות  6.9

 בתיאום עם מח' אחזקת תשתיות  –אתרים(
הקשו 6.10 בכל  הכולל  לב  רהנחייה  בתנועה  כטיחות  של  בדיקה  היתר:   בטיחות  בין  אביזרי  וסוג  מות 

העבודב באתר  שהותקנו  שיתנועה  עובדים  הצבת  כנטוה,  ואבטחה  הבטיחות  ר  לכללי  בהתאם  דרש 
 תר וסוג העבודה.  אותנאי ה

  ות לביצוע דרישות הבטיחות בכלהגשת דוחות בכתב לגבי ליקויים שנמצאו באתר העבודה ומתן הנחי  6.11
 עבודה בנפרד.   תרא

 אתר.  עה לביצוע העבודות ב הסדרי תנו  וקבלת אישור   חיות הבטיחותלביצוע מושלם של הנאחריות  6.12
 

 רה התמו 7

  היועץ ופעם   על פי הזמנות החברה מידיו הסכם זהל  1רף כנספח לתעריף המצובהתאם  השרות יבוצע 7.1
החברה להזמנות  בהתאם  השרות  את  לבצע  של    ,מתחייב  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  תהיינה  אשר 

   .החברה
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 : למפורט להלןהלן  ול  1בוע בנספח רות תשולם בהתאם לקהתמורה עבור השי 7.2
באו  היועץ היגיש  עבור  מפורט  חשבון  שוטף,  ידופן  על  שבוצע  כדין,    שירות  ערוכה  מס  וחשבונית 

ת"א, או חשבונית מס דיגיטלית   37שד' שאול המלך כספים, אגף ה - בע"מ 2010לחברת "מי אביבים 
  היועץ מ רוש  הא רשאית לדבע"מ ת   2010אביבים    חברת מיעל פי הוראות ניהול ספרים(.    )שאושרה

)למשל הטענת    ע"י החברהנטית, או כל פורמט אחר שיידרש  ת על גבי מדיה מגלהגיש את החשבוניו
   .קובץ מפורט ומאושר לתשלום לתוך מערכת התפעול(

 

 : ופן ביצוע הבעבודהבהתאם לנסיבות ולא רוט הבאיחשבונית המס תכלול את הפ 
 פק"ע /הנת עבוד הזמ מספר  7.2.1
 . העבודהביצוע תאריך  7.2.2

 העבודה שבוצעה.ור  אית 7.2.3

 . ההעבוד מקום 7.2.4

   בפועל ואושרו על ידי החברהשבוצעו עו בהתאם לתעריף בהסכם שבוצהשירותים  7.2.5
 מראש על ידי החברה.   שלא אושר שירותעבור  לא ישולם כל תשלום 7.3

 .  2017-ע"זבהתאם לחוק מוסר תשלומים לספקים, תש תנאי התשלום 7.4

והעקיפות עבור    ירותבמסגרת ההסכם כוללים את כל העלויות היש  עבודותבור ביצוע הרה עמוהת 7.5
העבודה שתי כל תכולת  כולל  רצון    השירותלביצוע  דרש  השירות  לשביעות  מיטבית  החברה  בצורה 

רכב,  ת, נסיעות, הוצאות חניה, הוצאות כלי  לרבות כל הוצאות הכרוכות בכך: שעות עבודה, פגישו
 . , שבת וחג וכו'לאתרי העבודות, עבודה בלילה ה שת דוחות, הגעהגמרים, א, ציוד, חוכ" יד,ניטלפון 

לידו י  כ   מתחייב  היועץ 7.6 את  ע  לנכון(  החברה  שתימצא  )כפי  להגדיל  או  לצמצם  רשאית  שהחברה  ו 
בהתאם   השירות  שיקו  הלצרכיהיקף  הבל ולפי  דעתה  כן    .עדיל  בסיכום  כמו  רשאית  תהא  החברה 

 םיטים נוספים במידה ולא הוגדרו בהסכ ת של פרה ושירובל אספקומו"מ עם הקבלן לק 

מהאמור,  מ       7.7 לגרוע  החברה    היועץבלי  של  הספקים"  "פורטל  באמצעות  גם  החשבוניות  את  יגיש 

הקשר   איש  וזיהוי  קישור  בעזרת  מתבצעת  למערכת  הכניסה  עת.  בכל  החברה  להוראות  בהתאם 

ות באמצעותו והקלדה והטענה של נתוני החשבון  במערכת, קבלת קוד חד פעמי והזדה היועץמטעם 

 . ליועץזמנה שאושרה בהתאם לתנאי ההסכם והה

 או בשבתות ו/או בחגים. / עות הלילה ושות בשודות שנעור עבעבלא ישולם כל תשלום נוסף  7.8

החשבוני  7.9 להגשת  בסעיף  האחריות  שפורטה  כפי  בחברה,  הנכונה  לכתובת  על    7.4ת  מוטלת  לעיל, 
 . היועץ

כל  ו  ים, ניכוי םמסי   ,אחריותו, בכל ההוצאות, התשלומים, ההיטליםבעצמו, על חשבונו ו  שאיי  היועץ 7.10
די ם אחר,  תשלו פי  על  עליו  ו/אהחל  והמוטלים  וכים בשירותכר ה  ה,ז ו הסכם  ן  ידו  על  ים הניתנים 

בגין כל הסכומים  דין, בין היתר,  ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ועל פי    עליו מכוח ובמסגרת
זה. שישו הסכם  לפי  לו  כי    למו  בזאת  מובהר  ספק,  הסר  בכל    היועץלמען  הב ת ישא  יטוח  שלומי 

כל גורם אחר הקשור עימו, כל    ו/או  היועץמתשמע    ונו, ולאוחשב   צמאי ועל אחריותוהלאומי באופן ע
   ביטוח לאומי.ו/או אי תשלום לתשלום הנובעת ו/או בקשר עם  טענה כנגד החברה,

המדווח  7.11 עסקה  של  מזומן,  במקרה  בסיס  על  לצורך    ועץ הי ת  עסקה  חשבונית  להמציא  רשאי  יהא 
ויהיההתשלו חשב  ם,  לחברה  להגיש  בתוך  עליו  מס  קימי  14ונית  מיום  התם  )בהתאם בלת    שלום 

 לחוק מס ערך מוסף(.  42לתיקון מס'  

 תשלם, ינוכה מס כדין. בע"מ  2010 שחברת מי אביביםתשלומים מכל אחד מה 7.12
תר,  מניכוי מס או אישור לניכוי מס בשיעור נמוך יו אישור תקף בדבר פטורימציא לחברה  היועץאם 

 ף. עוד הוא בתוק ה תפעל על פי האישור כלהחבר

בגין העסקה עם החברה, עם קבלת התמורה ועל   ועץהי ב במס על ל החיוקרה בו חמב 7.12.1
  .7.1 עיף במקום חשבונית מס כמפורט בס  חשבון הסכום שהתקבל, רשאי הוא להגיש  

תיו של  ין העסקה עם קבלת התמורה עקב היקף מחזור עסקאובו חל החיוב במס בג  במקרה
"ח או אישור  אישור רו עץהיויא (, ימצ1975  -ו)בהתאם לחוק מס ערך מוסף, התשל" יועץה

ב במס החל עליו בגין העסקה, עם קבלת התמורה ועל  בדבר היות מועד החיו חשבונותמנהל  
לשנה שהסתיימה ויחודש מידי   ביחס היועץא על ידי  ומצהסכום שהתקבל. אישור כאמור י 

אשר  תשלומים לגבי ור כאמור, תפעל החברה על פי אישור זהאיש יועץהשנה בשנה. המציא  
 חשבון. ה כנגד המצאת שיועברו לאחר העברת האישור, ותשלם התמור חשבוןבוצעו בגין י
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קבלת התמורה,   במקום חשבונית מס, לצורך חשבוןרשאי להמציא  היועץבמקרה בו   7.12.2
 אות הבאות: גם ההור  , כאמור, יחולוחשבוןלעיל, המציא  7.1בסעיף    טכמפור

 

לחב   היועץ (1) יא   בונית מס רה חשמתחייב להעביר  יום מיום קבלת וחר מארבע עלא  שר 
 . ןחשבוהתמורה ששולמה לו כנגד הצגת 

רשאית   היועץשבמקרה   (2) תהא  החברה  כאמור,  במועד  מס  חשבונית  לחברה  יעביר  לא 
 ן במסגרתבין במסגרת התקשרות זו ובי למתכנן מגיעים ממנה עכב תחת ידה כספים הל

עמו לה  שיש  אחרת  התקשרות  מועד   כל  חשבוניהמצא  עד  המס. ת  שיעו   ת  כב הסכום 
ו בגין אי העברת ולא יכלה לנכותכאמור יהיה בגובה מס התשומות ששילמה החברה  

 במועד כאמור.   היועץחשבונית המס על ידי 
 

 ו/או לקזז מהכספים  היועץברה תהא רשאית לתבוע מלעיל, החרוע מהאמור  מבלי לג (3)
רות אחרת ל התקשבמסגרת כובין  בין במסגרת התקשרות זו    למתכנןממנה    המגיעים

אי  שי בשל  לה  שיגרם  נזק  כל  בגין  כספים  עמו,  לה  במועד העברת  ש  המס  חשבונית 
 כאמור. 

 
   תנאי הצמדה 8

ית  כה המרכזשע"י הל  12/2020דש סם בחוהמתפררכן חירים לצלמדד המ צמודיםמחירים בהסכם ה
 ה.  קסטילסטטי

 
 וקנסות פיצוי מוסכם  9

להלן )כל  בכל אחד מהמקרים המפורטים    ויות החברה לפי הסכם זה ו/או עפ"י כל דין,מבלי לפגוע בזכ  9.1
  כם כפי שנקבע להלן, וזאת מבליהמוס אחד מהם יקרא להלן: "ההפרה"(, תגבה החברה את הפיצוי

החברה תוכל גם שלא לגבות את    ,כמו כן  .שיהיה על החברה להוכיח את הנזק שנגרם לה עקב ההפרה
   :בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי הפיצוים להלן 

 יחידת ההפרה  ההפרה  של  מילולי אורית
 מוסכם  הפיצוי גובה

 ההפרה בעבור

ללא השירותים   השונים של מתן אי עמידה בלוחות זמנים

   אישור החברה
 ₪ )לכל יום(  250 כל מקרה ל

הנדרשות בהתאם אי ביצוע הנחיות החברה ו/או המטלות 

 להסכם 
 ₪   500 לכל מקרה 

  וע שירות לקוי שלא בהתאם להנחיות מתכנן התנועהביצ

 נדסי, המשטרה, נציג החברה וכ"ו ו/או התיאום ה
   ₪ 1,000 לכל מקרה 

לאחר קבלת הודעה  שלא אושר העסקה ו/או אי החלפת עובד 

 די החברה על ימהחברה להחלפתו  
 ₪   20,000 לכל מקרה 

 ₪   10,000 לכל מקרה     סכםלה 3  בנספחשנקבעו  תנאים בגין הפרת ה 

  9.4אי הגשת חשבוניות בפורטל הספקים כנדרש בסעיף 

 להסכם 
 ₪ )לכל מקרה(  250 לכל מקרה 

 
  הצדדים   ידי-שנקבע עלשלום ראוי ומוסכם מראש,  לעיל מהווה ת  10.1הפיצוי המוסכם שנקבע בסעיף   9.2

 ל ההפרה. לחברה, כתוצאה מסתברת ש   ביחס סביר לנזק, שנצפה כנזק העלול להיגרם

בכל עת או לגבותו    יועץל רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים מכל סכום שיגיע    אה החברה ת 9.3
זה    בכל דרך אחרת. לא יהיה בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מזכויותיה של החברה לפי הסכם  יועץמה

החוזים חוק  תשל"א  ולפי  הסכם(  הפרת  בשל  תשלו1970-)תרופות  ג.  או  ניכויים  הפיצויים,  בייתם  ם 
פוטרי את  אינם  עפ"י    יועץהם  אחרת  התחייבות  מכל  ו/או  השירות  מתן  את  להשלים  מהתחייבותו 

 ההסכם. 
יהם,  במקום הפיצויים המוסכמים, או בנוסף אל   יועץמהאין האמור לעיל גורע מזכות החברה לגבות   9.4

 . ונזקים שנגרמו לה כתוצאה מהפרת ההסכם על יד את מלוא/יתרת ה
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   היועץמעמד  10

 
ברה, ולרבות  החידו כקבלן עצמאי לכל דבר ועניין ויחסיו עם  על  יינתנו    םשירותימצהיר כי ה  עץהיו 10.1

הקבלן עובדי  החברה,  יחסי  עובד  עם  יחסי  יהיו  ש-לא  או  שליחות  מצהיר    היועץותפות.  מעביד 
 בהסכם זה.   עימולהתקשר  ברההחך על הצהרה זאת הסכימה ע לו, כי רק בהסתמדומאשר כי יו

 
ה 10.2 השי התמורה  בעד  הסכימו    ,רותיםכוללת  זה,    היועץשעליה  בהסכם  בהתחשב  והחברה  נקבעה 

ו או  בגין העסקת   לחברהואינו בגדר "עובד", ושלא יהיו    עצמאי,  כקבלןבחר לפעול    היועץשה  בעובד
 אליים כלשהם. כעובד, לרבות תנאים סוצי פות בגין זכויותנוס  עלויות כלסיום העסקתו 

 
  ל פי ובין ע  היועץת  יפני  ל פי ל גורם מוסמך אחר, בין עכה, או  ית הדין לעבודפיכך, אם ייקבע ע"י בל 10.3

גורם אחר כלשהו, כי  פני ב   לחברה ירותיו  הגיש ש  היועץת    מפורש בהסכם כ"עובד", למרות האמור 
הצ מסכימים  ה   דדיםזה,  שהכי  מגיע  שכר  בגין    יועץל יה  השירות כ"עובד",  כולו מתן  בפרויקט    , ים 

זה    יועץ ל  ששולמה מהתמורה  זים(  אחו  )שבעים  70%הינו   הסכם  פי  המוסכם  על  "השכר  )להלן: 
 כעובד"(. 

 
י  זה, בה ייטען כ  הסכםגש דרישה ו/או תביעה הסותרת  , ביום בו תוחברהיהיה חייב להשיב ל  היועץ 10.4

כר  מעל לש  החברהבל מכל התשלומים העודפים שקי  , אתהחברהל  ד שכיר שעובהינו    היה או  היועץ
 המוסכם כעובד.  

 
 

    אחריות וביטוח 11

התחייבויות    ימבל 11.1 מכל  השירותלגרוע  ע   נותן  ו/או  זה  הסכם  פי  דין,  על  פי   השירותל  שא  יי  נותן 
ופו ו/או  היגרם לגל לש שעלוו/או נזק לרכובלעדית בחבות המוטלת עליו על פי דין בגין פגיעה גופנית  

ה  ש אה ממען שייגרם כתוצייה, מנהליהן ועובדיהלחברה ו/או לעיר   כושו של אדם כלשהו, לרבותלר
כרו על  ו/או קבלנים וקבלני משנה שנש  ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו  נותן השירותאו מחדל של  

 . ו/או בקשר עמןידו, במסגרת ביצוע  התחייבויותיו  נשוא הסכם זה  

אחר  עובדיו ו/או לכל אדם  ם על פי כל דין לדמי נזק או פיצוי המגיעי   ייב לשלם כלמתח   ירותהש  נותן 11.2
בשי והנמצא  במסג/רותו  לרכוש,  ו/או  לנפש  ו/או  לגוף  נזק  עקב  עבורו  הפועל  ביצוע  או  רת 

 . הסכם זה ו/או בקשר עמןהתחייבויותיו על פי 

יעה שתוגש נגדן  ישה ו/או תב ט עקב דרחלופס"ד    העירייה בגין  ישפה את החברה ו/או  נותן השירות 11.3
על    יועץל שהחברה תודיע    ובתנאיעיף זה לעיל,  אחראי לו כאמור בס   ותשנותן השיר עניין  בקשר לכל  

 חלוט. להתגונן עד למתן פס"ד    יועץלר קיום דרישה ו/או תביעה כאמור ותאפש

פורט להלן,  , כפי שירותתן השינוחים על ידי  לעיל ו/או בעצם עריכת הביטו  14.1אין באמור בסעיף   11.4
ע   נותן השירותכדי לשחרר את   ו/או עלמאחריות כלשהי  פי הסכם זה  ו/  ל  על  י או להטפי כל דין  ל 

 ה ו/או בדין. החברה  ו/או העירייה חובה נוספת מעבר לאמור בהסכם ז

  כם זה, פי האמור בהס  פי כל דין ו/או על-על  נותן השירות של  והתחיבויותיו  יותו  מבלי לגרוע מאחר 11.5
"( על  זה )להלן : "השירותיםרותים נשוא הסכם  לפני מועד תחילת מתן השי  ן השירות כיחייב נות מת

, על שמו, על שם קבלני  , ולמשך כל זמן מתן השירותים לרכוש ולקיים על חשבונו הואוו עבורידו ו/א
בנספח  מטעמוהמשנה   המפורטים  לתנאים  בהתאם  המהווה    2,  זה  נפרד להסכם  בלתי  ממנו    חלק 

"איש)לה נלן:  ביטוחי  השירות"ור  "הביטוחים  ותן  ביט"או  חברת  אצל  כדין  הוח  (,  ל  לפעו מורשית 
 בישראל. 

 :ן השירותתוחי נוביט 11.6

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי. 11.6.1
 ים. ביטוח חבות מעביד  11.6.2
 וח אחריות מקצועית. ביט 11.6.3

השירות   11.7 תחילנותן  מועד  לפני  נשואמתחייב,  השירותים  מתן  על  הסכם  ת  מטע  ידו  זה  מו,  ו/או 
ביטוחי  "אישור    2נספח  לנוסח  וחים כנ"ל בהתאם  אישור בדבר עריכת הביט   רה החבלהמציא לידי  

ה זההמצורף    שירות" נותן  ממנו,    להסכם  נפרד  בלתי  חלק  חתוםוהמהווה  ע  כשהוא  ידי  כדין  ל 
 )בנוסחו המקורי(  המבטח
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רע  או לא תג/וגע אמור, לא תפבדבר עריכת הביטוח כהמצאת אישור מוסכם בזה כי  11.7.1
 ל נספחיו. , עזה הסכםעל פי   השירות נותןהתחייבויות  מ

( הינה תנאי  2)נספח  י נותן השירותחי ביטוי המצאת אישור בזה על נותן השירות כמוסכם  11.7.2
לא יוכל נותן   , כאמור(2)נספח נותן השירות שור ביטוחי  מצאת איה יסודי בהסכם זה וללא

 ים נשוא הסכם זה. תן השירות או מהעבודות ו/  שירות להתחיל בביצועה
קבלנים    ו כלפיירות בגין ו/א ת אחריותו של נותן הש בין היתר א  לכסותיורחבו    י נותן השירותטוח יב 11.8

שירות ובנוסף )ומבלי לגרוע מהאמור(  נותן ה  משנה של נותן השירות ו/או המועסקים על ידי  וקבלני
מעשה    יה בגין אחריותם לכלו/או עובדליה  רה ו/או מנה השירות לשפות את החביורחבו ביטוחי נותן  

 לן: "יחידי המבוטח"(.נותן השירות )לה ו/או מחדל רשלני של
אישור  לנספח    1ת כלפי צד שלישי הנערכת על ידי נותן השירות על פי סעיף  והאחרי  פוליסת ביטוח 11.9

ו/או  2)נספח    היועץביטוחי   החברה  את  לשפות  תורחב  עובדיה  (  ו/או  "יחימנהליה  די  )להלן: 
ירות ו/או מנהליו  רשלני של נותן הש אחריות למעשה ו/או מחדל    היה ותוטל על מי מהםהמבוטח"(  

כל    פרד עבור"אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנ  ףף לסעיו עובדיו בכפוו/א
 אחד מיחידי המבוטח. 

הנער 11.10 מעבידים  חבות  ביטוח  השירפוליסת  נותן  ידי  על  סע   ות כת  פי  א  2יף  על  עריכת  לנספח  ישור 
לשפ 2)נספח    יועץ הביטוחי   תורחב  ו/או(   החברה  את  עובדיה    ות  ו/או  לע   היה מנהליה  ניין  וייקבע 

גרמו למי מהעובדים  טוח"( שייות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי )להלן: "מקרה בירק
ם נושאים  , כי הינםדתאו עקב עבו/תוך כדי והסכם זה,    המועסקים על ידי נותן השירות בקשר עם

ידיד כלשהן כלפי מי מהעובדיבחובות מעב על  ל ם המועסקים  ו/או  נותן השירות  נו י  תן  עניין חבות 
 ות כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידו. רהשי

האחר 11.11 ביטוח  המקצופוליסת  השירותיות  נותן  ידי  על  הנערכת  סעיף    עית  פי  אישו   2על  ר  לנספח 
טל על  הליה ו/או עובדיה היה ותוות את החברה ו/או מנ תורחב לשפ(  2)נספח    תיםביטוחי נותן השירו

במעשה ו/או מחדל   ן בה מקצועית שמקורוח  הפרתבשל עית ו/או יות בגין רשלנות מקצומי מהם אחר 
נותן השירות  מ  יםרשלני של  עובדיו  ו/או  ו/או    ירות נותן השחבות  ביטוח  וזאת מבלי לגרוע מנהליו 

תכלול    סכם בזה כי פוליסת הביטוחבנוסף לאמור לעיל מועובדיה.    אוו מנהליה ו/החברה ו/אכלפי  
 . תקופת הביטוח  םאחר תוישה( חודשים ל)ש 6תקופת גילוי של   בין היתר,

הביטוח   11.12 תנאי  כי  בזאת  מובהר  ספק  הסר  וגבולמען  האמור  ו/או  מן  המתחייבים  האחריות  לות 
עריכת ובאישור  זה  השירות  בהסכם  נותן  דרישביטוחי  הינם  נותן    מינימאליתה  ,  על  המוטלת 

לבחהשי השירות  נותן  ועל  לחב רות,  חשיפתו  את  תנאי  ון  את  ולקבוע  גויות  ו/או  בולות  הביטוח 
כל טענה ו/או דרישה  מלהעלות    אחריות בהתאם. נותן השירות מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנועה

ת האחריות  וח וגבולויט ור לתנאי הבו/או עובדיה בכל הקשו/או תביעה כלפי החברה ו/או מנהליה  
 . ים כאמור לעיל ולהלןהמינימאלי

השירות  ביט 11.13 נותן  על  וחי  מפורש  תנאי  איניכללו  המבטח  רשאיפיו  לרעה  לבטלם    ו  לשנותם  ו/או 
יום  )שלושים(    30לחברה הודעה בכתב בדואר רשום  השירות ו  לנותן  שלחאלא אם  בתקופת הביטוח,  

כ על  נותן השמב  וונתו לעשות זאת.מראש  כי  יתחייב   ותיר טחי  תוקף  ו  יהיה  ו/או שינוי  ביטול  ללא 
לגבי  שכלרעה   ואלו  עובד/החברה  ו/או  מנהליה  לא  יה  או  לעיל  כאמור  בכתב    ההודע  ה נשלחאם 

 . הההודע לוח ממועד משהימים )שלושים(   30ובטרם חלוף 
השירות  ן  ביטוחי נות  ולחברה כי איזה מביןבכל פעם שמבטחו של נותן השירות יודיע לנותן השירות   11.14

שנערכו  על הביטוחים  נ  פי  ביטוח  אישורי  נספח  )נספחלפי  השירות  מבוטל 2  ותן  להיות  עומד  או    ( 
לרע כאממשונה  בסעיף  וה,  ה  14.13ר  אותו  את  לערוך  השירות  נותן  מתחייב  מחד לעיל,  ש  ביטוח 

ם,  ודל הביטוח הקול או השינוי לרעה שולהמציא לחברה אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביט
   לעיל.כאמור 

זה מ  גרועל  מבלי 11.15 הסכם  מהוראות  הוראה  ההס  כל  הסבת  השירות לעניין  בו  ובמקרה  נשוא  כם,  ים 
ירות לדאוג  ב נותן השמשנה מטעם נותן השירות, מתחיי  קבלןלק מהם יבוצעו על ידי  חזה או  הסכם  

כל  אף הם את    וויקיימ  ערכוי,  םותים או בקשר עמהשיר  במתן יועסקו על ידו    אשרכי קבלני המשנה  
וביטוחבסעיף    הנדרשיםהביטוחים   לר  כמפורט  (14סעיף  )  זהכם  להס  אחריות  ולהלן  כושם לעיל 

וכיולאחריות ההרחבות  אלוביטוחים    ם,  התנאים,  כל  את  התעל    ויתוריםו וה  יכללו  חלוף  זכויות 
ולהלן לעיל  כמפורט  השירות,  נותן  בביטוחי  ב,  הנדרשים  אישור  בנספח  נותן  לרבות  ירות  השיטוחי 

א(2ח  )נספ השירות  נותן  קבלני .  בידי  כי  לוודא  המועסקים    חראי  פוליסו המשנה  תהיינה  ידו  ת  על 
  2נספח  למפורט בהסכם זה, לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים ב  בהתאם  ביטוח תקפות

 . ישור ביטוחי נותן השירות()א
נותן השירות 11.16 פ   מובהר בזאת, כי  מעשה או מחדל במתן  ברה בגין  החי דין כלפי  יישא באחריותו על 

לחברה בקה הניתנים  לשירותים  זה,  עם הסכם  יינ שר  שירותים אשר  ידי קברבות  על    ה לן משנ תנו 
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ונותן השירות הוא שיהיה אחראי לשפות ו/או לפצות  מטעמו ו/או נזק  את החברה  ,  בגין כל אובדן 
משנה, בין אם אובדן  מקבלני ה מיתנו על ידי ן, עקב השירותים שני שייגרם לה, במישרין ו/או בעקיפי

ביטוחי    אישור  ח( ו/או בנספחורטות בסעיף זה )ביטוזו מהפוליסות המפו/או נזק כאמור מכוסה באי 
   (  ובין אם לאו.2נותן השירות )נספח 

נותן  11.17 י  ביטוחי  הינם  השירות  כי  ייקבע  פיו  על  מפורש  תנאי  ויכללו  ביטוח  קודמיראשוניים  לכל  ם 
בדבר  או תביעה  /ו או טענה  ו/על כל דרישה    יםנותן השירות מוותר  יכי מבטחו  ל ידי החברההנערך ע

  –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א   59ות כאמור  בסעיף כו/או זרבות כל טענה ל יתוף ביטוחי החברה. ש
 יה.  וכלפי מבטח החברהכלפי  "ביטוח כפל"  תות כל טענולרב  1981

ו/או  תהיה לו כל טענה ו/   יר, כי לא צהתן השירות מאמור לעיל ולהלן, נומבלי לגרוע מה 11.18 או דרישה 
ו/או עובדיה בגין  החברה ו/או מנהל  תביעה כנגד בגינו על פי הביטוחים    ילשיפו   נזק שהוא זכאייה 

(, והוא פוטר בזאת את החברה ו/או מנהליה  2)נספח  ן השירות  שנערכו לפי נספח אישורי ביטוח נות
עו לנו/או  אחריות   מכל  )לבדיה  כאמור  הרבזק  בגין  המוטות  העצמית  נותן  השתתפות  על  לת 

 ביטוח בזדון.  הלמקרה ובת אדם שגרם טור כאמור לא יחול לטמוסכם בזה כי הפ השירות(. אולם
השירות 11.19 בגמתחייב    נותן  הביטוח  דמי  את  הפוליסלשלם  בסעיף  ין  המפורטות  )אחריות    14ות  זה 

באישור   לרבות  השירות  וביטוח(  נותן  ו2)נספח  ביטוחי  אח  כל(,  חברתשלום  ידי  על  שיידרש  ת  ר 
כלליות  בלפגוע  ומבלי  ,  לשונןות כ פוליס וראות הה  כלולקיים את    למלאו הביטוח בקשר להן במועד  

ולדאוג  הביטוח, ככל שקיימות    בפוליסות   האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות
 הסכם זה.  ם בקשר עםתימתן השירות בתוקף במשך כל תקופ  הינתהי ותולוודא כי הפוליס 

ביעה  להוות עילה לתעל כל אירוע העלול  ו  עם היוודע למנהלי רות מתחייב להודיע לחברה  נותן השי 11.20
השירות לשתף פעולה עם  ייב נותן  מעבידים. כן מתח   חבותפי ביטוח אחריות כלפי צד שלישי או    לע

נוגד את אינהחברה   נותן השירות,ככל שהדבר אינו  לשככ  טרס  ביטוח  מימוש תבים  ל שיידרש  עת 
 תן השירות.  חברה על פי ביטוחי נוו מימוש זכויות הו/א   להגישה למבטחים תחליטאשר החברה 

כן  כ 11.21 לומו  אחראי  יהיה  השירות  נותן  ולהלן,  לעיל  מהאמור  לגרוע  המבלי  את  ו/או  שפות  חברה 
אש נזק  כל  בגין  מלא  באופן  עובדיה  ו/או  עקבמנהליה  מהם  למי  ייגרם  ב  ר  כיסוי  הנובע יטאי    וחי 

מנהליו ו/או  ו/או    נותן השירותדי  על י  הביטוח  יסותפולאיזו מתנאי מתנאי  של    מהפרה ו/או אי קיום
מהעומ השבי  חובת  ו/או  האחריות  כי  לכך  בכפוף  ידו,  על  המועסקים  מוטלדים  נותן  יפוי  על  ת 

   השירות על פי חוזה זה ו/או על פי דין.
ו/או אי קיום בתום לב    ההפר בע בפוליסות כי  ייק  האמורת  פגוע בכלליו לאמור לעיל ומבלי ל   בנוסף 11.22

בות, אך לא מוגבל, אי מתן הודעה  ררות, לנותן השיידי    ת הביטוח על ופוליסו מאיזתנאי  מ  תנאי    של
שנעש תביעה  הגשת  אי  לבו/או  בתום  מטעמו,    ו  מי  ו/או  השירות  נותן  ידי  בזכויות    יפגעולא  על 

 יטוחים אלו.  על פי בו/או פיצוי  בלת שיפוי לקאו עובדיה  חברה ו/או מנהליה ו/ה
נותן השירות לחזור  יב  ית, מתח חי נותן השירוממועד תום תקופת ביטו)שבעה( ימים    7  -לא יאוחר מ   11.23

בגין הארכת תוקפם לתקופה  ,  לעיל  14.7ור בסעיף  ( כאמ 2פח  )נסולהפקיד את אישור עריכת הביטוח  
נו )ת אישור בא  זור ולהפקידתן השירות מתחייב לחנוספת,  נותן השירות  במועדים  (,  2נספח  יטוחי 
על    זה   סכםהאם לאמור בת חים בהבעריכת הביטו  הינו מחויב ח וכל עוד  , מדי תקופת ביטוהנקובים
 נספחיו.  

השירות  11.24 ידו   נותן  כי  שהמצמצהיר  לו  ביטוחע  "אישור  השירותאת  נותן  ו/או    כאמור (  2)נספח  "  י 
החבהצה מאחריות  פטור  )נספח  רת  מתן    לתחילת  יםומקד   מתלה  תנאי  ההינ   ,(2רה  להמשך  ו/או 

מ   איתרש  תהייה  והחברה  השירותים השיר למנוע  ו  ותנותן  תחילת  המ/את  השירותים שאו  מתן    ך 
  המוסכם כנדרש.מועד ב ולא הומצא ,כאמור ו/או ההצהרה, כאמור במקרה שהאישור

בעריכת 11.25 אין  כי  במפורש  בזה  השירות  מוסכם  נותן  ו/ ביטוחי  המצאתם  אי  בבדיקתם    או,  ו/או 
  ה מטעמ או על מי  ו/ות כלשהי על החברה  , כדי להטיל אחריבשינוייםידי החברה  ו/או  בדיקתם, על  

אחריותו  כלשהי מוע בצורה  ו/או לגרלהוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם    ו/או
נותן השירות על פ ו/או מהתחייבויותיו   ל אחריות  כדי להטי  אוו/  י כל דיןאו על פו/זה    הסכםי  של 

 טעמה.  חברה ו/או על מי מהבאים מכלשהי על ה
  14.7י נותן השירות כאמור בסעיפים  וחטישור באי המצאת איו  המצאת אספק מובהר כי  הסר  למען   11.26

   , על נספחיו.זה הסכםפי  -  על נותן השירותע בהתחייבויות ד, לא תפגבמועלעיל  14.23  –ו
רשאי 11.27 ל  תהחברה  חייבת(  )אך  אישודולבא  את  עק  שיומצאו  הביטוח  כאמור  רי  השירות  נותן  ידי  ל 

על  ל מנת להתאימם להתחייבויותיו  עיידרש  וי או תיקון שת מתחייב לבצע כל שינ לעיל ונותן השירו
 ביטוח(.  זה )אחריות ו 14פי סעיף 

  לבדוק   הזכות חס לאישורי הביטוח ובי  החברהמצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של    נותן השירות 11.28
  ה מי מטעמעל  או  /ו  החברהמטילה על  כמפורט לעיל, אינה    יקונםתולהורות על  הביטוח  אישורי  ת  א
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היעדרם,    לגבי אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי  ת שהיאובה וכל אחריוכל ח
 .  יןעל פי כל ד  ו/או  זה הסכםעל פי  נותן השירותואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 

מהאמור  בנוסף   11.29 לגרוע  כי  ומבלי  בזה  מוסכם  לו  ב  לעכ  תרשאי  תהייה  החברהלעיל,  סכום    הינו כל 
תנא   תאיזכ פי  סעיף על  )סעיף    14  י  וזה  מהתמורה  אחריות  לזכות  מוהע ביטוח(  הדת  שירות  נותן 

בעה( ימים  )ש 7השירות, בכתב,   ר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה ובתנאי שהודיעה על כך לנותןבקש
 ש. ראמ

ה בהתאם למוסכם על  ואם ויישוב התביע תשלום תגמולי הביטוח במל  בזה על החברה כי עם  מוסכם 11.30
  רמו( בקשר השירות הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו לחברה )באם נג  לנותן  י החברה, יושביד

 עם התביעה לתגמולי הביטוח, כאמור.  
רות  מית חלה על נותן השיתתפות העצהש י הביטוח והי האחריות לתשלום דמ מוסכם בזה במפורש כ 11.31

 מי מטעמה.  ל החברה ו/או על  בלבד, ובכל מקרה לא ע
ומב 11.32 מהאמבנוסף  לגרוע  בכללי  כל    ור  אחר  למלא  השירות  נותן  מתחייב  לעיל,  זה  בהסכם  מקום 

  וים, התקנות וכדומה, ות החוק לביטוח לאומי, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצושות והוראדרי
לפ בדים  ל, באופן שכל העולפגוע מכלליות האמור לעי  "ל, ובעיקר, אך מבליהחוקים הני  שהותקנו 

לרבות שליחיו ואלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו    ,סכם זהירותים נשוא השיועסקו במתן הש
 נ"ל.  ך כל תקופת הסכם זה, זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הל עת ובמשבכ

מכוחם    שר לביטוח אינה באה לגרוע)אחריות וביטוח( בק  זה  14עיף  בסי כל הוראה  מובהר בזאת, כ 11.33
ות לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים  רתן השיהבלעדית של נוההסכם בדבר אחריותו    של הוראות

 ן. על פי הדי אחרים בהסכם זה ו/או 
ודית  יסמהווה הפרה  יקרי ההסכם, והפרתן  זה )אחריות וביטוח( הנן מע  14ובהר, כי הוראות סעיף  מ 11.34

 . הסכםשל ה
 

 נים  ת מידע והיעדר ניגוד ענייאבטח ,סודיות 12

המהווה    3נספח  ולחתום בעניין זה על    עניינים   וד גני  עדרוהיבטחת מידע  סודיות, אב לשמור על  מתחיי  היועץ
 נפרד מהסכם זה. חלק בלתי 

 
 והעברת זכויות כםהמחאת ההס 13

כל    היועץ 13.1 את  לבצע  לאי  היועץ  .בעצמוהתחייבויותיו  מתחייב  רשאי  להמחות נו  ו/או  או  /ו  העביר 
במישרין   לאחר,  אתו  א להסב  ממנוהה   בעקיפין,  חלק  כל  ו/או    זכויות הו/או    ההתחייבויות   ,סכם 

 . הנובעות ממנו

ברנה זכויות ו/או מניות ו/או  יה(, לא תועוהאופציה )אם תה  סכםההמתחייב, כי במשך תקופת  היועץ 13.2
מניות   בסתוקצינה  המניות  בבעלי  ו/או  )בשיעו  פק,בספק  עשרה  על  העולה  מההון  10%ר  אחוזים   )

ו ו/ המונפק  בספק  בספק,    אוהמוקצה  המניות  נבבעלי  המתאים,  למ לפי  כלשהו  וכון  ג'  לצד  זה,  עד 
יבקש את    היועץכאמור,    ו/או העברה  לבצע הקצאה  היועץ  בקש)להלן: "הנעבר"(. בכל מקרה שבו י

לפחות   אביבים  מי  של  )בטרם   30אישורה  מראש  ל  ימים  ו/או  הכוונה  ההעברה  את  ההקצאה  בצע 
תוך  ובכתב,  מלאים  כאמור(  פרטים  מניו  מתן  ובעלי  הנעבר  אביביעל  מי  תהא  תיו.  שלא  רם  שאית 

היה מי  י סעיף זה תהעברה בניגוד לתנא   ללאשר את ההעברה ו/או ההקצאה כאמור. בכל מקרה ש 
א סעד  מכל  לגרוע  מבלי  מידי,  באופן  זה  הסכם  לבטל  רשאית  ובכלל  אביבים  בגין  חר  פיצויים  זה 

 ף זה כאמור ה של סעיהפר

 

   משנה קבלן תהעסק 14
   .משנה קבלןל  תוהשיר עביצו את העבירל רשאי  אינו היועץ , לככל

.  משנה   קבלן ב  להסתייע  ליועץ (  ובכתב  מראש)  לאשר  ברהשל הח  המכרזיםת ועדת  רשאי   מיוחדים  במקרים
  בהסכם   המפורטים  התנאים  כל  המשנה  לןקבב  יימיםמתק   כי  מראש  יוודא  היועץ,  ועדת המכרזים  כן  אישרה

 . חיונספ  על זה

 .  זה הסכם י" עפ מאחריותו היועץ את רלשחר י כד , משנהקבלן  להעסקת ועדת המכרזים בהסכמת אין

 . ההסכם של יסודית  רההפ תהווה זה סעיף הפרת
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 קיזוז  זכות 15

  עשוי  היועץש כספי חיוב כל זלקז זכות תהיה,  בלבד ולה, לחברה כי, בזה מסכימים להסכם הצדדים 15.1
 . חברהמה  ליועץ שיגיע סכום מכל, אחרת  המעסק  או ההסכם ואנש  העסקה מתוך לה חב היותל

,  לאחריו  אם  ובין תשלומו פניל  אם בין, בחשבון ויתגלו היה,  לעיל האמור  מכלליות לגרוע ליבמ 15.2
  בעקבות שיתגלו םהסכומי לקזז רשאית חברה ה  תהא, כלשהם ליקויים או/ו  דיוקים אי, טעויות
 .החברהמ  ליועץ יע שיג או/  ו המגיע סכום מכל,  לעיל האמור

 
 בלעדיות  עדריה 16

 . הצדדים  משני כלשהו לצד  תעדיובל יוצר זה כםהס אין

נים של השירות בעצמה ו/או באמצעות אחרים ולהפסיקו בכל עת,  לחברה שמורה הזכות לבצע פריטים שו
 שהחברה תמצא לנכון. הכל כפי 

 

 סכםביטול הה 17

זה  החברה הסכם  לבטל  בהודעה    רשאית  צורך  ללא  אחלאלתר,  בקרות  מהאירועים  מוקדמת,  יותר  או  ד 
 אים: הב

 ם לאחר הגשתה.יו 30תביעה לפשיטת רגל או פירוק וזו לא הוסרה תוך  היועץ גד נ וגש אם ת 17.1

ירעון של  במקרה ונתמנה למנהל הפרויקט כונס נכסים או מנהל לטובת נושיו או במקרה של חדלות פ  17.2
 . היועץ

 ון. יואשם בעבירה שיש עמה קל  היועץשבמקרה  17.3

 זה.  םהמפורטים בהסכלספק לחברה את השירותים   עץ היומאם נבצר  17.4

 ההפרה. יום ממועד  14הסכם זה ולא תיקן את ההפרה תוך  היועץ אם הפר 17.5

 
 שונות 18

ממנה   סטייה מתנאי הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו 18.1
מהצדדים, בזכות  תהתה מלהשתמש צד לא השתמש, או הש  ר בעתיד.רה שווה לכל מקרה אחגזי

ראו בכך ויתור על  במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יהסכם זה,   קנות לו עפ"ימהזכויות המו
 . ת מזכויותיוזכו

  כל משאליהיה כל תוקף הסכם זה ממצה את היחסים המשפטיים בין הצדדים ביחס למושאו, ולא   18.2
ן  מו, אם בכלל, בין בכתב ובי ר ניתנו או התקייה, התחייבות או הסכמה, אשתן, הבטחה, מצג, הבנומ

י בהוראות  לא יהיה תוקף לכל שינו  בין במשתמע, עובר לכריתת הסכם זה.מפורש ובבעל פה, בין 
 הסכם זה, אלא אם נערך בכתב ונחתם על ידי כל הצדדים לו. 

ה או  אינן ניתנת/ניתנות לאכיפ/הוראות הסכם זה אינההוראות מ  במקרה שייקבע כי הוראה או 18.3
יע או לפגוע בחוקיותן,  די להשפכלא יהא בכך  חסרת/חסרות תוקף מטעם כלשהו,שהינה/הינן  

ובמקרה כזה ההוראה תוחלף או תותאם בהוראה תקפה   כםתקפותן ואכיפתן של שאר הוראות ההס
 ביותר האפשרית. כם זה, בצורה הרחבה הוראות הס או ניתנת לאכיפה, באופן שיאפשר מיצוי של 

מצדה  כויתור  שלא תתפר היועץה במקרה של הפרת ההסכם ע"י חברה מנקיטת פעולהימנעות ה 18.4
תן ללמוד ממנה גזירה שווה לגבי הפרות  לגבי אותה התחייבות שהופרה ולגבי ההפרה ולא יהיה ני 

זכות מן הזכויות  מלהשתמש באחרות, דומות או שונות. לא השתמשה החברה או שהשתהתה 
על זכות    ספר מקרים, לא יראו בכך ויתורמקרה מסוים או במקנות לה על פי הסכם זה, בהמו

 יותיה. וכמז

בלבד, ובית המשפט המוסמך לצורך  כי הדין שיחול על הסכם זה הוא הדין הישראלי  ,מוסכם בזאת 18.5
 . המוסמך בתל אביב בלבדהסכם זה יהיה בית המשפט  

ד  אחשתשלח על ידי צד מבוא להסכם זה. כל הודעה הסכם זה הן כמפורט ב ים לצרכי כתובות הצדד 18.6
  מעת המשלוח בדואר רשוםשעות   72כעבור עדה  י גיעה לה  תחשב כאילו למשנהו לפי הכתובות שלעיל 

 . בימי ושעות העבודה המקובלים בחברה מסירה ביד או מעת משלוח בפקסימיליה שעות מעת  4או 
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 : על החתום לראיה באו הצדדיםו
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 היועץ      ע"מב 2010מי אביבים  

  באמצעות:        באמצעות:       
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 )לא למלא(  תעריף - 1 פחסנ
 

 1מתוך  1עמוד 
 
 

 ________  מיום   __________להסכם מס' 
 
 

 במכרז. מציע שיזכה כן בהתאם להצעת העודוי יצורף
  

 
 

להנחיות יועץ הבטיחות  החברה בנפרד בהתאם   ה תבוצע ע"ייטור ואבטחבטיחות ש זריאבימובהר כי הזמנת   •
 ו/או הרשויות המוסמכות.  

 
עד ההודעה על ידי שעה ממו. והגעה לאתר עד  24/7/365ב לזמינות מיידית לביצוע העבודות במשך  יימתח היועץ •

 .ברההח

 
 

 
 תום: ולראיה באו הצדדים על הח 

 
 
 
           __________________              ______ ____ _______ 

  היועץ   בע"מ 2010ביבים  מי א          
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 היועץ טוחי ביאישור   –  2נספח 

 ___ _______________ ור אישתאריך הנפקת ה ים ם ביטוחיואישור ק

את כל תנאי  ל ולכנו אישור זה איפורט בה. המידע המפורט בהמ דעבהתאם למיוקף, בתליסת ביטוח טוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוור בי איש
וח הביט  בפוליסת ר האמורגבהביטוח י יסתאים הקבועים בפולבין התנ ל מפורטים באישור זה ן התנאים ש של סתירה בי יחד עם זאת, במקרה . יה ה וחריגסהפולי

 ר. שועם מבקש האילמעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב 
 ש האישור מעמד מבק אופי העסקה  וטחמבה רבקש האישומ

 . 182/21כרז מ ☒ םש םש

שירותי יעוץ  לקבלת ☒
ופיקוח על בטיחות  

בתנועה בעבודות אחזקה 
  רה חבופרויקטים של ה

 

 
 .( תאגיד מים וביוב097)

 רונית.עיחברה  ☒
 

  בע"מ בים אביי מ

 _ ______ . _____ת.ז./ח.פ ת.ז./ח.פ. ____________ 
  יפו -תל אביב 37ך שד' שאול המל

 

 הביטוח  סוג
ות אחריות או  לבו ג חלוקה לפי

 יטוחי בסכומ

ספר  מ
 הפוליסה 

ך  תארי
 חילה ת

תאריך  
 סיום 

ות/  גבול האחרי 
 וח יט סכום ב

 יים נוספים בתוקף כיסו

 לנספח ד' כיסוי בהתאם  קוד   יש לציין ע טב מ כום ס

  צד שלישי 
 

 __________ 

 מיום
 
_____ __ 

 עד יום
 

 _______ 

1,000,000 
למקרה 

ולתקופת 
 ביטוח. ה
 

 ת צולבת. ורי חא – 302 ₪.
  קבלנים וקבלני  – ג'צד  חבת הר – 307
 נה.מש
 ל"ל.לתביעות המכיסוי  – 315
סף בגין מעשי ו/או בוטח נומ – 321

 חדלי מ
 קש האישור. מב   – המבוטח          

מבקש האישור מוגדר כצד   – 322
 .שלישי

 יות. ונ ראש – 328
 כצד  ש האישור ייחשב בקרכוש מ – 329

 שלישי.           

  ידיםבמע תחבו
 

 __________ 

 וםמי
 

__ _____ 

 עד יום
 

_____ __ 

6,000,000 
 בע לתו

20,000,000 
 לתקופת

 ביטוחה

₪. 
 

.₪ 

 בת מבקשטולוף לל תחויתור ע – 309
 האישור.          

היה וייחשב   –מבוטח נוסף  – 319
 בידם כמע

 טח. בושל מי מעובדי המ           
 ניות. ראשו – 328

 ריות מקצועיתאח
 
 

 יבית טאקוררט
 

 _________ 

 
 

________ __ 

 מיום
 

 _______ 

 יום עד
 

 _______ 

1,000,000 
קרה למ

ת ולתקופ
 הביטוח. 

 
 
 

 ים. מסמכאובדן   – 301 ₪.
הוצאת לשון  מצה ודיבה הש – 303

 רע.ה
 בקשמויתור על תחלוף לטובת  – 309

 האישור.           
שי ו/או ח נוסף בגין מעוטמב – 321

 חדלי מ
 מבקש האישור.   – טחו בהמ          

 ואי יושר עובדים. ה מרמ – 325
 ת. פגיעה בפרטיו – 326
 ביטוח.. קב מקרה ע  יכוב/שיהויע – 327
 . ניותראשו – 328
 . חודשים(  6וי )תקופת גיל  – 322

 
 וין בנספח ד'(:צהמ יהשירות המתאים כפ ין את קודהאישור, יש לציש ם בין המבוטח למבק סכם בה המפורטי)בכפוף, לשירותים    פירוט השירותים

 . הפצהף וסואי( 022)

 וי הפוליסה  שינביטול/
לאחר משלוח הודעה   ים( יום)שלוש 30אלא  תוקף לא ייכנס ל, אישורקש הלמעט שינוי לטובת מבביטוח, ת ל של פוליסוי או ביטושינ

 ינוי או הביטול.השדבר אישור בלמבקש ה
 דורת הפוליסהמה

  רותהע __________  רה  והדמ ביט __________  וחחברת הביט

 מת האישורתיח
 :המבטח
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 אישור ביטוחי נותן השירות   - 2נספח 

 
 __________ : תאריך                  

 לכבוד 
 "( החברה)להלן: " בע"מ 2010ם  מי אביבי

 37שדרות שאול המלך  
 תל אביב 

 .ג.נ.,א
 ריכת ביטוחיםהנדון: אישור ע

 "(. נותן השירות "   להלן : ________ ח.פ. __________ ) __________ _____  :   שם המבוטח 

  /21182 מס' :   מכרז פומבי  

אחזקה ופרויקטים של החברה  בתנועה בעבודות  על בטיחות    שירותי יעוץ ופיקוח רותים : תיאור השי 
 (. " ההסכם או " / " ו השירותים להלן: " ) 

חברה  אנו ער  __________  כי  מאשרים  מטה  החתומים  בע"מ  השירותעבור    כנו לביטוח  את    נותן 
)שני התאריכים  ______  להלן, למשך התקופה שמיום __________ ועד יום ____הביטוחים המפורטים  

 ם ולהלן: נכללי

 
 .                                                                                      : ליסה מס' פו צד שלישי   .1

פי  -על   נותן השירותותו של  המבטח את אחרי  ,כלפי צד שלישי  טוח אחריותבי הכיסוי הביטוחי :  
  או גוף שהוא ל כל אדם ו/לגופו ו/או לרכושו ש או נזק  ו/פגיעה  דין בשל אובדן  

או  ו/לחברה    נזק  או  פגיעה  לרבות  הקשור לשירותים בקשר עם ההסכם  בכל
 ה. ילעובדאו /ו  הנהלילמ

)  2,000,000 גבול האחריות :   ובמצטבר לתקופני  שש"ח  ת ביטוח  מיליון ש"ח( לאירוע, לתובע 
 שנתית. 

כ  ביטוח  ביטול הגבלות :   אינו  לכלזה  הנ   פוף  חבות  בדבר  אש,הגבלה  מ:  התפוצצות,    ובעת 
ם,  ובדיהוע קבלני משנה קבלנים ו/או וכלפי , חבות נותן השירותים בגין  בהלה

מקרי ובלתי    נתימתקנים חשמליים, זיהום תאויים פגומים,  מתקנים סניטאר
ל דבר מזיק במאכל או משקה, וכן תביעות  שביתה והשבתה, הרעלה כצפוי,  

מצד   לתחלוף  להמוסד  )למעט  לאומי  עובדים  ביטוח  השירותים  גבי  שנותן 
 . חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי(

ל  וליסתפ 1.1 וחדים : תנאים מי  הורחבה  את  הביטוח  ו/או  שפות  מנהליה  ו/או  החברה 
המבוטח"(  )ל  עובדיה "יחידי  להיות    שעלולה   אחריות   בגיןהלן: 

מי מהם   על  ו/אומוטלת    בכפוף   זאתו  שירותנותן המחדלי  ל  למעשי 
ל  יותאחר  לסעיף  הביטוחצולבת  נערך  כל  פיו  עבור  אחד    בנפרד 

 . המבוטח מיחידי
 

 
הביטוחבפו 1.2 רכוש  צוין  מ  ליסת  כי  רכוש  חברה  ה במפורש  שאינו 

השירותנל  ש  שימושוו/או    בבעלותו זה  ותן  ביטוח  לצורך  ייחשב   ,
שלישיכרכוש   נותן  צד  פועל  עליו  הרכוש  של  חלק  אותו    )למעט 
 ים ישירות(. השירות 

 .                                                                                       : פוליסה מס'  ת מעבידים  חבו .2

נותן השירותדים העביביטוח חבות מ הכיסוי הביטוחי :   פקודת  פי  על    מבטח את אחריותו של 
ו/או על פי חוק האחר )נוסח חדש(    -צרים פגומים, התש"ם  יות למוהנזיקין 

  במתן השירותים בקשר עם ההסכםים על ידו  העובדים המועסק  כלפי  1980
שייגרמו למי  "(,  מקרה ביטוח"מקצועית )להלן:    מחלה  אואונת עבודה  בגין ת

  יטוח. בקשר עם ההסכם, במשך תקופת הב עקב עבודתם  י ומהם תוך כד 
 $ לתובע. 1,500,000 גבול האחריות :  

 ח  לתקופת ביטו$ לאירוע ובמצטבר  0,000,005  

עב ות : ביטול הגבל   שעות  בדבר,  הגבלות  כולל  אינו  זה  ומנוחה,ביטוח  נח  ודה  ותן  בות 
כלפ  )ההשירותים  ועובדיהם  משנה  קבלני  ו/או  קבלנים  ויי  השירותה    נותן 

עלים והן בדבר העסקת נוער המועסקים על פי  ייחשב כמעבידם(, פיתיונות ור
 . החוק

היה    ,ו/או מנהליה ו/או עובדיה  החברהלשפות את    יטוח הורחבהפוליסת הב מיוחדים : תנאים  
ק לעניין  ביונקבע  מקרה  כי טורות  בחו  ח,  נושא  מהם  כלשהן   מי  מעביד  בות 

נו מעובדי  מי  חבות    רותהשי תן  כלפי  לעניין  השירותו/או  מ   נותן  י  כלפי 
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 .מהעובדים המועסקים על ידו

   .                                                                                     :  מס' פוליסה אחריות מקצועית   .3

נוביטוח אחר  טוחי : י הביסו הכי  דין בשל    ות תן השיריות מקצועית המבטח את אחריות  פי  על 
בגין רשל ו/או דרישה  ו/או בשל הפרת חובה מקצועית  תביעה  נות מקצועית 

מתן    ו עובדיו במסגרת ו/א  השירות  מחדל רשלני של נותן  ה אומעששמקורן ב
 .השירותים בקשר עם ההסכם

 אירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. מיליון ש"ח( לני ש"ח )ש 000,0002, : גבול האחריות  

בדבר חבות הנובעת מאובדן שימוש, איחור,    ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה ל הגבלות : יטוב 
א  עיכובהשהייה  ביטוח    ו  מקרה  כמו  בעקבות  כוללמכוסה,  הפוליסה  ת  כן 

השירות נותן  חבות  בגין  מסמ  הרחבות  אובדן  )מוגבל  עקב  של  לסכים  ך 
נות או אי  רשלולתקופת הביטוח( וחבות הנובעת מטעות,    ₪ לאירוע  150,000

 . יושר של מי מעובדי נותן השירות
הורחבה   3.1 תנאים מיוחדים :   הביטוח  את  לשפוליסת  אהחברה  פות  אחריות  שר  בגין 

לה  עליו  עלולה  מוטלת  ויות  מעשה  נותן  /עקב  מצד  רשלני  מחדל  או 
לגרווזא  השירות מבלי  השירמביטו ע  ת  נותן  חבות  כלפי  ח  ותים 
 . החברה

הביטוח 3.2   מיוםכו  פוליסת  רטרואקטיבי  תחולה  מועד  היתר  בין    ללת 
____________ . 

הביטוח 3.3   פוליסת  מכסה  כן  של  תקופת    כמו  ח)שישה  6גילוי  ודשים  ( 
  כי לא נערך על ידי נותן השירות   ח, בתנאיתום תקופת הביטולאחר  
המענ  ביטוח מקביל  כיסו   יקחלופי  לכי  המבוטחת  שנועד  חבות  סות 

זו פוליסה  מוסכםלפי  זו  בז   .  הרחבה  פי  על  הביטוחי  הכיסוי  כי  ה, 
תום תקופת הביטויחו לפני  על אירועים שעילתם  ורק  ח ואשר  ל אך 

 . ת הגילוינתגלו לראשונה בתקופ
נן  ה   מפורש לפיו  ננו מאשרים בזאת כי הפוליסות הנ"ל כוללות תנאי ה 4.1 :  כללי .4

לרא וקודמות  ידי  שוניות  על  הנערך  ביטוח  אנו  החברה  כל  וכי 
בר שיתוף ביטוחי  רים על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בדוותמ

זכות  ,החברה ו/או  טענה  כל  חוזה    59בסעיף  כאמור    לרבות,  לחוק 
התש לרב1981  -מ"א  הביטוח,  כלפי  ,  כפל"  "ביטוח  טענת  כל  ות 

 . יהוכלפי מבטחהחברה 
מאהנ 4.2   לנונו  ידוע  כי  הביטוח    שרים  דמי  לתשלום  שהאחריות 

לא על   בלבד, ובכל מקרה צמית חלה על נותן השירות הע תפות וההשת
 . החברה ו/או מי מטעמה

מתנאי איזו    לב של תנאי  ו/או אי קיום בתום    כי הפרההננו מאשרים   4.3  
השירותל מפו נותן  ידי  על  הביטוח  בזיסות  יפגעו  לא    החברה כויות  , 

מ /ו עובדיאו  ו/או  ביטוחינהליה  פי  על  פיצוי  ו/או  שיפוי  לקבלת  ם  ה 
 . לוא

, הננו מאשרים בזאת כי 4.4   הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו וגם או    כמו כן 
לרעה,   ישונו  תק לא  אם  במשך  אלא  הביטוח,    לחברה תישלח  ופת 
בד כתובה  רשום  הודעה  יהיה  שלושים)  30ואר  לא  וכי  מראש  יום   )

ו תו לביטול  שינ א/קף  לגו  לרעה שכאלו  נשלחה  החברה  בי  וי  לא  אם 
חלוף   בכ  הודעההחברה  לידי   ובטרם  לעיל  כאמור  (  שלושים)  30תב 

 .ימים ממועד משלוח ההודעהה
 כמה שלא שונו במפורש ות המקוריות עד ייגי הפוליסהינם בכפוף לתנאי וסשור זה הביטוחים המפורטים באי
 .ות המקוריותרוע מתנאי הפוליסדי לגכ שינוי האמורבאישור זה, ובלבד שאין ב

 בכבוד רב, 
 

 ם( )תפקיד החות  )שם החותם(   )חותמת המבטח(   ח( )חתימת המבט 

 
 


