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עבור מי   לקבלת שירותי קצין בטיחות בתעבורה 409/21מכרז פומבי דו שלבי מס' 

 בע"מ  2010אביבים 

שירותי  לקבלת  בע"מ )להלן: "החברה" ו/או "מי אביבים"( מבקשת בזאת לקבל הצעות    2010חברת מי אביבים   .1

 . קצין בטיחות בתעבורה

 (. 1993-"גים, תשנ חובת המכרז  א' לתקנות5המכרז הינו מכרז פומבי דו שלבי )בהתאם לתקנה  .2

על .3 והתניות המופיעים -הגשת הצעה  ועניין הסכמת המציע לכל ההוראות, התנאים  מציע, תהווה לכל דבר  ידי 

 במסמך זה ובכל מסמך אחר מהווה לחלק ממסמכי המכרז.

מ .4 הרשומים  ממסמכי  המסמכים  נפרד  בלתי  חלק  מהווים  כשהם    המכרז טה  להצעתו  לצרף  המציע  על  אותם 

 ומים: חת

 ודעמ מסמך מס"ד
 1-10 מכי המכרז סמ 1
 11 מחירה הצעתטופס  - נספח א' 2
 13 טופס התחייבות לקיום הצעה    -' נספח ב 3

לתנאי הסף למכרז( ואמת המידה   15.2)להוכחת עמידה בסעיף הצהרה על ניסיון טופס  - נספח ג' 4
 14 לניסיון המציע 

עיריית תל אביב, חברות עירוניות של עיריית תל  בודה בעב טופס הצהרה על ניסיון -נספח ד'  5
 15 אביב ומי אביבים 

תצהיר בהתאם לחוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים   - נספח ה' 6
 16 1987 -ם לחוק שכר מינימום, התשמ"ז ובהתא 1991 -א הוגנים(, התשנ"

 17 מכרז העסקיים ואי תיאום  םליהצהרה בדבר שמירה על דיני ההגב -נספח ו'  7
 18-42 הסכם  -נספח ז'  8
 

 הצעתו, את המסמכים הבאים:יצרף ל מציע לעיל, ה  4עיף בנוסף למסמכים המנויים בס .5

 ף תעודת עוסק מורשה. לצריש רת,  . אחתדו העתק מתעודת ההתאגאם המציע חברה,  5.1

י המניות או השותפים ושיעור  ל עב  אם המציע חברה, אישור עו"ד או רואה חשבון על שם התאגיד, שמות  5.2

)ד  התאגיד  מנהלי  שמות  ואחזקותיהם,  במידה  ו/או  ירקטורים(.  חברה  הינה  במציע  המניות  מבעלי  מי 

השותפים   ו/או  המניות  בעלי  את  לפרט  יש  חותבאשותפות,  ו/אה  ושיעור  ברה  המתאים,  לפי  שותפות,  ו 

 טי אחר.אדם או גוף משפ יבנר ודם ולא חבר אחזקותיהם עד שהפירוט יגיע לכדי ישות בש

 לא תותר הגשת הצעה משותפת. .6

 השירות  תיאור .7

 .  קצין בטיחות בתעבורהקבלת שירותי רז הינו השירות נשוא המכ

 תקופת ההתקשרות .8

נה"(. לחברה שמורה האופציה להאריך את  קשרות הראשו"תקופת ההת  :לן)לה  שנהתקופת ההסכם היא ל 8.1

במידה וימומשו  שנים    5)סך הכל  במספר תקופות נוספות    אותקופת ההתקשרות הראשונה בתקופה אחת  

 כל האופציות בהסכם( בתנאים זהים או מיטביים.  
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 לוחות הזמנים במכרז זה:  .9

    .15:00בשעה  02/12/2021 -ה, 'הום : ביהאחרון להגשת שאלות הבהרה המועד 9.1

 .12:00בשעה  16/12/2021 -ה, 'ה : ביוםהאחרון להגשת הצעות המועד 9.2

 . לא תישקלנה-עד לתאריך והשעה הנקובים לעיל   א(בתיבת המכרזים )מכל סיבה שהי תהיינה  אשלהצעות  9.3

 
 
   חובה()לא  כנס מציעים .10

תל    121אה  ב דבורה הנביחורבחברה  ה במשרדי    10:00בשעה    21/11/2021כנס מציעים ביום    החברה תערוך

 , חדר הישיבות.ומת כניסה ק  7יב פארק עתידים בניין  אב

 אפשרות לשאלות של מציעים. השירות ותינתןהמכרז וההסכם ודרישות   כיוצגו מסמך הכנס י הלבמ
 

 . חובהאינה  –ההשתתפות בכנס במשרדי החברה 

 
 שאלות הבהרה  .11

בסעיף    עד 11.1 הקבוע  ה  9למועד  שאלות  להגשת  רה  הרה,בלעיל    בדוא"ל   לחברה  ע ילהודשאי  מציע 

im.co.ilivav-@meiaanatm  בהיר חוסר  או  התאמות  אי  שגיאות,  סתירות,  כל  במסמכי  על  שמצא  ות 

ז  רכהמכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או ענין כלשהו הכלול במסמכי המ

 .  (2  )נספח יטוחכם, לרבות נספח הבהנוגעת להסו על כל שאלה או הערה  וא המכרז אדה נש לעבו  הנוגעו א

 פרט זה לאחר הגשת ההצעות.ישלח הודעה כאמור יהיה מנוע מלטעון כנגד סעיף ו/או   שלא יעמצ 11.2

ורק שיימסר  למידע  אחראית  תהיה לאהחברה   11.3 שתתקבלנה תשובות טלפונית,    בו יייחהחברה  מ בכתב 

 ה.תוא

  ד: מס'לב ב WORDסמך ה להלן(, על גבי מ רת )שמופיע שאלותיהם בטבלה מסוד ים לערוך אתנדרש הפונים 11.4

נספח במסמכי המכרז/ ההסכםידורי של השא ס ו/או  ופירוט השאלה בלשון בהירה בשפה    לה, מס' סעיף 

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

 שאלה רוט היפ ז/ ההסכם ספח במסמכי המכראו נ/מס' סעיף ו ד"מס

 

 

  

mailto:anatma@mei-avivim.co.il
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 ותא עלינה ללמכרז ההשתתפות ב .12

מא  ניין עו הממציע   12.1 המכרז  מסמכי  את  ידפיס  שבנדון  למכרז  הצעה  מי  להגיש  חברת  של  האינטרנט  תר 

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

 ה שת ההצעהג פןאו .13

ברת  נמצאת במשרדי חה  רזיםהמכ  תיבת ל  07:00-15:00בין השעות  ה'    -ם א'  להגיש בימי   ההצעה יש את   13.1

 .15:00, עד השעה , קומת כניסה7פארק עתידים בניין  121דבורה הנביאה  בע"מ,  2010מי אביבים  

 .12:00עה עד הששה הינה  ההג (ההצעההגשת ל המועד האחרון 16/12/2021מובהר ומודגש כי ביום 

   .בלבדמכרז כי העל גבי מסמההצעה תוגש  13.2

כריכת   ללאובהדפסה דו צדדית    לארגיל )  4Aמסמכי המכרז בדף    אתה רגילה  להדפיס בהדפסהמציע    לע 13.3

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

 .זהמכר מסמכיב המציע יצרף להצעתו כל מסמך נוסף הנדרש 13.4

 ע. המציל ידי ומים עחייבים להיות חתהצעה כל מסמכי ה 13.5

 . על גבי טופס הצעת המחירו  ודכל עמ   בשולי ה מלאה + חותמתיש לחתום בחתימ 13.6

 .המכרז במסמכי הנדרש  נוסף סמךמ  כל להצעתו יצרף  המציע 13.7

 
 ( מעטפות נפרדות כמפורט להלן: 2תוגש בשתי )  ההצעה 13.8

  -"מים ואמות מידהמוקד  תנאיםם: "מסמכים לעליה יצוין במקום בולט המילי  -מעטפה אחת 13.8.1

 ר. חית המלהצעפרט ז וכל האישורים, המכר  נסו כל מסמכיואליה יוכ

ואליה תוכנס הצעת      -יר"ט המילים: "הצעת מחם בולבמקו  ן יעליה יצו  -מעטפה שניה סגורה 13.8.2

 המחיר שתוגש על גבי טופס הצעת המחיר. 

 רו. ומספ וין שם המכרזשתי המעטפות יוכנסו למעטפה אחת מאגדת עליה יצ
התניות, בקשות או    ת,תניו  ים,תנא מכרז ואין להוסיף  ושינויים בטפסי ה  , הוספותותערוך כל מחיק לין  א 13.9

כל הסתייגות תקנה למי אביבים זכות לפסול את ההצעה או לחילופין,    .יגויות"("הסתיהלן:  ל )הסתייגויות  

 . המן שיקבע על ידפרק ז , תוךההסתייגויות להתעלם מההסתייגויות או להתנות את שקילת הצעה בהסרת

כליה  תה  החברה 13.10 לפסול  אי  רשאית  בחסר,  הלוקה  שאינה    אובהירות    הצעה  הצעה  כל  או  משמעות,  דו 

 הדרישות המפורטות במסמכי המכרז.  חר כללאת אממ
 

 תיקונים ו/או תוספות למסמכי המכרז  .14

ל שלב עד  כנם בכו לעדו/א  וסיף להםו/או לה   המכרזשומרת לעצמה את הזכות לתקן את מסמכי    החברה 14.1

 הצעות.  שתהגהאחרון ל מועד  ל

ושינעדכוני 14.2 בהתייחס  ם  ולמצי  חוישל כרזמלויים  דוא"ל  באמצעות  של  ה  באתר  ומיפורסעים  אינטרנט 

 החברה.

 מובהר כי על המציע לצרף להצעתו את כל תשובות ההבהרה שניתנו במהלך המכרז.  14.3

http://www.mei-avivim.co.il/
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 במכרז   תנאים מוקדמים להשתתפות  .15

נה על  דיים. הצעה אשר לא תערים, הכרחיים ויסואי סף מצטבעיף זה הינם תנהלן בסטים לאים המפורהתנכל  
להלן  זהאי המפורטים  עח  פסל.ת  -  מהתנאים  בכל    ל ובה  מטעמו,  אחר  באמצעות  ולא  בעצמו,  לעמוד  המציע 

 שלהלן:התנאים 
 

  .1976  -של"ו המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, ת 15.1

בתנידתעמ  לשם על  ו של המציע  זה,  לחבראי  פנקהמציע להמציא  ניהול  על  מס    וניכוי  ותחשבונסי  ה אישור 

ומאומתים  ו' למסמכי המכרז, כשהם חתומים על ידו  -ורף כנספחים ה' ו ח המצבנוס  םיבמקור, ובנוסף תצהיר

 ידי עו"ד.-על

  במתן אילך(  ו  2017משנת  )לפחות  שנים    3יון מוכח של  וע השירות ניסלביצ  לעובד המוצע  -  ניסיון מקצועי 15.2

 . פחות לבכלי רכ 50צי של  רשותושב( 1אחד )  גוףת  חועבור לפ בתעבורה צין בטיחות שירות של ק

  

ג  ,הוכחת האמורל ובמקרה של חברה  ,  למסמכי המכרז  'על המציע לחתום על הצהרה המצורפת כנספח 
  ,ען הינו של עובד המציוהניסיו  הבמיד  .רוון כאמאת הניסי ת  רטעידה ומפל החברה המ"הצהרה של מנכ 

ור החברה אכן עובד  צע לביצוע השירות עבהמובד  מס כי העו  עץיו/מנהל חשבונות/ח"יש לצרף אישור רו
 .לפני המועד האחרון להגשת ההצעות לפחות חצי שנההמציע במשרד 

 
ת התעבורה,  ונלתק  תאםה)בורה  חות בתעב טיב  קציןכה כהסמ  בכתבעל  הינו    העובד המוצע לביצוע השירות 15.3

     .משרד התחבורההצעות מטעם  למועד האחרון להגשת נכון קףבתו 1961(-שכ"את

 
 .בתוקף  לצרף את האישור המבוקש  עעל המצי, אמורהוכחת הל
 

   .במהלך ההליך המכרזי מוצעהבד ועמיוחדים החלפת הועדת המכרזים רשאית לאשר מטעמים 
 

  

הצ  המציע .16 ה  גביעל  ה  הר יגיש  ניסי  ד'פח  כנסצ"ב  מבטופס  על  תל  עבודב  וןלמסמכי המכרז  עיריית  מול  ה 
בע"מ. החברה תהא רשאית לפסול הצעה של    2010ים  ביב אי  חברת מ  מולא ועת"ניות של  רות עירואביב וחב

  ון סידובר בניבהר כי מרז. יוכי המכמלמס   1הנ"ל ולא ציין זאת בנספח ג' מציע שיש לו ניסיון מול הגופים  
 לא רק בעבודות נשוא המכרז. שהוא ו גסו בעבודה מכל 

 

דע שהוא מוטעה  ל מיע יר  א שהצהנמצרה  החבר בדיקת  ציע שלאחצעה של מתהא רשאית לפסול הרה  בחה .17
 ידע רלוונטי. ולא מהימן ויש בו כדי להטעות את החברה ו/או נמנע מלהצהיר על מ

 

שיון או כל מסמך  יתר, ריהר,  מסמך, אישו  תוצעהציא עם  ר לא המשמציע אאפשר ללתהיה רשאית    החברה  .18
ב שייקבע  ופרק זמן קצך  תו  מי אביביםל  ת המצאתולהשלים אקדם או אמת מידה  י מונאת   אחר המהווה

 החברה.  על ידי
 

ל ידי  עבע"מ, או שנרכש  חברה  בלבד ולא כ  עוסק מורשה  ופעילותהוא חברה בע"מ ופעל קודם לכן בש  מציע .19
בהעתקת   דובר מ כן להוכיח כי א המציע. על ציעמלכתאות  מון/האסאת הניסי ס יח ה לי יהי  ניתןחרת  חברה א 

כהפעילות   אחתהכוללת  המקשה  כולל  ע עבר,  לובדת  וכן    , מציעים  מניות  בעלי  התאגדות,  תעודת  העתק 
 פעילות. ה הסבר מפורט של  

 

 . ום שיירשמבכל שלב מטעמירותים תן השימהמוצע ל  עובדהאת החלפת   אשרהחברה תהא רשאית ל .20
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החתום על  ,  יגוד ענייניםוהיעדר נת, אבטחת מידע  יו התחייבות לסוד  -  להסכם  3נספח  עתו את  צהמציע יצרף לה .21

 התקשרות.  ד לניהול ההמיוע  העובד  ידי-עלו ו יד

 ירים. ל שיעלה מהתצה עניינים, ככחשש לניגוד  ועדת המכרזים של החברה תכריע בעניין 

למצישרברה  חה .22 לאפשר  אשר אית  ה  ע  מס  עם א  מצילא  אהצעתו  אחריר  תר, הי  שור,ימך,  מסמך  כל  או    ,שיון 

   .רההחב דיי-לשיקבע ע פרק זמן קצובך תוה לחבר את המצאתו לים השל

 איכות(  %40-מחיר ו %60כללים, אמות מידה ומשקולות ) -וכה במכרז הז תבחיר .23

 . ותרבוה בי קלל הגויה ההצעה בעלת הניקוד המש זוכה תהההצעה ה 23.1

 ז.יה במכרכי הזאת  לתפצלא  החברה 23.2

  אם   וכה במכרזיקול דעתה הבלעדי. כשיר שני, יוכרז כזש  פילבחור בכשיר שני על  ים רשאית  מכרזה  תועד 23.3

ברה תהא רשאית  הח. במקרה כזה  ועד הבחירהממ  הך שנתוב  הרז לחברפסק ההתקשרות בין הזוכה במכתו

 . הסכםמכרז וההי תנא   לכל שיר השני בהתאםהתקשרות עם הכאת הזכייה במכרז וליצור להעביר 

  מלאו/או לא יההסכם, או יסרב  סרב לחתום על  י,  במכרז  הי ימהחברה הודעת זכ  ל קבשימציע,    קרה בו מב 23.4

עפ"י  את היא, תהיה החברה  ש  בקש לבטל הצעתו מכל סיבה יו   בו  רזויח  אוסכם,  תנאי הה  התחייבויותיו 

י  , עפ"שדח במכרזצאת ו לא , כרזמהאי  העומדת בתנות, ההצע  ר בדירוגהבאה בתולקבל את ההצעה   רשאית

ה, ובכלל  קבלהת  למכרז לא  יובהר כי לא יהא בהודעה למציע, כי הצעתו  .העתה הבלעדי של החברשיקול ד 

 רה כמפורט לעיל. חב, בכדי לגרוע מזכותה של הוי תו לידהצעלקיום   זה, בהחזרת הערבות 

  -יר וח מ  60%ן:  טים להלרפוים הרכיבבדרך שקלול המ  ה במכרז תהינההמידה לבחירת ההצעה הזוכאמות   23.5

 ת מירב היתרונות. המעניקה לחברה א ה  פן שתבחר ההצעת ובאו איכו 40%

 
 (: %60ר ) מחית ההצע שקלולאופן  .24

  שירותהגוריית  טקלולל מע"מ(  כ  )לאח  ש"צעת מחיר בה  ים להגישע יתבקשו המצי  ,זבמסגרת ההצעה למכר 24.1

 ר.טופס הצעת המחי –א' רט בנספח  כמפו

 שירות.   תרייגו קטבור המשוערת לשנה ע ברה בכמות ידי הח  יוכפל עלציע מה דיעל יתן נ שיי המחיר 24.2

גב  24.3 מחיר  להגיש  ניתן  ממחיר    הולא  השיקל מקסימום  היותר  העבות  רוטגורית  בטופס    י החודשתשלום  ר 

תו  הצעב   ריכמח  המקסימוםר  ימח שב  ו, יחמכך  יחרוגלמסמכי המכרז. אם מציע    מחיר בנספח א'הצעת ה

   השירות. לקטגורית

  ה ה הבאה: ההצעה הנדונחוסלנ אם  תה וד בקת יקבלו ניונקודות ושאר ההצע   60תקבל    תרוילה ב זוההצעה ה 24.4

x  60 במכרז. ר שהוגשה יותב הצעה הזול החלקי ה 
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 (: %40ות )איכיב הרכ לולאופן שק .25

משקל   אמת מידה 
 באחוזים 

 דהניקו פןאו ורתיא

  ימקצוע  ניסיון
של העובד  

   המוצע
 

3 

וע  לביצ צעמולעובד ה - ניסיון מקצועי

שירות של קצין    במתןיון מוכח השירות ניס 

( לפחות  1אחד )  וחללקבטיחות בתעבורה 

  כלי רכב  50לפחות   רשותושב

על המציע לחתום על   ,להוכחת האמור
כי  מסמל 1' ת כנספח גרפצוהצהרה המ

רה של  חברה הצה  ובמקרה של, המכרז
את  ידה ומפרטת מעל החברה ה"מנכ

ל  ן הינו שוהניסיו במידה .ון כאמורהניסי
מנהל  /ח"יש לצרף אישור רו ,מציעעובד ה

בד המוצע לביצוע כי העויועץ מס /חשבונות
ור החברה אכן עובד במשרד  השירות עב

 עדלפני המו  לפחות חצי שנההמציע 
 . עותצהלהגשת ה אחרוןה

פחות  צי רכבים של ל בעל ( 1)אחד מעל כל גוף 
המכרז על   אוניתן השירות נש לו ב י רכלכ 50

 ופה של לפחות שנה ק תב מוצעד ההעוב ידי

 נק'.  3של נק', עד למקסימום   1-מזכה ב

חוות דעת  
)כולל  ממליצים 

 מי אביבים(
10 

  רו עם אנשי קשרכיעמליצים י עם מ  שיחות
מהעובד  ורמים שעבדו או קיבלו שירות וג
 לביצוע השירות  צעמוה

לשיקול   םאתנתן בהיי זה מידה מתהניקוד בא
של  ועד למקסימום  הבלעדי של החברה דעתה

 נקודות  10

  ריאיון אישי
 17 לעובד המוצע 

העובד   שרן האישי ייד יאיו הרסגרת מב
  ונויסית נא גלהצי  השירותהמוצע לביצוע  

ם לגופיו ידעל  תנה שניכפי  וותילופע
ל  ת עהצגת תכנית העבודה המוצע, אחרים

 .'ח וכו"קו גתצה ,ידו

 באמת  נקודות  17 :כ"סה
 בהתאם לשיקול מידה זו 

 י של הבלעד תהדע
 "מ בע  2010מי אביבים 

ת  שמוהתר
 10 מהמציע כללית 

דה זו יינתן בהתאם  ילאמת מ דקוינה
ון  סיהנית והמ  להלן:ט  ורמפכ ריםטמרפל

חברה/מציע  בהתאם לפרופיל ה של המציע
ביצע את   לו גופיםל אמו ,המוצע והעובד

  ו וכ"  והסמכותתעודות  ,(ג'נספח ) ותהשיר
 . רהבח הת עדי לט ונלו ר ראשאחר  ושא כל נ ו

ד  וק יבנ כהזמ יע המצמ  תיכללמות התרש
בהתאם לשיקול   נקודות 10של  מלייסקמ

 החברה.  לש  עדיהבל דעתה
  חסביגם  ה עשי  וזה דימלאמת  יקודנה

 . יםמציעים אחרלאתי ושוה
לצורך ניקוד אמת מידה זו יש להגיש את  

 כים הבאים: המסמ
 . ציעפרופיל המ
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 ההצעות   תבבדיק ביםהשל .26

 : ראשון שלב 26.1

 . ףסהבתנאי  עמידתו של המציע  בדקית  - תחילה 26.1.1

בת שעמד  קריטריואנ מציע  בדיקת  לשלב  יעבור  הסף    משוקלל איכות  ציון    ומתן  ותיכהאן  י 
 . ללעי 25לפירוט בסעיף   םבהתא

  צעה אשר ות. ה אפשרי   תודונק  40מתוך  נקודות    92   ואעה ה הצל  לימינימלל  שוקת מאיכויון  צ 26.1.2

נמוך  ש  תיכון האציו ו  ר עבראש  םיע . המציותת ההצעבבדיק  ני שב הלשלתעבור    ה, לאנ ממ לה 

 . ב השנילשל רועבלי ית המשוקלל המינימאיכוה ציון  תא

 תן ניקוד.ת הצעת המחיר ומ שלב פתיחת מעטפו : לב שניש 26.2

וציון    ת המשוקלל של קריטריוני האיכולול הציון  ל ידי שקע יחושב    צעה לה  הסופי ד  יקוהנ  י:שליש  שלב 26.3

  ות / הזוכה  ות /ההצעה  יהיו /ר תהא ביות  ים/ההגבו   ו/ יהיה  ם יללק ושהמ  ם/ ונהשצי  ות /הההצע ר.  המחי

ועדת המכרזים קבעה  (,  ההליך  לאחר  גם  רכאמו  לולקש  יערך  אז   ותיתחר  יך הל  ייערך)אם   אלא אם 

ר  ות או מבין ההצעות הטובות בי  ההצעות  יט שמבין כלל רשאית להח  דים. הועדהיוחם מת מטעמיאחר

 . סףנוי תחרות   ךהלי  ייערך

 .כזוכהוכרז ולה יותר תהזצעה , ההאו יותר תי הצעותזהה בין שוקלל גבוהה שמציון  של במקרה 26.4

 הצעות בדיקת ה אופן .27

ביועות  צו   תמנההמכרזים    דתוע 27.1 היעזרות  )לרבות  חיצמטעמה  הה  ים(וניצים  והמצילבדיקת  ים  ע צעות 

 "(.  קהדיהב צוות)להלן: "

המציע וכן  ל על ידי  חזק או מופעומ ר, התא או  מתקן  מפעל,  ,  משרדכל  קר ברשאי לבצוות הבדיקה יהיה    27.2

 ם. רותים המוצעיישאו ל ציע ו דע ביחס למכל מי לבקש ולקבל

  א בדיקה או לעם צוות ה  ולה פע  לא שיתףיע ההצעה  ל הצעה, אם סברה שמצרשאית לפסול כיה  תה   החברה  27.3

 כנדרש. מסר מידע, 

  או   יע צמ  אותו   אם,  רת ביו  הל הזו  מצאהנ  היא   כי  יתברר   ילו פ א  מציע   בהצעת   לבחור   שלא  רשאית   החברה  27.4

  שהוא   לחברה  או  לו  שהיו  מות קוד  חוזיות  ותיבויחיהת  יסודית  הפרה  הפרו ,  בה  שליטה  בעל   שהוא  רהחב

  דלבוב,  זה  במכרז   ההצעה  להגשת   דמוקש  האחרונות  יםהשנ   חמש   לך במה,  החברה  כלפי ,  בה  שליטה   לעב

 . הר פה לאותה  עוגבנ  רהחבמה  בכתב הודעה לו שנמסרה

ם אחר  סכם ו/או כל הסכאו הה/ התקשרות של החברה וה  המכרז או   במסגרת הליך  ייר כ ב סשד  ורר חהתע 27.5

צע  ו/או בירה  החבגד ית כנרמת ה לבצע או היה מעורב בביצועאו ניסטעמו ביצע מ  ו/או מי   עמציהחברה  עם 

וע  צילב   ו/או  רקעין קבמסקה  לע  ו/או ירותים  ובין או למכירתו ו/או למתן שאספקת טילית בקשר ללעבירה פ

כל זמן  לבטל ב  עתו אואת הצ  לפסולה הבלעדי,  ול דעתתהא רשאית, עפ"י שיק   רה, החברה ות עבור החבריש

 . העניין לפי, מוקשרות עזכייתו או התאת  ואשה

(  15מס'    וק חובת המכרזים )תיקון לח ב.  2  סעיף   יחול   יותר   וא   הצעות  שתי   של   זהה  וקללשמ  ן ציו  של   במקרה 27.6

ות תוצאה  תר בעל בלנה שתי הצעות או יוצעות, תתקחר שקלול ההאל בו    הרמק  "בכל   : כך  עב וקהג,  שס"הת

ההצעה  א של עסק בשליטת אישה, תיבחר  צעות הי, ואחת ההתרוהה ביוגבה  שהיא התוצאה  ת זההשוקללמ

במכררה  אמוה שצכזוכה  ובלבד  הוז  בעת  לה  אירף  שלגשתה  ותצהיר  חשבון  רואה  של  ה  המחזיק   שור 

 שה. יאטת בשלי  הוא סקהעה, שליטבש

 לה:אחד מאמתקיים אף  י לא, וכטהכי אישה מחזיקה בשלי בון יוכיחשור רואה חשיא 27.7

מנהל עסקים  י,  כלל  נהל ללי, משנה למנהל כללי, סגן למ בתפקיד מנהל כ  רהמשעסק נושא  אם מכהן ב  .א
ממלרא וכל  כ   א שי  בעסק  תפקיד  תואר אמור  אם  הריאף  שונה,  של שפמ  ובקראינו  שהוא   ו    חה 

 טה. בשלי יקהזמחה
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 זיקה בשליטה. של המחאין הם קרובים  -שים נים אינם הדירקטור ש מילאם  ש .ב

תבחר   תר,יו צעות אוניקוד בין שתי הה של שוויון ב לעיל, במקר  26.6 יףסע הקבוע במנגנון קיים הלא מת אם 27.8

 . לההגר  רךעת  זהות המחיר  הצעות וגם דהמיוב ביותר  הזולה הצע הבהמכרזים  ועדת

 .א ומתן מותר על פי דיןניהול מש ציעים, כאשרמ ן עםתמא ו הל משת לנאי רש החברה .28

 הארכתןצעות וקיעת תוקף ההד פועמ .29

 ת. מהמועד האחרון להגשת הצעו מיםי 120הינו   הצעות ה  וקףקיעת ת מועד פ 29.1

 עת תוקפן. לפני מועד פקי  ולהחליט לגביהןעות צשקול את ההה מתחייבת לינא  ההחבר 29.2

ההצעהדבב  החברהשל    הט ההחל  דמועלפני  ו  גשהוש  ההצעות  תוקףופקע  ה  הי 29.3    החברהתהיה    הזוכה,  ר 

 עותיהם. וקף הצת ארכתשה להם בבקת למציעילפנו ו  א  המכרזלבטל את ת שאיר

יע  כתה. מצ ו לסרב להאראועד שנקבע  יכה תוך המ הארי ל תו, רשא שהתבקש להאריך את תוקף הצע  יעמצ 29.4

 . המכרזתף בהמשך ת שי  , לאשקמבוכתה כעל האר הלחבר יע הוד ו לאו אצעתשסרב להאריך את תוקף ה

 הסכם(  ל 2פח הסכם )נסב הביטוח ותישדר .30

ל 30.1 המציתשומת  לדב  מופנית  החבעים  לקיום  רישות  ערה  ידי  ביטוחים  השירותיםל  במ  נותן    כרז שיזכה 

 (.", בהתאמהות הביטוחהורא" ו/או "הביטוחים הנדרשים"" ו/או דרישות הביטוח" )להלן:

לידרי כה  זוה  ירותיםש ה  תן ונ 30.2 ולה  29בסעיף  ור  כאמ ח  ביטו ה  רישות בדד  עמוש    םבהתאבות  רל  , לןלעיל 

המפ  בנורטילתנאים  למז  ח ספם  ההתקכרז  '  "ההסן  הל )לות"  ר ש"הסכם  סעיף  כ:  נותן    י ביטוח"  12ם"(, 

 . ירותיםשן הנותי אישור ביטוח  2פח נסוב  "ירותיםהש

לידי עה מתחיימגיש ההצ 30.3 ו  יו אתעת מבטח ב להביא  ולהלן  ות לעיהמפורטהביטוח    תאוהורדרישות  ואת  ל 

וך  ות לער התחייב  ל ממבטחיו כי קיבבזאת    ומצהירבמלואן    וההסכם   המכרזלפי מסמכי    ותים השיר מהות  

 יל ולהלן. על  כמפורטהנדרשים רו את כל הביטוחים עבו

וה  את  לבצע   מגיש ההצעה מתחייב  30.4   ולהפקיד  המכרז  יבמסמכ  תהמפורטו  הביטוחוראות  דרישות הביטוח 

תן  ו נאישור ביטוחי     2פח  סנחילתם, את  וכתנאי לתהשירותים  תחילת מתן    ר ממועדלא יאוח  החברה  ידיב

 ה המבטחת. על ידי החבר כשהוא חתום כדין םירותיהש

כי בכפוף    נותן השירותיםייב  מור, מתחהחתום כא   (2ספח  רותים )ננותן השיי  בנוסף להמצאת אישור ביטוח 30.5

על פי  לתביעה    ביאלה  עלולותילוי נסיבות ה של ג  במקרה  "(ההדריש"  :לקבלת דרישה בכתב מהחברה )להלן

ע   הביטוח  סותפולי  מו/או  קיום  חברהלשר  לאפנת  ל  את  הביטו   לבחון  נותן  א  יימצ  שבהסכםח  תנאי 

מ   14בתוך    השירותים הדרי  עדמוימים  העת שקבלת  הנדר פוליסות  מם  קיה  )לה הביטוח  "מסשות  מכי  לן: 

 .  מכרז זה נשוא  לשירותים נטייםנם רלוו שאים גיסחריים מסוומ  יםנתונפו  שייחש ומבלי  טוח"(הבי

כי  בזאת במובהר   30.6 ישלגבי דרישו  תתייגוכל הסמפורש  ל   במסגרת  להעלות  ת הביטוח  ובתוך  פניה  הבהרות 

ש  ת לאחר  לכך.  נקבע  המועד  לא  ההצעה  ההגשת  לתקבלנה  הביהוראוסתייגויות  לת  ו/או    דרישות טוח 

 ו/או למסמכי הביטוח. טוחהבי

בומ 30.7 בזאת  כימפורבהר  ש  ככל  ש  ו/שייערכו  ביחס  ינויים  הסתייגויות  ויללאאו  הביטוח  מהוראות  או  /ו 

לאיזהדר ו/או  הביטוח  ידי    שנמסרו  הביטוח  ממסמכי  ישות  השירותיםעל  החנותן  מהן  תתעלם  ברה  , 

 יהם. כי המכרז, ההסכם ונספחהנוסח שצורף למסמנוסח המחייב הינו וה

  ,, כנדרש(2)נספח    רותיםנותן השי  אישור ביטוחיהמצאת  כי במקרה של אי  ,  הסר ספק מובהר בזה   למען 30.8

 . מתן השירותיםתחילת   את מועד מנותן השירותיםלמנוע  ת רשאי תהייההחברה 

לגרוע מהאמור   30.9 ומבלי  כי    לעיל,  29.8סעיף  בבנוסף  בזה,  של  קרבממובהר  המ ה    מסמכי הביטוח,צאת  אי 

כם ו/או  ההס  ר אתפי שה( כמנותן השירותים)ציע  ת במלראו  תי שאר  תהא החברה  לעיל,  29.8בסעיף  ור  כאמ

 ( במכרז. תיםרוהשי  נותןכייתו של המציע ) לבטל את ז
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כי   30.10 הגשת  בשליודגש  ייחההצעוב  הביטוח  מסמכי  כי  דרישה  אין  ידית  על  בחתימה    המבטחים  תמו  אלא 

המציעוחו של  והצהר תמת  אישור  המהווים  המצי,  מבטחיו  ת  עם  בדק  כי  לע  הסת כ  הםואין  לגל  י  בייגות 

 יטוחיים הנדרשים.הבם  כיסוייהאים ו הנוסח, התנ 

 מכרזיבות המציע הזוכה בחיהת .31

  ע תו לביצונו את התארג, יסיים  במכרזת החברה על הזכייה  הודע  מסירתד  ועממ מתחייב כי    וכה במכרזזה 31.1

 ביעות רצונה המלא של החברה.א לש לביצוע השרות באופן מלערוך ומוכן   השירות, ויהיה

 ם: את המסמכים הבאי הכיי ההודעה על הז יום קבלתימים מ 7  להמציא לחברה תוך ברז מתחייה במכוכהז 31.2

 ציע. י חותמת המידי מורשי החתימה מטעמו ובליוותום על  ההסכם ח 31.2.1

 :יםנותן השירות וחיביט 31.2.2

כל  זוכה את  ימציא ה,  תחילת מתן השירותיםאי לקבלת צו לעל ההסכם וכתנהחתימה    עד למועד

והאישורהמסמכ שעליו  ים  המל ים  לתנאי  בהתאם  בהמציא  זה,  ובכלל  ה כרז,  את     שאר,ין 

של  העתקים   לפ התוהמקוריים  השירותיםביטוחי  וליסות  ספות  נספח  נותן  בי  2,  וחי  ט "אישור 

 .רישות הביטוחם לדבהתאיטוח"( אשר נערכו  סמכי הב ן: "מ )להל  "נותן השירותים

ה 31.2.3 על  חתימה  יהוו  כנדר   ם,סכאי  מהוש,  המתיהפרה  מצד  הזוכת  לחברה  הציע  תקנה  אשר    ות זכ , 

 ה. בטל את הודעת הזכייל

הלמע 31.3 ספק,  ן  שכי  בזאת    מובהרסר  השרומולחברה  של  שונים  פריטים  לבצע  הזכות  ו/  תרה  או  בעצמה 

 כון. ל כפי שהחברה תמצא לנכ העת,  קו בכלולהפסיות אחרים באמצע

   מכרז ה יךלהביטול  .32

לעצמה  ם שומרת  ביביא  מי ף,   דין. בנוס  על פי מכרז  האת  בטל  ים לב ר בו רשאית מי אביוסף לכל מקרה אחנב

 כאשר:מכרז, הלבטל את  ותזכ

 . מכרזבמסמכי הליך ה רות, המפורטות האח תו והדרישים ים המוקדמ ל כל התנאע  נהעות עה אחצרק ה 32.1

 וכה. ת ההצעה הזחיר, או בבול רז, או בניהוגם במכקיים פמצאה שהת  יםמי אביב  32.2

לתה 32.3 אביבים,  למי  מסמכי  הוצאאחר  ברר  טעוהת  שנפלה  בממכרז,  בט  פרת  האו  רטות  מפודרישות 

ישות אלו בוססו  שדר  ו רז, אכ מה יאו ממסמכ מהמפרט  ייםמהותדרישות  / ו נתונים או שהושמטסמכים, במ

 מים. שלעל נתונים שגויים, או בלתי  

 .מכרזה מי אביבים ביטול  יק, לדעתופן המצד בא חברה,י הכאו השתנו צר סיבות,חל שינוי נ 32.4

 
  בל עסקי גן המהווה האו פעלו באופ   ים,ות או מחירתאמו הצעקם,  חל ו  ים א המציעיר להניח שיש בסיס סב  32.5

 כלשהו.  ק רה על חועביאו 

ת  ות המפורטויבבנס  מכרזהשר לביטול  הקתהיה אחראית לתשלום כל פיצוי למציע כלשהו ב  לא  םביביא  מי 32.6

 . עילל
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 זכייהה או הודעת  זכיי לטובי .33

 ר, כאשר: הית יןב ה,יי ה ו/או הודעת זכ לבטל זכיי כות  לה זהחברה שומרת 

 . החברהדי על י שהוקצב  זמןך פרק הסכם, תוחתם על הה המציע לא  33.1

 התחייב בהצעתו.ם להתארגנות על פי השלבים ובלוח הזמנים לה ויותיו בבהתחיימד ציע לא עמה 33.2

ע  החברה  33.3 בידה  אילותה,  היה משפיע על החלט  , או תכנה, אשרעהההצהמציע,    ל קיבלה מידע  לפני  היה   ,

 שרות. ציע בהתקת המייזכר דבההחלטה ב

 הזמנים, שנדרשו. חות ולעל פי  , טהפרויקוע ועד לביצבמ ערוך ו יהיה אציע, יוכל  סביר, אם המ ספק  קיים 33.4

 .יתתרמ  לביצוע  סביר ספק  קיים 33.5

עת  להודקשר  רם בהסתמך על או בהזק שנגבגין כל נ  יע,צוי למציפ ת לתשלום כל  אחראי  לא תהיה  החברה 33.6

 , שבוטלה באמור. הזכייה

  או ,  כרזמב   הקבוע  מןז ה  ק רפ  בתוך  הההזמנ   או  םההסכ   על   חתימתו   י אאו  /ו  למכרז   צעתוהמ  מציע   תחזר 33.7

  ללכ ,  הסכם  רת פה  יהוו(,  במכרז  זמן  ק רפ  נקבע  לא)באם    במכרז   הזכייה  הודעת  ממועד   סביר  ןמז  פרק   ךבתו

 . ייןוענ  דבר

 :בחירתה"י עפ, ת זכו אביבים ימל  נהתק , הזכייה הודעת וא  הזכייה  ביטול 33.8

  תולוהכל,  פציותוא   של  שוויין  )לרבות  זכרבמ   הצעתו   משווי  5%  של  בשיעור  מוסכם  פיצוי  לתלקב 33.8.1

 ,לחילופין או(,  המכרז אי נת  פי על , הבהצע

מה על  ין אם לפני החתיבלה  שנגרמו    ,ים והעקיפיםר ם הישי, בגין כל הנזקייןלקבלת פיצוי  על פי ד  33.8.2

יצוע  ל המציע בבובטרם הח מנה  הזה  או ם  החתימה על ההסכ   ן אם לאחר ובי   מנה,ההסכם או ההז

 ה. הזמנכם או הסי ההו על פבויותי התחיי

 ם ייהעסק םבליגדיני הה שמירה על .34

  ' ו  ח כנספצ"ב  מ, המכרז  יאוםואי ת   ההגבלים העסקייםי  הצהרה בדבר שמירה על דיניצרף להצעתו  המציע   34.1

   .המכרזלמסמכי  

לעצמה החברה ש 34.2 לפסול אהזכואת    ומרת  דיני ההגבל  מציערת המיש  לאי   בשל חשד  ת ההצעה ת  ים  על 

 . ושיירשמ קיםמנימוהעסקיים 

 הזוכה הבהצעעיון  .35

סופית  תוצאות ההחלטה הר  ימים ממועד מסירת ההודעה בדב  30יה רשאי, בתוך  הי   במכרזכה  יע שלא זצמ 35.1

 : , למעט1993 -, התשנ"גרזיםהמכ  ה( לתקנות חובת)21 סעיףאם למכרז בהתי ה במסמכין י של החברה, לע

הזוכה    טה חלהה ל  ש  יםלקבח 35.1.1 ההצעה  עלאו  בהם  העיון  לאשר  החול  לחשובדעת  סורה  ד  ף 

או  מ לא מקצועי,  סחרי  בו  בביט  טחוןיבפגוע  או  בכלכלתה  שלה,  החוץ  ביחסי  ן  חו המדינה, 

 . הציבור

י במ  השפטית שנערכ מדעת    בחוות 35.1.2   ריות אפש  לרבות בחינת חלופותוועדה,  ץ משפטי ליעוסגרת 

לפ  להחלטתהשונות  או  המעדוול  ש  עולה  א ת  סיכרזים,  הערכת  וסיכו  הכויים    נובעים ונים 

 . דייםעתייים משפט  ליכיםבה מורת כאת החלטולמקב

למציעים  אל 35.2 המוקנית  העיון  זכות  די -על  במכרזור  ל  ן, פי  שיש  הת מציע  זכות  ת  נגדוו  בועי למתן    הצעתו ן 

או  במ בשלואה  מקצבחלקה  או  מסחרי  סוד  כ   שלו, ועי  ל  נדרששלדעתו  בהצעה,  קים  החל  אתן  סמל  לול 

 . סיוןיים לחי ט לוונקים הרהנימו ולציין את   יים בהצעתוהחסו 
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בו  קים לחיסיון יחשמוחסויים ו/או לא יצוינו לגביהם הניהמציע כ  ידי   לעסומנו  א ילצעה אשר  חלקים בה 35.3

הככא שמבחינת  העיו מלה  בציע  א הם  ן  החברה  לפמותר.  מחויבת  לינה  אם    כדי  מציע נות  חלקים  לברר 

 . והצעתוינו בו לא צ במקרה שאל ם לחיסיון,הנימוקי  ו אתא/ ו יםוי בהצעתו חס

  , ההחברנה בסמכות ועדת המכרזים של  ם בהצעה היחלקי  לסיון שחי  חשיפה או  החלטה בדברה קרה  בכל מ 35.4

 ים.  סויכח יין אותםצ לקים שהמציע ף גם ח אשר רשאית לחשו

ל מציע  הזוכה לכצעה  הה י  ירמח רשאית לגלות את  ברה תהיה  , החהצעההאמור בכל  ולמרות    בכל מקרה 35.5

 . רי כאמויבקש גילו אשר

ם המקבילים לאלה אשר  ציע אחר, בחלקיעת מצהעיין ב י לא י הוא זכמלטעון כתק  מושוה מנוע  י מציע יה 35.6

 . ודיים בהצעתוכססומנו 

 . מע"מ₪ כולל  350רה בסך בתשלום לחב ותניתמא תהלעיל,   כאמורת עיון ן זכותמ 35.7

 א"ל  ובד  קשרויותחלקת רכש והתאל מיפנה בכתב  ט לעיל,  מפורכ  וןהעי   זכותין לממש את  מציע המעוני  35.8

avivim.co.il-@meianatma. הנ יות לא תיעני נ פופניות טל. 

לאהחבר 35.9 ל  ה  לעיי מתאפשר  הגשתההצב   ןציע  לאחר  ה  עתו  מציע  מהמעוניין  למכרז.  ידאג  צעתו  בעותק 

 . למכרז תו טרם הגשתהה ברשו ק ההצעלשמירת עות

ו/או עילה הנובעים ממנו הינו    ה נבכל טע ה ומכרז זם ל ן הנוגעיניי ר וע בכל דב  ןיחודי לדיו מקום השיפוט הי 35.10

 מחוז תל אביב. בך בית המשפט המוסמ

  

   --ה צעהמסמכי ה תלכרוך א א לאנ --

   -- דדייםפים דו צההצעה בדמכי הגיש את מסנא לא ל --
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 ר טופס הצעת המחי -למכרז   1נספח א'

 

טפה במע המחירהצעת  את טופס הגישיש ל  --
 -- ממסמכי המכרז תונפרדחתומה 

 
 

 השירות
כמות 

משוערת 
 לשנה 

 ת מידה דיחי

מחיר  
סימום מק

ש  לחוד חש"ב
א  לל( 1)  חדא

 ע"מ מ

"ח ללא מע"מ  מחיר בש
 ( 1)לחודש אחד  

  שעות 128ות  )לפחדשי ם חו תשלו
 יות(  חודש  עבודה

עבור קבלת שירותי קצין בטיחות  
במסמכי   תאם למפורטבתעבורה בה

 ם וההסכ המכרז

 ______________ ₪   ₪ 17,000  קומפלט  12 

 
 

 הבהרות
 
 

 
o בפועל,    וצע שב  חסי של השירות ולם לנותן השירות מחירו הייש ודש עבודה,  מח  רות בחלק יהשוע  ר ביצעבו

יחושבא הבב  שר  חלואופן   : מחיר  א  עבקת  הקלחודש  בתעריףודה  שבוצעהבכ  בוע  השעות  פלת  והכ  מות 
 דש. שירות בפועל באותו חומספר השעות בהם בוצע ההתוצאה ב

 

o מציע שיחרוג מכך, יחושב    ב בטבלה לעיל.נקוימום ה מקס ר הלמחיר  בעיא מ שה  צעהכל להגיש היוא  יע לצמ
 גורית השירות. טיר בהצעתו לקמח כ םחיר המקסימומ

 

o  ירותים לחברה ו/או יסתבר כי  ש קו היסופהיקף המשרה לפיה    הנת שיות  תקשרפת ההבמהלך תקובמידה ו
שו משרה  היקף  דורש  הרכב  כלי  להוראות  ב  נהסיווג  אזי  התאם  התעבורה,  שישתקנת  לנותן    ולםהסכום 
החישו לאופן  בהתאם  יתעדכן  המח השירות   : הבא  בהסכםיר  ב  השירנו  עם  שיקבע  בכמותן  יחולק  ת  ות 

 על ידי תקנת התעבורה.   יקבעת שתכמות השעות העדכניב לפכ ויוות(  שע  128נוכחית ) השעות ה 
 

o בהס בתעריף  שיקבע  כפי  ומכיה  כםהתשלום  סופי  העלוינו  כל  את  בתוכו  הישירל  עבור  ות  יות  והעקיפות 
נס כולל  שעותהשירות  ח  ות,חני עבודה,    יעות,  א ד  יינ  כםטלפון  וגיש )כולל  למייל(,ינטרנט  ציוד,  ה    כ"א, 

סמכים, העתקה, סריקה,  ה לרבות צילום והדפסת מרי החבבמשרדות, הגעה לפגישות  ח דו  תשגם, ה חומרי
 . אליו לא תשולם כל תמורה נוספתבר וכו', ומעאו צדדים שלישיים  ישות עם החברהפגו  קיום התייעצויות

 
o קיזוז   תמורם תעתידיפארק  י החנייה של מי אביבים בל את תעריפא יוכל לקבן הו יינ עומ  פק יהיהככל שהס  

 כום מול החברה. שי לאחר סי מהתשלום החוד

 
 

 

 
 

 

       

 ע  ימצה  חותמת  ציע ת המחתימ  שם המציע   תאריך 

 גיד( תא של )במקרה
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 ' ב ספח נ
 בע"מ   2010ים מי אביברת חב ודכבל

 שרויותמחלקת רכש והתק 
 יב בא-תל
 נ., ג.א.

 
 צעהם הההתחייבות לקיו  409/21' סמפומבי דו שלבי   רזכמ ן:הנדו 

 
לחברמציע ו  נא .1 לספק  בזה  אביביםים  מי  השרו  בע"מ  2010  ת  פיאת  על  התנאי  ת  התניוכל  והם,  ות  דריש ת 

 "מ. וסכים עליהם במים שנבמחיראו , לעיל םירים המפורטובמחילה  ם אולים במסמכילהכ

 

 ון להגשת ההצעות. ר האח חודשים מהמועד עה ארבפקע בתום הצעה זו ת .2

 
ים  שר/ים ומצהיר/ "מ מאית אחרת, הח התאגדות משפטכל   ת או תפושו רה, ם חבבכל מקרה שהצעה מוגשת בש .3

 תמים. וח  הםמו שב  ףייב את הגוה ולח ה זהצעתום על מסמך לחם כדין מך/מוסמכימוסהם שהוא/  בזאת

 
 

א .4 כי  לנו  החת ידוע  בעצם  משום  ין  ההסכם  על  חהתחייבוימה  מצד  אביבים  ת  ברת  להזמנת    "מ בע  2010מי 
 . םתירויש

 
 

יין את  לצ  שד אחר, יאו תאגי  רשומה  תפותו חברה, שוע הינהמצי  אם  .  ציעמהל  ש   א ומדויקם מלין שלצייש   .5
 כדין.  םשנרשהשם, כפי 

 

 
 

 

 שם המציע 
שום את שם  ם המציע הוא תאגיד יש לר)א

 גיד( התא
  -  

  -   יע כתובת המצ

  -   טלפון  פרמס

  -   ד ניי  לפוןר טמספ

  -   פקס מספר 

  -   מה רשו פותשותח.פ. /  רפסמ

  -   ( EMAIL)"ל א וד כתובת

  -   ' עוסק מורשה/ ת.ז סמ

  -   ורים ביר קשר ל איששם 

  -   תאריך 

  -   חתימה 

  -   חותם ותפקידו שם ה

  -   ד( תאגיינו ע הם המצית )אחותמ
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 -למכרז נספח ג'
 " יסיון מקצועי"נז מכרל 2.15ף בסעיף סה נאים לתבהתאהמציע ן ניסיוכחת עבור הוטופס הצהרה 

ואילך( במתן שירות    2017שנים לפחות )משנת    3לעובד המוצע לביצוע השירות ניסיון מוכח של    :ועיצקמ  וןניסי
 .כלי רכבל פחות 50של  ( שברשותו צי1ף אחד )גו עבור לפחותשל קצין בטיחות בתעבורה 

 
יחות בתעבורה  קצין בט  שירות של  תןמביון מוכח  ס שירות ניה  ועלביצ   צע מולעובד ה  :מת המידהד באניקוצורך  ל

   בכלי רכ 50לפחות  רשותושב( לפחות 1אחד ) ללקוח 
  מוצעד ההעוב המכרז על ידי אוניתן השירות נש  לו ב  י רכל כ 50פחות  צי רכבים של ל בעל ( 1) אחד מעל כל גוף 

 נק'.  3של נק', עד למקסימום   1-מזכה ב ופה של לפחות שנהקתב
 

__________________  חברת ___ של _ _______ כ____ , משמש_________________ י הח"מ __נא .1

 _____.  ______________   ע.מפ/ח.ע"(,   : "המצי)להלן

 ע. שם המציה בר ז הנני מוסמך לתת תצהינ"ל, י הוקף תפקידתמ .2

 מס'
ן  גוף לו ניתהשם 

 השירות
 שם העובד 

 ן השירותתונ
כמות 

  יםרכב

יצוע שנות ב
 ה ודעבה

משנה   -י  ראדנקל)

 ( העד שנ

גוף  /ר בחברהשאיש ק פרטי

שם )בודה בהם בוצעה הע

 ( פוןוטל

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

      

 יע  חותמת המצ  ציע שם המ  תאריך 

 )במקרה של תאגיד( 
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 רז מכל ד'ספח נ

מי  יב וחברת של עיריית תל אבניות חברות עירו, ת תל אביבייבודה עירבען הצהרה על ניסיו פסטו

 12/409 מבי מס'אביבים במסגרת מכרז פו 

  הלן:__________ )ל________חברת  _, משמש כ______________ של _ ___________ __אני הח"מ ____ .1

 ____.  _______________ח.פ/ע.מ   "המציע"(, 

 ע.  ציבשם המ זהר לתת תצהיך סמנ"ל, הנני מוידי הף תפק וקמת .2

 היקף כספי   שנות ביצוע  וף ג שם 'מס
הם גוף ב/פרטי איש קשר בחברה

 ( שם וטלפון) דהבוה העצעבו

1.  
 

 
 

 

 

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 . מכרזת נשוא הבעבודוק ר א ולאהוש ל סוג מכניסיון ויש להצהיר על עבודת יובהר כי  •

 

 

        

 חותמת המציע    חתימת המציע   שם המציע   תאריך 

 ד( גיתא)במקרה של 
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ין והבטחת תנאים  העסקה שלא כד עובדים זרים )איסור קם לחותצהיר בהתא - 21/409 למכרז ה' נספח

 7198 - ם, התשמ"זובהתאם לחוק שכר מינימו 1991 -שנ"א תהם(, הוגני

 _____ מרח' _______________ ________  .ז_______ מס' ת._______  אני הח"מ

עשה כן, מצהיר  אם לא  ק אם הקבועים בחו לעונשי  פויצ  הוכי אהיהאמת  ת  א  לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר
 תב כדלקמן:בזה בכ

 ובתי הם כאמור לעיל. תכלי והות שי, מס' תעודת הז מש .1

  מכרז   _ לצורך________ ___ מס' חברה ____ _______________  תרשם חבבשמי / ב אני מגיש תצהיר .2
 . ("החברה")להלן:  מבע"  2010עם חברת מי אביבים  409/21שמספרו 

כ .3 הוצאו  כנגלא   / החברנגדי  האמ ד  זיוה  בעל  כל  כנגד  או  אל  רה   / אלי  פסקקה  האמורה  די/ החברה  ן  י 
  ים זר   חוק עובדים  לפי  2002בר  באוקטו  31  חר יוםשנעברו לא ים, המרשיע/ים ביותר משתי עבירות,  / טוחל

-"זם, התשמ ימוני מוק שכר  לפי חו  א /ו  1991  -ת תנאים הוגנים(, התשנ"א  ר העסקה שלא כדין והבטח)איסו
 החברה. שרות עם קד ההתמוע, עד ל1987

 -ין לחלופ

   / וכל החברה  אני  בפסק/   זיקהבעל    האמורה  הורשענו  האמורה  החברה  אל   / חלואלי  דין  בי  ר  ותי ט/ים 
יושנע  עבירות,משתי   לאחר  עובדים  2002בר  אוקטוב  31  םברו  חוק  כדין    לפי  שלא  העסקה  )איסור  זרים 

בעביר   1991  -"א  תשנה   ,הוגנים(נאים  ת  חת והבט לו/או  חוה  התשמ"ז  קפי  מינימום,  אולם, 1987-שכר   ;  
 נה האחרונה שלפני מועד ההתקשרות. שביתה לא היההרשעה האחרונה  

  יר זה:צהבת .4

)מא  ל אחדכ  -"  זיקה   בעל"  ידי    שנשלט   דםא  ינ( חבר ב1לה:  )נותן השירותיםעל    נותן השירותים ( אם  2; 
או שותפיו,  שהרכב בעלי מניותיו    םני אדב   רטה בו; )ב( חבעל השלי( ב)א  ד מאלה:ם, אחאדי  הוא חבר בנ

פ  ,נותן השירותיםשל    כב כאמור הרו ל הות במ ן, דומה  לפי העניי  ם  מידוי האדם  נ חבר ב  עילותו שלותחומי 
לתחבמהו פעיל תם  )ג(רותיםהשי  נותן  של  ו תוומי  מטעם    ;  שאחראי  השירותיםמי  ש  נותן  תשלום    כרעל 

ר בני אדם אחר, שנשלט  חב  -לט שליטה מהותית  ש דם שנהוא חבר בני א  יםתן השירותונ   ם( א3; )עבודהה
 מי ששולט בספק.   בידי הותיתשליטה מ 

 . 1981 -שמ"אוי(, התיש רקאות )חוק הבנב תהמשמעוכ -"  שליטה"

 ם. י האדבנ ר שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחב ה שלהחזק  -" ת יתשליטה מהו"

האח-במכרז  -"  התקשרותה  דמוע" להמועד  בה רון  במכרז;  הצעות  ההצעה    -רזמכגשת  הוגשה  בו  המועד 
 .רזמכל

 אמת.  ן חתימתי ותוכן תצהירי י, להל ו שמהז .5

            

                             

  תאריך 

 

 

 יר ההמצ  תימתח

 אימות חתימה 

 

מר/גב'    ____,___די ב ____________, במשר__ _"ד ____ ני עובפ ע  הופי    הנני מאשר בזה כי ביום ________

איש___________,   באופן  לי  בעל  המוכר/ת   / שהזהרתיו/ה  זהות  תעודתי  ואחרי  עלי  _________,  ו/ה  כי 

כונות לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נאם    בחוק  םעיבוקצפוי לעונשים ה   יה/תהיהוכי יה   מתאר את ההילהצ

 ליו. ע  ה/התצהיר הנ"ל וחתם 

    

 חתימה   ת מתחו
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 1409/2ז מס' ים ואי תיאום מכרהגבלים העסקירה על דיני הדבר שמיב הרה צה- למכרז ו'נספח 
 :  קמן תב כדלהיר בכ מצ, ______________פר ת"ז אני הח"מ ______________ מס

 לעיל.  הם כאמור שלי זהותה תוד תעשמי ומספר  .1

2. ______ חברת  בשם  זה  תצהיר  מגיש  )ש __אני  התאגיד____  "(  ם  בע ציהמ)להלן:  חב  מכרז"(  מי של    רת 
תל  ז בעיר  תשתיות מים ביוב וניקואו  י ו/מתקנ במיפוי  מדידה ושירותי  למתן שירות של    בע"מ,    2010אביבים  

 "(. מכרז" : לןלה ) 409/21מכרז  ספרות(, מההתקשר א  שונ)  פוי אביב

 אני מוסמך לחתום על הצהרה זו בשם התאגיד ומנהליו.   .1

ו/א ציהמ .2   1988-יים, התשמ"חות חוק ההגבלים העסק אלהור  פעלו בניגוד   מו לא ו מי מטעא /ו  ו מנהליו ע 
העיני ההגבלוד ")להלן  יים  קס ים  הולעיל:  ל"עסקייםדיני ההגבלים  וברזמכב  הצעתם(, בקשר  זה  כלל  , 
 ך לא רק(:)א

יו ו/או  הל מניע ו/או  י המצידל  כן כל מרכיב נוסף אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו עת ומויוו הכא/ום  ריהמחי .3
וטנציאלי  ציע פ מו עם  זה א   מכרזו קשר עם מציע אחר בלא התייעצות, הסדר א ל מאי,  פן עצמי מטעמו באו

 ף( . שותמציע במזה )למעט  מכרזאחר ב

כל אדם או    לא הובאו באופן כלשהו לידיעת  ה זובהצעם  עייפו כל פרט אחר המ  או/ויות ואו הכמ ו/ם  חירימה .4
  מכרזצעות בלו פוטנציאל להציע ה  שר ישגיד אכל אדם או תאאו בפני  ,  זה  מכרזת ב הצעו  יעמצתאגיד אשר  

 ותף(.זה )למעט מציע במש

ט  פר כל    ו או כמויות ו/א/ ם ומחירי  ת ו/אועוהציאום  בתעורבים  א היו מ מנהליו ו/או מי מטעמו ל  ו/או  המציע .5
  מכרז ר במציע אח  דיי  מוגשת עלצעה הלהע  זה, בין בנוגע להצעתם ובין בנוג  מכרזצעות המוגשות ב ר בהאח

התנהגות שאינה עולה    ו/או   ל עסקיולא פעלו באופן המהווה הגב  ה,ז  מכרזשוק בקשר עם    תבחלוקזה, ו/או  
 לו. ד מאאח צעלבו לא ניסו  ו/א זה, מכרז במסגרת ם ייהעסק ים י ההגבל עם דינ בקנה אחד 

ניס .6 ולא  השפיעו  לא  מטעמו  מי  ו/או  מנהליו  ו/או  הצעה  שפיע  להו  המציע  אחר, מ   של על  מציע    ציע  של  או 
ובכלל  מכרזחר, בא יאלי  פוטנצ ניס  זה,  לא  גרמו למצזה  לא  ו/או  ל  יע אחרו  פוטנציאלי אחר שלא  או  מציע 
   זה.  מכרזהצעה ב  להגיש

יע או עם מציע  ר או דין ודברים כלשהוא עם מצ הסד  קבותבעת ישעבתום לב ולא נ גשת ציע מושל המ זוה הצע .7
 (. ותףע במשצימ  זה )למעט מכרזב  ליפוטנציא

 ים:אם המתבמקו vיש לסמן  .8

  ] ב המציע, מנה]   ו/או  עליו  ו/או  נמובדיו  עלי מניותיו  זה תחלא  של    ת חקירהצאים במועד חתימת תצהיר 
 ; מכרזאום לתיבחשד  עסקייםה  יםההגבלת רשו

 פרט:   אנא ן,אם כ

_____________________________________________________________________ _ 

מנהלי [ המציע  ]   בעל,  ו/או  מניו  לא  וי  עובדיו  ו/או  בארבתיו  על  בעבירוע השנים האחרונות  הורשעו  דיני  ת 
ות  ירבעב   ליפלי  זמכרעומד כנגדם  תלוי ו  לאו   יכיםהל/ םמכרזיי  של תאומעבירות  ההגבלים העסקיים, לרבות  

 אלו; 

 _ ____________ _________________אם כן, אנא פרט: ___________________________ 

 
            ________ __          ________ ___           ___________   ____________ ___ 

 ת תמחוחתימה+         פר ת.ז. סמ              שם                 תאריך                 
 

 ימה ת חתאימו

___________ ביום  כי  בזה  מאשר  בפני   הנני  ___ ו"ע  הופיע  ב    ,  ________ד  _,  ____________במשרדי 

המוכר_ גב'  /מר  ,____________/  / אישי  באופן  לי  תעודתת  ואחרי  _____זהות    בעל   ,_________

א יעשה/תעשה  אם לחוק  ב  יםעו בפוי לעונשים הקה ציה/תהיוכי יה ת  אמאת ה  ירה להצה/כי עליו שהזהרתיו/ה  

 ליו. ע ה/ ונות התצהיר הנ"ל וחתםכן, אישר/ה את נכ 

   ______ __    ______                                                       ____________ 

 חתימה                                                                                                תמתחו              
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 למכרז ז'ספח נ

 בתעבורהבטיחות  יןקצתי שירו לקבלת    הסכם מס'                     
 2021ודש _______  ______ ביום ___ בח__ם ב  תחשנערך ונ

 

 מ "בע 2010ם  ביביא מי     ן:בי

 514374099ח.פ.  

    6492806יפו  -אביב-תל, 121 אהדבורה הנבי

 03-7736292: פקס  03-7736117 :פוןטל  

  "( החברה)להלן: "  

 מצד אחד 

 ________ __________________     לבין: 

 ___ ____ __. _________ח.פ. / ע.מ 

 ______ חוב _______________ רמ

 _ ___ _______: _ס פק ________טלפון: ___

      ("שירותנותן ה)להלן: "  

 ד שני צמ 

 
 ; ת בתעבורהבטיחו  יןקצשירותי קבלת בינת  מעוני  והחברה,     לאיהו
 

,  עיצו ע המקבעל הרקין,  י כל ד שים על פ דרהנאישורים  כל ה  עלב  הצהיר והתחייב כי הוא  נותן השירותיםו והואיל
הניסיון,ה וה  ידע,  המהכישורים  לחי  כד  יםרשהנד  קצועיתמיומנות  השירלספק  את  )כברה  הגדרתם  ותים 
  ; ןיד כלעל פי  שים לשם כך ם הנדראיר כל התנ ולמלא אחלן(,  הל

 
מצגי   והואיל סמך  השירותיםועל  לקבלנותן  החברה  מעוניינת  בטיחצקרותי  יש  ,  נותן  מצעות  אב  התעבורב  ותין 

השירותיםו   תיםהשירו ש  להעניק  מתחייב  נותן  להל)כהגדר   ירותיםלחברה  התם  ען(,  כקבלן  צמאי  כל 
  ם זה;הסכ  תנאיות והורא ם ל ובהתא

 
הנותוה  והחבר ילואוה ובמסמכי  הסלם  נימעוניי   ירותיםש ן  זה  בהסכם  כמפורט  השרותים  קבלת  תנאי  את  דיר 

 ;צורף להםכם זה מהסש מכרזהה
 

 :  ים כדלקמןצדדן הביהותנה הוצהר ו ,םכסלפיכך הו

 מבוא

 רד ממנו.ק בלתי נפלים חמהוום והצהרות הצדדיהמבוא להסכם זה   .1

 .ההסכם ותשנ משנה לצורך פרא תשוהן ל  וחיות בלבדזה הינן לנ סכםבה  עיפיםות הסתרכו .2

 כללי  .3

של  רד  פנק בלתי  חל ם  יו מהוויפו אל וריצוהנספחים המצורפים או ש  המכרזהמבוא להסכם, מסמכי   .3.1

 ם. ההסכ

 :  םחיספהנמת רשי
 

 ם הזוכה( עסכם ל ההע א לפני החתימהתעריף  )ימול   -     1נספח  
 .נותן השירותים ביטוחי ראישו   -     2נספח  
 , אבטחת מידע והיעדר ניגוד עניינים דיותסו ת ריהתחייבות לשמכתב    -     3נספח  

 

 .ךכן להיפו מעברבים משד אף חיי  כל האמור בהסכם בלשון .3.2
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 הגדרות: .3.3

 . ( בע"מ2010) וב מי אביביםהביתאגיד המים ו  "החברה" / ן""המזמי
 

 
 הספק"/רותישן הות"נ

 
 ם במכרז זה,  ילל נכ ירותים הה, ויספק את הש המציע אשר יזכה במכרז ז 

 אלה,  שליחיו, מורשיו, קבלני המשנה שלו, במידה ויהיו כ, ודי ובלרבות ע 
 . זההסכם כרז וותים במסגרת מהשיר לאספקת  וד י ך עלוסמהו נה ושמי וכל מ

 
 "המכרז"

 
 ים אליו,  מצורפ פסים המכרז זה, לרבות כל נספחיו והט
 . פחיול בו, על כל נסולרבות הסכם ההתקשרות הנכל

  
 

 "ההסכם"
 

בות כל נספחיו והטפסים  , לרתים במסגרת מכרז זהוירהש ההסכם לאספקת 
 יו;אלם  צורפיהמ

 
 "רותשי"ה

 
 עבורהבתת בטיחוין קצי  שירות

 
 "אתר החברה" 

 
 , ל בכתבה עליו המנהמקום אחר אשר הור משרדי החברה או כל

ונים  ם תיקתבצעיבהם מאו במוסכים ברחבי המדינה  יפו  –תל אביב בתחומי העיר 
 . חברהה  כבים בראו טיפולי

 
הגורם "עי" / מקצורם הגו"ה

 "המייצג

 
 . ועמ מי מט וא  יותושר תקמנהל מחלקת רכש וה

 בתוקף   1961(-תשכ"א עבורה,בטיחות בתעבורה )בהתאם לתקנות הת  קצין טיחותקצין ב
 למועד האחרון להגשת הצעות מטעם משרד התחבורה.    וןנכ

  
  

 נותן השירותים של יות כלל  ותיבויהתחי .4

יד  השירות  ןתו נ  על .4.1 בעל  השלהיות  ניסיון,  ו ע,  מקצועית  יכולת  השיתמ להרשאה  כלה,  נשוא  ן  רות 

נותן  המ מתחייב  כרז.  למתן השירות  כדין  הרשאה  בעל  הינו  עפנשו ים  רות השיל  כ  כי  המכרז,    "יא 

וה הינו  וכי  בהסכם  הקבועים  ההתקשר יהיתנאים  תקופת  בכל  בעל  ה  הריש ות  ההיתרים,  יונ כל  ות, 

 . רשים עפ"י דיןרים הנדוש יהאו  וחיםהביט

הבטיחות   .4.2 החבר  בתעבורהקצין  לרשות  יעסוק  בלה  יעמוד  ולא  תפבמבד  בכל  תפקיד פעל  זולת  ו  קיד 

 תשכ"א.נות התעבורה, )ב( לתק580יף  בסערש כנדת, שורהכקצין בטיחות, אלא באישור 

הנדרשת  ת  כמווב  ירותנדרשים לביצוע השים ההאישור על כל  יהיה בכל תקופת ההסכם בנותן השירות   .4.3

 : ותההסמכות הבאו ות ודעל פי דין בכל עת, ובעלי התע ההסכםצוע השירות נשוא ביל

 רה. חבוהת ד תעבורה מטעם משרצין בטיחות ב ת  קבעל תעוד .4.3.1

 גה ג' ומעלה. דר יגה נה  רישיון .4.3.2

 . רישיון נהיגה על אופנוע .4.3.3

 טון   15נהיגה על רכב משא מעל  ןשיו יר .4.3.4

 טרקטור ה על נהיג ןשיו יר .4.3.5

 ית חשמל ה  גזלעל מ רישיון .4.3.6



 
 "עסקי שמור"

 41 ךמתו 20מוד ע

 שנות לימוד  12פחות ם ל סיי .4.3.7

 

  יוחלף ללא אישור החברה בכתב  ר לאד קבוע, אשוב ינתן על ידי עי  ותנותן השירות מתחייב כי השיר .4.4

 אש.מרו

 

 חראי על :  ת א, יהא נותן השירולתקנות 585בהתאם לסעיף  תובוד רת עסגבמ .4.5

 בורה. תעת התקנו ותים חיצונים על פיונותני שיר פיקוח על כל עובדי החברה   .4.5.1

נהג,    יקעשית, פתיחת תמ  רהבדים חדשים בחברה לנהיגה ברכבי החברה, כולל הכשת עוהכשר .4.5.2

 שיונות ועדכון מגבלות.ם ריצילו

 . 1961 -כ"אתש התעבורה, לתקנות  587נה  רכב בהתאם לתק י ביקו ל לעל כה  ברלחב תבכע להודי  .4.5.3

 ם:כבים/נגרריפיקוח ומעקב על תקינות הר  .4.5.4

 ובדיקות פיזיות רכב  מסמכידיקת ב  י :חודש  פיקוח חודשי/תלת  .4.5.4.1

 ביצוע טסט שנתי לרכבי החברה .4.5.4.2

 ת היצרן במוסכים המורשים וראו'( על פי ה כול שוטף )שמנים ופו טי .4.5.4.3

 טוחי הרכבים בביטף שו וטיפולחים דיוו ב,מעק .4.5.4.4

י דוחות תאונה,  ו כבים, מילנזקים לר  על תאונות, אירועים חריגים,טף  קב, דיווחים וטיפול שועמ .4.5.5

 . מסקנות לגבי כל אירועקור והסקת  תח ק, ות נזדוח

דוחות   .4.5.6 תעבורה,  בדוחות  הסבה,יהחנ טיפול  דוחות  משטרת ד  ,  נהגים  ישר  וחות  מדור  אל 

 רות. עביהמבצעים   וחות של נהגיםכולל טיפול בדב, אביתל ירית  עב יה החנף אגוהתנהלות מול  

 . 1961 -ת התעבורה, תשכ"אלתקנו 2ב587הכנת דו"ח תקופתי בהתאם לסעיף   .4.5.7

הזצאהו .4.5.8 עת  בימנות  אישור  ו בודה,  תשלום  אישורי  ותיקונים,  עבודות  למוסכים  בו חשצוע  נות 

 . 'ווכ  י רכברזאבית,  חופחיפול צמיגים, תקרים, עבודות  ם לטתני שירותינוו

תיקוני    מעקב טיפולים,  -לרבות רכבי הליסינג    ברה רכבי החהול שוטף על כל  פיקוח, מעקב וני .4.5.9

 חברה.ה עם ובדותך, טסט וביטוחים הע דר

 פול בתלונות על נהגי החברה. וטי מעקב .4.5.10

 לום.קתם טרם תשדישים לתשלום וב חדב טיפול ברישיונות רכ .4.5.11

 ך חיצוני. באמצעות מדרי וצעהמב תי ון שננ ערי  אוםתי ו מעקב ופיקוח אחר נהגי מלגזה .4.5.12

 . לפני המועדנהיגה פג תוקף כחודש רה על רישיונות  החבעדכון עובדי  .4.5.13

 ת השונות, על פי דרישת הנהלת החברה.חלקוץ למיגת קינהף,  ת חורקיום הדרכות נהיג  .4.5.14

ת  רחצו  וקם, ביטוחי רכב, אביזרים, תדל רכביים, גרירת  סכחום המוברה בתהחי  ניהול הסכמ .4.5.15

במערכת  וניהול צי הרכבים  ות  זמנה  ,אישורי חשבונות  ,קיםלות מול הספ הפעי  לל כלוים, כבכר

 . )מפל( התפעול

הפו טי .4.5.16 שלא  שונים  בנושאים  ה   וזכרול  של  הרכב  לכלי  הנוגעים   ע"י  לעיל,  כמתבקש  חברה, 

 . ין בכל עתראות הדלהו םאהתב ר בחוקגדמוו תחבורהמשרד ה

 . קשרותתהה א וש תחום נת ב ל עבכה ידי החבר ידרש על ופעילות שת כל נושא נוסף  .4.5.17

 

  עות ש  32עבודה )ימי    4  -ת מ  רות לא יפחמטעם נותן השי  רהבועהיקף עבודתו של קצין הבטיחות בת .4.6

ודש  בון חחשעל  ות וזאת  שעל  ש  ב יותר עם זאת, בחודש עבודה אחד ניתן יהיה לבצע מס' ר  .(עיותבוש

 . עות עבודה בחודשש  128ובסך הכל   אחרבודה ע
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 שעות לפחות.  8יעמוד על  הבטיחות בתעבורהין  קצ יומיות שלהה  בודהע שעות קףהי .4.7

. גמישות  08:00-16:00בועים, בשעות  ודה קהבטיחות בתעבורה בימי עבידי קצין    השירותים יינתנו על .4.8

 החברה.  בשעות תינתן באישור

בתנוהבטיחו   יןקצ .4.9 למנ יד  עהת  על שעוהל המקצ ווח  בחברה  בכל  ועי  העבודה שביצע  בת  ת  אמצעויום 

 יווח שעות. ח ד דו"יס עובד / כרט

 ל החברה. החופשות ש בורה יותאמו ללוחבתעות חגים וחופשות לקצין הבטיח  .4.10

  ות בת דריעמקרה של העל ידי נותן השירות על פי חוק. בין הבטיחות בתעבורה  ו לקצ ימי מחלה ישולמ  .4.11

אי  ל תנמוד בכשר יעפי, אה חלייחות בתעבור קצין בט  חייב נותן השירות לספקמת,  דה ומעלהבוימי ע  3

 יל. לע  4.2ות בסעיף ויינ המצ  ובעל כל התעודות וההסמכותרז וההסכם מכה

 ע"מ באיזור תל אביב יפו. ב 2010באתר מי אביבים  יבוצע  השירות .4.12

י  יב כימתחי  נותן השירות .4.13 ה, יסיים את  ייכהודעת החברה על הזסירת  ימים מיום מ  14  -  אוחר מלא 

המלא של    ופן מלא לשביעות רצונה בא  רותיהש  צועביוכן לומערוך  ה  הי שירות, וי התארגנותו לביצוע ה

 החברה. 

הנות .4.14 הלבצ  חייבתמ  רותשין  את  להעביר  בעצמת  ורישע  ולא  אתו  אחר  הש  לעסק  אלא  יביצוע  רות 

רות לעסק אחר  יאין בהעברת ביצוע הש  ים כיר בזאת בין הצדד מובה אש.בכתב ומר   ההחבר בהסכמת  

  השירות   תןנורות או לפטור את  ישל השהנאות  צוע  ביל  רותנותן השי  שלתו המלאה  כדי לגרוע מאחריו 

 ם. ההסכ עפ"י  החברה כלפי וביו מאיזה מחי

 

נותן .4.15 ב לפעו  רותשיה  על  כפי שה  אם להנחיותהת ל  לעת, באופן חברה או מי מטעמה,  ף  שוט  יהיו מעת 

 ו. כל פעולותיוטף על וך דיווח שהמבוקשים, ת   יםרותע השיביצו  שלבי ובכל

 

השירו .4.16 מתן  לבמהלך  ידו  על  השית  מתן  סיום  ולאחר  למסור  רות,  חברה  שלא  השירות  נותן  מתחייב 

מיד או  חומר  כל  אחר  הקשורלאדם  המת ב  ע  עקב   או ים  שירות ן  אינו  א  שנמסר  וכן,  נתינתם,  אגב  ו 

 ר.ומכא ך ם של כל חומר או מסמעתקי רשאי לשמור לעצמו ה

 

 רשמו.מטעמים שייהשירות בכל שלב ותן  לפת עובד נ החברה תהא רשאית לאשר את הח .4.17
 

  ים רשיים הנדצעים המנהליים, הארגוניים והמשרדעל כך שברשותו כל האמ  הקפידעל נותן השירות ל .4.18

 א.ם באופן מל תיירותן הש למ

 
 

בעצמה ו/או    רותהשי של  ונים  הזכות לבצע פריטים ש  בזאת כי לחברה שמורה  מוסכם למען הסר ספק,   .4.19

 נכון. ברה תמצא להכל כפי שהחת, בכל עולהפסיקו  באמצעות אחרים 

 
 

יות, ללא צורך בהודעלאלתרכם זה  טל הסהחברה רשאית לב  .5 ם  עירומהאיר  ה מוקדמת, בקרות אחד או 

  ם:הבאי

 תה. יום לאחר הגש  30הוסרה  לא  תביעה לפשיטת רגל או פירוק וזו תן השירותיםו נ תוגש נגד םא .5.1

 רעון.ל חדלות פישיו או במקרה ש בת נומנהל לטו ה ונתמנה לספק כונס נכסים אוקרבמ .5.2

 עמה קלון.  ו יואשם בעבירה שישמו מי מטעא/ ו תיםותן השירונבמקרה ש .5.3

 הסכם זה.ורטים בפהמהשירותים   אתרה לספק לחב םתישירוה נותןאם נבצר מ .5.4

 ם ממועד ההפרה. יו  14 לא תיקן את ההפרה תוךזה ו הסכם נותן השירותיםאם הפר  .5.5
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ספק,   הסר  כי  מוסכםלמען  הז  בזאת  שמורה  פלחברה  לבצע  השכות  של  שונים  או ו/צמה  עב  רותיריטים 

 .וןלנכ צאברה תמל כפי שהחוהכולהפסיקו בכל עת ת אחרים אמצעוב
 

 ותשרהתקתקופת ה .6

ה .6.1 ____ כהסתקופת  מיום  היא   שנה  לתקופה)_______  ם  )להלן:    ליום  עדו(  של   ____________

  "(.ופת ההתקשרות הראשונהתק"

קופות  במספר ת  הראשונה בתקופה אחת או   ת ההתקשרות להאריך את תקופהאופציה    ה תהאלחבר .6.2

 ם.  או מיטביי יםהבתנאים ז כם( הסב  ותהאופצי שנים במידה וימומשו כל  5)סך הכל פות נוס

היא, בהודעה  יבה שו, בכל מועד ומכל סק את ביצועלבטל הסכם זה ו/או להפסיהחברה תהא רשאית    .6.3

ה בעבור  רולתמ  נותן השירותיםזכאי  כזה, יהיה  מראש. במקרה  ימים    30  לפחות בכתב שתימסר לספק  

 ו.צעה טרם ביטול ההסכם ו/או הפסקת ביצוע עבודה שבו

ה את  ויזכ ניין,ופציה ייחשב כהפרת ההסכם לכל דבר ועא וש הד את מימ כבל םנותן השירותי ל ש ובירס .6.4

 ין. פי כל ד-על סכם זה, וכן בסעדיםים בההחברה בסעדים הקבוע 

 ו תשלום מהחברה. לפיצוי א ספק זכותל מכל סיבה שהיא לא יקנו עת הסכם זהרות ו/או פקייום ההתקשס
 

  התמורה .7

  בהסכם או תשלום אחר כפי שיוסכם בכתב   עריף ת   -1בנספח  ע  בפי שיקהינו כת  רושיעבור ההתשלום   .7.1

העקיפות  הישירות ו ויות  ו את כל העלע וסופי ומכיל בתוכו קבוועי בחברה לספק הינהמקצ  הגורםבין  

)  עבור כ  "(התמורהלהלן: "השירות   רש בצורה מיטבית ולשביעות רצון  בודה שתידתכולת הע   לכולל 

  ציוד, כ"א, חניה, הוצאות כלי רכב, טלפון נייד,  צאות ונסיעות, ה , תפגישו עבודה, ת עוש לרבות   החברה,

 וכו'  בלילה תרי העבודות, עבודהעה לאים, הגשת דוחות, הגחומר

יצוע  ו לבשיבוצעו בפועל ואושר ותיםלשירת עבודה ושע  128 ור עבחודשי  באופן גלובלי רה תשולם התמו .7.2

לא יינתן כל תשלום    מתווה.ל  אםהתאחר ב  הו ידה ויש מתובמו  הגורם המקצועי בחברהב על ידי  בכת

 מקצועי בחברה. הגורם ה ל ידיצוע בכתב עלא אושרו לבישעות עבודה ש עבור

לא   .7.3 עבור  החברה  תשלום  כל  העבודתאשר  להנתת  שליחללא    ה ביצוע  הקבצים  ו/או  מערכת  ונים 

  עי צו רם המקוגאש על ידי המרו  על ידו ואושרה בכתב   דה שבוצעה של העבו  ירוטופ  ברההתפעול של הח

 חברה. ב

מוסכם    תשלוםה  כל מתוו ב  השירות  לפעול לקבלת  ופת ההתקשרותקהחברה תהא רשאית במהלך ת .7.4

פעי ו זו    ית המוכיחה על הוצאהכנגד העברת חשבונ    קת מנהל מחלובכתב עם    שמרא  ושרה ות שאלעל 

   בחברה.והתקשרויות  רכש

המתחייב    במכרז   הספק .7.5 את  בעצמו  לבצע  ב א  לעסקלהעביר  א  ולשרות  את  היצוחר  אלא  ושר ע  ת 

אחר    ביצוע השרות לעסק  בין הצדדים כי אין בהעברת  זאתר בבהמו בכתב ומראש.  כמת החברה בהס

מאחריותו לגרוע  של    כדי  שוע  ביצל  הזוכההמלאה  השרוהנאות  לפטל  או  את  ת  מאיזה    כההזוור 

 כם.ההסברה עפ"י מחיוביו כלפי הח

ההתקשרות,   .7.6 תקופת  כל  לצמאירשבמשך  החברה  להגדילא  ם צת  של    100%)עד    ו  הכולל  מההיקף 

 הבלעדי.  דעתהול שיקולפי בהתאם לצרכי החברה   תויר השההתקשרות( את 

עבור .7.7 כי  מובהר  ספק  הסר  בחלק   למען  השירות  עמ  ביצוע  ישולם  דהבוחודש  השירות,  מחירו    לנותן 

בהיחס  שבוצע  השירות  של  הבא  יחושבאשר    פועל,י  מחלו:    באופן  עבר  חיקת  בוע  הק  ודהלחודש 

ב  השעות  בכמות  בתעריף השירות  בוצע  בהם  השעות  במספר  התוצאה  והכפלת  באותו  שבוצעה  פועל 
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 חודש. 

בור  עקיפות עות וההישירויות  ת כל העל א  ו סופי ומכיל בתוכוהתשלום כפי שיקבע בתעריף בהסכם הינ .7.8

ציוד,  כ"א,  ל(,  מייה ל רנט וגישנטאיולל  )כ   יידלפון חכם נ ות, ט, חניעבודהכולל נסיעות, שעות    ות השיר

צילום  ומרים,  ח לרבות  החברה  במשרדי  לפגישות  הגעה  דוחות,  העתקה,  הגשת  מסמכים,  והדפסת 

ופגיש ו   שלישיים  יםות עם החברה או צדדסריקה, קיום התייעצויות  כל  אליו לא תש  ברמעוכו',  ולם 

 רה נוספת. תמו

סתבר  ה ו/או ילחברירותים ופקו הש ה יספיל משרהף ההיקישתנה רות ההתקשקופת הלך תבמידה ובמ .7.9

תקנת התעבורה, אזי הסכום שישולם  סיווג כלי הרכב דורש היקף משרה שונה בהתאם להוראות  כי  

ולק  השירות יח  סכם עם נותןבהע  חיר שיקב הבא : המב  בהתאם לאופן החישו  ן לנותן השירות יתעדכ

 .  התעבורה על ידי תקנתנית שתיקבע דכהעעות שה מותפל בכויוכ שעות( 128)ית כחבכמות השעות הנו

לבצע את השי  תןנו .1.1 בהסכםלרות בהתאם  השירות מתחייב  בתעריף  איתו  מובהר .  מחירים שיקבעו 

 . בהסכם לא נקבעומחירים ש/תרותשלום עבור קטגוריות שי בזאת שלא ישולם כל 

בכל  פסיקו  להו  צעות אחריםאו באמ/ת בעצמה והשירוריטים שונים של  הזכות לבצע פ  שמורהחברה  ל .1.2

 ה תמצא לנכון. החברש , הכל כפיעת

קלנדארי .1.3 חודש  כל  חשבסיום  השירות  נותן  יגיש  מפורט  ,  בהתאם  בון  ידו  על  שבוצע  השירות  עבור 

  2010מי אביבים  לחברת " ן  כדימס ערוכה    תחשבוני   ף(, וכןערי)ת  1ם בנספח מס'  ביקוהנלתעריפים  

ע על ידו, חברת מי אביבים  בוצ  ירות אשרר השעבו  ת"א,  121ה  בורה הנביאדספים,  מחלקת כ  -בע"מ  

ל  יש את החשבוניות על גבי מדיה מגנטית, או כ השירות להגבע"מ תהא רשאית לדרוש מנותן    2010

 ברה.הח ט אחר שיידרש ע"י רמפו

ת  יף שעם לפי תעראת מודל התשלום )תשלו ת  תקשרות לשנו פת ההך תקורשאית במהל ה תהא  ברהח .1.4

 .נותן השירותיםיכום עם  ו'( לאחר מו"מ וסוכ ת צועים ופעולוי ביתשלום לפ , עבודה קבוע

הינו .1.5 החודשי  ומכי   התשלום  הישירוסופי  העלויות  כל  את  בתוכו  על  והעקיפות  כולל  השר  בו ת  ירות 

שע נסיעורכב,  אחזקת   טלפ ת,  עבודה,  חכות  נייון  אינטרם  )כולל  למיד  וגישה  ציוד,  נט  כ"א,  יל(, 

דוחותחומרים,   לפג ,  הגשת  החברה  ישות הגעה  העתקה,  לר  במשרדי  מסמכים,  והדפסת  צילום  בות 

ופ קיום התייעצויות  עם הסריקה,  וכו',גישות  צדדים שלישיים  או  שייחברה  ככל  בלילה,    שדרעבודה 

 פת.ה נוסתמור ו לא תשולם כלר אליומעב טוחיםבת וחג, ביש

הסר   .1.6 כלמען  מובהר  עבוספק  ביצ י  בחלק  השיוע  ר  עבודרות  לנותןשי  ה,מחודש  מ   ולם    חירוהשירות 

מות  וע בתעריף בכעבודה הקב  קת מחיר לחודשא : חלואופן הב ועל, אשר יחושב בחסי של השירות  הי

 דש.ותו חו פועל באשירות בע המספר השעות בהם בוצהשעות שבוצעה והכפלת התוצאה ב

 

לב   ותיםהשירותן  נ .1.7 לעסק איאת השצע  מתחייב  להעביר  ולא  בעצמו  ביצורות  רות אלא  יהשע  חר את 

אחר    לעסקרות  ישרת ביצוע הן בהעבאימובהר בזאת בין הצדדים כי   ומראש.  כתבב  סכמת החברההב

מאחריכ לגרוע  שות די  המלאה  השירותל  ו  הש  צוע לבי  ים נותן  של  לפטור ת  רויהנאות  נותן  את    או 

 ההסכם. ה עפ"י וביו כלפי החברמחי איזהמ השירותים

כל .1.8 שי  בתום  כפי  או  בהסדרחודש  פרתמ י  יקבע  יגיש  טנייורה  הם  בהתאם  חשבוניו  ותיםשירנותן  ת 

 כל עת. ב להנחיות החברה 

" של  ן השירותיםנותפורטל  ם באמצעות "ג  החשבוניותיש את  יג   ם שירותינותן ה ור,  ע מהאממבלי לגרו  .1.9

החברהבהתא  החברה להוראות  עת.כב  ם  מתבהכני  ל  למערכת  איש  סה  וזיהוי  קישור  בעזרת  צעת 

  שלוהזדהות באמצעותו והקלדה והטענה  מי  וד חד פעבלת ק כת, קבמער  יםות נותן השיר  הקשר מטעם 
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בהנתו החשבון  לתנאני  ההסכם  תאם  לוהי  שאושרה  תכלול    יתחשבונ   ספקהזמנה  הפהמס    ט רויאת 

 הבא:

 דה; העבו ביצועתאריך  .1.9.1

 ;הצע העבודה שבואור  ית .1.9.2

 להסכם; 1ריפים הנקובים בנספח העבודה בהתאם לתער מחי .1.9.3

 . 1 התאם לנספח, תעריף קבוע בחברה העל ידי  על ואושרובפוה שבוצעו  מות שעות העבודכ .1.9.4

 . ויפיק חשבונית מס בהתאם לכל תקבולהתשלומים של  תחשיב ינהל   םנותן השירותי .1.10

 . 2017-תשע"ז לספקים, סר תשלוםלחוק מו תאםהב  -אי תשלום תנ .1.11

אש  יובהר,  .1.12 העובד/ים  השירוכי  את  יבצעו  שבנר  יעב תים  לה  ירו דון  שיינתן  נוכחות  מכרטיס  טעם  ם 

 . וסיום יום עבודה בכל תחילה וכחות במשרדי החברהנבשעון ה החברה

 . שירותיםנותן הלכתובת הנכונה בחברה, מוטלת על  גשת החשבונית  ות לה האחרי  .1.13

 ת החברה בכל עת. בוניות בהתאם להנחיו גיש חשי  תיםהשירו נותן  ר, כי הבוי .1.14

ים"  ירותים שנותן הל  עות "פורטאמציגיש את החשבוניות גם ב  שירותיםן הנות,  ורמבלי לגרוע מהאמ  .1.15

וזיהוי איש  ערכת מתבצעת ב סה למהכני  ת. ל עראות החברה בכתאם להובה  ברהשל הח עזרת קישור 

טענה של  והות באמצעותו והקלדה  ה וד חד פעמי והזדכת, קבלת ק ערבמ  השירותים  נותןהקשר מטעם  

 . שאושרה לספק מנהכם וההז נאי ההסהחשבון בהתאם לת  נתוני

ל  וכים  ותמתן השיר בור  אה עוהמלוחלטת  התמורה הסופית, המ  תמהווה א  ור השירותעב   התמורהסך   .1.16

מו, כל  יע  הקשור  אחר   רםגוו/או כל    םנותן השירותימ, ולא תשמע  הםהכרוכים ב  עבודה ו/או הוצאה

ב ו/או  טענה  זו  לתמורה  ו/אאשר  טענה  דרכל  נוספת ו  לתמורה  ל  ישה  האמומעבר  עבור  תמורה  רה 

 . השירות

הש .1.17 ע  אייש  תיםירונותן  ואחריותו,    לבעצמו,  ההוצאוחשבונו  ה בכל  התשלומים,  ,  םסימ  ,יםטל הית, 

ו/או הסכ ם אחר  שלותכל  ו  ניכויים דין  פי  על  עליו  ידו  ים בשירותים כ ורכה  עליו,ם  החל  על    הניתנים 

בגין כל  , בין היתר,  חוקפי  זה ועל  י הסכם  ויותיו על פתחייבובמסגרת ביצוע הוהמוטלים עליו מכוח  

ל שישו  ומיםהסכ לו  הספלמו  למען  זה.  הסכם  מובי  ספק,  כי  ר  בזאת  בכל  י   םירותיהש נותן  הר  ישא 

  כל ו/או    שירותיםן ה נותמתשמע    לאו  ו וחשבונו,הביטוח הלאומי באופן עצמאי ועל אחריותשלומי  ת

  ביטוח ו/או אי תשלום לום תשל קשר עם ו/או ב הנובעת גד החברה, ימו, כל טענה כנגורם אחר הקשור ע 

   ומי.לא

עס  רהבמק .1.18 המקשל  בסיס  ה  על  ה נותמזומן,  דווחת  ר  שירותיםן  להמשאיהא  חי  לצורך  ציא  שבון 

לתיקון   לת התשלום )בהתאםם קבימים מיו 14מס בתוך  שלום, ויהיה עליו להגיש לחברה חשבוניתהת

נ מס ערך מוסף(.    לחוק  42מס'   נכלל  בהסכם ובמסמכי  אתנדכן של  וסח מעובהתאם לכך  י התשלום 

 כם. ההס

יתששהחברה  מים  וחד מהתשל א  מכל .1.19 כד נוכה  לם,  השיראם    ין.מס  לחברה אישור  צי ימ  יםותנותן  א 

האישור כל  פי  -חברה תפעל עלר, הוך יותנמר  י מס בשיעוור מניכוי מס או אישור לניכוף בדבר פטתק

 .תוקףד הוא בעו

ל הסכום  התמורה ועלת  עם קב  ן העסקה עם החברה,בגי  ירותיםנותן השחל החיוב במס על  מקרה בו  ב .1.20

במקרה בו חל  ל  לעי  10.12 עיףרט בס כמפו  ס,קום חשבונית מ במ  ,חשבוןגיש  התקבל, רשאי הוא להש

אם  )בהת  נותן השירותים  חזור עסקאותיו שלקף מ עקב היה  ורם קבלת התמ ב במס בגין העסקה עהחיו 

  , בדבריןעורך הדר  ישואישור רו"ח או א   שירותיםנותן הציא  (, ימ1975  -מוסף, התשל"ולחוק מס ערך  



 
 "עסקי שמור"

 41 ךמתו 25מוד ע

במ החיוב  מועד  עליוהיות  החל  עם    ס  העסקה,  שהתמוהתלת  קבבגין  הסכום  ועל  אישור  רה  קבל. 

ידי   יומצא על    נותןנה בשנה. המציא  ש מה ויחודש מידי  לשנה שהסתיי  סחי ב  שירותיםנותן הכאמור 

החב  אישור  השירותים תפעל  פ כאמור,  על  אישור רה  יבוצע  זה  י  אשר  תשלומים  בלגבי    חשבון גין  ו 

 ון. שבחורה כנגד המצאת מת האישור, ותשלם התלאחר העבר שיועברו

א  ציהמו ה  מס, לצורך קבלת התמורבמקום חשבונית    חשבוןי להמציא  רשא  תיםנותן השירוקרה בו  במ .1.21

 הבאות:   ר, יחולו גם ההוראות, כאמוחשבון

הש .1.21.1 לה  ירותיםנותן  לחמתחייב  חשב עביר  יאוחר  וניברה  לא  מס  קבלת    ם  מיו יום    14-מת 

 ן. נגד הצגת חשבוולמה לו כ ש תמורה, שה

רשאית    מס במועד כאמור, החברה תהאעביר לחברה חשבונית  לא י  םנותן השירותישה  רקבמ .1.21.2

המגיעים    לעכב כספים  ידה  במס  לספקממנה  תחת  הבין  ובין גרת  זו  כל    תקשרות  במסגרת 

היה  ב כאמור י עוכת חשבונית המס. הסכום שי מצאמועד ה  עמו, עדרות אחרת שיש לה  התקש

ידי    עברת חשבונית המס על אי הן  כותו בגייכלה לנ  ות ששילמה החברה ולא מס התשומ   ה בגוב

 במועד כאמור. נותן השירותים

החב  לימב .1.21.3 לעיל,  מהאמור  לתבולגרוע  רשאית  תהא  השירותיםמע  רה  לו/   נותן  קזז  או 

  שרות אחרת התקשרות זו ובין במסגרת כל  ת התקבמסגרבין    פקלסהמגיעים ממנה    מהכספים

 ס במועד כאמור.ת המ בוניחשלה בשל אי העברת בגין כל נזק שיגרם  מו, כספיםעשיש לה 

 

על  יאם  ביצוע שירות, הלצורך    הספקת  רך עבודיועצים מסוגים שונים לצודרשו  יוי   ככל .1.22 ושרו מראש 

ור הצעת  עב  וניתשב כנגד הצגת חיהיה  התשלום עבורם  ירות.  נותן השי  מנו על ידוהלו ויוזינ  ידי החברה

  ו בהתאם למה שיקבעו/א  5%בלני של עד  רווח קרות שאושר מראש על ידי החברה ובתוספת  מחיר ושי

 ע"י החברה. 

 

   ההצמדתנאי  .2

 רון להגשת ההצעות. שיהיה במועד האח מדד המחירים לצרכן כפי

 י מוסכם וקנסות פיצו .3

לן )כל  טים להפורל אחד מהמקרים המ בכ   ,ה ו/או עפ"י כל דיןהסכם זחברה לפי  ות ה בזכויוע  גמבלי לפ .3.1

קבע להלן, וזאת מבלי  מוסכם כפי שנה צויירה"(, תגבה החברה את הפאחד מהם יקרא להלן: "ההפ

גם שלא לגבות את    ו כן, החברה תוכל . כמרהלה עקב ההפ שנגרם  הנזק    ח אתשיהיה על החברה להוכי 

   :עדי תה הבל לשיקול דעתאם לן בהלה  םהפיצוי

 רה יחידת ההפ ההפרה  של  ימילול אורית
 מוסכם  פיצויה גובה

 ההפרה בעבור

אישור  לא עבודה ללרות  יגעת העובד מטעם נותן השאי ה

 הודעה מראש )לכל יום(ו
 ם( יו ₪ )לכל  500 לכל מקרה 

 ₪   500 לכל מקרה  נותן השירות הוטלה על  עבודה שאי ביצוע 

עה  לאחר קבלת הודאושר  שלאת עובד ו אי החלפ סקה ו/אהע

 ברה הח יעל ידתו  ה להחלפמהחבר
 ₪   20,000 לכל מקרה 

 ₪   10,000   לכל מקרה   להסכם 3  בנספחשנקבעו  רת התנאים בגין הפ
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או בוצעה   לא בוצעהאישור תשלום לספקים על עבודה ש

 חלקית 
 וסיום ההסכם  ₪ 50,000 לכל מקרה 

ף ש בסעי כנדר רותיםשינותן ה  בפורטל  ותאי הגשת חשבוני

 להסכם  9.4
 ( ₪ )לכל מקרה 250 מקרה כל ל

 
ידי הצדדים  -על  בעשנק  מוסכם מראש,לעיל מהווה תשלום ראוי ו  9.1  קבע בסעיףיצוי המוסכם שנהפ .3.2

 ת של ההפרה. אה מסתבריגרם לחברה, כתוציחס סביר לנזק, שנצפה כנזק העלול להב

בותו  ו לגת איע לספק בכל עום שיג ים מכל סכרויים האמו פיצום ה סכהחברה תהא רשאית לנכות את   .3.3

  לפי   יה של החברהיף זה כדי לגרוע מזכויותראת סעיהיה בהו  דרך אחרת. לא   בכל  תיםנותן השירומ

ו  יצויים, ניכויים א. תשלום הפ 1970-ארופות בשל הפרת הסכם( תשל"סכם זה ולפי חוק החוזים )תה

ייבות  התח מכל ירות ו/או הש  את מתןתו להשלים מהתחייבו תיםשירוה נותןגבייתם אינם פוטרים את 

 ם. ההסכאחרת עפ"י 

המוסכמים, או בנוסף  ם  צוייבמקום הפי  םנותן השירותיברה לגבות מכות החל גורע מזאין האמור לעי  .3.4

 . רת ההסכם על ידומו לה כתוצאה מהפים שנגראליהם, את מלוא/יתרת הנזק

 ועובדיו נותן השירותיםמעמד  .4

  החברה, עם  עניין ויחסיו  ר ול דבמאי לכ ו כקבלן עצידל  עו  שירותים יינתנר כי ה מצהי  רותיםנותן השי .4.1

נותן  שליחות או שותפות.    , מעביד-יהיו יחסי עובדא  ל   ה,עם החבר   תים נותן השירות יחסי עובדי  ולרבו

  עימו קשר  להת  ברההחי רק בהסתמך על הצהרה זאת הסכימה  כי ידוע לו, כמצהיר ומאשר    תיםהשירו

 .  בהסכם זה

בעד  התמור .4.2 הכוללת  הסכימו  םרותיהשי ה  שעליה  זה  והחברה  ירותיםהש  נותן,  ה  נקבע,  בהסכם 

  לחברה עצמאי, ואינו בגדר "עובד", ושלא יהיו    כקבלןול  פעחר ל ב  השירותים  נותןכי  בהתחשב בעובדה  

או   העסקתו  בגבגין  נוספות  עלויות  כל  העסקתו  כעובסיום  זכויות  סוצ ות  לרב   ד,ין  יאליים  תנאים 

 הם. כלש

  נותן השירותיםת  י פני   ל פיעאחר, בין  ל גורם מוסמך  ו כה, אי בית הדין לעבודיד-לע עיקב פיכך, אם יל .4.3

ור  עובד", למרות האמ כ"   לחברההגיש שירותיו    נותן השירותים אחר כלשהו, כי    רםת גופני  ל פי ן עובי

בהסכם  ב שה מפורש  השכר  כי  הצדדים  מסכימים  בגין  כ"עוב  ספקלע  גי מ  יהזה,  השימד",  רותים  תן 

ששול  ים( אחוז )שבעים    70%הינו   , לוכו בפרויקט  עמהתמורה  לספק  המה  פי  זה  ל    )להלן:סכם 

 ."(סכם כעובדהשכר המו"

זה, בה   הסכםתרת  ה ו/או תביעה הסו, ביום בו תוגש דרישחברהיהיה חייב להשיב ל  השירותים  תןנו .4.4

כי   השירותיםייטען  או  נותן  שלעובינו  ה  היה  שכיר  אתרההחב  ד  הת  ,    לב יקש  םיפ דועה  םימ ולש כל 

   .דבועכ םכ סומה  רכשל לעמ  הרבחהמ

 

 ות  אחרי .5

המוטלת  תיםהשירו נותן   .5.1 באחריות  ד  יישא  ע"פ  בגעליו  שעלול    ןיין  לרכוש  נזק  ו/או  גופנית  פגיעה 

ייגרם  ש  דיהן,ובם כלשהו, לרבות לחברה ו/או לעירייה, מנהליהן ועאו לרכושו של אד/להיגרם לגופו ו

לני  ב בלנים וקי מטעמו ו/או קו מו/א   ו/או מי מעובדיו  ותיםשיר נותן החדל של  מ  ו/אוצאה ממעשה  כתו

ייבויותיו נשוא הסכם זה ו/או בקשר עמן.  התח   ביצועוותים  רת מתן השיר שנה שנשכרו על ידו, במסג מ

 פניה. מ תגונןלהודות קבלת דרישה ו/או תביעה כאמור ותאפשר לספק ברה תודיע לספק אהח

השירותיםנות .5.2 דמימתחיי  ן  כל  לשלם  או  נז  ב  עק  ו   כל  פי-לפיצוי המגיעים  לעובדיו  א/דין  לכל  דם  או 
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האח הפר  ו/או  בשירותו  ע נמצא  עבורו  נזועל  ו/א  קקב  לנפש  ו/או  ביצוע  לגוף  במסגרת  לרכוש,  ו 

 ה ו/או בקשר עמן. פי הסכם ז -תיו עלהתחייבויו

  או /ו  נזק  כל  בגין,  הראשונה  רישתהד  עם  מיד,  החברה  את  ותלשפ  וא/ו  לפצות  מתחייב  נותן השירותים .5.3

  ה כתוצא   לחברה  שייגרמו,  ההחבר  כנגד  גששתו   התביע  בגין  ד"עו  ט"ושכ  ותוצאה  ותלרב,  הוצאה

  כל  פי -על  או   זה   הסכם   פי-על,  בשמו  או/ו  מטעמו  מי   או/ו  נותן השירותים   של   באחריותו   שהינו   וע רמאי

החברהדין   נן להתגו   לו  ותאפשר  כנגדה  שתוגש  תביעה  או /ו  דרישה  לכ  קבלת  ותאודלספק    תודיע  . 

 .מפניה

ובס  אמור ב  אין  .5.4 האחריות  ו/עיפי  בעהביטוח  עלאו  הביטוחים  עריכת  השירי  יד -צם  כפי    ,ותיםנותן 

פי כל  -פי הסכם זה ו/או על-על םנותן השירותישל   ותיושיפורטו להלן, כדי לגרוע מאחריותו והתחייבוי 

 או בדין. /זה ו סכםמעבר לאמור בהנוספת רייה חובה  ו/או העי רה ל החבע דין, ו/או להטיל

  מנה מ  יגיעש  סכום  מכל  ,בכללותו  זה  סעיף  לפי  יתזכא   אהי  להם  יםסכומ  לנכות  איתרש  תהא  החברה .5.5

  נותן השירותים מ  לגבותם   תרשאי  תהא  כןו,  ואשה  זמן  בכל,  חוק  פי-על  וריבית  הצמדה  בצירוףלספק  

 . אחרת דרך בכל

  לפי   םותיהשירנותן    של  חייבותהת   כלמ  עלגרו  באות  ינןא,  שבו  המשנה  יפיסע  כל  על  ,הז  עיףס   הוראות .5.6

השירו   את  לשחרר   כדי   בהן   ואין   ןי ד   כל  פי -על  או /ו  ההסכם   בגין   כלשהי  חריותא מ  תיםנותן 

 . נותן השירותים בביטוחי מכוסה נו שאי או המכוסה' וכד הפסד/אובדן/נזק

 ביטוחי נותן השירותים  .6
 

, מתחייב   ה ו/או על פי הדיןז הסכם על פי השירותים   נותןשל  ווהתחייבויותייותו ר גרוע מאחבלי ל מ 12.1

השיר  על  מו  לפני  ותיםנותן  החתימה  ו/  הסכםעד  תחילתזה  מועד  לפני  נשוא  מתן    או  השירותים 

(, לערוך ולקיים  מבניהםאו עבורו )המוקדם  / ו  ידו ו/או מטעמוזה )להלן: "השירותים"( על    הסכם

חש במשעל  השירו  ךבונו  מתן  תקופת  נשוכל  ו/או    הסכםא  תים  תקוזה  כמפורט  כל  אחרת  פה 

ביטוח  כםהסב לעניין  מ  זה  המפורטיקצועאחריות  הביטוחים  את  חית,  באמצעות  להלן,  ברת  ם 

 יטוחים"(: או "הב"  נותן השירותים  יטוח המורשית כדין לפעול בישראל )להלן: "ביטוחיב

 ;אחריות כלפי צד שלישי 12.1.1

 ;עבידיםבות מח 12.1.2

 ;צועיתחריות מקא 12.1.3

לפני  יםהשירות  נותן 12.2 י  הסכםנשוא    תחילת מתן השירותיםמועד    מתחייב,  על  ו/או מזה  ,  טעמודו 

ה לידי  המפורטים  את    חברהלהמציא  בלתי  המסמכים  חלק  והמהווים  מלהלן  זה,    הסכםנפרד 

 לן: "מסמכי הביטוח"(: זה )לה הסכםים בוההיקפים המפורט  בהתאם לתנאים

)להלן:   2  נספח כ   זה  הסכםהמצורף ללנוסח    בהתאם  נותן השירותים  ם ביטוחיר קיואישו 12.2.1

 "(.םנותן השירותייטוחי  "אישור ב 

לה 12.2.2 ביטוחי  בנוסף  אישור  ידי  החתום    2ספח  נ  השירותיםנותן  מצאת  על  חברת כדין 

מתחייב  הביטוח השירותים,  לקבלת    נותן  בכפוף  )להלן:  כי  מהחברה  בכתב  דרישה 

ג   במקרה  "(ה הדריש" נסיבשל  לת  ות העלולות ילוי    טוחהבי  פוליסות פי    על ביעה  להביא 

א לחברה את יימצ  בהסכםשח  לבחון את קיום תנאי הביטו  ברה חלאפשר ל ל מנת  ו/או ע 

הפוליסות  חל בלבדות  תקשרלה   המתייחסיםקי  זה  מכרז  "  נשוא  מסמכי  )להלן: 
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  אנשו  רותיםלשי  םנטיינם רלווגים שאינתונים מסחריים מסוופו  שייחשומבלי    "(וחהביט

 . כרזלמסמכי המ 29יף מור בסע בכפוף לא .מכרז זה

רבות  הביטוח(, כאמור, למכי  ההעתקים מפוליסות הביטוח )מסת  מוסכם בזה כי המצא 12.2.3

יבויות  , לא תפגע ו/או לא תגרע מהתחי, כאמור2  נספחאישור בדבר עריכת הביטוחים  ה

 זה, על נספחיו.   הסכםעל פי  ותיםנותן השיר 

בזה  12.2.4 השירו נ על    מוסכם  המצאת    תיםותן  השירותיםביטוחי  אישור  כי  (, 2נספח  )   נותן 

נספח  ) םהשירותי  נותןשור ביטוחי איזה וללא המצאת  הסכםב  דיאי יסוכאמור,  הינה תנ

יוכל  2 לא  נשוא  להתח   ותיםנותן השיר(, כאמור,  השירותים  אף זה.    הסכםיל במתן  על 

הה מסמכי  המצאת  אי  כי  בזה  מוסכם  לעיל,  לא   ביטוחאמור  הפרה   במועד  תהווה 

אם  יסודית, מ  10חלפו    אלא  הימים  בקשת  לה  רהחב מועד  ים המסמכמצאת  בכתב, 

 . כאמור

יורחבו    12.1בסעיף    כאמור  השירותים  נותןביטוחי   12.3 של  לעיל  היתר את אחריותו  בין  נותן  לכסות 

ייחשב    רותיםנותן השי)לעניין ביטוח חבות מעבידים היה ונים וקבלני משנה  כלפי קבל   השירותים

ובדיה היה  ליה ו/או ע ו/או מנה   רהחבאת הלשפות  נותן השירותים י ו ביטוחכמו כן יורחב עבידם(למ

להלן:  )  נותן השירותיםעקב מעשה ו/או מחדל רשלני של    םעל מי מהתוטל  ן אחריות שוייתבעו בגי

 יחידי המבוטח"(."

  הסכם נשוא    השירותים   שר עםלהחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בק  םנותן השירותיעל   12.4

במשך הת  זה,  יהיה  ק כל   בה  בתוקף.    כם הסופה  לאמור זה  ומבל   בנוסף  את  לעיל  ממנו,  לגרוע  י 

תו על פי דין  חזיק בתוקף כל עוד מתקיימת אחריו לה   ן השירותים ת נות, על  ח אחריות מקצועיביטו

 זה על נספחיו. הסכםדו בקשר עם  שר נעשתה על ית אלכל פעילו 

כל זכות    בדבר ויתור עללו סעיף מפורש  לרכו( יכ)אם וככל שייע  רותיםנותן השי   וש שלביטוחי הרכ 12.5

יה ו/או עובדיה ובלבד שהאמור  לו/או מנה   חברהכלפי ה  תיםנותן השירו י  ( של מבטחלוף )שיבובתח

 ון. ק בזדובת אדם שגרם לנזזכות התחלוף לא יחול לט ר הוויתור על בדב

 :שלישיאחריות כלפי צד   –ביטוחי אחריות  12.6

של פי דין ב -על  ותן השירותיםנת אחריותו של  אהמבטח    חריות כלפי צד שלישיביטוח א 12.6.1

בדן פגיעה או נזק לגופו  וגרמו לא  רותים אשרתן השימחדל רשלני בקשר עם מ   מעשה או

, הסכם בקשר עם ה  ור למתן השירותים ו/או גוף שהוא בכל הקש  אדם  ו/או לרכושו של כל

 .חברהים מטעם הלמי מהבא  ו/או  חברהלרבות פגיעה או נזק ל 

 הביטוח. בר לתקופת אירוע ובמצט )מיליון ₪( ל ₪  1,000,000ות  יות האחר גבול 12.6.2

נותן  הנובעת מ: אש, התפוצצות, בהלה, חבות    דבר חבותלהגבלות בכפוף    ביטוח זה אינו 12.6.3

ריים פגומים, ועובדיהם, מתקנים סניטא  ו/או קבלני משנה  בגין וכלפי קבלנים  ותיםהשיר

תאוזיהו מקרי  ם  ו נתי  שביתה  צפוי,  מההשבתה,  ובלתי  דבר  מכל  או  רעלה  במאכל  זיק 

ת וכן  תחלו משקה,  לאביעות  לביטוח  המוסד  מצד  לגבי  ף  )למעט  שומי  ותן  נ עובדים 

 (.חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי השירותים

  2נספח  על פי    נותן השירותיםהנערכת על ידי  ת כלפי צד שלישי  ח האחריופוליסת ביטו 12.6.4

ביטוחי  אישו השירותיםר  ה אלשפות    תורחב  נותן  מ  חברהת  מטעם ו/או  מהבאים   י 

אחריות    ל מי מהם ח"( היה ותוטל עה )להלן: "יחידי המבוט ז  הסכם עם    בקשר  חברה ה
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ו/או   של  למעשה  רשלני  השירותימחדל  עוב  םנותן  ו/או  מנהליו  לסעיףו/או  בכפוף    דיו, 

ידי  בור כל אחד מיחפרד ענערכו בנ  כאילוחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים  "א

 טח. והמב

שימושו, של    ינו רכוש בבעלותו ו/אושא  חברה ש הפורש כי רכויטוח מצוין במבפוליסת הב  12.6.5

אותו חלק של הרכוש   שי )למעט, ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלי םין השירות נות

 . ישירות(  ותיםנותן השיר ו פועל עלי

 ים :חבות מעביד  –אחריות ביטוחי  12.7

חבו  12.7.1 המבטח את  ביטוח  פקוד  ים נותן השירותשל    ותואחרי ת מעבידים  פי  הנזיקין  על  ת 

חדש(  ) האחריותנוסח  חוק  עפ"י  פגומים  ו/או  התש"ם  למוצרים  העובדים   1980,  כלפי 

השירות במתן  ידו  על  עםהמועסקים  בקשר  ו/או בגין    הסכם ה   ים  עבודה  מחלה    תאונת 

ביט "מקרה  )להלן:  שייגרמקצועית  למ וח"(  תוךמו  מהם  במ   י  עבודתם  ועקב  שך כדי 

 . הסכםם הותים בקשר עשור במתן השיר וח בכל הקהביט תתקופ

 חבות מעבידים: בולות האחריות בביטוח ג 12.7.2

 ₪ לתובע.  6,000,000 (א)

 הביטוח. ₪ לאירוע ובמצטבר לתקופת  20,000,000 (ב)

לביטוח הפ 12.7.3 לא  וליסה  מעבידים  עבודה    חבות  שעות  בדבר  הגבלות  חבתכלול  ות  ומנוחה, 

השירות נו ו/או   יםתן  קבלנים  עובדי מקבלני    כלפי  ו/או  ושנה  )היה    השירותים   נותן הם 

 סקים על פי החוק. ענוער המווהן בדבר העסקת דם(, פיתיונות ורעלים יחשב כמעביי

ורחב לשפות  ת הביטוח ת פוליס  יל ולהלן, מוסכם בזה כי בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לע 12.7.4

רות  קלעניין  זה, היה ונקבע    הסכםשר עם  בק  חברההו/או מי מהבאים מטעם    חברהאת ה

 .ן השירותיםנות ן  כלפי מי מעובדי  מעביד כלשה ושא בחובות הם נ , כי מי מ מקרה ביטוח

מוסכ  כמו 12.7.5 מפור  םכן  סעיף  פוליסת הביטוח תכלול  כי  בזה  כל  ומוצהר  על  ויתור  בדבר  ש 

)שיבוב(זכו תחלוף  מבטחי    ת  השירותים של  ה  נותן  מ  חברהכלפי  מהבו/או  מטעם י  אים 

ע  חברהה ובלב  הסכםם  בקשר  ה   ד זה  בדבר  זכושהאמור  על  לא וויתור  התחלוף  ול  יח  ת 

 . ת אדם שגרם לנזק בזדוןלטוב

 מקצועית: תאחריו  – ביטוחי אחריות 12.8

או  /דין בשל תביעה ו  על פי  נותן השירותיםות  ביטוח אחריות מקצועית המבטח את אחרי 12.8.1

חדל  מ   עית שמקורן במעשה אוחובה מקצוהפרת  לנות מקצועית ו/או בגין  דרישה בגין רש

 . הסכםם הותים בקשר עת מתן השירובדיו במסגרו/או ע ירותיםנותן הש לני של  שר

 ח. ₪ )שני מיליון ₪( לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטו  2,000,000בולות האחריות  ג 12.8.2

כפוף   12.8.3 אינו  זה  חבוביטוח  בדבר  איחלהגבלות  שימוש,  מאובדן  הנובעת  או  ת  השהייה  ור, 

מ  עיכוב כמ בעקבות  מכוסה,  ביטוח  הפקרה  כן  הרחליסוו  כוללת  חבות ה  בגין  נותן    בות 

או  תיםהשירו לסעקב  )מוגבל  מסמכים  לא  50,000של    ךבדן  ובמ₪  לתקופת  צירוע  טבר 

מי    ות או אי יושר שללב מסמכות, מטעות, רשלנהביטוח( וחבות הנובעת מחריגה בתום  

 .נותן השירותיםמעובדי  
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של   12.8.4 הביטהל  ירותיםתן השנו באחריותו  פוליסת  לשפורחיב את  ה  תוח  מי    ו/או  חברהאת 

מט עם  בק   חברההעם  מהבאים  למ   הסכםשר  אחריותם  לעניין  רשלזה  מחדל  או    ני עשה 

נותן  ות  ת מבלי לגרוע מביטוח חבו/או עובדיו וזא  נותן השירותיםבתום לב על ידי    שנעשו

 זה.  הסכם שר עםבק  חברהו/או מי מהבאים מטעם ה חברהכלפי ה השירותים

וחר ממועד  ום שאינו מא רטרואקטיבי מי תר מועד תחולה  ית בין הללפוליסת הביטוח כו 12.8.5

 תחילת מתן השירותים. 

פוליכ 12.8.6 תכסה  כן  הביטומו  גילו  חסת  של  תקופת  תקו  6י  תום  לאחר  חודשים  פת  )שישה( 

א  גין אי תשלום פרמיה ו/או מרמה( בתנאי כי ללת הביטול הינה בהביטוח )למעט באם עי 

ע"י  נער השירותיםנות ך  חל  ן  המע ביטוח  מקבילנופי  כיסוי  לכסות    יק  חבות  שנועד 

ה זו יחול אך ורק בל פי הרחכיסוי הביטוחי עסכם בזה כי הסה זו. מות לפי פוליהמבוטח

 הגילוי.  ו לראשונה בתקופתתקופת הביטוח ואשר נתגלאירועים שעילתם לפני תום על 

סה בנפרד ולא  ילכל פול ות אחריות ספציפיים  רכו בגבול , ייעביטוחי צד שלישי ואחריות מקצועית 12.9

אחריות כ בי ב  משותפים.   גבולות  של  משולב מקרה  אחר   טוח  יעבגבולות  משותפים,  גבוליות    מוד 

 תקופת הביטוח.₪ למקרה ול 3,000,000של  האחריות המשותף על סך

הסר 12.10 בזאת    למען  מובהר  ו/אוספק  האחריות  גבולות  ו/או  הביטוח  סכומי  הביטוח    תנאי  כי 

ם דרישה  (, הינ2פח  נס)  שירותיםנותן הביטוחי  ובאישור עריכת    זה  הסכםמתחייבים מן האמור בה

על  המומינימאלית   השיטלת  ורותיםנותן  השירותיםל  ע,  ו/או    נותן  לנזקים  חשיפתו  את  לבחון 

סכומ לחב את  ולקבוע  גבויות  ו/או  הביטוח  בהתאם.  י  הביטוח  תנאי  ו/או  האחריות  ן  נות ולות 

יהימצה  רותיםהשי הוא  כי  ומאשר  מנוע  יר  טענהמה  כל  ו  להעלות  דרישה  תביע/ו/או  כאו  לפי  ה 

בולות האחריות ו/או לתנאי הביטוח  גח ו/או לור לסכומי הביטוו/או מי מטעמו בכל הקש  חברהה

 להלן. כאמור לעיל ו המינימאליים 

נותם לרעה  ם ו/או לשלבטל  יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי   נותן השירותיםחי  ביטו 12.11

)שלושים(    30ום  ר רשב בדואהודעה בכת  ה חברול  ספקכך ל א אם נמסרה על  ליטוח, אבתקופת הב 

לביטול ו/או  יתחייבו כי לא יהיה תוקף    נותן השירותיםמבטחי    שות זאת.אש על כוונתו לעיום מר

לרעה ל  שינוי  ה שכאלו  ה  החברגבי  מטעם  מהבאים  מי  עם    חברה ו/או  א  הסכםבקשר  לא  זה  ם 

 ההודעה. מועד מסירת  ושים( הימים מ)של 30רם חלוף טלעיל ובה הודעה בכתב כאמור  נמסר

  נותן השירותים כי איזה מבין ביטוחי    רהב חול   ספק ליודיע    השירותיםנותן  שמבטחו של    ל פעםבכ 12.12

ה  פי  סעיעל  לפי  שנערכו  "ביטו   1.1ף  ביטוחים  השירותיםחי  לעיל  בנספח  ",  נותן  האמור  לרבות 

  12.11ור בסעיף  ונה לרעה, כאמות מבוטל או משיעומד לה (  2נספח  )  השירותים  ותןניטוח  ורי באיש

השירותיםמתחייב  לעיל,   ה  נותן  אותו  את  מחלערוך  ולהדביטוח  לש  עריכת    חברה מציא  אישור 

 קודם, כאמור לעיל. לרעה של הביטוח הוי מועד הביטול או השינביטוח חדש, לפני 

לכל ביטוח  וניים וקודמים  שהינם רארש על פיו ייקבע כי  תנאי מפו  יכללוי  נותן השירותיםביטוחי   12.13

ידי ההנע ו/או  ותרים על כל דרימו  נותן השירותיםבטחי  וכי מ   חברהרך על  ענה ו/או תביעה  טשה 

שית הבדבר  ביטוחי  לרבוחברהוף  כא.  זכות  ו/או  טענה  כל  בסעיף  ת  הביטוח  ח ל  59מור   חוזה  וק 

 מבטחיה. וכלפי  חברהכלפי ה  "ביטוח כפל ענת "ולרבות כל ט  1981 –התשמ"א 

לגרוע מהא 12.14 ולהלמבלי  לעיל  כל טמצהי   רותיםנותן השין,  מור  לו  לא תהיה  כי  דרישה  ר,  ו/או  ענה 

תבי העו/או  כנגד  מטעם  חברהה  מהבאים  מי  לר  הסכםעם  בקשר    חברהה  ו/או  נזק  בגין  כוש  זה 
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של   השירותיםנ בבעלותו  השירות   ו/או  ותן  במתן  אותו  נשהמשמש  ואשר  ז   הסכםוא  ים  נותן  ה 

והוא    אם נערך ובין אם לאו(,ידו )בין    וש שנערך עלפי ביטוח הרכ   יפוי בגינו עלש לזכאי    םהשירותי

יות  לנזק  כל אחרזה מ  הסכםבקשר עם    חברהו/או מי מהבאים מטעם ה  ה חבראת ה  פוטר בזאת 

ההשת כאמור   בגין  על  )לרבות  המוטלת  העצמית  השירותיםתפות  מו או(.  נותן  כלם  בזה  י  סכם 

 .  בזדון לנזקאדם שגרם  תול לטוב הפטור כאמור לא יח 

זה )ביטוחי    12ת בסעיף  פוליסות המפורטואת דמי הביטוח בגין ה  תחייב לשלםמ  השירותים  נותן 12.15

שיידרש על ידי  אחר  (, וכל תשלום  2ח  נספ)  נותן השירותיםוחי  ( לרבות באישור ביטנותן השירותים

ב  להן  ולקמועד  חברת הביטוח בקשר  כולמלא  הפיים את  הוראות  ל כוליסות  ל  ומבלי  פגוע  לשונן, 

לשמבכלליות   הוראווהאמור,  על  הנר  והזהירות  הבטיחות  בפוליסות  ת  כל  כהביטוח,  כללות 

עם  ן השירותים בקשר  בתוקף במשך כל תקופת מת שקיימות ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה  

חריות  א ביטוח    אתכי    נותן השירותים, מתחייב  ממנו  זה. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע  סכםה

כ מקצועית   בתוקף  מתקיייחזיק  עוד  אחריול  פעילות   תומת  לכל  דין  פי  י  על  על  נעשתה  דו  אשר 

 זה, על נספחיו.  הסכםם עבקשר 

השירותים 12.16 ל   נותן  למתחייב  היוודע    חברההודיע  איעם  כל  על  עילה  למנהליו  להוות  העלול  רוע 

או  , אחריות כלפי צד שלת מקצועיתאחריו תביעה על פי ביטוח  ל ן מתחייב  בות מעבידים. כחישי 

, ככל  שירותיםה נותן  רס  נו נוגד את אינטבר איככל שהד  חברה עם השתף פעולה  ל  השירותים   נותן 

אש ביטוח  תביעת  מימוש  לשם  השיידרש  ל  חברהר  להגישה  מימותחליט  ו/או  זכויות  מבטחים  ש 

 . םנותן השירותיעל פי ביטוחי  חברהה

ו/או מי    החברפות את ה יהיה אחראי לש  נותן השירותים  ולהלן,  י לגרוע מהאמור לעילומבל   ו כן כמ 12.17

גין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי  ב  ופן מלא זה בא  הסכםר עם  בקש  חברהמהבאים מטעם ה 

מתנאי איזו מפוליסות הביטוח שלא בתום לב  אי קיום של תנאי  טוחי הנובע מהפרה ו/או  כיסוי בי

ת  האחריופוף לכך כי  ים על ידו, בכהעובדים המועסקמ או מי  /הליו וו/או מנ  רותיםנותן השי  ל ידיע

 י הדין.זה ו/או על פ סכם העל פי   םנותן השירותיעל או חובת השיפוי מוטלת  ו/

כי הפרה בתום לב ו/או אי קיום  ייקבע בפוליסות    לי לפגוע בכלליות האמורבנוסף לאמור לעיל ומב  12.18

מוגבל,  לרבות, אך לא  ,  תיםותן השירונ ידי  על  זו מפוליסות הביטוח  מתנאי אי  תנאי  בתום לב של  

הוד איחו איחור  ר במתן  ו/או  בתוםבהגשת תעה  שנעשו  י  ביעה  על  השירותיםי  דלב  מי    נותן  ו/או 

לא   בזכומטעמו,  היפגעו  מהבא   חברהיות  מי  הו/או  מטעם  עם  בק  חברהים  לקבלת    הסכםשר  זה 

 אלו.  שיפוי על פי ביטוחים 

  יםותן השירות נ, מתחייב  םנותן השירותי  ים תקופת ביטוח וממועד ת)שבעה( ימים    7  -מ    לא יאוחר 12.19

לעיל, בגין הארכת ביטוחי    12.2( כאמור בסעיף  2פח  נס ח )שור עריכת הביטו את אי  חברה להמציא ל

נותן  מתחייב לחזור ולהמציא את אישור ביטוחי    יםנותן השירות ספת,  פה נולתקו   ותן השירותיםנ

ים  יכת הביטוחו מחויב בערח וכל עוד הינ מדי תקופת ביטו נקובים,(, במועדים ה2נספח ) השירותים

 זה על נספחיו.   הסכםאמור בבהתאם ל

אמור, הינה  ( כ2נספח  )  תן השירותיםנוור ביטוחי  מצהיר כי ידוע לו שהמצאת איש  ותים ר נותן השי 12.20

לתח תנאי   ומקדים  השירותמתלה  מתן  להמשך  ו/או  וה ילת  מתהא    חברהים  למנוע  נותן  רשאית 

,  םנותן השירותיר ביטוחי  במקרה אישוותים כאמור  המשך מתן השיר את תחילת ו/או    שירותיםה

 המוסכם כנדרש.  דמצא במועכאמור, לא הו
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בעריכ 12.21 אין  כי  במפורש  בזה  ביטוחי  מוסכם  השירותיםת  בב,  נותן  ו/או  אי  המצאתם  ו/או  דיקתם 

טעמה  ו/או על מי מ  הרחבעל ה   להטיל אחריות כלשהי  ויים, כדישינב  ו/או   חברהבדיקתם, על ידי ה 

מאחריותו    רה כלשהיו/או לגרוע בצו  למוסכם ו/או כדי לצמצםבר התאמתם  ות אישור בדו/או להו 

כדי להטיל אחריות  ו/או פי כל דין   זה ו/או על הסכםעל פי    נותן השירותיםאו מהתחייבויותיו של /ו

 ה. טעמבאים ממי מהו/או על  חברהכלשהי על ה

מוב 12.22 ספק  הסר  הלמען  כי  המצאמהר  אי  או  הביטו צאת  מסמכי  אישת  לרבות  ביטוחי  ח  נותן  ור 

על    נותן השירותיםת  יל במועד, לא תפגע בהתחייבויוע ל  12.19    –ו  12.2סעיפים  כאמור ב  השירותים

 פחיו. זה, על נס  הסכםפי  -

כי  סות הביטוח )מסמעתקי פוליאו ה /ת( לבדוק את אישורי הביטוח ות )אך לא חייב רשאי  חברהה 12.23

כל שינוי  מתחייב לבצע    השירותיםנותן  עיל וכאמור ל  תיםנותן השירודי  שר יומצאו על יאביטוח(  ה

 (. יםנותן השירותזה )ביטוחי   12על מנת להתאימם להתחייבויותיו על פי סעיף  שון שיידראו תיק 

הביטוח )הפוליסות(  סמכי  ס למביח  ה חברמצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של ה  יםנותן השירות  12.24

אישוו וזכות ראת  הביטוח  את י  לבדוק  ואת  הפ   ו  הביוליסות  תיקונםאישורי  על  ולהורות    טוח 

א  לעיל,  מטיל כמפורט  ה  ה ינה  אחריו   חברהעל  וכל  חובה  כל  מטעמה  מי  על  לגבי  ו/או  שהיא  ת 

לגרוע  כדי    ן בה, ואי מור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי היעדרםהביטוח כאאישורי  הפוליסות ו 

 .פי כל דין  או עלזה ו/ הסכםעל פי  יםנותן השירות על  המוטלת מכל חובה שהיא

תהייה רשאית לעכב כל סכום לו הינו    חברהה  יכם בזה כ האמור לעיל, מוסבנוסף ומבלי לגרוע מ 12.25

  תיםנותן השירומהתמורה העומדת לזכות  (  שירותיםנותן הה )ביטוחי  ז   12ת על פי תנאי סעיף  זכאי

ההב עם  נשוא  קשר  כך    תנאיוב  זה  הסכםתקשרות  על  בכתב,  ספקלשהודיעה  ימי  7,  ם  )שבעה( 

 מראש. 

מלואם ויישוב התביעה בהתאם למוסכם  ב הביטוח    עם תשלום תגמוליכי    חברהם בזה על הוסכמ 12.26

ה י חברהעל  ל,  המעוכב    ספקושב  שנהסכום  הוצאות  לבניכוי  נג  חברהגרמו  עם )באם  בקשר  רמו( 

 כאמור הביטוח,  גמולי התביעה לת

במפ 12.27 בזה  לתשלום  ה כי    ורשמוסכם  והאחריות  הביטוח  העצדמי  עלהשתתפות  חלה  נותן    מית 

 .חברהאו על מי מהבאים מטעם ה/ ו חברהה ובכל מקרה לא עלבלבד,  השירותים

למלא אחר כל    נותן השירותיםב  זה לעיל, מתחיי  םהסכע מהאמור בכל מקום בבנוסף ומבלי לגרו 12.28

ומה,  ם, התקנות וכד ילכתי וכל הצוומ ריאות מלאומי, חוק ביטוח ב  וק לביטוחות הח הוראדרישות ו

לעיל, באופן שכל העובדים    ות האמורבלי לפגוע מכלליים הנ"ל, ובעיקר, אך מו לפי החוק שהותקנ 

לה שיועסקו באופן מקרי או  לרבות שליחיו וא   זה,  הסכםהשירותים נשוא  שיועסקו על ידו במתן  

 קים הנ"ל. ויות שעל פי הח ו לכל הזכזה, זכאים  הסכםופת  משך כל תקעת ובבכל זמני, יהיו 

ח אינה באה לגרוע  וקשר לביט( ב ותן השירותיםנזה )ביטוחי    13בסעיף  כל הוראה    הר בזאת, כימוב 12.29

ה  הוראות  של  של  בדבר    הסכםמכוחם  הבלעדית  השירותיםנותאחריותו  יגרמו  לנזקי   ן  באם  ם 

 ין. על פי הד ו/או זה הסכםכאמור בסעיפים אחרים ב 

הוראו 12.30 כי  סעיף  מובהר,  זההשירותים  נותן )ביטוחי    13ת  מעיקרי  (  וה הסכםה  הנן  מהווה  ,  פרתן 

 . הסכםת של ה הפרה יסודי 

ל פי  וחים אשר התחייב לבצע ע את הביט   נותן השירותיםקיים ו/או לא האריך    לא  וביצע ו/א לא   12.31

  זה או על פי  הסכםי ויותיה לפ ע בזכ רשאית, מבלי לפגו  חברה ואם או בחלקם, תהא ה זה במל הסכם
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לע המג כדין,  תשלום  כל  לב  ממנה  ב   .זה  הסכםלפי    ספקיע  ה זמוסכם  על  הצג  חברה ה  עם  ת  כי 

  נותן השירותים י  י הביטוח( לרבות נספח אישור ביטוחהביטוח )מסמכ   מפוליסותהעתקים בתוקף  

לנדרש  2נספח  ) בהתאם  ה(,  פי  ה  הסכם על  על  לחברהולמוסכם  ישולם  המעוכב,הסכו  ספק,    ם 

 כאמור. 

 

 וד עניינים  והיעדר ניג ידעמ סודיות, אבטחת .7

  3נספח  ולחתום בעניין זה על    עניינים  ניגוד  עדרוהי ע  מיד טחת  סודיות, אב  ר עלייב לשמותח מ  השירותים  נותן

 הסכם זה.רד מפלתי נ ווה חלק במהה
 

 רוחני קניין  .8

אחרת זכות  וכל  והבעלות  היוצרים  זכויות  ו  כל  פיתוח,קשורה,  כל  זה  וכעיון ר  בכלל  מסמך  תכנית,    "ב, יו, 

ל תוצר  אליו, ובכאו בקשר  שירותמסגרת הב השירותים  נותן  על ידי חועו ו/או פותבוצוצרו, נכתבו, נ  תוכננו,ש

ידי   על  לחברה  השירותינשיסופק  ולבמה  םותן  עקב  /ך  הסכאו  מחויבויות  ביצוע  כל  וקיום  זה  נותן  ם 

כל  תהיינה לספק    ולאואין  בד  בל  רהחבשייכים, בכל עת, ל  , שייכים ויהיואליו  ו/או בקשרעל פיו    השירותים

 ר אליהם.  בקש  ינם ו/אובגן זכויות שה
 

 סודיות  .9

י  ר,יעבידיות מלאה ולא  שמור על סולמתחייב    השירותים  נותן .9.1   כלשהו '  פיץ לצד גאו י /גלה וישתמש, 

הסכם זה לתועלת    במסגרת ולמטרת ביצועפין, אלא  לחברה, בין במישרין ובין בעקימידע סודי הנוגע  

מסמך  ץ ו/או  כל חפברה  החרדי  וציא ממשלהלא    שירותים נותן הכן מתחייב  בלבד.    ו ובתולט ה  החבר

חומ  ו/או מוצר  סודי שיו/או  מידע  ו/או  לידיו ר  ידו    ת כאלה שהוכנו עללרבו  , ם זההסכבמסגרת    גיע 

לחברה    במהלך תכניותיו  עסקילבקשר  או  /ולהם  ו/או בקשר  מתן השירותים  של החברה,  ו/או    לא ו 

במידע  לא  ותש להרו  ו/א ק  עתי לה לבצע  שכפולחרים  צ,  הסודי  ו/,  ילוםהעתקה,  צ תדפיס,  כל  ורת  או 

יות כאמור תחול  לסוד  ייבותההתח  בלבד.  תים לחברהמתן השירו רת ולצרכי  אלא במסג  עתקה אחרתה

תקופת  ב ללא  משך  לאחריה  ואף  ההתהההסכם  זמן.  לאגבלת  שהוא    חייבות  מידע  על  נחלת  תחול 

  כם זה.הכלל עקב הפרת הס להיות נחלת פך ה  הכלל, ובלבד שלא

ו  החברה ו/אבמהלך התקשרותו עם    , השירותיםנותן  ידי  ה על  או נעש/ ב שהוכן וו"וכי  , מסמך מרחו כל   .9.2

ולספק  החברה  הבלעדי של    ו הוא רכושו,  ו/או תכניותי   וקי עסם החברה,  קשר עאו ב/ותים  מתן השירו

ותו  רש, המצויים בכים, ציוד וכיו"בל חומר, מסמל כע  כל זכות עיכבוןת, על  והוא מוותר בזא  ,תהאלא  

   .לחברה יכיםוהשי

 

 ההסכם  מחאתה .10

  או להמחות/נו רשאי להעביר ואי םין השירותנות .בעצמו התחייבויותיוב לבצע את כל מתחיי  תיםותן השירונ

  הנובעות   יותהזכו  ההתחייבויות ו/או  ,ם ו/או כל חלק ממנו, את ההסכבעקיפין אוו/או להסב לאחר, במישרין  

 ממנו. 
 

 שונות .11

ו ממנה גזירה  ולא ילמד  דיםווה תקם, לא תה מקרים או בסדרת  מסויה במקרה  ז  ייה מתנאי הסכםסט .11.1

לכל מקר בעתידשווה  השת  .ה אחר  א שמלא  בזכות מהזכויות  מלהשתמש    ה ו השתה,  צד מהצדדים, 

לו ה-על  המוקנות  בפי  זה,  בסדרתסכם  או  מסוים  ב  מקרה  יראו  לא  וימקרים,  זכות   תורכך    על 

 מזכויותיו. 

  לכל משא כל תוקף    היה י ולא    למושאו,  ביחסבין הצדדים  יים  ים המשפטחסזה ממצה את הי  הסכם .11.2
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ן  תקיימו, אם בכלל, בין בכתב ובי , אשר ניתנו או הכמהסהיבות או  הבנה, התחי   ומתן, הבטחה, מצג,

פה במבעל  בין  ובין,  לכרית  פורש  עובר  זה.במשתמע,  הסכם  יהי  ת  תוקלא  ל ה  שינויף  בהוראות    כל 

 ו. ים לידי כל הצדדעל   תב ונחתםבכ , אלא אם נערך הסכם זה

כשייקב  במקרה .11.3 אע  הוראה  זה  י  הסכם  מהוראות  הוראות  נו  לוניתנת/ניתאינה/אינן  או  ת  אכיפה 

תקפותן  או לפגוע בחוקיותן, י להשפיע א בכך כדינן חסרת/חסרות תוקף מטעם כלשהו, לא יהשהינה/ה

  פה או ניתנת ה תקאם בהורא ותראה תוחלף או תובמקרה כזה ההו  םאות ההסכהורשאר    ואכיפתן של

 אפשרית. חבה ביותר ההוראות הסכם זה, בצורה הר  מיצוי של פשרפן שיא יפה, באולאכ

ד  צד אח  לח על ידיודעה שתשסכם זה הן כמפורט במבוא להסכם זה. כל הת הצדדים לצרכי הובותכ .11.4

  אר רשוםדומעת המשלוח בת  שעו  72כעבור  עדה  יהגיעה ל לו  ב כאיהכתובות שלעיל תחשלמשנהו לפי  

 יה.בפקסימיל  לוחמעת מש ביד או  סירהשעות מעת מ 4או 

 : החתוםולראיה באו הצדדים על 
 

 בע"מ   2010אביבים   מי
 

 

 : ___________________________ באמצעות 

 ____________ _________ _______ תפקיד :

 השירותיםנותן                                   
            

 

 ___ ___________ ____________ _  באמצעות :

 __________ __________________ תפקיד : 
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 כם()יצורף להס בועיםים קרתים במחישירו תעריף  -להסכם 1 ספחנ

 

 ________  מיום   __________להסכם מס' 

 

  משוקללים ויהי לא והם  מחיר הצעת ינםבג  להגיש אין אשר קבועים םבמחירי  שירותים ודותא פירוט  ןלהל

  :ההצעה תגרבמס
 

 

o פועל,  ב  ל השירות שבוצע סי שותן השירות מחירו היחולם לנרות בחלק מחודש עבודה, יש השיוע  ר ביצבוע
ב יחושב  הבאשר  חלואופן   : לחודש  א  מחיר  הקבקת  בכעבודה  בתעריף  השעוע  והכפלת  מות  שבוצעה  ות 

 דש. ושירות בפועל באותו חה במספר השעות בהם בוצע ההתוצא

 
o  כי  ים לחברה ו/או יסתבר  ירות היקף המשרה לפיה יסופקו הש   תנהשיות  התקשרפת הקומהלך תבבמידה ו

דוס הרכב  כלי  התעבורה,יווג  תקנת  להוראות  בהתאם  שונה  משרה  היקף  הסכו  רש  לנותן  אזי  שישולם  ם 
לאופן  השיר בהתאם  יתעדכן  בהסכםות  שיקבע  המחיר   : הבא  השיר  החישוב  נותן  בכמעם  יחולק  ת  וות 

 די תקנת התעבורה.  על יכמות השעות העדכנית שתיקבע ל בפכ ויועות(  ש 128) וכחית נהשעות ה 
 

o ש כפי  כלהתשלום  את  בתוכו  ומכיל  סופי  הינו  בהסכם  בתעריף  עבהעלויות    יקבע  והעקיפות  ור  הישירות 
נס כולל  עבודה,    יעות,השירות  חחניות,  שעות  א נ  כםטלפון  )כולל  וגיש יייד  ציוד,כ"א  למייל(,ה  נטרנט   ,  

, העתקה, סריקה,  מכיםסרבות צילום והדפסת מה לות, הגעה לפגישות במשרדי החברדוח   תשהג  ים,חומר
 . לם כל תמורה נוספת, ומעבר אליו לא תשו שיים וכו'קיום התייעצויות ופגישות עם החברה או צדדים שלי

 
o רת קיזוז  תמום  עתידיפארק  ב  מי אביביםיפי החנייה של  א יוכל לקבל את תערן הו מעוניי  ל שהספק יהיהככ

 מהתשלום החודשי לאחר סיכום מול החברה. 

 

 

 

 

 ם. מההסכ חלק בלתי נפרדוה מהו זהנספח  

 

 : חתוםל הדדים ע ולראיה באו הצ

 

 

 

                        __ ________ ________                                       __________________ _____ 

                                                       תן השירותים נו                                                       מ"ע ב 2010   ביםמי אבי                         
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  תים תן השירונוטוחי יאישור ב  -להסכם  2פח נס

 _ _________________  תאריך הנפקת האישור  ם ביטוחים ישור קיוא

וליסה ל תנאי הפאישור זה אינו כולל את כמידע המפורט ב. ה בהתאם למידע המפורט בה שנה פוליסת ביטוח בתוקף, טח י כתא לכך שלמבואסמיטוח זה מהווה אישור ב
ו  שב טוח למעט במקרה וליסת הביפבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בשור זה לן התנאים שמפורטים באיית, במקרה של סתירה ביחד עם זא. וחריגיה 

 מיטיב עם מבקש האישור. זה  תנאי באישור 
 ש האישור מעמד מבק עסקה י האופ מבוטחה בקש האישורמ

שלבי  פומבי דו מכרז  ☒ שם שם
לקבלת   409/21מס' 

רותי קצין בטיחות  שי
 עבורהבת

 
 

 יוב.תאגיד מים וב ☒

 חברה עירונית. ☒
 

  בע"מ 2010אביבים  מי 

 ____ _______. _ת.ז./ח.פ . ____________ פת.ז./ח. 
 121דבורה הנביאה 

 אביב תל 
 

 טוח סוג הבי
או   פי גבולות אחריותחלוקה ל 

 ביטוח  סכומי

תאריך   יסה פר הפולמס
 תחילה 

ך  תארי
 סיום

ות/  האחרי גבול
 חוסכום ביט

 כיסויים נוספים בתוקף

 י בהתאם לנספח ג' יש לציין קוד כיסו מטבע  סכום 

  לישי ש צד
 __________ 

 
_____ __ 

 
 _______ 

1,000,000 
קרה למ

ולתקופת 
 ח. הביטו

 

 ת. אחריות צולב – 302 ₪.
 ם וקבלניקבלני –' ד גבת צהרח – 307

 משנה.          
 ל. המל"  לתביעותסוי כי – 315
 נוסף בגין מעשי ו/או מבוטח – 321

 מבקש האישור. –ח המבוט מחדלי          
 מוגדר כצד שלישי. ר מבקש האישו – 322
 וניות. ראש – 328
 דש האישור ייחשב כצרכוש מבק – 329

 שלישי.          
  מעבידים חבות

________ __ 
 

 _______ 
 

 _______ 
6,000,000 

 בע לתו
20,000,000 

 לתקופת
 הביטוח

.₪ 
 

.₪ 

 מבקש ויתור על תחלוף לטובת – 309
 האישור.          

 היה וייחשב –מבוטח נוסף  – 319
 טח.בדי המבומעושל מי  כמעבידם          

 ת. ראשוניו – 328
 אחריות מקצועית

 
 

 רטרואקטיבית 
 

___ ______ 

 
________ __ 

 
 _______ 

 
 _______ 

2,000,000 
ה למקר

ולתקופת 
 הביטוח. 

 
 
 

 ים.אובדן מסמכ – 301 ₪.
 הוצאת לשון הרע. שמצה ודיבה ה – 303
 קשויתור על תחלוף לטובת מב – 309
 האישור.           

 ו/אוף בגין מעשי נוסח מבוט – 321
 אישור.מבקש ה –המבוטח  מחדלי          

 דים. ה ואי יושר עוברממ – 325
 ת.פגיעה בפרטיו – 326
 וח..קב מקרה ביטוב/שיהוי עעיכ – 327
 . ראשוניות – 328
 . חודשים(  6לוי )תקופת גי – 322

 

 ח ג'(: את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספר, יש לציין ישוהאוזה בין המבוטח למבקש בחרטים  מפו )בכפוף, לשירותים ה פירוט השירותים
 חות ממוני ויועצי בטי( 047)

 הפוליסה   ביטול/שינוי
אחר משלוח ל ים( יום)שלוש 30ף אלא לתוק א ייכנסל ביטוח,הת ופוליסזה מאי שלבתקופת הביטוח  ולביט  אושור יעת מבקש האלרשינוי 

 ו הביטול.בדבר השינוי א שורלמבקש האידואר רשום תב בבכהודעה 
 מהדורת הפוליסה

חחברת הביטו   הערות __________  ביט מהדורה   __________  

 חתימת האישור
 המבטח:
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 _ _________________  ישור תאריך הנפקת הא וחים ם ביטור קיואיש

וליסה ל תנאי הפמידע המפורט באישור זה אינו כולל את כמפורט בה. ה ע ה בהתאם למידביטוח בתוקף, שנה פוליסת טח י יטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבואישור ב
טוח למעט במקרה שבו  פוליסת הביסת הביטוח יגבר האמור בתנאים הקבועים בפוליבין ה ר זה לן התנאים שמפורטים באישוזאת, במקרה של סתירה בייחד עם וחריגיה. 

 קש האישור. מיטיב עם מבזה  תנאי באישור 
 מעמד מבקש האישור  עסקה אופי ה בוטחמה בקש האישורמ

שלבי  פומבי דו מכרז  ☒ שם שם
לקבלת   409/21ס' מ

שירותי קצין בטיחות  
 בתעבורה
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 ____ ___ת.ז./ח.פ. _____ פ. ____________ ת.ז./ח. 
 121דבורה הנביאה 

 אביב תל 
 

 
 ח טויסוג הב

חלוקה לפי גבולות אחריות או  
 ביטוח  סכומי

תאריך   יסה פר הפולמס
 ילה תח

תאריך  
 סיום

ות/  בול האחריג
 וחסכום ביט

 כיסויים נוספים בתוקף

 י בהתאם לנספח ג' סויש לציין קוד כי טבע מ סכום 

  שלישי  צד
 __________ 

 
_____ __ 

 
 _______ 

1,000,000 
קרה למ
תקופת ול

 ח. הביטו
 

 ריות צולבת. אח – 302 ₪.
 ם וקבלניקבלני –' בת צד גהרח – 307

 משנה.          
 ל. עות המל" לתביכיסוי  – 315
 מבוטח נוסף בגין מעשי ו/או – 321

 ישור.מבקש הא –ח המבוט לימחד          
 ר מוגדר כצד שלישי. מבקש האישו – 322
 ראשוניות.  – 328
 דור ייחשב כצש האישרכוש מבק – 329

 שי.שלי          
  מעבידים חבות

________ __ 
 

 _______ 
 

 _______ 
6,000,000 

 ע בלתו
20,000,000 

ופת לתק
 הביטוח

.₪ 
 

.₪ 

 מבקשויתור על תחלוף לטובת  – 309
 האישור.          

 היה וייחשב –בוטח נוסף מ – 319
 טח.של מי מעובדי המבו כמעבידם          

 ת. ראשוניו – 328
 אחריות מקצועית

 
 

 יבית אקטרטרו
 

__ _______ 

 
______ ____ 

 
 _______ 

 
 _______ 

2,000,000 
ה למקר

ולתקופת 
 הביטוח. 

 
 
 

 אובדן מסמכים. – 301 ₪.
 רע. וצאת לשון השמצה והדיבה ה – 303
 קשתחלוף לטובת מבויתור על  – 309
 האישור.           

 ו/אוח נוסף בגין מעשי מבוט – 321
 .שוראימבקש ה –המבוטח  מחדלי          

 ה ואי יושר עובדים. מרמ – 325
 ת.פגיעה בפרטיו – 326
 ביטוח..שיהוי עקב מקרה  /וב עיכ – 327
 ראשוניות.  – 328
 . חודשים(  6לוי )תקופת גי – 322

 

 : ג'(ח מתאים כפי המצוין בנספאת קוד השירות ה האישור, יש לציין בחוזה בין המבוטח למבקש רטים  מפו וף, לשירותים ה)בכפ פירוט השירותים
 ( ממוני ויועצי בטיחות 047)

 הפוליסה   ביטול/שינוי
אחר משלוח ל יום ים()שלוש 30ף אלא וקלת א ייכנסל ביטוח,הת ופוליסזה מאישל בתקופת הביטוח  ביטול  אושור מבקש האי עתלרשינוי 

 ו הביטול.למבקש האישור בדבר השינוי אדואר רשום בכתב בהודעה 
 דורת הפוליסהמה

חוחברת הביט   הערות __________  ביט מהדורה   __________  

 חתימת האישור
 המבטח:

 

 להסכם  3ספח נ
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 לכבוד      

 "( החברההלן: ")ל מבע"  2010מי אביבים   חברת

        נ.,          .ג.א

 ם ענייני יעדר ניגודהבות לסודיות, אבטחת מידע והתחיינספח 
 ___ _______ יך:תאר

תשתיות מים ביוב וניקוז  או  מתקניי ו/במיפוי  ו  רותי מדידהשירות של  שי  ק אני ______________, המעני

 כדלקמן.  חייבהיר ומתמצ  ר תל אביב יפויבע

ל .1 הגרמסבש  י ידוע  עם  ההתקשרות  ו/או  ה  חבר ת  יתכבהסכם  אחרת,  דרך  לידיעתבכל  ויגיעו  ו/או    י ן 

טפסים,    , דו"חות,טית נ, לרבות: חומר מודפס, מדיה מג חברהים ל קשור ע הידו/או מ  , חומריםיתולרש

שרטוונתמ תכניות,  כתות,  שמות,  נהלים,  המלצות,  פרווטים,  הסכמים,  פס טוקוליםבות,  פרטי  ,  "ד, 

ו/ שירותיםנ  אומועסקים  כל או  ו/  ותני  וכן  ל  קבלנים  בקשר  אחר  להלן:  רה  חבדבר  יקראו  אלה  )כל 

 "(.  דעימ"

ביפעול  מתחייב  אני .2 למתחייב  ל  בהתאם  למידע  דין,  פי-על חס  הג לרב   כל  חוק  הפרטיותות    אני .  נת 

 גנת הפרטיות. הלידיעת עובדי את דרישות חוק  מתחייב להביא

ורק לצרכים שלשלמיד ל בקשר  פעא .3 ולא  ה  מםע אך  שהגיע אלי בדרך  שימוש במידע    עשהאועבר אלי, 

 . להלן 10פוף להוראות סעיף  בכ אשהיה  מכל סיב צד שלישי  לעביר את המידע לכארת, ולא אח

ס א .4 על  מוחלטת  דיוושמור  למידעת  לידיעתא,  ביחס  רק  זקוקים  עבירו  תפקידם  שבתוקף  לו    עובדים 

כל פרסום  מנע  אוכן    זה   סמךבמ ודיות כמפורט  ס  רת די על התחייבות לשמיעוב  ם את כל חתיא בעבודתם,  

 הוא.  לכל גורם שו וי של המידע בכל דרך שהיא ו/או גיל 

ידי  שכל אחד מהעובדים  לכך  וג  דאל .5 על  יתחייב בכתב,  ידך כלשהי למגישה בדר  לו  השתהישיועסקו  ע 

למידע  ק הגישה  אפשרות  למתן  סודיכודם  להגנת  המידאמור,  בתות  ז ע  בסעיף  כמפורט    י נ א  ה.נאים 

תנא  כי  ממסכים  ע י  להעמדת  לרשותוקדם  כלשהו  עלה תהיה  חברה  ה  ובד  לחתום  נוסח    סכמתו 

אין  .  זהלמסמך   א'  צ"ב כנספח המ  "גורמים חיצוניים  -  180-007"  א' בנוהל  נספחכף  ורהמצבות  התחיי

 החברה.  לפיכי ת ואחריו יי מהתחייבויותתי ואבד על מסמך כאמור כדי לפטור בהחתמת העו

 . וט כאמור לעילנק אהאמצעים ש רוטפי לפי בקשתה,, רהחבל  מציאלה .6

 ם, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת. צילוה, תקפול, העע במידע שכצרשה לאחרים לבאעתיק ולא א לא .7

הגעתו של    נדרשים לשם מניעת אובדנו ו/אול אמצעי האבטחה הבכנקוט  אדע ו דה על המיהקפבשמור  א .8

 ים.  ידי אחרהמידע ל

ו/או    החברהענייני  ד כל מידע הנוגע ל שמיאשיידרש,    עת  הצדדים ו/או בכלן  בילאחר תום ההתקשרות   .9

 יהם. מבנ המוקדם -רות ו/או מקבלת דרישה מתאימה  התקשם התויום מ  14תוך  חברה לעבירו  א

 : רשאי לגלות ולהשתמש במידע אשראהיה , מוסכם כי ילת האמור לעלמרו .10

גילו מצידי    תיוסוד   הפרת  ללא  הכלל  תנחל  בגדר  ותלהי  הפך  או  הינו 10.1 כאמור אשר י מלמעט    ידע 

 . ותרי  ו מוסמךלל לאמין אכהופך מידע אשר הפך לנחלת הבעצם גילויו הוא  

על פי חוק לדרוש  ת  רשות מוסמכמוסמך או  פט  שדע שמסר לבית המשפט על פי דרישת בית ממי 10.2

  תינתן ו  רשהמידע המינימלי הנד  ן רקיינת  ר,הגילוי נעשה כאמו  מידע, ובמידה הנדרשת בלבד. אם

ג  נאותה להשי הזדמנות  לחברה ל מנת לאפשר  ע מידע האמור נמסר בכתב על כך שהעה הודלחברה  

 ילוי. ת הגע אונצו המ

כל זכות או רשות    יל   עצמה, כדי להעניק  החברה  ידי-לע חברה  ת הודוא אין בעצם גילוי המידע  ברור לי ש .11

 דע. בעלת המיחברה ה  ותהידיות זו כדי לגרוע מת סור בהצהרזה ואין כל האמו  עלגבי מיד

 : כי ייבתחמ הנני  החברהתקני מבתבצעו יההסכם כאמור  פי  -לפיע-לען השירותים בכל מקרה שמת  .12
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לת   העובדים 12.1 או  המידע  למאגרי  יכנסו  שכניולא  מחשב  דרושוות  ולת  אינן  השירות  א  לביצוע 

 ירות. מישרין לביצוע הש ביעתיקו כל מידע שאינו דרוש 

ורק  ובדיםהעי  כ 12.2 אך  על  תוב  ישתמשו  שנרכשו  ולאחר  ירפי  כנות  בתכנ וששיון  שאין  ה  וידאו 

 וירוסים. 

 ך וללא הרשאה. צור ללא  ההחבר נישוטטו במתקילא העובדים כי  12.3

 . דעי אבטחת מילגב  החברה ות איצייתו להור  העובדיםכי  12.4

להעמתחייב   .13 חישלא  שירותים  ונותני  עובדים  בעצסיק  בעבירות מחשב,    שורהבירה הקוניים שהורשעו 

ידע  לו  ית באחד הנושאים האמוריםת נגדם חקירה פלילמה, או שמתנהלמר  ריצה, הונאה, אופ  ה, גניב

מקרה  ל  ום ו/או בכם כתב איש בדיווגש ו/או צפוי להיות מוגש כנגד מי מהעבו ה רה  מקרה בכל  את החב

דעתה, להחליף את    יקול, לפי ש תהא רשאית להורות  ם הורשע בעבירת פלילית. החברה שמי מהעובדי

 בעובד אחר.ד ובהע

הנ   שיש או שתהיה בדים  העוכל  על  כי    יל  ידוע .14 עיבוד  גישה למערכת    ייב תח, להברההח  ונים של תלהם 

כפי  ברה  הח  וך שמירת נהלי ת  על פעילות   ל ולהקפידלעי   6כאמור בסעיף  ב בעניין שמירת הסודיות  בכת

 שישונו מעת לעת. 

על חש   מאשר .15 לבצע  בדלחברה  במהלךיקה  בוני  לוודא,  מנת  בחברהבתו  על  עבודתי  לה  בא  ום  נגרמו  ם 

 י מטעמי.קים על ידי ו/או מנז

 חברה. במתן השירות חר סיום ם לאף גוקשאר בת ילצמיתות ות  זו הינה התחייבות .16

את    תשבמסמך זה  ומתחייב בזה לשפו  פרת התחייבויותיימהרה כתוצאה  שיגרם לחב זק  נאחראי לכל   .17

 פרה. הה מ  סד שיגרמו לה כתוצאהו הפ הוצאה אעל כל   החברה

 .  החברד עניינים עם הא לפעול בניגושל מתחייב  אני .18

עלול להימצא    אניעל כל מקרה בו    חברהב  כש והתקשרויותרלקת  מנהל מח ל  תי מתחייב לדווח מיידאני   .19

 . ופים אחריםגלבין עבודה עם  חברה ה/השירות בשות לביצוע העבוד יים בין הדרניגוד עניינ למצב שב

  ין לב  קשרות עם החברההשירות בהת  רישותד  בין  עניינים  דגוני  של  במצב  נמצא  ניאינ  כי  ,מצהיר  הנני .20

 .חברהל בעקיפין ו א/ו  ריןבמיש שוריםהק  אחרים גופים עם  עבודה

   ניגוד   להיווצר  לעלו  שבגינם  לחברה   עקיפה   או   הישיר  זיקה  ליעב   חותלקו  רשימת  של  פירוט  להלן .21

 עניינים: 

 _______________ _______________________________________ _______________ ____

________________________________________________________________________ _

_ _______ ___________________________________________________________ _ _____

 _________ 

 

לי קשר אישי .22 כי אין  ישירקשר עסקאו     קשר משפחתי   ,אני מצהיר,  עקיף, עם מי מח  י,  ועדת  י  בר או 

 ברה.  עם מי מהנהלת הח המכרזים,

זוג, הורה  -י"  קשר משפחת בסעיף זה: " ו, בן,  בן  זוגבת  גיסה, דוד,  אח או    ם,בני  גיס,  וילדיהם,  אחות 

או  על שולחני    ךורג או מאומץ, או אדם אחר הסמואו נכדה, לרבות ח  , כלה, נכדם, חמות, חתןחודה,  ד

 .  חנועל שול ני סמוךשא

 

יש   אך נים,עניי יגוד נ  מהוות אינן צמן,אישי, כשלע או עימקצו רקע על תרויכה  כי יובהר, .23

 :ייניםענ ניגוד וצרו להי לעלו שבגינו  עסקי  או אישי קשר של פירוט  ןהלל זה.  חבנספ עליהן לדווח 
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 ____ _________________________________________________________ _____ ______

_ _______ __________________ ____ _____________ ________________ _____________

____ __________________________ ______ _____________ _______ ________________

 ____________ 

עקיף שיגרם    בגין כל נזק ישיר ו/או  החברהת  א  אפצהחלק ממנה,    יבות זו אופר התחי אבו    הל מקרבכ .24

וזאת    10,000  שלבפיצוי מוסכם בסך    מההפרה   כתוצאה   לחברה  לגרוע מכל ס₪  ו/או תרופה  מבלי  עד 

 ין. על פי כל דחברה  ה  מדו לזכותשיע

 

 

 

 

 תום : ו על החאנראייה בול

  :נותן השירות מטעם המוסמכים

 _____________   : חתימה_________ _: _תפקיד_ ____________ :שם (1

 

 : _____________ ימהחת  ___________: קידתפ________  _:____שם(  2 

 

 

______________ _____ 
 : השירותים נותןחותמת  
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 ( יעדר ניגוד ענייניםדע והבטחת מייות, אהתחייבות לסודהסכם ) ל 2 ספח' לנפח אנס
 

 ם  מי אביבי  - למאגרי מידע  הצהרת סודיות

 

 פרטים אישיים 

 

  נגלית שם פרטי בא  פרטי םש

  נגלית בא משפחהשם   פחה שם מש

    קהלמח  ת.ז.

  ( IT) שם משתמש  דקיתפ

  ( ITוש  )לשימ  מייל-אי

 

 

 הצהרת סודיות

כי א, מתחי מטה  תום, החאני בזאת,  עיב  כל  ל סודיו שמור  וכל המידע שיגיעו אלי במסגת  עבודתי  רהנתונים  ת 

עי  צ, בין באמבתין בכ, בפה-עלן בע, בינתון וכל מיד  בים" ולא אמסור כליאו עבור "מי אב  "בים"מי אבי  ברתבח

מנהל מאגר  בכתב מ יתר  ל השאקב אחר  גורם בלתי מורשה, אלא ל  אחרת לשוםל צורה  ין בכאופטי, וב  וא   נטימג

 דע. המי

"מי    אביבים" או עבור  "מיתפקידי ב וע  שלא לשם ביצ  לעשות שימוש בנתונים ו/או במידע לא  ב/ת שי מתחייאנ

 אביבים". 

שלא  אני   להוש   שותי, בר  לשמור מתחייב/ת  כים ביבא"מי    מ יא  צולא  מקור  מל  "  העסמך,  אלי  או  שהגיע  תק 

 גרת עבודתי. במס

כן ו/אולצל  שלא ייב  מתח  אני  , כמו  ו/או    ם  ו/או  נייד  במכשיר  לשמור  להקליט  נייד  התקן  ו/או  במצלמה  ו/או 

מימב אחר  ה/דעכשיר  אביבים"ענוג נתונים  ל"מי  צילומים  ,ים  היתר  הקלבין  תמונות,  על  מיד טות,  ,  חות  לקוע 

 . "בכיו רה ובחה

לצמזת  יבוחי הת הינה  גם  יתות  ו  בתוקף  סיום  ותישאר  " או    ים"אביב"מי  בחברת    תפקידילאחר  מי  עבור 

 . אביבים"

לפי הד  לגרועגוע או  בלי לפמ לכם  וסעד העומדים  זכות  זו אייב ן, הפרת התחי מכל  כותי    חלק ממנה, תזכה   לו 

 . להנחיית החוק  אתכם בפיצוי בהתאם

 

 ה ימחת ה ם משפחוש יטשם פר מה החתי ריךתא

 

 

  

 

 
 
 
 

 


