
 

 

 

 

 A5/2016פומבי מס' מסגרת מכרז 

 

 

 

 

הזמנה להציע הצעות למתן 
 מעבדה ואנליזת חומריםשירותי 
חברה לשירותי איכות עבור ה

 הסביבה 

 

 

 

 

 

 

 2016 יולי



 
 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.

 

 

2 

 תוכן עניינים

 A5/2016הזמנה להציע הצעות מס' 

 הזמנה להציע הצעות - א'מסמך 
 

 ובדיקת תנאי סף מציעפרטי ה – (1מסמך א)
  אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה – (2מסמך א)
 הכנסות מחזורעל  הצהרת המציע - (3מסמך א)
 אישור רו"ח על מחזור כספי - (4מסמך א)
 ציבורייםקיום תנאים לפי חוק עסקאות עם גופים תצהיר בדבר  - (5מסמך א)
 תצהיר בדבר קיום דיני עבודה  – (6מסמך א)
 תצהיר בדבר היעדר הרשעה פלילית – (7מסמך א)
 נוסח ערבות בנקאית – (8מסמך א)
 מציעהצהרת ה - (9מסמך א)

  
   

 
 מחירטפסי ניקוד איכות ו–' במסמך 

  
 טופס ניקוד איכות – 1ב'מסמך 
  מחיריםטופס  – 2ב'מסמך 

 
 

  ההתקשרות הסכם -' מסמך ג
 

  מפרט שירותי מעבדה - נספח א'
 רשימת כלי דגימה - 1נספח א'
 במכרז  מסמכי הצעת הספק - נספח ב'

 נספח ביטוח  - 'גנספח 
 אישור על עריכת ביטוחים - 1נספח ג'

 התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים - 'דנספח 

 

  



 
 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.

 

 

3 

 

 

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
 עבור מכרז מסגרת הזמנה להציע הצעות

 מעבדה ואנליזת חומריםשירותי למתן 

 כללי .1

מעבדה שירותי "( מזמינה בזה הצעות למתן החברה)להלן: " בע"מ החברה לשירותי איכות הסביבה .1.1
על פי התנאים המפורטים , ("המעבדהשירותי או " "השירותים" )להלן: ואנליזת חומרים לחברה

.במסמכי המכרז להלן

 להלן טבלת ריכוז מועדים רלוונטיים במכרז: .1.2

 מועד פעילות

 11.7.2016 מועד פרסום המכרז

 25.7.2016 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים 

 1.8.2016 מועד פרסום השאלות והתשובות

 8.8.2016 המועד האחרון להגשת הצעות

 1.1.2017 תוקף ערבות המציע

 

במקרה של אי התאמה בין התאריכים שצוינו לעיל לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף המכרז, **
 קובעים התאריכים בטבלה זו.

לשנות כל אחד מן המועדים המנויים לעיל בהודעה שתפורסם  את הזכות הלעצמ תשומר החברה .1.3
, ולא תימסר למציעים פוטנציאליים שרכשו את מסמכי המכרזחברה ו/או ההאינטרנט של באתר 

 .כל טענה או דרישה בקשר לכך מציעיםתהא למי מה

 
 עיקרי ההתקשרות .2

הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק במקרים להלן הפרטים המובאים בסעיף זה 
אחרת כאמור  תהתייחסויתה י. ההמכרזאשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי 

 . המפורטת, תחייב ההוראה האחרת המכרזבאיזה ממסמכי 

)כל  לה שירותי מעבדה ואנליזת חומרים ואשר יספקגופים  (3שלושה ) ינת להתקשר עםיהחברה מעונ .2.1
רשימת הבדיקות הנדרשות לביצוע על ידי הזוכה  ."(הזוכים", וביחד "הזוכה" אחד מהם להלן:

  . 1מסמך ב'במפורטים  בדיקההנדרשת עבור כל , לרבות חומרי המטרה ושיטת הייחוס במכרז

מסמך לרבות  ,בכל התנאים הנדרשים בהתאם למסמכי המכרזיעמוד הזוכה  בביצוע שירותי המעבדה .2.2

מכרז מס' 
A5/2016 
 מסמך א'

 הזמנה להציע הצעות
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"(. הסכם ההתקשרות" או "ההסכם"להלן: ( על נספחיו )'מסמך גתנאי הסכם ההתקשרות )וב ב'
יידרש לקיים במהלך תקופת ההתקשרות רישיונות והיתרים תקפים כמפורט בכלל זאת הזוכה 

ידאג להארכת הרישיונות וההיתרים הוא ו, במסמכי המכרז, בהסכם ההתקשרות וכנדרש על פי כל דין
הנדרשים לשם מילוי התחייבויותיו בהתאם לתנאי המכרז ו/או מכוח החוק כך שיהיו בתוקף עד מועד 

 סיום ההתקשרות. 

שעות ממועד הזמנת החברה, ולספק לחברה את תוצאות  12זוכה יהיה לאסוף את הדגימה תוך על ה .2.3
ימים ממועד ההזמנה. למרות האמור, בהזמנה של בדיקות דחופות יאסוף הזוכה את  10הבדיקה תוך 
 שעות ממועד ההזמנה. 48שעות ממועד ההזמנה ויספק את תוצאות הבדיקה תוך  3הדגימה תוך 

ההתקשרות תבחר החברה, מעת לעת ועל פי צרכיה השוטפים, זוכה אחד מתוך שלושת במהלך תקופת  .2.4
 14הזוכים לביצוע סדרת הבדיקות הנדרשת באותה עת. הכללים לבחירת הזוכה מפורטים בסעיף 

 להלן. 

 להלן וכאמור בהסכם.  13.2הזוכה יעמיד ערבות ביצוע כמפורט בסעיף  .2.5

חודשים, שתחילתה במועד שייקבע ע"י החברה עם מסירת הודעת  24תקופת ההתקשרות הינה בת  .2.6
 12תקופות נוספות, כל אחת בת  3 -ב תקופת ההתקשרות תוארך אוטומטיתהזכייה במכרז לזוכה. 

יום מראש  30חידוש ההסכם בהודעה של -אם כן הודיעה החברה לספק על איאלא חודשים, וזאת 
הוארכה תקופת . לפני תום התקופה הראשונית או התקופה המאורכת לפי העניין )כהגדרתם בהסכם(

ההתקשרות על ידי החברה, יחולו כל הוראות ההסכם ויתר מסמכי המכרז גם על תקופת ההתקשרות 
 .המוארכת

את להביא ומכל סיבה שהיא לבטל את ההסכם ובכל עת  ת החברה, רשאיל אף האמור לעילע .2.7
יפקע . ניתנה הודעה כאמור יום מראש 30בכתב של  הודעהבלידי גמר על ידי פיו -ההתקשרות על

 .כךו/או דרישה כנגד החברה בגין תהיה כל טענה זוכה עם תום המועד האמור וזאת מבלי של ההסכם

או  עבודה בהיקף כלשהוזוכה לספק לכה היא איננה מתחייבת בהתקשרות החברה בהסכם עם הזו .2.8
 ,מעבדההרשאה בלעדית להענקת שירותי לזוכה מובהר כי החברה אינה מעניקה בהיקף מינימלי. עוד 
בכל עת להתיר גם לנותני שירותים אחרים להפעיל ולקיים שרות דומה ו/או  והיא תהיה רשאית

 . מקביל, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי

לתמורה  שיבצע, רגילה בדיקה, עבור כל זכאיהזוכה בתמורה לקיום התחייבויותיו על פי המכרז, יהיה  .2.9
לתמורה זכאי ביצע הזוכה בדיקה דחופה, יהיה  אם. 2במסמך ב' שנקב בה במסגרת הצעתו במכרז

 עבור בדיקות דחופות. 2במסמך ב'שנקב 

שיהיה בתוקף במועד ביצוע בשיעור החוקי  ולה יתווסף מע"מ 95בתנאי שוטף +  תשולםהתמורה  .2.10
הכל, בכפוף לקבלת התמורה עבור שירותים אלה בידי  המצאת חשבונית מס כדין.התשלום, בכפוף ל

אשר החברה  החברה מהמשרד להגנת הסביבה, במסגרת תשלום עבור ביצוע פרויקט שיקום הקרקעות
והוא  לזוכה. במקרה של עיכוב בהעברת התשלום לידי החברה, יעוכב גם תשלום התמורה אמונה עליו
  ימי עסקים מהיום בו התקבל התשלום בידי החברה. 5יבוצע תוך 

זוכה עבור קיום מלוא התחייבויותיו של הומלאה מובהר כי התמורה, הינה תמורה פאושלית, סופית  .2.11
אי לכל תמורה נוספת בגין הוצאות שהוציא במסגרת והזוכה לא יהיה זכ ,הסכם ההתקשרותעפ״י 

מתן השירותים )לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הוצאות בגין איסוף הדגימה, ציוד מעבדה, 
י חקיקה או שינויכמו כן לא תושפע התמורה מביטוחים, שכר עבודה, אספקת כלי דגימה, וכיו"ב(. 

 . מחירי התשומות ו/או שיעורי המדד ו/או כל שינוי אחרבשכר עובדים ו/או במיסוי ו/או ב משינויים

ובין מדינת ישראל ו/או  החברהתנאי מתלה להסכם ההתקשרות הוא קיומו של הסכם מסגרת בין  .2.12
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המשרד להגנת הסביבה במסגרתו תידרש החברה לספק שירותי שיקום קרקעות למדינת ישראל ו/או 
 המשרד להגנת הסביבה. 

 שלבי המכרז .3

 לפי השלבים הבאים:את הצעתו  יגישהמציע  .3.1

 (הגשת מסמכי המכרז) שלב א'

ניקוד טופס לרבות  להלן 4סעיף ב הסף האמורים כלל המסמכים המעידים על עמידה בתנאי .3.1.1
יוגשו לתיבת  ,2ב'-ו 1'מסמך באקסל בב יםהמופיע יםבנוסחהמחירים האיכות וטופס 

 להלן.  8סעיף הוראות המכרזים בהתאם ל

 באחריות ועדת המכרזים בלבד -(ניקוד מחיר ושקלול הניקוד, איכותניקוד ) שלב ב'

מבין המציעים עמד בתנאי תבחן ועדת המכרזים את ההצעות המוגשות ותקבע מי  שלב ב'ב .3.1.2
 הסף. 

כמפורט  ,של כל מציעהאיכות  ציוןאת הועדה תקבע לגבי כל המציעים אשר עמדו בתנאי הסף  .3.1.3
 להלן.  10 בסעיף

, המציע המחיר שלציון את  מציע,ת המחיר שהגיש כל ובהסתמך על הצע, הועדהכמו כן תקבע  .3.1.4
 . 10בסעיף כמפורט 

של המשוקלל ותקבע את הציון  של כל מציע ציון האיכות עם ציון המחיראת הועדה תשקלל  .3.1.5
  .(וניקוד מחיראיכות  מניקודורכב אשר י)כל משתתף 

על  להם הציון המשוקלל שניתן אשר יםהמציע( 3שלושת )במכרז  יזכובכפוף לתנאי המכרז,  .3.1.6
 הוא הגבוה ביותר מבין כל המציעים. ידי הועדה 

זוכה אחד מתוך  ועל פי צרכיה השוטפים, מעת לעת ,במהלך תקופת ההתקשרות תבחר החברה .3.1.7
. הכללים לבחירת הזוכה מפורטים באותה עת יקות הנדרשתסדרת הבדשלושת הזוכים לביצוע 

 להלן.  14בסעיף  

 

 שלב א' – ותנאי סף מסמכי ההצעה .4

 חברות או ברשם השותפויות בישראל. רשאים לגשת למכרז תאגידים הרשומים ברשם ה .4.1

המסמכים המפורטים להלן.   כליגיש המציע את ( תנאי סף והצעת מחירשל המכרז ) שלב א'במסגרת  .4.2
מובהר כי כל המסמכים והאישורים הבאים הם בבחינת תנאי סף מצטברים במכרז, וועדת המכרזים 

 אחד או יותר מהמסמכים המפורטים להלן: תהיה רשאית לפסול על הסף הצעה אשר תחסר מסמך 

, ככל שנשלחו, למשתתפים בכתב על ידי החברה ולרבות הודעות שנשלחוכל מסמכי המכרז,  .4.2.1
 לחתום על מסמכי המכרז ציעהחתימה של המ ה/מורשיעל מורש. דוכשהם חתומים על י

  .מסמכי המכרז כלל על בשולי כל דף לחתוםובנוסף  ,מקום המיועד לכךב
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 תיאור כללי / פרופיל של המציע.  .4.2.2

 . להלן 5כאמור בסעיף בדבר תשלום דמי הפקת המכרז העתק הקבלה  .4.2.3

-צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"גהעתק של רישיון העסק של המציע, מכוח  .4.2.4
 א', תקף למועד הגשת ההצעות.1.5בסיווג  2013

העתק של ההסמכה של המציע מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות על פי תקן  .4.2.5
ISO:17,025 , שלהלן, תקף למועד הגשת  בדיקותסוגי ה כלהמעיד על הסמכת המציע לביצוע

 ההצעות:
 VOC 
 GRO 
 SVOC 
 DRO  +ORO 
 מתכות 

 "(בדיקות בסיווג א'" :)כל הבדיקות שלעיל, להלן

שנים לכל הפחות בביצוע  3של ותק  למציע כשהוא ממולא כנדרש המעיד כי (1מסמך א) .4.2.6
 אנליזות ובדיקות מעבדה. 

 .(2מסמך א)אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה חתום ומאושר על ידי עו"ד בנוסח  .4.2.7

 של המציע, מחזור ההכנסות 2015-ו 2014, 2013המציע כי בכל אחת מהשנים  הצהרה מאת .4.2.8
 .  (3מסמך א)בנוסח לא כולל מע"מ,  1,000,000₪ -לא פחת מ

 בעל מחזור הכנסות בהיקף כולל של הואאת רואה החשבון של המציע כי המציע אישור מ .4.2.9
מסמך בנוסח  2015-ו 2014,  2013 , לא כולל מע"מ, בכל אחת מן השנים, לפחות1,000,000₪

 .(4א)

, חתום על ידי 1976–ק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ולפי חו תנאיםתצהיר בדבר קיום  .4.2.10
 .(5מסמך א)בנוסח  ,ומאושר כדין מציעחתימה מטעם ה המורש

לפיו המציע מקיים את חובותיו בכל הנוגע לשמירת זכויות  קיום דיני עבודהתצהיר בדבר  .4.2.11
ושר , חתום על ידי מורשה חתימה מטעם המציע ומאעובדים לפי דיני העבודה המפורטים שם

 .(6מסמך א)בנוסח  כדין,

בדבר היעדר הרשעה פלילית של המציע ו/או מי ממנהליו או מורשה החתימה מטעמו,  תצהיר .4.2.12
 .(7מסמך א)חתום על ידי מורשה חתימה מטעם המציע ומאושר כדין, בנוסח 

וצמודה למדד  פרעון עם דרישה ראשונה-ערבות בנקאית אוטונומית לטובת החברה, בת .4.2.13
הערבות . "(ערבות המכרז" -)להלן  ₪ 25,000, בסך של (8מסמך א), בנוסח המחירים לצרכן

" בערבות המדד היסודיבדיוק. " 1.1.2017תהיה בתוקף עד יום תהיה על שם המציע בלבד ו
 .   2016יוני  של חודש המחירים לצרכןיהיה מדד 

 י: כמובהר 

נוספת והמציע יאריך וועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופה 
הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה -את תוקף הערבות עפ"י הדרישה. אי
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 . מציעלפסילת הצעת ה

וועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה עומדת בתנאי 
מרות , או להכשירה ל(8מסמך א)לניסוח המופיע ב במדויקאו שניסוחה אינו זהה  מכרז זה

 הפגמים שנפלו בה, לפי שיקול דעתה המוחלט.

וועדת המכרזים ו/או החברה יהיו רשאיות להגיש את הערבות לפירעון, כולה או חלקה, 
 במקרים הבאים:אחרי שנתנה למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו, 

יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות,  מציעכל אימת שה 4.2.11.1
 בכל דרך שהיא.

בתכסיסנות או בחוסר ניקיון  בערמה, נהג במהלך המכרז מציעכל אימת שה 4.2.11.2
 כפיים.

 בלתיה או מידע מהותי טעמסר לוועדת המכרזים מידע מ מציעכל אימת שה 4.2.11.3
 מדויק. 

על על פי ההוראות כזוכה במכרז, הוא לא פ מציעכל אימת שלאחר שנבחר ה 4.2.11.4
 .עם החברה התקשרותיצירת ההקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ל

והכל מבלי לגרוע מזכותה של החברה לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב מעשים 
כאמור לעיל. למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק 

 ערב.

הזכייה. -על אי לאחר הודעת החברהוחזר הערבות הבנקאית שמסר ת שהצעתו לא זכתה מציע
מציע שהצעתו זכתה תוחזר  .ההצעב המציע כפי שתצוין בדואר רשום לכתובת הערבות תוחזר

 לו הערבות הבנקאית לאחר שמסר לחברה את ערבות הביצוע. 

 חתום כנדרש על ידי המציע.( 9מסמך א)הצהרת המציע בנוסח  .4.2.14

 ,1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ואישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס  .4.2.15
מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס  מציעהמעיד כי ה

וכי  ,חוק מע"מ(, או שהוא פטור מלנהלם -)להלן  1976הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז 
ומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס הוא נוהג לדווח לפקיד הש

 לפי חוק מע"מ.

 עותק מתעודת עוסק מורשה של המציע. .4.2.16

מרשם החברות או רשם תדפיס נתונים  ,כחברה או שותפות רשום מציעבמקרה  וה .4.2.17
בדבר פרטי הרישום של התאגיד, מנהלי  20.7.2016מוקדם מתאריך שאינו השותפויות 

 התאגיד והשעבודים הרובצים על נכסיו. 

"( ממולא טופס ניקוד האיכות)להלן: " 1מסמך ב'טופס ניקוד האיכות לפי הנוסח המופיע ב .4.2.18
 .שנמסר למציע עם רכישת מסמכי המכרזובקובץ האקסל שהוכן על ידי החברה  כנדרש

 "(טופס המחירים)להלן: " 2'במסמך המופיע בשל המציע לפי הנוסח טופס המחירים  .4.2.19
שנמסר למציע עם רכישת מסמכי ובקובץ האקסל שהוכן על ידי החברה  ממולא כנדרש

 .המכרז
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אשר כל  ( דיסקים3שלושה )יימסרו לחברה על גבי ( 2ומסמך ב' 1)מסמך ב'שני הקבצים 
על המציע לוודא  בלבד. 4.2.19-ו 4.2.18האמורים בסעיף  קבציםמכיל את שני האחד מהם 

 את שם המציע על כל שלושת הדיסקים.לציין יש  שהקבצים בשלושת הדיסקים זהים.

לו העדפה בשל עובדה זו יצרף להצעתו  ןיע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוניין כי תינתמצ .4.2.20
 הואכל המונחים לרבות "אישור" ו"תצהיר"  שמעותזה, מ סעיףאישור ותצהיר. ב

 .1992-"בהתשנ, המכרזים חובת חוקל' ב2 בסעיף כמשמעותם

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים מובהר כי  .4.3
 . במכרז בלבד ציעבמכרז כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המ

, או כל הסתייגות, בין על ידי תוספת במסמכי המכרזכל השמטה, שינוי או תוספת אשר יעשו במסמכי  .4.4
או באמצעות מכתב לוואי, או בכל דרך אחרת, לא יהיו בני תוקף כלפי החברה או מי מטעמה  המכרז

ועלולים לגרום לפסילת ההצעה, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. בכל מקרה הנוסח שהוכן 
 . , תוספת או הסתייגותעל ידי החברה יחייב את הצדדים ללא כל שינוי

להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל או צירף מסמכים שאינם ברורים או  מציעלא צירף ה .4.5
, רשאית ועדת המכרזים, או הסתייג מנוסח טופס המחירים בדרך זו או אחרת סותרים זה את זה

לבקש  חלופיןאו ל מציעמטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של ה
כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים 

ופגמים אשר  שאינם מהותיים טכניים, פגמים להתעלם מפגמיםועדת המכרזים כן רשאית . בה
 לפי שיקול דעתה הבלעדי.הכל , אינם מצדיקים את פסילת ההצעה על הסף

 

 והוצאות נוספות דמי הפקת המכרז .5

)בפורמט  במסמך ב' וכן את הדיסק המכיל את טבלת האיכות וטבלת המחיר את חוברת מסמכי המכרז .5.1
 (מע"מכולל  )סה"כ 800₪בסך של חוברת המכרז ניתן לקבל, כנגד תשלום בגין השתתפות בהפקת  אקסל(

מסירת פרטים  וכנגד ,9:30-13:00ה בין השעות -בימים א ,תל אביב ,40ברח' יצחק שדה במשרדי החברה 
 .מציעשל ה

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת כל  .5.2
 ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות, תחולנה על המציע. 

על ביטולו מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למציע במידה וועדת המכרזים תחליט  .5.3
לרבות במקרה של קבלת ו, הן בשלב הגשת ההצעות והן לאחר מכן , וזאתשל המכרז מכל סיבה שהיא

 במקרה של שינוי בצרכי החברה או במצבה הכלכלי.  /או הצעות אשר מרעות עם החברה ו

 

 הבהרות ושינויים .6

בהירויות, סתירות או אי על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי  .6.1
התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת, עליו 

. מציע שלא יפנה לקבלת להלן 6.2 לפנות לועדת המכרזים ולפרטם בכתב, וזאת עד למועד הנקוב בסעיף
ענה בדבר אי בהירויות, סתירות הבהרות כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל ט

 או אי התאמות כאמור.



 
 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.

 

 

9 

 25.7.2016 עד ליום, בפורמט וורד shikum@escil.co.ilבדוא"ל אולג גרנד שאלות הבהרה תוגשנה למר  .6.2
יתקבלו רק מגוף שאלות הבהרה  .בדוא"ל חוזר הדוא"ליש לוודא את קבלת . 14:00לא יאוחר מהשעה 

כל תשובה מהחברה ו/או מנציג החברה, כפי שיתמנה . אשר שילם את דמי הפקת המכרז כאמור לעיל
באמצעות פקסימיליה ו/או דואר אלקטרוני לכתובות שסיפקו המציעים במסמכי  מעת לעת, תהא בכתב

ץ לכל גוף אשר ולא יהא תוקף לכל תשובה שתינתן בדרך אחרת. העתק השאלות והתשובות יופ המכרז,
 אלו יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. ו שילם את דמי הפקת המכרז

, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ההצעות במכרזרשאית בכל עת, קודם למועד הגשת  החברה .6.3
ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי 

ו/או דואר ומתנאיו ויובאו בכתב לידיעתם של כל משתתפי המכרז בדואר רשום ו/או בפקסימיליה  המכרז
 לפי הפרטים שנמסרו מראש.אלקטרוני 

כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים הרלבנטיים מכל  מציעמצהיר ה הצעתועם הגשת  .6.4
במכרז, יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע  הצעהשהגיש  מציע. םסוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיס

 לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.

, תקבע החברה יהםלגב במצב בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים ו/או אי בהירות ,להסרת ספק .6.5
לא תהא כל טענה ו/או תביעה הנובעת מאי בהירות ו/או סתירה במסמכי  מציעאת הפרשנות המחייבת. ל

 ו/או כל אי התאמה ו/או בגין הפירוש ו/או הנוסח שבחרה החברה.המכרז 

 

 שמירת זכויות .7

אים לעשות כל שימוש במסמכי והמשתתפים במכרז לא יהיו רש ,שמורות לחברה במכרזכל הזכויות  .7.1
 אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. המכרז

 

 ההצעות הגשת  .8

מהם( כל אחד ), לרבות שלושת הדיסקים המכילים דלעיל 4סעיף הכלולים בדרישות מסמכים כל ה .8.1
מכרז כשהיא סגורה ונושאת ציון  מעטפהבתוך יוגשו  ,4.2.19-ו 4.2.18הקבצים האמורים בסעיף את 

)ללא שום סימני זיהוי אחרים(. מעטפת המכרז תופקד במסירה אישית בתיבת  A5/2016פומבי מס' 
בשעה  8.8.2016 ליום עד, תל אביב 40סביבה ברח' יצחק שדה חברה לשירותי איכות המכרזים של ה

 הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה.  .13:00

בתיבת המכרזים, אינם  טפההמעמשלוח ההצעה בדואר או הגשתה בכל דרך אחרת שאינה שלשול  .8.2
הצעה שלא תמצא, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד המועד האחרון . עונים על דרישות המכרז

 להגשת ההצעות כאמור לעיל, לא תמנה בין ההצעות המשתתפות במכרז.

 ועדת המכרזים רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפים. .8.3

אית לפסול על הסף הצעה שלא תוגש במועד כאמור או שתוגש שלא בהתאם ועדת המכרזים תהיה רש .8.4
 לתנאי מכרז זה, או לקבל אותה למרות הפגמים שנפלו בה, הכל לפי שיקול דעתה.

בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל זאת לכל  .8.5
 תנאי הסכם ההתקשרות.

mailto:shikum@escil.co.il
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  תבחינת ההצעו .9

עומדים בדרישות ועדת המכרזים כי המסמכים שהגיש כל מציע  תוודאלאחר מועד הגשת ההצעות  .9.1
 דלעיל. 4ובתנאי סעיף 

, ו/או לא הגיש מסמך מהמסמכים ן מילוימקום הטעו כי מציע לא השלים מצאה ועדת המכרזים .9.2
, מסעיפיו מאחר או יותרלרבות הסתייג  במסמכי המכרז כלשהישינוי או תוספת ביצע ו/או  הנדרשים,

רשאית הועדה בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין בכתב לוואי או בכל דרך אחרת, וזאת 
לכל תוצאה או ע השלמות ו/או הבהרות ו/או לגרום לבקש מהמציו/או  להשלימהההצעה ו/או לפסול את 

 הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי., כדין פעולה אחרת

לגלות פרטים מלאים  מציעועדת המכרזים )או מי מטעמה( רשאית, על פי שיקול דעתה, לדרוש מ .9.3
כל מידע  ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו, או של בעלי ענין בו, וכן

 אחר שלדעתה יש ענין בגילויו.

רשאית ועדת  –אשר נמנע מלמסור לועדת המכרזים את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון  מציע .9.4
וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לועדת  ,המכרזים שלא לדון עוד בהצעתו או לפוסלה

לפי תנאי מסמכי  מסירת המידע הכוזב כאמורילוי או המכרזים ו/או לחברה, לפי העניין, כתוצאה מאי הג
 מכרז זה או לפי כל דין.

גילוי כל המידע כאמור וכן כל מידע אחר שלדעתה  מציעלמען הסר ספק, ועדת המכרזים רשאית לדרוש מ .9.5
לרבות )לגבי בעל עניין בו ולגבי כל גורם אחר שיש לו, במישרין או בעקיפין,  לרבותיש ענין בגילויו, 

 .מציעאמצעי שליטה ב (,או תאגיד אחר באמצעות אדם

אמיתות כל  דא ממקורותיהן ובכל דרך בה יבחרוועדת המכרזים והחברה שומרות לעצמן את הזכות לוו .9.6
כאילו הסכימו לכך שועדת  ,ואת בעלי הענין בו מציע. בהגשת הצעתו יראו את המציעמידע שימסור ה

 כל גורם אחר, ככל שהסכמה זו נחוצה.המכרזים והחברה תקבלנה לגביהם מידע הקשור למכרז מ

אם ועדת המכרזים  לגילוי הצעתו בפני משתתפים אחריםהסכמתו מראש  מציעבהגשת הצעתו מביע ה .9.7
פרט למידע שהינו, לפי שיקול דעתה של וזאת תידרש לעשות כן בקשר להליך משפטי הקשור במכרז, 

המכרזים תסבור, לפי שיקול דעתה, ועדת המכרזים, בבחינת סוד מקצועי או מסחרי. במקרה שועדת 
אחר, כי קיים ספק כלשהו בשאלה האם יש לגלות מידע כאמור, תהיה  מציעולרבות בשל התנגדות מצד 

ועדת המכרזים רשאית להימנע מלגלות כל מידע כאמור, כל עוד לא ניתן צו בית משפט לפי פניית המעוניין 
 בגילוי.

ב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע שמסר חייב לעדכן את ועדת המכרזים בכת מציעה .9.8
לועדת המכרזים או לחברה, בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו למכרז ועד למועד פרסום החלטת 

 עד להודעה על זכייתו. –ועדת המכרזים בדבר הזוכה, ואם נקבע כזוכה 

אחריו, בין ככלל ובין לגבי בעלי ענין ועדת המכרזים רשאית לקבוע לפני מועד הגשת ההצעות ו/או  .9.9
אחד או יותר, ואולם היא לא תהיה  מציעמסוימים, הסדרי סודיות מיוחדים, אם תבוא בקשה כזו מצד 

 חייבת לעשות כן.

 

  ודירוגם תההצעו בדיקת .10

כמפורט להלן: הצעות המשתתפים תעריך את ועדת המכרזים   .10.1
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 :תנאי סף

רק . הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף שלמותהועדה תבדוק את כאמור לעיל,  .10.1.1
לבדיקה מהותית של מציעים אשר הצעתם תימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף יעברו 

 . הצעתם

 :המשוקלל מהציון 30%  - ציון איכות

, (1)מסמך ב' בקובץ האקסלשימלא כל מציע של טופס האיכות בהתאם ל יינתןאיכות ה ציון .10.1.2
 שלהלן: אותעל פי הנוסח ויחושב

 :הבדיקות שאינן מסווגות בסיווג א' )להלןכל  עבורראשית, יחושב ציון המציע  .10.1.2.1
 :לפי הנוסחה "(בדיקות בסיווג ב'"

X1 = AF x RW x SC  

 :כאשר
1X שבסיווג ב' = ציון עבור סוג הבדיקה 

AF על פי החישוב להלן( עבור סוג הבדיקה = מקדם הסמכה( 
RW  = עבור ניקוד איכותמשקל עמודה ")כמופיע ב איכותנקודות עבור ניקוד המספר" 

 (1ב' מסמךב
SC  =על פי הצהרתו של המציע בעמודת  לבדיקות שבסיווג ב' מקדם עבודה עם קבלן משנה

בדיקה . 0.75-תוכפל בה אשר מבוצעת ע"י קבלן משנה בדיק ".ביצוע על ידי קבלן משנה"
 .1-ידי המציע עצמו תוכפל ב מבוצעת עלה
 

 לפי הנוסחה: של סוג הבדיקה יחושב מקדם ההסמכה לצורך כך .10.1.2.2

A𝐹 =  (𝑎 ∗ 1) + (𝑏 ∗ 0.5) + (𝑐 ∗ 0)𝑇  

 : כאשר
AF מקדם ההסמכה עבור סוג הבדיקה = 

 = aאו יש יכולת  מספר חומרי המטרה פר סוג בדיקה שלמציע יש הסמכה לבדיקתם(
 (1ב')על פי הצהרתו של המציע במסמך  ISO:17,025לפי תקן  לבדיקתם על ידי קבלן משנה(

b אם בעצמו או על ידי  פר סוג בדיקה שלמציע יש יכולת לבדוק = מספר חומרי המטרה(
)על פי הצהרתו של המציע  ISO:17,025הסמכה לבדיקתם לפי תקן  ללא, אם כי קבלן משנה(

 (1ב' מסמךב
c על פי הצהרתו של המציע  יכולת לבדוק כלל = מספר חומרי המטרה פר בדיקה שלמציע אין(

 (1ב'במסמך 
T  בדיקהה= סך חומרי המטרה פר 
 

שלהלן על  של כל מציע לפי הנוסחה שבסיווג ב' בדיקותלאחר מכן יסוכמו ציוני ה .10.1.2.3
 :מנת לקבל את ציון האיכות הכללי של המציע

X1+  X2 + X3 + …… = Xn     
 :כאשר

1X  =איכות עבור בדיקת  ציון VOC מורחב 

2X  =איכות עבור בדיקת  ציוןVOCs וכך הלאה ,מורחב 
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nX הכללי של המציע איכות= ציון ה 
 

שהתוצאה של ניקוד האיכות תיטול את  מנת  על 30% -תוכפל ב ההתוצאה האמור .10.1.2.4
 (. 30%+ איכות   70%)המורכב ממחיר  המשוקלל של כל מציעחלקה היחסי בציון 

 : דוגמא
חומרי  (5חמש ) הצהיר מציע כי יש לו הסמכה לבצע בדיקות עבור מורחב VOCעבור בדיקת 

חומר מטרה לבדוק  כלל ואיננו מסוגל (1חומר מטרה נוסף אחד )מטרה, הוא מסוגל לבדוק 
 על ידי קבלן משנה.רק  . כמו כן, הוא מסוגל לבצע את הבדיקה(1אחד )

  
 :של מציעמורחב  VOC ציון האיכות עבור בדיקתחישוב 

    
 :מורחב VOCלבדיקת  חישוב מקדם ההסמכה   

   𝐴𝐹 =  (5∗1)+(1∗0.5)+(1∗0)7 = 5.57 = 0.785 

𝐕𝐎𝐂מורחב ציון איכות = × נקודות  7  קבלן משנה0.75 × מקדם הסמכה0.785 = 4.12 

ותסכם את הציון של כל בדיקה, וכך  שבסיווג ב' הבדיקות כללהועדה תבצע חישוב זה עבור 
 תקבע את ציון האיכות הכללי של המציע.

 כללי -ציון איכות 

נקודות תיפסל, וזאת  50אשר לא קיבל ציון איכות מינימלי של  יובהר כי הצעתו של מציע .10.1.3
 . ת המחיר שהגישוללא קשר לגובה הצע

או  לעיל 4המציע על פי סעיף מ ותתחשב במסמכים שנדרשועדת המכרזים הציון במתן  .10.1.4
מצד  אליהבידי החברה ו/או הגיע , כמו גם מידע שבמסמכים אחרים שהגיש המציע בהצעתו

  ג' אחר.

 ן האיכותמציואיכות נקודות  15את הזכות להפחית עד  הלעצמ תשומר המכרזיםועדת  .10.1.5
ואשר החברה קבעה לגביו , בעברבדיקות מעבדה סיפק לחברה שירותי מציע אשר  שלהסופי 
 או שקיימת לגביו, לא עמד בלוחות הזמנים ו/או בסטנדרטים של השירות הנדרשכי בכתב 

במהלך מאת גורם בחברה שנכתבה בכתב שלילית על טיב העבודה שסיפק חוות דעת ו/או 
 . הצעותההשנים שקדמו למועד האחרון להגשת  שלוש

 משתתפי המכרז.ף בפני ציון האיכות לא ייחש .10.1.6

 :המשוקלל מהציון %70 –המחיר  ציון

 :כדלהלןהמחיר של כל מציע ניקוד ועדת המכרזים תחשב את  .10.1.7

 ישירותבגין שהוא מציע לגבות ים את המחיר 2מסמך ב'קובץ האקסל בבכל משתתף ימלא  .10.1.8
יובהר כי יש . כמפורט בכל סעיף (", כהגדרתם שםהדחופות"והן  "הרגילות")הן  המעבדה

 הסעיפים. כללמלא הצעת מחיר עבור 

המשתתף על פי משקלם באחוזים כמופיע  ועדת המכרזים תשקלל את כל המחירים שימלא .10.1.9
ותסכם את כל ההצעות יחד על מנת לקבל , "משקל באחוזים לקביעת ניקוד המחירבעמודה "

 "(.הכוללת הצעת המחיראת מחירה המצרפי של ההצעה )להלן: "
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ביותר להצעת המחיר הכוללת הנמוכה נורמל ביחס ת של כל משתתף הצעת המחיר הכוללת .10.1.10
הכוללת הנמוכה ביותר בהצעת הצעת המחיר את  ועדת המכרזים תחלק. מבין כל המציעים

וכך תקבע את ציון  100-בהמתקבלת  התוצאה את תכפילו ,מציע המחיר הכוללת של כל
 המחיר הכללי של המציע.

תיטול את חלקה  ציון המחיר הכללישהתוצאה של  מנת על 70% -תוכפל ב ההתוצאה האמור .10.1.11
 (. 30%+ איכות   70%)המורכב ממחיר  המשוקלל של כל מציעהיחסי בציון 

 נוסחה: 
70% X 100 X D / C 

  C  = הנמוכה ביותר מבין כל המציעים המחיר הכוללתהצעת  
    D  =הצעת המחיר הכוללת של מציע 

 
 דוגמא:    

 מציעהצעת  המובילה ההצעה
200₪   300 ₪  

 
 :ציון המחירחישוב    

300  /200  >=0.666  *100  >=66.66  *0.7  =46.66 
 

 
 :חישוב הציון המשוקלל

 10.1.11 כמפורט בסעיף 70%)אחרי שקלול מציע ה של מחירהציון  את ועדת המכרזים תחבר .10.1.12
תקבע בכך , ו(לעיל 10.1.2.4כמפורט בסעיף  30%)אחרי שקלול  האיכות שלוציון עם ( לעיל

 . של המציע את הציון המשוקלל

ת הציון המשוקלל הגבוה ובעל ( ההצעות3בשלוש ) תבחר ועדת המכרזיםבכפוף לכל דין,  .10.1.13
מכרז תהיה בכפוף לקבלת הודעת זכייה מאת ועדת המכרזים ביותר. מובהר עם זאת שזכייה ב

 וכן תהיה כפופה לכל תנאי או הסתייגות אחרת אם זו תצוין במכתב הזכייה. 

 

 תוקף ההצעה .11

ועדת המכרזים ת הצעות במכרז. יום מהמועד האחרון להגש 120תהא בתוקף לתקופה של  ציעהצעת המ .11.1
 .את הארכת תוקף הצעתו עד למועד אשר ייקבע על ידה רשאית לדרוש מהמציע

 

 תנאים כלליים .12

למרות כל האמור לעיל, ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה  .12.1
 שהיא כזוכה. 

בתנאים, ללא חובת הנמקה, כן רשאית ועדת המכרזים  כן רשאית ועדת המכרזים להתנות את הזכיה .12.2
שלא לבחור הצעה בשלמותה או לבחור חלקים מכל הצעה וכן רשאית ועדת המכרזים להחליט לקבל 
מספר הצעות מתאימות ולהתקשר עם מספר משתתפים, כך שכל אחד מהמשתתפים יבצע רק חלק 
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כספית ו/או אחרת  -כל דרישה  מציעתהא למהעבודות הנזכרות בהצעה. מובהר בזאת מפורשות, כי לא 
או ביטול ו/ ו/או קיבול ההצעה בחלקה מהחברה, בקשר עם כל האמור לעיל ו/או עקב אי קיבול ההצעה -

 המכרז. 

ועדת המכרזים )או מי מטעמה( רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי הצעתם, לדרוש  .12.3
 הליך ההתמחרותת נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרו

והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור, לרבות להביא לעיונה מאזנים, דו"חות מע"מ  מציעעל מנת לבחון את ה
, וכן לבקש מהמשתתפים, בין אם אשר יומצאו על ידי המציע לחברה על פי דרישתה ודו"חות ניכויים

ר במספר משתתפים )לרבות עם חלק מהמשתתפים בלבד(, לתקן או בודד ובין אם מדוב מציעמדובר ב
לשפר את הצעותיהם, בין בעל פה ובין בכתב, בין בשלב אחד ובין במספר שלבים, בין לפני בחירת זוכה 

 ובין לאחר מכן. סדרי הדיון ורשימת המשתתפים עימם ינוהל הדיון ייקבעו על ידי ועדת המכרזים.

שאית לבוא עם הזוכה בדברים במטרה לתקן או לשפר את הצעתו גם לאחר ועדת המכרזים רמובהר כי  .12.4
 קביעתו כזוכה. 

למען הסר ספק, אין בסמכות זו של ועדת המכרזים כדי לחייב את ועדת המכרזים לנהל מו"מ כאמור,  .12.5
לחזור בו  מציעלהסתייג בכל דרך שהיא מהאמור במסמכי המכרז או כדי לאפשר ל מציעכדי לאפשר ל

 ב בהצעתו.ממה שכת

ועדת המכרזים רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות  .12.6
ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת ועדת המכרזים מונע 

 הערכת ההצעה כדבעי.

החברה תהא זכאית לאכוף על המציע שהצעתו תקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז בהתאם לתנאי  .12.7
הסכם ההתקשרות, וזאת בנוסף לכל הסעדים האחרים להם תהיה זכאית החברה מכוח החוק ו/או מכוח 

 .תנאי מכרז זה, לרבות חילוטה של הערבות הבנקאית

 

 ה והתקשרותיהודעה על הזכי .13

תהיה בכתב, חתומה בידי המוסמך לכך מטעם ועדת המכרזים, ותחייב את החברה  הודעת הזכייה במכרז .13.1
, כאשר עם משלוח ההודעה יחשב הסכם ההתקשרות על כל תנאיו ונספחיו כנכרת בין הצדדים מציעוה

במועד המשלוח. שום הודעה אחרת, בין בכתב ובין בעל פה, לא תיצור כל טענת השתק או מניעות כלפי 
סייגה ועדת המכרזים את הודעת הזכייה, תהיה הזכייה על תנאי . למציעכלשהי זכות ת הענקאו  החברה

 ובכפוף לסייגים ו/או התנאים הקבועים במכתב הזכייה. 

 : היהזמן הנקוב במכתב הזכי לחברה תוך לידי וימציאבמכרז  יםכזוכ ושנקבע יםמציעה .13.2

ואשר צמודה למדד  שנה תקפה למשךערבות בנקאית, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל,  .13.2.1
 הלפקודת החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ, בגוב 2016יוני של חודש  המחירים לצרכן

 התחייבויותיו על פי מסמכי המכרזכל להבטחת ( 8א)מסמך בהתאם לנוסח הערבות שב 50,000₪
ות ביצוע חתומה בידי מורשי החתימה של הבנק, אשר תשמש כערבכשהיא הסכם ההתקשרות, ו

 . "(ערבות הביצוע)להלן: "

יום תחילת חודשים מ 12 , ובכל תקופה שללעיל מועד פקיעת הערבות כאמוריום לפני  60עד  .13.2.2
ששילמה מהתמורה הכוללת  10%-בסכום השווה ל , יפיק הזוכה ערבות בנקאיתההתקשרות

בכל מקרה  החודשים האחרונים כולל מע"מ אך 12במהלך  בגין מתן השירותים לזוכה החברה
מעת לעת עד לקיום  תוארך. הערבות לעיל 13.2.1בסכום שלא יפחת מהסכום המפורט בסעיף 



 
 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.

 

 

15 

 המכרזעפ"י כל מסמכי הזוכה של  ומלוא התחייבויותי

 ;הסכם ההתקשרותל 1נספח ג'באישור על עריכת ביטוחים, כאמור  .13.2.3

במכתב הזכיה, תוך התקופה האמורה  לעיל 13.2 חר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיףלא מילא הזוכה א .13.3
אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו,  לא המציא אחד או יותר מהמסמכים ולרבות אם

 מציעולחלט את הערבות אשר הוגשה ע"י ה הזוכה במכרזה לבטל את זכייתו של תהא רשאית החבר
וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים  ,במצורף להצעתו

להזמין  )אך לא חייבת( לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית החברה במקרה זה
ביותר לאחר הזוכה  הגבוההמשוקלל הציון האשר קיבל את ובמכרז  השתתף ממציע אשר  השירותיםאת 

-פי המכרז ו/או על-, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית החברה עלהמציעיםמבין 
  פי כל דין.

ההסכם החברה ביטלה את כתוצאה מכך במידה והזוכה הפר את ההסכם עם החברה בהפרה יסודית  .13.4
לפי סדר  במכרז, אחר מציעלהזמין כל תהיה רשאית החברה  ממועד מכתב הזכייה,חודשים  12עמו תוך 

 . השירותיםלספק את  ,הסופידירוגו 

, ולאחר מכן התברר לחברה כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע חלקי בלבד או מציעזכה  .13.5
קבל כל פיצוי או החזר יהיה זכאי ל מציעמטעה, רשאית החברה לשלול את זכייתו מעיקרה, מבלי שה

וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לועדת המכרזים ו/או לחברה, לפי העניין, כתוצאה  ,הוצאות
 מההפרה, לפי תנאי מסמכי מכרז זה או לפי כל דין.

בעקבות הזכיה  13.2לפי סעיף מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו  .13.6
 כאמור והחברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכיה, תהא החברה זכאית לסך של

לעיל  13.2 נקוב בסעיףכפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד ה ₪ 2,000
 .בויותיו של הזוכהועד למועד קיום התחיי

 הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, חובה או סמכות בהתבסס על מידע, הבטחה, התחייבות, מצג, .13.7
 פה,-, בין בכתב ובין בעללמסמכי המכרזהצעה, הבנה, פרסום, פרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ 

 .יוובין לאחר –לרבות במסגרת הליכי מכרז זה  – המכרזלפני בין 

לא חידש הזוכה במכרז איזה מהרישיונות ו/או ההיתרים ו/או התעודות הנדרשים, תהא החברה רשאית,  .13.8
אף מטעם זה בלבד, לבטל את ההסכם, לחלט את ערבות הביצוע ולהיפרע ממנו בגין כל הנזקים שייגרמו 

 לה, לרבות בגין החלפתו בזוכה אחר. 

 

 הזוכיםכללי בחירת נותן השירות מבין  -מכרז מסגרת  .14

 .1993-ו' לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג17מכרז זה מהווה מכרז מסגרת כאמור בתקנה  .14.1

זוכה אחד מתוך השלושה לבצע את בדיקות המעבדה  ר קביעת שלושת הזוכים במכרז תזמין החברהלאח .14.2
 המפורטים להלן. מובהר שכל הזמנה כפופה לצרכי החברה כפי שיהיו מעת לעת. הנדרשות לפי הכללים 

לזוכה  החברהתפנה  זמן נתון,( בשתי בדיקות או יותרקרי, כל עת שיעלה צורך לבצע סדרת בדיקות )ב .14.3
 עבור סדרת הבדיקותהזולה ביותר הצעת המחיר הציע את שלושת הזוכים, המחיר של , על פי הצעות אשר

 המבוקשת. 



 
 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.
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ה מתוך שלושת בביצוע בדיקה אחת תפנה החברה לזוכה אשר הציע את המחיר הזול ביותר לביצוע .14.4
 הזוכים.

אשר הזוכה האמור הכריז במסגרת המכרז כי איננו  או בדיקות אם בתוך סדרת הבדיקות נכללת בדיקה .14.5
הצעת המחיר  לפנות לזוכים האחרים )לפי סדר )אך לא חייבת( מסוגל לבצעה כלל, תהיה רשאית החברה

 . שהגישו( לצורך ביצוע סדרת הבדיקות

לעמוד על כך שבדיקה אחת או יותר מתוך סדרת בכל עת החברה תהיה רשאית , לעיל למרות האמור .14.6
זוכה אשר הציע את הש . מצאה החברה17,025איזו על ידי מעבדה מוסמכת לפי תקן  תיעשההבדיקות 

 הסמכהלו  יןאשהכריז במסגרת המכרז  לעיל הצעת המחיר הזולה ביותר עבור סדרת הבדיקות כאמור
בדיקה אחת או יותר מאלו הנדרשות במסגרת סדרת  לבצעבלן משנה מטעמו( )אם בעצמו או על ידי ק

 לבצעיש בידו הסמכה ש הכריז במסגרת המכרז , תהיה היא רשאית לפנות לזוכה אחר אשרהבדיקות
)אם בעצמו או על ידי קבלן משנה מטעמו(, בשים לב להצעת המחיר שהגיש )קרי, או בדיקות אלו בדיקה 

, ייבחר הזוכה לבצע את הבדיקהמוסמכים הכריזו במסגרת המכרז שהם אם שני הזוכים הנותרים 
לא נמצא זוכה אחד שיש לו הסמכה לביצוע אם . (עבור בדיקות אלו שהגיש את הצעת המחיר הזולה ביותר

 ות תפנה החברה לזוכה אשר על פי הסמכתו מסוגל לבצע את מירב הבדיקות. כלל סדרת הבדיק

 

 עקרון ה"עפרון הכחול" .15

הובא ענין הנוגע ו/או קשור ו/או נובע ממכרז זה בפני ערכאה שיפוטית ופסקה אותה ערכאה כי הוראה  .15.1
פסולה הוראה או הוראות מהוראות מסמכי המכרז אינן עומדות בדרישות כל דין ולפיכך פסולות ו/או 

מהוראות המכרז, לא יפגע הביטול או הצמצום האמור ביתר הוראות המכרז אשר יוותרו בתוקף ויפורשו 
העולה בקנה אחד עם ההוראה הפסולה, ובנוסף לכך יוסיפו לחול בין הצדדים  האפשרי באופן הרחב ביותר

לבטל את המכרז או  –עדי לפי שיקול דעתה הבל –תנאי הסכם זה, אלא אם תבחר החברה )והיא בלבד( 
 את ההסכם בעקבות ביטול או צמצום כאמור.

 

 אחריות .16

בקשר עם הצעתו במסגרת ו/או  מציעהחברה אינה נושאת בכל אחריות להוצאה או נזקים שייגרמו ל .16.1
 בקשר למכרז זה, ובפרט בשל אי קבלת הצעתו.

כלשהן בקשר עם חזר הוצאות זכאי לפיצוי כלשהו או לה מציעמובהר במפורש, כי בכל מקרה לא יהיה ה .16.2
 , לרבות במקרה של ביטול המכרז על ידי החברה.השתתפותו במכרז זה

 

 סודיות .17

מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על ידי החברה בקשר או  מציעבקבלת מסמכי המכרז ה .17.1
 , למעט מידע שהוא נחלת הכלל או מידע המחויב בגילוי לפי חוק.מתן השירותיםלצורך 

לדאוג לשמירת סודיות כאמור גם מצד עובדיו,  מציעלשם מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה, מתחייב ה .17.2
 קבלני המשנה שלו או כל מי מטעמו.



 
 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.
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 מתחייב לציית לכל הוראות החברה בכל הנוגע לשמירת סודיות. מציעה .17.3

גשתה. אין לשם הכנת הצעתו וה מציעכל מסמכי המכרז הינם רכוש החברה והמסמכים מושאלים ל .17.4
הצעה, או  מציערשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. לא הגיש ה מציעה

מיד את מסמכי המכרז, אם נדרש לעשות כן על  מציעקיבל הודעה מהחברה כי לא זכה במכרז, יחזיר ה
 ידי החברה.

 

 הודעות ונציגות .18

, במכרז יציין את כתובתו לצורך קבלת הודעות בכל הקשור במכרז ואת שמו, מספר הטלפון מציעכל  .18.1
ן יעל פי דין לעני מציעשל נציג מטעמו המוסמך לחייב את הוכתובת דואר האלקטרוני מספר הפקסימיליה 

  מכרז זה.

 מציעייצג את העם הנציג שיצוין כאמור ינוהלו המגעים של החברה בקשר למכרז זה והוא יהיה מוסמך ל .18.2
 ולהתחייב בשמו. על נציג זה להיות תושב ישראל, וכתובתו בישראל.

לפי הכתובות ומספרי  או בפקסימיליה , בדואר אלקטרוניתשלחנה בדוארלמציעים יכול שהודעות  .18.3
שעות  72. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך הפקסימיליה שסיפקו המציעים

 24תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך  או בדואר אלקטרוני הודעה שנשלחה בפקסימיליה .משלוחהממועד 
או לא התקבלה הודעה  שעות ממועד המשלוח ובלבד שהתקבל אישור אלקטרוני על שליחת הפקסימיליה

ה אשר נשלחה קבלת הודע-לא תתקבל כל טענה בנוגע לאי .לא נשלח הדואר האלקטרוניאלקטרונית כי 
ם זו אאו לתיבת הדואר האלקטרוני של מי מהמציעים ו/למספר הפקס  לכתובת ו/או על ידי החברה

 .נשלחה בהתאם לפרטים שסופקו על ידו

 

 סמכות שיפוט ייחודית: .19

הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל תובענה ו/או עתירה ו/או תביעה הנוגעים למכרז זה על מסמכיו השונים 
 ביב.תהא של בתי המשפט המוסמכים בתל א

 

                            

 בכבוד רב,                 

 צפניה שצקי               
  יו"ר ועדת מכרזים                

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ              
  



 
 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.
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 ובדיקת תנאי סף פרטי המציע

 מציעפרטים על ה .1

       :מציעשם ה .1.1

          מס' הזיהוי: .1.2

        )כולל מיקוד(: מציעמען ה .1.3

         :מציעשם איש הקשר אצל ה .1.4

         תפקיד איש הקשר:  .1.5

          :ן קוויטלפו .1.6

          טלפון נייד: .1.7

          פקסימיליה: .1.8

         דואר אלקטרוני:  .1.9

 

 ותק .2

  לפחות בביצוע בדיקות מעבדה ואנליזות של חומרים.שנים  3הריני להצהיר כי למציע ותק של 

הינם נכונים. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מידי על  במסמך ב'ו הריני מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי לעיל
 כל שינוי באחר או יותר מהפרטים שמסרתי. 

 על החתום:

 ____________________: _מציעשם מורשה החתימה של ה

 : ____________חתימה

 ____________תאריך: 

 

 אישור עו"ד
 

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, המוכר לי באופן אישי / אשר זיהה 
ולאחר והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע, עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה _________________, 

שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו 
 דלעיל וחתם עליו בפני.

 
_______________________     ___________________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך  
  

 מכרז מס' 

A5/2016 
 (1מסמך א)

פרטי מציע, מסמכי 
 הערכה ובדיקת תנאי סף



 
 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.
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מכרז מס' 
A5/2016 

 (2מסמך א)
רישום תאגיד אישור 

 וזכויות חתימה
 

 
 לכבוד

       לשירותי איכות הסביבה בע"מ החברה
        40רחוב יצחק שדה 

 67212אביב, -תל
 

 נ., א.
 

 אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה הנדון:
 A5/2016מכרז 

 
 מציעמאשר בזה כי ה"( מציעה)להלן: " ___________________של  דעו" ___________________אני הח"מ 

אינו הצהיר בפניי כי כי המציע  התאגד כדין כ: חברה בע"מ / שותפות רשומה בישראל וכי הינו תאגיד פעיל וקיים;

כל ההחלטות וכל  מציעכי נתקבלו אצל הי לא הוגשה בקשת פירוק כנגדו; כי פירוק, פשרה או הסדר וכנמצא בהלי

על מסמכי המכרז ולהגשת מציע ועל פי כל דין לחתימת ה מציעשל ההאישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות 

בפניי על הצהרה זו ועל כל יתר מסמכי המכרז וההצעה ה"ה  /וםחת ___________כי ביום והצעתו למכרז; 

 /םושהינ_____________________________ת.ז. שמספרה  /יבעל ,______________________________

על כל המסמכים כאמור וכן על כל מסמך נוסף ציע כדין לחתום בשם המ /וךהוסמ ציע אשרחתימה של המ /יהמורש

 או אחר שיידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל.

 
 

 ,עו"ד   _______________

    

      
  



 
 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.
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  מחזור הכנסותהמציע על הצהרת 

 

 

 ____________________ח.פ.   ________________________   : המציעשם 

  ₪ 1,000,000 הכנסות בהיקף כולל של מחזורח"מ ל ההי 1520 -ו 4201, 3201מהשנים  כל אחתבהרינו להצהיר כי 
 .כולל מע"מ(לפחות )לא 

 

____________________ 

 חתימת המציע 

 

 ____________________תאריך : 

 

 

  

 מכרז מס'
A5/2016 

 (3מסמך א)
הצהרת המציע על 

 מחזור הכנסות



 
 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.
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 יודפס על נייר הלוגו של פירמת רואי החשבון
 
 

 אישור רו"ח על מחזור כספי
           

 תאריך:_______________
 

 ______________ לכבוד
 
 

  31.12.2015-ו 31.12.2014, 1331.12.20ביום שנסתיימו מהשנים אישור על מחזור כספי לכל אחת הנדון : 
  

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:
 
 . הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________ .א

 
 בוקרו  על ידי משרדנו. 31.12.2015-ו 31.12.2014, 31.12.2013  הדוחות הכספיים המבוקרים של חברתכם ליום .ב
 

אינה כוללת כל הסתייגות  31.12.2015-ו 31.12.2014, 31.12.2013  ליום ם המבוקריםהכספייחוות הדעת שניתנה לדוחות  .ג
 *.או כל סטייה אחרת מהנוסח האחידו/או הפניית תשומת הלב 

 
של השנתי המחזור הכספי  31.12.2015-ו 31.12.2014, 31.12.2013 ליוםבהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים  .ד

 . 1,000,000₪-שווה לינו גבוה מ/ה 2015-ו 2014 ,2013שנים חברתכם ל
 

                                                                                                             
 רב, בכבוד       

                                                                                                           
                                                                               ___________________________ 

                    
 החשבוןחתימת רואי        

 
 

יראו אותן כחוות דעת ללא סטייה  ,99לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר * 
 מהנוסח האחיד.

  

 A5/2016מכרז מס' 

 (4מסמך א)
 אישור רו"ח על מחזור כספי



 
 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.
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 מכרז מס'
A5/2016 

 (5מסמך א)
התנאים בדבר קיום תצהיר 

לפי חוק עסקאות עם גופים 
 ציבוריים

 
 עסקאות עם גופים ציבורייםקיום התנאים לפי חוק תצהיר בדבר 

 
___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה אני הח"מ ____________ ת.ז. 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 
 

שהוא הגוף המבקש להתקשר "( מציעה" –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן  .1
 .מציעני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם העם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. אני מצהיר/ה כי הנ

 

 ."(החוק" -)להלן 1976 –תשל"ו חוק עסקאות גופים ציבוריים, הריני נותן תצהיר זה בהתאם לדרישות  .2
 
לא  )כהגדרתו בחוק( ו/או בעל זיקה אליו המציע למועד האחרון להגשת ההצעות,הנני מצהיר בזאת כי עד  .3

שלא כדין עבירה עפ"י חוק עובדים זרים )איסור העסקה  -הורשע ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 
או ו/חלופין, המציע ל או ,(1987 -תשמ"זאו לפי חוק שכר מינימום,  ,1991-תשנ"אוהבטחת תנאים הוגנים(, 

, אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, )כהגדרתן לעיל( משתי עבירות הורשעו ביותר בעל זיקה אליו
 חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4
 

       ____________________ 
 חתימת המצהיר                           

 
 

 אישור עו"ד
 

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, שכתובתו ______________________ 
והמוסמך לתת תצהיר זה המוכר לי באופן אישי / אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה _________________, 

צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר  ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיהבשם המועמד, 
 נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

 
 

_______________________     ___________________________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך  

 
 

  



 
 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.
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מכרז מס' 
A5/2016 

 (6מסמך א)
תצהיר שמירת זכויות 

 עובדים
 לכבוד

 איכות הסביבה בע"מהחברה לשירותי 
 

 בדבר קיום דיני עבודה תצהיר

"( שהוא הגוף המבקש המציע" –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן  .1
להתקשר עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם 

 .המציע

מקיים את חובותיו בכל הנוגע לשמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים  המציע .2
 הקיבוציים החלים על המועמד כמעסיק לצורך ביצוע העבודות ובין היתר:

 המשוחררים החיילים חוק; 1946 בעבודה, הבטיחות פקודת1945  )הודעה(; יד משלוח ומחלות תאונות פקודת

 ;1951-תשי"א שנתית, חופשה חוק; 1951-תשי"א ומנוחה, עבודה שעות חוק ; 1949 -תש"ט לעבודה(, )החזרה
 ארגון חוק ;1954-תשי"ד נשים, עבודת חוק ;1953-תשי"ג הנוער, עבודת חוק ;1953-תשי"ג החניכות, חוק

 ; 1959-תשי"ט התעסוקה, שירות חוק ;1958-תשי"ח השכר, הגנת חוק ;1954-תשי"ד העבודה, על חהפיקו
 חוק ;1995-תשנ"ה משולב[, ]נוסח הלאומי הביטוח חוק ;1967-תשכ"ז חירום, בשעת עבודה שירות חוק

 בעבודה, ההזדמנויות שוויון חוק ;1987-תשמ"ז מינימום, שכר חוק;1957-תשי"ז קיבוציים, הסכמים

 כוח קבלני ידי על עובדים העסקת חוק ;1991-תשנ"א כדין(, שלא )העסקה זרים עובדים חוק ;1988-תשמ"ח

 למניעת לחוק 8 סעיף ;1998-תשנ"ח מוגבלות, עם לאנשים זכויות שוויון לחוק ד' פרק;1996-תשנ"ו אדם,

 לפיטורים מוקדמת הודעה חוק ;1957-תשי"ז קיבוציים, הסכמים חוק ;1998-תשנ"ח מינית, הטרדה

 עבודה(, )תנאי לעובד הודעה חוק ;2000-תשס"א גנטי, מידע לחוק 29 סעיף ;2001-תשס"א ולהתפטרות,

 )חשיפת עובדים על הגנה לחוק א5 סעיף ;2006-תשס"ו חירום, בשעת עובדים על הגנה חוק ; 2002-תשס"ב

 ;1997-תשנ"ז התקין(, במינהל או המידות בטוהר ופגיעה עבירות

 שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.הנני מצהיר כי זהו  .3

__________                                                                                    __________________ 

 + חתימהשם המצהיר                                                                                              תאריך  

 

 
הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________ שכתובתו ______________________, 

והמוסמך לתת תצהיר זה המוכר לי באופן אישי / אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה _________________, 
האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את בשם המועמד, 

 נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
 

_______________________     ___________________________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך  

 
 

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/EF5DCC9A-852D-4F5E-8C22-8DA0CF8F4C25.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/EF5DCC9A-852D-4F5E-8C22-8DA0CF8F4C25.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=291586
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=291586
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A7A9F028-3364-4657-B55B-519576164BBD.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255262
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255262
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm


 
 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.
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 היעדר הרשעה פלילית תצהיר בדבר
 

___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים אני הח"מ ____________ ת.ז. 
 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

 
גוף המבקש להתקשר "( שהוא המציע"ה –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן  .1

"החברה"(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה  –עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן 
 .מציעבשם ה

  

שיש פלילית ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו לא הורשעו בעבירה  מציעהנני מצהיר בזאת כי ה .2
( השנים שקדמו להכנתו של 10וזאת בעשר ) ,רמהמות או בעבירת מיבעבירה פלילית הכרוכה באלאו , עמה קלון

וכן, למיטב ידיעתי, לא מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל חקירה פלילית או הליכים משפטיים  ,תצהירי זה
 בגין עבירה פלילית כאמור. 

 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .3
 
 

        ____________________ 
 חתימת המצהיר                 

 
 
 

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, שכתובתו ______________________ 
והמוסמך לתת תצהיר זה המוכר לי באופן אישי / אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה _________________, 

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר המועמד, בשם 
 נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

 
_______________________     ___________________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך  

 
 

 

 

 
 
 
 

 מכרז מס' 

A5/2016 

 (7מסמך א)
תצהיר העדר הרשעה 

 פלילית



 
 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.
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על כתב הערבות אשר ימסר לחברה להיות זהה במדויק לנוסח המופיע להלן. הבדלי  –הערה ] 

 ר לחברה עלול להביא לפסילת ההצעה[נוסח בין הנוסח להלן ובין הנוסח שיימס
 

 לכבוד
 לשירותי איכות הסביבה בע"מ החברה

         40רחוב יצחק שדה 
 67212אביב, -תל

 
 ג.א.נ.,

 כתב ערבות הנדון:
 

"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק ציעהמ______________ )להלן: " ח.פ./ע.מ. מס'על פי בקשת ___________ 
ש"ח )במילים: __________ שקלים חדשים( בתוספת הפרשי הצמדה למדד  ___________כל סכום עד לסך של 

"( וזאת בקשר עם השתתפותו במכרז מס' הפרשי הצמדהד כמפורט להלן )להלן: "הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למד
A5/2016  ולהבטחת מילוי תנאי המכרז ותנאי הסכם ההתקשרות.של החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ 

 התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית. 

תוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל ב
בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש 

בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי  מציעאת הסכום תחילה מאת ה
 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. מציעשיכולה לעמוד ל

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן 
 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל, כולל הפרשי הצמדה.

 בנו זה:כתבמ

 המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר הכלכלי. ,ןהמחירים לצרכמשמעו מדד  -" המדד"

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

"( כי המדד המדד החדשאם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן: "
רשי ההצמדה סכום השווה "( יהיו הקרן והפהמדד היסודי)להלן: " 2016יוני החדש עלה לעומת המדד בגין חודש 

 להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי. 

 ועד בכלל ותוארך על פי דרישתכם. __________ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 ________בנק: ___       תאריך: ________

 
 
 
 

 מכרז מס' 

A5/2016 

 (8מסמך א)
 ערבות בנקאיתנוסח 



 
 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.
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 לכבוד
 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: "החברה"(

 
 

 המציע הצהרת

לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה   ,__________________ /ע.מ.פ.ח ____________________אני הח"מ 
במסמכים האחרים אשר ועיינתי הסכם ההתקשרות, ואת השירותים את מפרט  לרבותו ,זהירה את מסמכי המכרז

 מגיש את הצעתי כמפורט להלן וזאת מבלי לגרוע מאיזו מהתחייבויותיי כמפורט בשאר מסמכי המכרז: ,למכרזצורפו 

וכן  את כל האמור במסמכי המכרז כי הבנתי (באמצעות מורשי חתימה מטעמי)לעניין תאגיד,  מאשרהריני  .1
 הנני מצהיר כי אני בעלו ,םו/או העלולים להשפיע עליהבביצוע השירותים את כל הגורמים הקשורים  תיבדק

 א מכרז זה. שונ למתן השירותיםהידע, המומחיות והניסיון הדרושים 

 הסכםן לביצוע כל התחייבויותיי על פי הנני מצהיר כי בידי כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל די .2
מתייחסים למתן , והריני מכיר את כל הדינים הלמסמכי המכרז פיםהמצור המעבדהמפרט שירותי ו ההתקשרות

 .לפעול על פיהם השירותים ומתחייב

כי הצעתי זו עונה על כל הדרישות ו התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז הנני מצהיר כי אני עומד בכל .3
 שבמסמכי המכרז. 

הנני ו ,שהצעתי המחיריםבהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז לפי  לתת את השירותיםאני מתחייב  .4
 .לשביעות רצונה המלא של החברה לבצע את השירותים האמוריםמקבל על עצמי 

למסמכי  מסמך ג'כמתחייב כי היה ותתקשרו עמי בהסכם, אנהג על פי ההסכם שצורף  יבהגשת הצעתי זו, הננ .5
, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור להסכם ההתקשרות נספח א'כשצורף  שירותי המעבדהולמפרט  המכרז

לעיל, על פי כל האמור בנספחים להסכם המהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ואני מקבל על עצמי את מלוא תנאיו, 
 וכן כל חובה אחרת הנובעת ממנו.

הינם נכונים  לך המכרזלחברה במה שנתתיבחתימתי על מסמכי המכרז, אני מצהיר כי כל העובדות והמצגים  .6
 יישארו במהלך תקופת ההסכם.כך ו ,ומדויקים

הינה ביסוד הסכמת החברה להשתתפותי ו/או לזכייתי  לעיל 6בסעיף  אני מצהיר כי ידוע לי שההצהרה האמורה .7
במכרז וכי החברה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את כל המצגים האמורים )לרבות לאחר שלב ההודעה על 
הזוכה(. ידוע לי כי במקרה של אי התאמה מכל מין וסוג, תהא החברה זכאית לפסול את הצעתי ו/או לחלט את 

 בקשר לעניין זה.ת ההסכם שיחתם עמי, אם אזכה במכרז, ולא תהא לי כל טענה הערבות שנתתי ו/או לבטל א

את השירותים המפורטים  הנני מציע לתת ,הלן בכל מסמכי המכרזבהסתמך על כל האמור לעיל ול .8
 . הצעתי זוהמוגש יחד עם  (מחיריםה)טופס  2'מסמך בבתמורה למחירים אשר נקבתי ב במכרז זה 

הינם סופיים וכוללים את מלוא התמורה המבוקשת על ידי בגין קיום מלוא  שאנקובהסכומים ידוע לי כי  .9
עפ״י כל מסמכי המכרז ולא ישתנו מכל סיבה שהיא, לרבות לא עקב שינוי בשכר עובדים ו/או  יהתחייבויותי

 . שינויים במיסוי ו/או שינויים במחירי התשומות
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לטובת החברה לשירותי איכות הסביבה  ערבות בנקאיתיה, אני מצרף בזאת להבטחת קיום הצעתי על כל תנא .10
 אם הצעתי תתקבל, אחליף את הערבות הבנקאית בערבות ביצוע, בגובה  "(.הערבות הבנקאיתבע"מ, )להלן: "

כל ואפקיד בידי החברה את חתום א במסמכי המכרזקבע נכי תוך המועד ש, והריני מתחייב כמפורט בהסכם
כאמור  יביום שהחברה תורה ללספק את השירותים תחיל אוכן הנדרשים כאמור במסמכי המכרז, המסמכים 

 .במכתב הזכייה

כי אם לא אמלא אחר התחייבויותיי הכרוכות בזכייה במכרז, כולן או מקצתן, תהא החברה  מודע לכךהנני  .11
ובנוסף תהא זכאית  ,אחרלמשתתף  הזכות למתן השירותיםפטורה מכל התחייבות כלפיי ותהא זכאית למסור 

וזאת כפיצוי קבוע  ,לחלט את הערבות הבנקאית אשר אפקיד בידיה עם מסירת הצעתי זו או את ערבות הביצוע
 ומוסכם מראש ללא הוכחת נזק שהחברה זכאית לו בגין נזקיה.

עד למועד י בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ותהא תקפה ומחייבת אות הליך זה הינההצעתי  .12
 והיא תמשיך לחייב אותי וכן תוכלו לקבלה בכל עת לפני תום אותה תקופה. פקיעת הערבות הבנקאית, 

מגישים או קשר עם אנשים או גופים אחרים ה , תיאוםללא הסכם ,הנני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת בתום לב .13
 וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתי על הצעה זו. ,במכרזהצעות 

 הנני מצהיר כי הצעתי זו איננה הצעה גרעונית.  .14

בקשר עם אי מילוי או הפרת  ידי החברהאני מוותר על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על  .15
ה של הוראה כלשהי מההוראות הנ"ל הוראה כלשהי הכלולה בהצעה זו ועצם חלוף הזמן או אי מילוי או הפר

 תשמש במקום התראה כנ"ל.
 
 _______________________ :תאגידמס'   __________________________  :מציעם הש

  ___________________________ רשומה: כתובת

 חתימה וחותמת המציע: ____________________

    תאריך: ___________

 

 במידה והמציע הינו תאגיד( ימולא) הצהרת מורשי חתימה

כי והינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, הצעה זו כי  יםמצהירהרינו 
 .על הצעה זו לחתום בשם התאגיד םזכאי ואנ

 מס' זיהוי: _____________ שם מורשה החתימה מטעם המציע: _____________

 מס' זיהוי: _____________ ציע: _____________שם מורשה החתימה מטעם המ

 

 טל' נייד: ______________________ שם איש קשר מטעם המציע : ___________________ 

 _____________ :' קספ    מייל : ___________________________

   



 

 
 
 
 
 

 
 ניקוד איכותטופס  – 1מסמך ב'

 
 הערה: יש למלא את טבלת האיכות באמצעות קובץ האקסל שצורף למסמכי המכרז.

 מופיעים סוגי הבדיקות הנדרשות על פי המכרז וחומרי המטרה הרלוונטיים עבור כל בדיקה.  ת האקסלבטבל

 :הוראות מילוי הטבלה

 .יש למלא את שם המציע בראש הטבלה בקובץ האקסל 

 בצע את הבדיקה יהאם המציע  "ביצוע על ידי קבלן משנה", יש לציין בעמודת שבסיווג ב' עבור כל בדיקה
 .על ידי קבלן משנה מטעמו בעצמו אוהרלוונטית 

ידי קבלן משנה ולא בעצמו, עליו לבחור על  מורחב VOCלבצע את בדיקת  מתכווןדוגמא: אם המציע 
   . "אבצע את הבדיקה באמצעות קבלת משנה מטעמי"

 המציע מוסמך על פי תקן  אם, עבור כל בדיקה שבסיווג ב' ועבור כל חומר מטרהISO:17,025  לבצע את
, עליו לסמן בעמודת (ISO:17,025מוסמכים לפי תקן  אשר בעצמו ובין על ידי קבלני משנה הבדיקה )בין

 ביכולתו אך ,האמור התקן לפי מוסמךלא  המציעאם ". יש הסמכה" את האפשרות "בדיקת הסמכה"
אם  ניתן לבצע אך אין הסמכה".עליו לסמן " (אחרים משנה קבלני ובין בעצמו)בין  הבדיקה את לבצע

 ". אין יכולת לבצע, גם לא באמצעות קבלן משנה, עליו לסמן "כלל הבדיקה את לבצעאין המציע יכול 

הסמכה לבדוק  אין(, למציע ioxane 1,4D) 1' מס המטרה חומר עבור, מורחב VOC : בבדיקת דוגמא
 מסוגלים במעבדתו אך(, משנה קבלן ידי על הבדיקה את לבצע לתואת חומר המטרה )ואף אין ביכו

 .ניתן לבצע אך אין הסמכה"" בשורה זו יסמן זה מציע. ללא הסמכה הבדיקה את לעשות

 את המכשירים הדרושים כמפורט שם.  למציע ישהשורות האחרונות של הטבלה יש לציין האם  בשלוש 

 הצעה חסרה עלולה להיפסל.יש למלא או לסמן את כלל המקומות הטעונים מילוי / סימון . 

 

 

  

 מכרז מס' 

A5/2016 

 'במסמך 
טפסי ניקוד איכות 

 ומחיר



 

 טופס מחירים  – 2'מסמך ב
 

 . ולא בטבלה שלהלןלמסמכי המכרז  בקובץ האקסל שצורףהערה: יש למלא את המחירים אך ורק 

מסכים לבצע את בדיקות המעבדה המפורטים מסמכי המכרז, הנני בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל 
 :, כדלקמןעל ידי בצידםבטבלה שלהלן במחירים הנקובים 

 
ת סוג בדיק שם הבדיקה סעיף

 המעבדה
מחיר בש"ח עבור 

ללא  כל בדיקה
 מע"מ

באחוזים  משקל
לקביעת ניקוד 

 המחיר

מחיר משוקלל 
)יחושב על ידי 

 החברה(
 א. 

VOC 
 XX 6% ______ רגילה

 XX 1.2% ______ דחופה ב.
 . ג

VOC מורחב 
 XX 3% ______ רגילה

 XX 0.5% ______ דחופה ד.
  ה.

GRO 
 XX 5% ______ רגילה

 XX 1% ______ דחופה ו.
 . ז

sVOC 
 XX 6% ______ רגילה

 XX 1.2% ______ דחופה ח.
 sVOC . ט

 מורחב
 XX 3% ______ רגילה

 XX 0.6% ______ דחופה י.
 + DRO . יא

ORO 
 XX 6% ______ רגילה

 XX 1% ______ דחופה יב.
 יג.

TOC 
 XX 6% ______ רגילה

 XX 1.2% ______ דחופה יד.
 טו.

pH 
 XX 3% ______ רגילה

 XX 0.5% ______ דחופה טז.
 יז.

 ריכוז חומצה
 XX 3% ______ רגילה

 XX 0.5% ______ דחופה יח.

 יט.
 מתכות

 XX 6% ______ רגילה
 XX 1% ______ דחופה כ.

 כא.
Cr VI 

 XX 1% ______ רגילה
 XX 0.2% ______ דחופה כב.
 כג.

 ציאניד
 XX 1% ______ רגילה

 XX 0.2% ______ דחופה כד.
 כה.

 סולפיד
 XX 1% ______ רגילה

 XX 0.2% ______ דחופה כו.

 כז.
 אמוניה

 XX 1% ______ רגילה
 XX 0.2% ______ דחופה  כח.
 כט.

 אסבסט
 XX 3% ______ רגילה

 XX 0.6% ______ דחופה ל.
הלוגנים  לא.

 אורגניים
 XX 1% ______ רגילה

 XX 0.2% ______ דחופה לב.
 לג.

 צריכת חמצן
 XX 1% ______ רגילה

 XX 0.2% ______ דחופה לד.
 לה.

 אניונים
 XX 2.5% ______ רגילה

 XX 0.5% ______ דחופה לו.

 XX 5% ______ רגילה חומרי נפץ לז.
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ת סוג בדיק שם הבדיקה סעיף
 המעבדה

מחיר בש"ח עבור 
ללא  כל בדיקה
 מע"מ

באחוזים  משקל
לקביעת ניקוד 

 המחיר

מחיר משוקלל 
)יחושב על ידי 

 החברה(
 XX 1% ______ דחופה  לח.
חומר נפץ  לט.

 הודף
 XX 3% ______ רגילה

 XX 0.5% ______ דחופה מ.
חומרי  מא.

 הדברה
 XX 3% ______ רגילה

 XX 0.5% ______ דחופה   מב.
 מג. 

PCB 
 XX 3% ______ רגילה

 XX 0.5% ______ דחופה מד.
מבחן מיצוי  מה.

להטמנת 
 פסולת

 XX 6% ______ רגילה
 דחופה מו.

______ 
1% 

XX 
 מז.

TO-15 
 XX 6% ______ רגילה

 XX 1% ______ דחופה  מח.
 XX 100% סה"כ

 
 

 הערות כלליות לעניין מילוי הצעת המחיר

  בלבד.  אחת בדיקההיא עבור כאמור לעיל הצעת המחיר   

 למפרט שירותי מעבדה )נספח א'  10"בדיקה רגילה" מופיעות בסעיף -ההגדרות למונחים "בדיקה דחופה" ו
 להסכם ההתקשרות(

 תיפסל חסרה הצעה, הסעיפים כלל את למלא יש .   

  יכללו מע"מ. מע"מ בשיעור החוקי שיהיה  ולאהמחירים בטבלאות שלעיל ימולאו בשקלים חדשים בלבד
 בתוקף במועד ביצוע התשלום יתווסף לתשלום שישולם לזוכה בכפוף להמצאת חשבונית מס כדין. 

  ההוצאות של המציע, בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין  כלמובהר ומודגש כי הצעת המציע כוללת את
, לרבות ,ומפרט שירותי המעבדה הסכם ההתקשרותעל פי  שירותי המעבדהבמתן הכרוכות  ,וסוג שהוא

, ציוד, תשלומים לעובדים, חומרים הדרושים לבדיקה, איסוף הבדיקה ומבלי לפגוע בכלליות האמור,
מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, כל  .ם, ערבויות וכל יתר ההוצאות הנלוות למתן השירותיםביטוחי

המחירים  ס, בלו, מס קניה, וכיו"ב וכן שינויים בשיעורי מדדמכ ככל שיחולו, לרבות ההיטלים הממשלתיים
ייחשבו ככלולים במחירי  מתן השירותיםו/או התשומות ו/או כל עלות אחרת שהיא הקשורה ב לצרכן

  .ההצעה

  במידה וייבחר כזוכה.המחירים אשר ינקבו בטופס זה יחייבו את המציע לכל דבר ועניין 



 

 
 
 

 

 

 הסכם
 

 _____שנערך ונחתם בתל אביב ביום ________לחודש ________שנת 
 
 בין

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
 520036450. פח.

 אביב-, תל40מרחוב יצחק שדה, 
 (ו/או "המזמין" )להלן: "החברה"

 ;מצד אחד
 לבין

______________________ 
 תאגיד מספר _____________
 מרחוב _________________

 "(הספק)להלן: "
 ;מצד שני

 
 
 

כ"זרוע ביצוע" של מדינת אשר הוכרזה הינו חברה ממשלתית העוסקת בשיקום קרקעות  והמזמין הואיל

 ישראל בתחום שיקום הקרקעות; 

אתרים  קרקעות במספרוהמזמין עומד לבצע, בין בעצמו ובין באמצעות אחרים מטעמו, פרויקט שיקום  והואיל

  (;"הפרויקט)להלן: "ברחבי הארץ 

ים וכל למסור דגימות שיילקחו מאתרשירותי מעבדה באופן בו יולצורך ביצוע הפרויקט זקוק המזמין ל והואיל

מהימנות באשר לריכוזים של חומרים שונים  בדהתוצאות בדיקות מעלמעבדה מוסמכת ולקבל  שונים

 המצויים בדגימות;

לביצוע ( לקבלת שירותי מעבדה כאמור לעיל "המכרז")להלן:  A5/2016פרסם את מכרז והמזמין  והואיל

שירותי או " "השירותים": ביחד להלן( (1מסמך ב'פורטות במסמכי המכרז )מבדיקות המעבדה ה

 במכרז;(, והספק נבחר כזוכה "המעבדה

מצהיר כי הינו בעל הידע, כח האדם, הניסיון, המומחיות, הכישורים המקצועיים והטכניים  ספקוה  והואיל

 והמשאבים הדרושים לצורך מתן השירותים נשוא הסכם זה במומחיות וברמה מקצועית מעולה;

 .מזמיןל השירותים על ידי הספקוברצון הצדדים לעגן בהסכם זה את תנאי מתן  והואיל 

 :אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן

 

 

 מכרז מס'

A5/2016 

 'מסמך ג
 הסכם

 ההתקשרות
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 מבוא .1

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. ואלה הנספחים: .1.1

 

 

 

 

 

 

 

 כותרות הסעיפים הינן לצורכי נוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לשם פרשנותו של הסכם זה. .1.2

לשון הכתוב ל . מונחים שאינם מוגדרים יפורשו בהתאם בהסכם זה תינתן לכל המונחים הפרשנות שלצידם .1.3
 הקשרו.לפי או 

 תנאי מתלה .2

מובהר כי תנאי מתלה לקיומו של הסכם זה הינו קיומו בתוקף של הסכם מסגרת בין המזמין ובין מדינת  .2.1
הפרויקט. ככל שהסכם להוציא אל הפועל את דרש המזמין /או המשרד להגנת הסביבה במסגרתו נישראל ו

יתבטל המסגרת יסתיים או יבוטל מכל סיבה שהיא, או אם מכל סיבה שהיא הפרויקט לא יצא אל הפועל, 
 מאן דהוא. החברה או כלפי ולספק לא תהיה כל דרישה ו/או טענה בגין כך, כלפי  הסכם זה

 ספקהצהרות והתחייבויות ה .3

 כי: המזמיןכלפי  הספק מצהיר ומתחייב

הוא בעל הידע המקצועי, היכולת, הכישורים, המומחיות, המיומנות והניסיון הדרושים למתן השירותים  .3.1
על פי לוחות הזמנים הקבועים בהסכם זה, לשביעות רצונו של  המרביתברמה מקצועית מעולה, ביעילות 

ספק לבצע את המזמין, ועומדים לרשותו מלוא האמצעים וכוח האדם הדרושים לכך. בכלל זאת יש בידי ה
 1מסמך ב'בעל פי שיטת הייחוס הקבועה  למכרז 1מסמך ב'כלל הבדיקות לגילוי חומרי המטרה כמפורט ב

 . כאמור שם לב לסף הכימות ו/או סף הדיווח הנדרש ובשים

הוא מתחייב למלא את תפקידו בנאמנות ובמסירות, ולהשתמש בכישוריו, ידיעותיו וניסיונו לתועלת  .3.2
ב הספק, כי כל השירותים שהוא יספק למזמין יהיו באיכות וברמת דיוק גבוהים, ויעמדו המזמין. כן מתחיי

 בדרישות כל דין, והוא האחראי לכך שיקויים האמור בסעיף זה.

 עסיק עובדיםהשירותים הוא יבביצוע וכי  הוא מעסיק כח אדם מיומן ומורשה לשם מתן השירותים, .3.3
 השירותים על פי כל דין.הרשאים לבצע את מנוסים וכשירים, 

הוא בדק את כל הטעון בדיקה מוקדמת ביחס למתן השירותים, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור את  .3.4
, הוא מכיר היטב את "(מפרט שירותי המעבדה)" נספח א'המצורף להסכם זה כ מפרט שירותי המעבדה

הסכם זה ואת כלל הדרישות הדרישות במסגרת מתן השירותים והוא בחן את אופי השירותים על פי 
והנסיבות הקשורים וכרוכים בהם, וכי לא תהיינה לו טענות בקשר עם אלה או עם היקף השירותים הנדרש 

 )לרבות כח אדם וציוד הדרושים לשם כך( או בקשר עם התמורה שתשולם לו על פי הסכם זה.

 מעבדה;מפרט שירותי  א"   "נספח 

 ;רשימת כלי דגימה "1נספח "א

 מסמכי הצעת הספק במכרז;  "בנספח "

 ;נספח ביטוח נספח "ג"

 אישור על עריכת ביטוחים; ";1נספח "ג

 םענייניהתחייבות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד  נספח "ד"
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 יפעל, וservices.co.il-www.enviroהוא מכיר את הקוד האתי של המזמין, המפורסם באתר המזמין  .3.5
 .בהתאם לערכיו

השירותים נשוא הסכם זה, והוא מתחייב את הנהלים, התקנות והוראות כל דין הקשורים לביצוע  הוא מכיר .3.6
עת במהלך  בכלל זאת מתחייב הספק להחזיק בכל .למלאם בקפידה במהלך מתן השירותים נשוא הסכם זה

ההתקשרות בכל אחד מהאישורים הנדרשים על פי דין למתן השירותים על פי הסכם זה, לרבות האישורים 
 המפורטים במפרט שירותי המעבדה.

ו/או מחדליו של קבלן משנה המופעל על ידו, אם בכלל, כאילו נעשו אלו על  יישא באחריות לכל מעשיוהוא  .3.7
מאחריות ו/או  ספקשהי לקבלן משנה לא תפטור ולא תשחרר את המסירתה של עבודה כלידי הספק עצמו. 

 המוטלות עליו על פי ההסכם.  מחובה כלשהי

בין מכוח התחייבות אחרת כלשהי אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, בין על פי דין, בין מכוח חוזה ו .3.8
על פיו  בביצוע התחייבויותיו שלו, לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, וכי אין בחתימתו על ההסכם או

 .פרה של חוזה או התחייבות אחרת שלומשום ה

, כולל התנאים של עובדיו ו/או נותני שירותים מטעמו את שכרם הוא מתחייב לשלם בעצמו ועל חשבונו .3.9
הספק יעסיק את העובדים בהתאם לשעות העבודה  ההוצאות בקשר להעסקתם.הסוציאליים ויתר 

התחייבות הספק להעסיק את עובדיו  ויימנע מלהעסיק אותם בשעות החורגות מהן.והמנוחה לפי כל דין, 
 בהתאם להוראות כל דין הינה התחייבות יסודית בהסכם זה, והפרתה תיחשב להפרה יסודית.

 במסגרת ביצוע השירותים הוא לא יפר זכויות קניין רוחני של צד ג' כלשהו.  .3.10

 השירותים .4

בזאת לספק ולבצע עבור המזמין, את כל העבודות והשירותים  מתחייבוהספק , לספקהמזמין מוסר בזאת  .4.1
למכרז )מלבד הבדיקות  1מסמך ב'המפורטים בהסכם, ובכלל זאת את ביצוע בדיקות המעבדה המפורטות ב

אשר הזוכה הצהיר במסגרת המכרז כי אין באפשרותו לבצעם( וזאת כפי שידרש על ידי המזמין ובהתאם 
 לכל תנאי הסכם זה.

פק מתחייב לבצע את השירותים המפורטים במפרט שירותי המעבדה, וזאת לפי הוראות המזמין ו/או הס .4.2
 לפי צרכי המזמין."( נציג המזמיןמי שימונה על ידו לצורך כך )להלן: "

מובהר בזאת כי מתן או אי מתן הוראה או הנחיה מאת המזמין אין בהן בכדי לשחרר את הספק מאחריותו  .4.3
 פי הסכם זה או לגרוע מהן. והתחייבויותיו על

שירותי במועדים הקבועים במפרט המזמין של  ב להשלים את מתן השירותים לשביעות רצונוהספק מתחיי .4.4
 . איחור במתן השירותים יהווה הפרה יסודית של הסכם זה ושל התחייבויות הספק על פיו.המעבדה

 סמכויות נציג המזמין .5

זה, הספק ועובדיו ישמעו וימלאו את כל הוראות נציג המזמין  מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק לפי הסכם .5.1
שימונה לשם פיקוח על עבודות הספק. זהות נציג המזמין תימסר לספק בכתב )לרבות באמצעות הודעת 

 דואר אלקטרוני(.

נציג המזמין יהיה מוסמך להורות על עניינים הקשורים לבדיקות המעבדה כמו גם להורות על דרישות  .5.2
 הספק ועובדיו. התנהלותבקשר עם ושיפורים 

http://www.enviro-services.co.il/


 
 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.

 

 

34 

בכל מקום שנציג המזמין ו/או המזמין מוסמך לקבוע קביעה כלשהי בקשר לביצוע השירותים ותנאיהם  .5.3
ומידת התאמת ביצוע התחייבויות הספק לאמור בהסכם ו/או בקשר לביצוע השירותים על פי ההסכם ו/או 

כל קביעה בקשר לתמורה המגיעה לספק על לדרוש דרישה כאמור מהספק בקשר לביצוע השירותים ו/או 
פי ההסכם ו/או כל קביעה אחרת, תשמש קביעת נציג המזמין ו/או דרישתו כקביעה וכדרישה סופית 
ומוחלטת, ולספק לא תהיינה כל טענות והשגות על קביעות אלו. הספק מוותר בזאת על כל תביעה ו/או 

 טענה ו/או דרישה הנובעים מקביעות נציג המזמין.

 טיחותב .6

 הספק יספק את השירותים תוך הקפדה על הוראות כל דין ונוהל הקשורים לבטיחות ולגיהות.  .6.1

מצויה "( אתרי הפרויקט" " אואתר הפרויקטבאתרים שונים בו מתבצע הפרויקט )"הספק מודע לכך ש .6.2
באתר קרקע מזוהמת או החשודה כמזוהמת, ובכלל זאת בחומרים מסוכנים שונים וכי צפויות להתבצע 

הפרויקט עבודות בניה ו/או חפירה באמצעות כלי רכב וציוד הנדסי מסוגים שונים. ככל שהספק יידרש 
להגיע לאתר הפרויקט הוא מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים, ובכלל זאת למגן את 

ן דהוא במהלך או בקשר עובדיו ו/או הפועלים מטעמו על מנת למנוע פגיעה כלשהי בגוף ו/או ברכוש של מא
הספק יציית להוראות הבטיחות שתינתנה על ידי . והוא יישא במלוא האחריות בגין כך עם מתן השירותים

 ממונה הבטיחות באתר הפרויקט ויורה לעובדיו לציית להוראות בטיחות כאמור.

. במקרה הבטיחות ממונהככל שיהיה בכך צורך, הספק יספק לעובדיו אמצעי מיגון בהתאם לנדרש על ידי  .6.3
בו יספק המזמין ו/או מי מטעמו אמצעי מיגון כאמור, מתחייב הספק כי עובדיו יעשו בהם שימוש בהתאם 
להנחיות נציג המזמין, ובתום השימוש ישיבו אותם לידי המזמין. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובת 

ידו וזאת בהתאם להוראות כל דין הספק לדאוג לבטיחות עובדיו ו/או לבטיחות ביצוע השירותים על 
 ובהתאם להוראות הסכם זה. 

הספק יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק שייגרם, לגוף או לרכוש, כתוצאה ממעשה או מחדל של עובדיו ו/או  .6.4
מי מטעמו באתר הפרויקט, ובכלל זאת כתוצאה מהפרת הוראות הבטיחות באתר הפרויקט ו/או מחוצה לו 

 /או כתוצאה מעבירה על הוראות כל דין.במהלך אספקת השירותים ו

 התמורה .7

לקיום מלוא התחייבויות הספק על פי הסכם זה ומתן השירותים וכל הכרוך בהם והנובע מהם  בתמורה .7.1
למפרט שירותי מעבדה(  10המזמין לספק עבור כל בדיקת מעבדה רגילה )כהגדרתה בסעיף במועדם, ישלם 

עבור כל  .+ מע"מ רגילה ת מעבדהלבדיק שייבצע, את התמורה הנקובה בהצעת הספק במסגרת המכרז
למפרט שירותי מעבדה( שייבצע, ישלם המזמין לספק את  10בדיקת מעבדה דחופה )כהגדרתה בסעיף 

 . "(התמורה)להלן: " + מע"מ דחופה לבדיקת מעבדה התמורה הנקובה בהצעת הספק במסגרת המכרז

יע, בין המיוחדות ובין הרגילות, ההוצאות של המצ כלכוללת את התמורה כאמור לעיל מובהר ומודגש כי  .7.2
, איסוף הבדיקה , ומבלי לפגוע בכלליות האמור,לרבות השירותים,במתן הכרוכות  ,מכל מין וסוג שהוא

ם, ערבויות וכל יתר ההוצאות הנלוות למתן , ציוד, תשלומים לעובדים, ביטוחיחומרים הדרושים לבדיקה
מכס, בלו,  ככל שיחולו, לרבות ההיטלים הממשלתייםמבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, כל  .השירותים

ו/או התשומות ו/או כל עלות אחרת שהיא  המחירים לצרכן מס קניה, וכיו"ב וכן שינויים בשיעורי מדד
לא תעודכן בשים לב למקום התמורה מובהר כי עוד  .בתמורהייחשבו ככלולים  מתן השירותיםהקשורה ב

 מכל מקום ברחבי הארץ.דגימה יהיה רשאי להזמין איסוף  המזמיןו איסוף הדגימה בפועל על ידי הספק
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בסוף כל חודש יגיש הספק לאישור המזמין את חשבון הביניים בהתאם להנחיות המזמין מעת לעת, בגין  .7.3
כל השירותים שסיפק במהלך התקופה המסתיימת. המזמין יהא רשאי לאשר את החשבון, כולו או חלקו, 

 או לאשרו בסייגים.

מובהר בזה, כי אישור חשבון ביניים לא יהווה ראיה לנכונות האמור בו, לכך שהעבודה שצויינה בו אכן  .7.4
 בוצעה בהתאם להסכם או לחישוב התמורה לפיו.

כל סכום שניכויו הותר בהסכם זה  או לקזז מתוך הסכום שאושר לתשלום יהא רשאי המזמין לנכות .7.5
 וההפרש ישולם לספק.

. התמורה תשולם ע"י המזמין החשבון אישור יום לאחר 95 של שוטף +שלום התמורה תשולם בתנאי ת .7.6
עוסק  הספק הינומס ערך מוסף יתווסף לתמורה וישולם על ידי המזמין ובלבד ש כנגד חשבונית מס כדין.

 . 1976-מורשה ע"פ חוק מס ערך מוסף, תשל"ו

חילת ההתקשרות וכן בתחילת בתהספק לו  מורה מס במקור כדין אלא אם המציאהמזמין ינכה מסך הת .7.7
 כל שנה קלנדרית במהלך ההתקשרות אישור על ניכוי מס במקור ואישור על ניהול ספרים.  

מוסכם כי התמורה המפורטת בפרק זה תהווה התמורה השלמה והסופית עבור ביצוע השירותים על ידי  .7.8
 צדדים. מעביד בין ה-, וכי התמורה נקבעה בשים לב לכך שלא יחולו יחסי עובדהספק

 הפרת הוראה מהוראות סעיף זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם. .7.9

 פרויקטכי המזמין משמש כחברה מנהלת של  מובהרבכל מקום אחר בהסכם זה, ו לעיל למרות האמור .7.10
 אותו עליו לשלםשומשכך התשלום  של מדינת ישראל במסגרת תפקידו כ"זרוע ביצוע" שיקום הקרקעות

זה אמור להתקבל אצלו מהמשרד להגנת הסביבה. לפיכך,  הסכםבהתאם להוראות עבור השירותים  לספק
הסביבה לידי המזמין, ידחה מועד  מהמשרד להגנת השירותיםבמקרה בו תתעכב העברת התמורה עבור 

ימי עבודה מהמועד בו תתקבל אצלו התמורה  5, והמזמין ישלם את התמורה תוך ספקהתמורה לתשלום 
 לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה בשל כך. ספקול בפועל, המהמשרד להגנת הסביב

 תקופת ההסכם .8

עשרים ועד תחל מהמועד הנקוב במכתב הזכייה לספק במסגרת המכרז הסכם זה פי ההתקשרות לתקופת  .8.1
( 3חודשים יתחדש ההסכם שלוש ) 24עם תום . "(התקופה הראשונית( חודשים לאחר מכן )"24וארבעה )

אלא אם כן הודיע המזמין , וזאת "(התקופה המאורכת)כל אחת, " חודשים בכל פעם 12לתקופה של פעמים 
 ,מאורכתתקופה או כל  יום מראש לפני תום התקופה הראשונית 30חידוש ההסכם בהודעה של -לספק על אי

 "(.התקשרותה תקופת: "ביחד )להלן לפי העניין

תצהירים,  מהספקבכל מקרה של הארכת תקופת ההתקשרות כמפורט לעיל, יהיה המזמין רשאי לדרוש  .8.2
אישורים ומסמכים שנדרשו לצורך התקשרות זו ו/או במסגרת הליכי המכרז, כשהם עדכניים, וזאת כתנאי 

 .המזמיןלהמשך ההתקשרות עם 

ללא נימוק  יום מראש 30בהודעה של לעיל, יהא המזמין רשאי לבטל הסכם זה  8.1על אף האמור בסעיף  .8.3
או הסבר, ובמידה וניתנה הודעה כאמור יהיה הסכם זה בטל ומבוטל לכל דבר ועניין בתום תקופת ההודעה 

 בגין כך. תהיה כל טענה ו/או תביעה לספק מבלי ש

במקרה באופן מיידי לסיים הסכם זה  המזמין יהא רשאי, לעיל 8.3-ו 8.1פים על אף האמור בסעיבנוסף,  .8.4
לא  לספק התראה בכתב על ההפרה, והספקד שניתנה של הפרה יסודית של ההסכם על ידי הצד השני, ובלב
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בתוך  –, וככל שמדובר בהפרה של הוראות הנוגעות לבטיחות ימים ממועד קבלתה 7תיקן את ההפרה בתוך 
 . ימים ממועד קבלתה 3

 תחולת יחסי עובד מעביד-אי .9

יחסי  אלא דמעבי-לא יחסי עובדלא יחולו ו הצדדים ו/או מי מטעמםלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי בין  .9.1
הספק לא יהא חלק מן המסגרת הארגונית של המזמין ולא יחולו עליו, או על מי . בלבד ספק –מזמין 

מוסכם ומוצהר בזה כי  מעובדיו, המועסקים על ידו או הבאים מטעמו זכויות כלשהן של עובדים במזמין.
מעובדיו ו/או מי מטעמו ובין המזמין, אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין הספק ו/או מי 

ולפיכך, עם סיומו של הסכם זה, לא תהיינה לספק כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל מין ו/או סוג 
 שהוא כלפי המזמין בכל הנוגע למהות היחסים בין הצדדים.

סמכת כי שררו יחסי על אף האמור לעיל, אם בניגוד לכוונתם המפורשת של הצדדים, יקבע על ידי ערכאה מו .9.2
עובד ומעביד בין המזמין לבין הספק /ואו עובדיו ו/או מי מטעמו, או במקרה בו יתבע המזמין בתביעה 
כלשהי ו/או אם יושת עליו קנס ו/או תשלום כלשהם הקשורים באי קיום דיני העבודה על ידי הספק כלפי 

ל הוצאה ו/או נזק ו/או כל סכום בו יחויב עובדיו ו/או מי מטעמו, מתחייב הספק לשפות את המזמין בגין כ
 כתוצאה מתביעה ו/או דרישה ו/או קנס כאמור, וכן בהוצאות המשפט ובשכ"ט עו"ד. 

כלפי צדדים הצד השני רשאי להתחייב בשם כל אחד מהצדדים אינו למען הסר ספק מובהר בזאת, כי  .9.3
ו צדדים שלישיים כשלוח ו/או פועל מטעמ כלפי וובדיו לא יציג עצמעו/או כן כי כל אחד מהצדדים שלישיים ו

 ו של הצד השני.ו/או כמי שרשאי להתחייב בשמ של הצד השני

 אספקת כח אדם, תנאי העובדים ורווחתם .10

 הספק מתחייב לספק את כל כח האדם, המכשירים והציוד הדרוש לביצוע כל התחייבויותיו על פי ההסכם. .10.1

ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים למניעת תאונות לשמור על תנאי הבטיחות במעבדה  הספק מתחייב .10.2
 עבודה, וכן להבטיח תנאים נאותים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש על פי כל דין.

הספק מתחייב לשלם לעובדיו את כל הביטוחים ו/או התנאים הסוציאליים הנובעים ו/או הקשורים  .10.3
הספק . בכלל זאת 1995-מי ]נוסח משולב[, תשנ"ההלאולהעסקתם, וכן למלא אחר חוק הוראות הביטוח 

לשלם לעובדיה שכר כקבוע בהסכם זה ונספחיו )אשר בכל מקרה לא יפחת משכר המינימום במשק  מתחייב
וכן מהשכר המגיע להם בהתאם לכל הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה  ,1987-על פי חוק שכר מינימום, תשמ"ז

ות ובגין עבודה בימי מנוחה וחג עפ"י חוק שעות עבודה ומנוחה, רלוונטי(, וכן תשלום עבור שעות נוספ
והתקנות שהותקנו מכוחו, וכן תשלום כל התנאים הסוציאליים והאחרים המגיעים  ,1951-התשי"א

לעובדיו על פי כל דין, לרבות חוקים, תקנות, צווי הרחבה ו/או הסכמים קיבוציים, כפי שיהיו בתוקף מעת 
 טיים אחרים שיחוקקו בעתיד.לעת, וכן חוקים רלוונ

הספק מתחייב לספק תנאי עבודה נאותים לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע השירותים נשוא הסכם זה,  .10.4
ולשלם לעובדיו את כל האמור בחוקי העבודה וכן בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים הרלוונטיים 

יתוקנו בעתיד, לרבות צווי הרחבה שהוצאו ו/או הסכם קיבוצי מיוחד או כפי שהסכמים אלה יוארכו או 
 להסכמים אלו.

הספק מתחייב למסור בכל עת, לדרישת המזמין, את כל הפרטים שיידרשו על ידיו בנוגע לעובדיו, מספרם,  .10.5
, דירוגם וכל אינפורמציה אחרת שתידרש על ידי המזמין ו/או נציגו. הספק ידווח על כל עובד חדש תפקידם

ות למזמין וימסור לאישור המזמין טרם תחילת העסקתו במתן השירותים את אשר יעסוק במתן השיר
 פרטיו האישיים, ת.ז., תאריך לידה, כתובת, מספר טלפון ופרטי הסמכותיו וניסיונו.
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מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הספק מתחייב למלא את כל הוראות הדין ו/או צווי ההרחבה ו/או  .10.6
 עליו או על עובדיו.ההסכמים הקיבוציים החלים 

עם המזמין, אישורים ציג, לפי דרישת המזמין ו/או נציג המזמין ו/או בודק שכר שימונה מטהספק י .10.7
ום שכר , לרבות תשלפי כל דין ו/או ההסכם כלפי עובדיועל  מקיים את כל התחייבויותיוא המעידים כי הו

יבוציים ו/או צווי הרחבה )ככל שחלים( שאינו נמוך משכר המינימום ו/או השכר על פי הסכמים ק לעובדיו
וציאליים ו/או תקנות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, הכל לפי הגבוה, וכן תשלום כל התנאים הס

על פי כל דין ו/או הסכם בהתאם לוותק, ובכלל זה פנסיה, הבראה, חופשה  והאחרים המגיעים לעובדיו
, לרבות תלושי השכר של עובדיה, פירוט ניכויים לקופות כל מסמך רלוונטי יציג הספקומחלה. לשם כך 

ביטוח ופירוט תשלומים לרשויות המס ולמוסד לביטוח לאומי, במספר ובשיעור שיידרש על ידי המזמין 
 ו/או בודק השכר מטעמו. 

 אחריות ושיפוי .11

דן ו/או פגיעה אובלכל  בלעדית מבלי לגרוע מאחריותו על פי דין, הספק יפעל כקבלן עצמאי ויהיה אחראי .11.1
ו/או המשרד להגנת שהוא, בין לנזק גוף ובין לנזק רכוש ולכל נזק אחר שייגרם למזמין ו/או תאונה ו/או נזק 

כתוצאה ממעשה או עקב או , ו/או מי מטעמם או נותן שירותיםו/לכל עובד הסביבה ו/או לכל צד שלישי, ו
מביצוע השירותים ו/או  ,במישרין ובין בעקיפין, הנובע, בין ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו מחדל מצד הספק

בין אם נגרם על ידי הספק ובין אם נגרם ו מהלך מתן השירותים ובין לאחר מכןבין ב , וזאתבקשר אליהם
 על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתונים למרותו.

לעובדיו, לשלוחיו ולכל הספק יהיה אחראי בלעדית לכל אובדן ו/או פגיעה ו/או נזק שיגרם לו, לרכושו,  .11.2
הבאים מטעמו, עקב או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שלו ו/או של עובדיו ו/או מי מהפועלים מטעמו, וכן 
לכל נזק שיגרם עקב ביצוע השירותים ו/או כל הכרוך בכך, על ידי הספק ו/או מי הפועלים בשמו או מטעמו, 

 בין באתר הפרויקט ובין מחוצה לו.

דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו, עקב הספק מתחייב לשלם  .11.3
 או כתוצאה מתאונה ו/או נזק שנגרמו תוך כדי ביצוע השירותים.

מכל סוג שהוא כאמור לעיל ו/או כל נזק למען הסר ספק מובהר בזאת כי המזמין לא יהא אחראי לכל נזק  .11.4
מעובדיו ו/או לצד ג' כלשהו, ועל הספק חלה חובת הזהירות והשמירה העלול להיגרם לרכוש הספק ו/או למי 

על עובדיו ועל רכושו. הספק מוותר בזאת על כל דרישה ו/או תביעה בגין כל נזק אם יגרם לו, לעובדיו ולציוד 
 שבבעלותו.

מין וסוג בשום מקרה לא יישא המזמין באחריות בגין נזק עקיף ו/או נגרר ו/או תוצאתי מכל עוד מובהר כי  .11.5
 שהוא בכל הקשור בביצוע הסכם זה ו/או אי ביצועו. 

הספק מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוזה ו/או אישור ו/או היתר ו/או רישיון בכל הקשור  .11.6
 לשירותים נשוא הסכם זה.

או הספק אחראי כלפי המזמין לתקינותו של כל רכוש או ציוד של המזמין ו/או מי מטעמו שיימסר לרשותו  .11.7
לרשות עובדיו ו/או מי מטעמו לשם ביצוע השירותים נשוא הסכם זה )אם יימסר(. הספק יישא בכל 

 ההוצאות והנזקים שיגרמו לרכוש זה.

בגין כל תשלום ו/או הוצאה לרבות הוצאות ו/או את המשרד להגנת הסביבה הספק ישפה את המזמין  .11.8
בהם בגין כל נזק ו/או המשרד להגנת הסביבה יישאו משפטיות ושכר טרחת מומחים ועורכי דין שהמזמין 
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או אובדן מכל סוג שהוא, לגוף או לרכוש, שנגרם עקב מעשה או מחדל של הספק ו/או מי מטעמו ו/או 
 שהספק אחראי בגינם בהתאם להוראות כל דין ו/או הסכם זה, וזאת מיד עם דרישה ראשונה מצד המזמין. 

הספק חייב בתשלומו בהתאם לאמור לעיל, ייחשב סכום זה בצירוף שולם על ידי המזמין סכום כלשהו ש .11.9
ההוצאות המשפטיות לגבייתו כחוב שהספק חייב למזמין על פי הוראות הסכם זה. המזמין יהיה רשאי 

 לקזז סכום זה מכל סכום שיגיע לספק.

 ביטוח  .12

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, הספק מתחייב למלא אחר הוראות הביטוח  .12.1
" גהמופיעות ב"נספח הביטוח" וב"אישור עריכת הביטוח" המצורפים להסכם זה ומסומנים כ"נספח 

 .בהתאמה –"1ג'ו"נספח 

ת ביטוחים בנוסח המצורף להסכם אישור על עריכ ספקלא יאוחר מהמועד הקבוע במכתב הזכייה ימציא ה .12.2
 חתום על ידי חברת הביטוח. 1נספח ג'זה כ

 סודיות .13

 .נספח ד'הספק יחתום על נספח שמירת הסודיות והימנעות מניגוד עניינים המצורף להסכם זה כ .13.1

 ערבות ביצוע .14

את הערבות הבנקאית שהומצאה על ידו בקשר להשתתפותו  ספקה במכרז יחליף היהזכילאחר ההודעה על  .14.1
בערבות בנקאית אוטונומית שהוצאה על ידי בנק מוכר  תוך מספר הימים הנקוב במכתב הזכייה, ,במכרז

 50,000₪בסכום של , המזמיןלפקודת  2016יוני של חודש  המחירים לצרכןוידוע בישראל, צמודה למדד 
הבנק ומבוילת , חתומה בידי מורשי החתימה של לפחות חודשים 12ל ש לתקופה"( סכום הערבות" –)להלן 

 קיום כל התחייבויותלמכרז ובשינויים המחויבים, וזאת להבטחת  (8מסמך א), ע"פ הנוסח המופיע בכדין
 "(.ערבות הביצועהספק על פי הסכם זה )להלן: "

קט ו/או סיום ההתקשרות, לפי ערבות הביצוע תעמוד בתוקפה עד ששה חודשים מיום סיום ביצוע הפרוי .14.2
להאריך את תוקפה של הערבות או להמציא לידי המזמין ערבות חדשה בסכום  הספק מתחייבהמאוחר. 
החודשים  12מהתמורה הכוללת ששילם המזמין לחברה בגין מתן השירותים במהלך  10%-השווה ל

מחודשיים טרם תום פקיעת  ר, לא יאוח₪ 50,000האחרונים כולל מע"מ אך בכל מקרה לא פחות מסך של 
השירותים נשוא הסכם זה על תשמש כערבות לביצוע  ערבות הביצועתוקפה של הערבות שהופקדה על ידו. 

חודשים לאחר ביצוע מלוא השירותים על ידו בהתאם להוראות הסכם זה  6ידי הספק ותוחזר לספק עד 
תביעות תלויות ועומדות כנגד המזמין עם עניינים המצויים  ולהוראות כל דין, בכפוף לכך שלא תהיינה

 .הספקכתב העדר תביעות של כנגד ובאחריות הספק, 

מוסכם כי במקרה בו עם סיום ביצוע השירותים נשוא הסכם זה על ידי הספק ו/או בתום תקופת  .14.3
שירותים על ידי ההתקשרות יעמדו דרישות ו/או תביעות כנגד המזמין ו/או מי מטעמו בקשר עם ביצוע ה

הספק, תיוותר הערבות הבנקאית בידי המזמין, והיא תחודש עד תום בירור הדרישות ו/או התביעות 
האמורות וסילוקן. למען הסר ספק, הקביעה כי דרישה ו/או תביעה הינה בקשר עם ביצוע השירותים על 

 ידי הספק תהיה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

עד אחר העומד למזמין לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין, במקרה בו הספק, במעשה או מבלי לגרוע מכל ס .14.4
ימים מקבלת הודעה בכתב מאת המזמין לגבי הפרה  7במחדל, הפר הוראה של ההסכם ולא תיקנה תוך 

 כאמור, המזמין יהיה רשאי לחלט את ערבות הביצוע, כולה או חלקה. 
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ך שתעמוד בתוקפה כל עוד הדבר נדרש בהתאם להוראות כ כאמורתחודש ו/או תוחלף הערבות אם לא  .14.5
וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו ו/או חלק ממנו זכאי לחלט את סכום הערבות יהיה המזמין , הסכם זה

 על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.הוא זכאי 

נתונה הזכות לדרוש שינוי שיעור הערבות במידה וההיקף מזמין לעיל, ל 14.1בסעיף מבלי לגרוע מהאמור  .14.6
 של הסכם זה יגדל מכל סיבה שהיא.

ספק פר הילממש את הערבות, כולה או חלקה, ללא התראה מוקדמת, וזאת בכל עת בה  רשאי יההמזמין יה .14.7
, כל סכום מדמי ו, או לזקוף, לפי שיקול דעתולעכב בידייהיה המזמין רשאי ההסכם, וכן  תנאי מתנאי

 בקשר עם ההסכם, אף אם לא הגיע מועד פירעונו. וכלפיספק הערבות, כנגד כל חוב של ה

, מיידית, ערבות בנקאית מזמיןלהמציא להספק  את הערבות, כולה או מקצתה, מתחייבמזמין מימש ה .14.8
, בתוספת הפרשי ההצמדה למדד לעיל לגובה סכום הערבות המקורי, בכפוף לאמור בסעיף חדשה ומעודכנת

. דין הערבות המזמיןעד לאותו מועד, וכשהיא צמודה למדד כאמור לעיל ולכל תקופה שתקבע על ידי 
 לעיל, לכל דבר ועניין. 14.1 הבנקאית על פי ס"ק זה כדין ערבות על פי סעיף 

כל סכום שהוא, מזמין חייב ל וכי אינספק הוכיח תוקפו מכל סיבה שהיא והבוטל ההסכם, או הסתיים  .14.9
 את הערבות.ספק ליחזיר המזמין 

במקרה של מימושה או בכל ספק של ה ואין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותי .14.10
 מקרה שהוא.

 זכות יוצרים .15

די הספק בקשר עם השירותים אשר הבעלות על תוצאות בדיקת המעבדה וכל מסמך אחר שיופק על י .15.1
והמזמין יהא (, "המסמכים"שהספק קיבל על עצמו להכינם תהא של המזמין )כל אחד מאלה, ביחד ולחוד: 

רשאי להשתמש במסמכים אלו לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל הגבלה, מבלי לשלם לספק כל תמורה 
עשות שימוש במסמכים ו/או להעבירם לצד ג' לעיל. הספק אינו רשאי ל 7נוספת מעבר לזו הקבועה בסעיף 

והוא מוותר בזאת על כל טענה ותביעה בגין זכותו של המזמין כאמור, לרבות תביעות כספיות ו/או תביעות 
 לזכויות יוצרים כלשהם בקשר למסמכים. 

עם סיום תקופת ההתקשרות או עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא, ימסור הספק למזמין את מלוא  .15.2
 .הנוגעים לביצוע ההתקשרות כים שברשותוהמסמ

הספק ישפה את המזמין בגין כל הוצאה או נזק שייגרמו לו כתוצאה מתביעה של צד ג' לפיה שימוש המזמין  .15.3
 בתוצרי השירותים של הספק מהווים הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהם.

 הפרות וסעדים .16

נספחיו במועד כלשהו במהלך תקופת  מוסכם כי אי עמידה בהצהרות הספק בהתאם להסכם זה על .16.1
 ייחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה. 15עד  3ההתקשרות וכן הפרת סעיף מסעיפים 

 רה יסודית כל אחד מהמקרים הבאים:כמו כן ייחשבו כהפ .16.2

 ;הנדרשים בהתאם להוראות הסכם זהשלילת אחד או יותר מההיתרים או הרשיונות  .16.2.1

השירותים ו/או ביצוע השירותים באופן לקוי או שלא בהתאם איחור במתן השירותים ו/או אי ביצוע  .16.2.2
 להוראות הסכם זה;
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הוגשה נגד הספק בקשה למתן צו פירוק או צו כינוס נכסים, או שמונה כונס נכסים זמני או קבוע  .16.2.3
 לרכושו;

 מונה מפרק או מפרק זמני לספק או שהתקבלה החלטה על פירוקו; .16.2.4

 או ניתן לגביו צו להקפאת הליכים; הספק הגיש הצעה להגיע להסדר עם נושיו, .16.2.5

הוטל עיקול על רכוש הספק או בוצעה פעולה כלשהי מטעם משרד ההוצאה לפועל לגבי רכוש הספק,  .16.2.6
 ימים;  30והעיקול או הפעולה האמורה לא הוסרו בתוך 

 הספק הפסיק את מתן השירותים או הסתלק מביצוע הסכם זה; .16.2.7

 הסכם זה, שלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב;הספק שיעבד ו/או הסב את זכויותיו לפי  .16.2.8

התברר שהצהרה כלשהי של הספק בקשר עם חתימת הסכם זה ו/או בקשר עם הצעתו אינה נכונה  .16.2.9
או שהספק לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע על החלטת המזמין להתקשר עמו 

 מלכתחילה;

יום ממועד קבלת הודעה על  14ההפרה תוך  הפר הספק את ההסכם בהפרה שאינה יסודית, ולא תיקן את .16.3
 כך מהמזמין, תחשב הפרה כאמור להפרה יסודית 

מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד למזמין על פי דין, אם הפר הספק הסכם זה בהפרה יסודית, ישלם הספק  .16.4
לו על פי בגין כל יום של הפרה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד  1,000₪למזמין פיצוי מוסכם בסך 

דין. הצדדים קובעים סכום זה לאחר שבדקו ומצאו כי סכום זה הינו סכום סביר לפיצוי על הנזקים 
 שעשויים להיגרם למזמין במקרה של הפרה יסודית של ההסכם.

בחר המזמין לבצע את השירותים בעצמו או באמצעות מי מטעמו במהלך תקופת ההסכם, לאור התרחשות  .16.5
מפורטים לעיל, יערוך המזמין התחשבנות במסגרתה יובאו בחשבון, בין היתר, אחד או יותר מהמקרים ה

ההוצאות והתשלומים שהוציא המזמין לשם ביצוע השירותים, וכן ההפסדים והנזקים שנגרמו לו בשל 
הצורך לבצע את השירותים בעצמו ו/או באמצעות אחרים מטעמו. המזמין יהיה רשאי לקזז סכומים אלה 

 מתוך כל תמורה ו/או תשלום שיגיעו לספק. או חלקם ישירות

במקרה בו הפר הספק את ההסכם בהפרה יסודית, והמזמין בחר לסיים את ההתקשרות בשל כך, יהיה  .16.6
, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לו על פי 65,000₪המזמין זכאי לפיצוי מוסכם וקבוע מראש בסך 

או כי סכום זה הינו סכום סביר לפיצוי על הנזקים דין. הצדדים קובעים סכום זה לאחר שבדקו ומצ
 .שעשויים להיגרם למזמין במקרה של הפרה יסודית של ההסכם

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין חובה על המזמין לבצע את השירותים בעצמו, או בכל דרך אחרת, בכל  .16.7
וכן לדרוש כל סעד אחר  מקרה, והוא יהיה זכאי לדרוש מהספק לקיים את ההסכם ו/או לתקן את ההפרה

 המגיע לו על פי דין.

המזמין יהיה זכאי, בין היתר, לקזז כל סכום המגיע לו מאת הספק, לרבות את סכום הפיצוי המוסכם,  .16.8
מסכום התמורה שהמזמין יחוב )אם יחוב( לספק באותו מועד. אין בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות העומדת 

 פק. למזמין במקרה של הפרת החוזה מצד הס
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יה זכאי לגבות את סכום הפיצויים המוסכמים ו/או כל סכום נזק שנגרם לו מהערבות הבנקאית המזמין יה .16.9
או לנכותם מכל תשלום שיגיע לספק או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

 ל פי הסכם זה.גביית הפיצויים המוסכמים ו/או סכום הנזק לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו ע

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל זכות וסעד אחרים העומדים לרשות המזמין על פי דין ו/או הסכם  .16.10
 זה, במקרה של הפרת התחייבות כלשהי של הספק.

 תנאים כלליים .17

 הספק מוותר בזאת מפורשות על כל זכות קיזוז ו/או עיכבון, ככל שאלה עומדות לו מכח דין כלשהו.  .17.1

עפ"י הסכם זה,  ויותיוו/או התחייב ו, בין במישרין ובין בעקיפין, את זכויותיימחה או יסבעביר י הספק לא .17.2
לרבות באופן  מזמין,כולם או מקצתם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ללא הסכמה מוקדמת בכתב של ה

  לה תוקף כלשהו. . העברת זכויות והתחייבויות בניגוד לאמור לעיל לא יהיהשל שימוש בקבלני משנה מטעמו

המזמין יהיה זכאי להסב ו/או להמחות, בין במישרין ובין בעקיפין, את זכויותיו ו/או התחייבויותיו עפ"י  .17.3
הסכם זה, כולם או מקצתם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ללא קבלת הסכמת הספק. הסבה ו/או 

 על קיומה. תוקף כלפי הספק עם מסירת הודעה מצד המזמין-המחאה כאמור תהיה בת

ו/או בדרישת קיום תנאי מתנאי  ולמימוש זכויותי מי מהצדדיםכל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות  .17.4
דחייה כלשהי, לא יהוו תקדים, לא לצד השני לסטות מתנאי ההסכם ו/או לתת  והסכם זה ו/או הסכמת

  ווה למקרה אחר ו/או ויתור כלשהוואין להסיק מהן גזירה ש ויחשבו לויתור או הסכמה לויתור על זכויותי
 על זכות. 

, ולא תהא בעניין מתן השירותים על ידי הספקאת כל המוסכם בין הצדדים  יםממצ על נספחיו הסכם זה .17.5
נפקות לכל הצעה ו/או הסכם ו/או הבנה ו/או מצג ו/או הבטחה, בין בכתב ובין בעל פה, במפורש ו/או 

  מת הסכם זה.מכללא, אשר היו בין הצדדים עובר לחתי

אם יקבע כי הוראה מהוראות הסכם זה מחוסרת תוקף, בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה, לא תשפיע  .17.6
קביעה זו על תוקפן, חוקיותן או אפשרות אכיפתן של יתר הוראותיו, ככל שאין בכך שינוי מהותי במהות 

 הכללית של העסקה נושא הסכם זה.

יהיו ברי תוקף אך ורק אם נערכו בכתב ואם שני הצדדים הסכימו  כל שינוי, תיקון או הוספה להסכם זה .17.7
  לכך בכתב. 

לעניין הסכם זה תהיה הכתובת המופיעה בראש הסכם זה. כתובת הספק לעניין הסכם זה  המזמיןכתובת  .17.8
כל הודעה תהיה הכתובת שסיפק למזמין במסגרת הליכי המכרז )לרבות כתובת הדואר האלקטרוני(. 

שעות מעת שנשלחה לצד שכנגד בדואר  72לרעהו תיחשב כאילו הגיעה ליעדה בתוך  אחדשתישלח מצד 
, תוך יום עסקים אחד מיום שנשלחה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני למספר או לכתובות רשום

 .או מיד אם נמסרה ביד המופיעים לעיל ובלבד שנתקבל אישור אלקטרוני על מסירתו,

יפו ובית -בעיר תל אביב התדיינות בעניינו של הסכם זה יהא ביהמ"ש המוסמךמקום השיפוט הבלעדי בכל  .17.9
 זה בלבד. פטשמ

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

ספקה  המזמין  
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 מפרט שירותי מעבדה -נספח א' 

 
 כללי .1

רשאית להזמין תהיה החברה  "(החברהכי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )"מעת לעת ובהתאם לצר .1.1
 מעבדה כמפורט בנספח זה ובהסכם ההתקשרות. מהספק שירותי 

 

 אנשי קשר .2

ימנה עד שני אנשים מטעמו לקבלת פניות מהחברה בקשר למתן השירותים אשר ייחשבו כנציגיו  ספקה .2.1
על לפחות אחד מאנשי הקשר להיות זמין לפניות החברה  "(.אנשי הקשרושלוחיו לעניין הסכם זה )להלן: "

 שעות ביממה בכל ימות השבוע ובמהלך כל השנה )למעט יום כיפור(. 24

    

 עמידה בהוראות החוק; רישיונות; הסמכות .3

וביצוע בדיקות המעבדה יהיו לפי  כקבוע בהזמנה בהם קבעה החברה שייאספואתר המ הובלת הדגימות .3.1
  .להוראות כל דיןובהתאם נציג החברה להנחיות 

הרישיונות והמסמכים הנדרשים לטובת ביצוע השירותים, ובכלל זאת בכל עת יהיו בידי הספק כלל  .3.2
 הרישיונות הבאים: 

 א';1.5 , סיווג2013-רישיון עסק מכוח צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג .3.2.1

אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות  .3.2.2
 .1976-מס(, התשל"וותשלום חובות 

 תעודת הסמכה בתוקף מאת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות עבור הבדיקות הבאות:  .3.2.2

 VOC 

 GRO 

 SVOC 
 DRO  +ORO 
 מתכות 

 
 "(בדיקות בסיווג א')להלן: "

"( בדיקות בסיווג ב'בדיקות בסיווג א' כאמור לעיל )להלן: " שאינן 1מסמך ב'שב בדיקותשאר ה עבור .3.2.3
 :"(תקן האיזו)" :17,025ISO איזולפי תקן  לבצעםהצהיר שיש בידו הסמכה  הספקאשר לגביהן 

 ;איזוהלפי תקן תעודת הסמכה בתוקף של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות 

 או

בתחומי מדינת ישראל לצורך  בדעת הספק להשתמש בשירותי קבלן משנה שמושבוש עבור בדיקה
ות הלאומית להסמכת מעבדות הסמכה בתוקף של הרש, יוודא הספק כי לקבלן המשנה תעודת ביצועה
 ;לבצעה

 או

שמושבו מחוץ לתחומי מדינת ישראל  בדעת הספק להשתמש בשירותי קבלן משנהש בדיקהעבור 
, יוודא הספק כי מנהל אגף קרקעות מזוהמות במשרד להגנת הסביבה יאשר את זהות הלצורך ביצוע
שר מנהל אגף קרקעות מזוהמות את קבלן המשנה . לא אימיד עם זכיית הספק במכרז קבלן המשנה
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המוצע על ידי הספק, ידאג הספק להציע קבלן משנה אחר המקובל על נציג אגף קרקעות מזוהמות. 
 לא יהיה כל שינוי בתמורה שתשלם החברה לספק בגין החלפת קבלן משנה כאמור.   

חייב  ,צועה לפי תקן האיזוהסמכה לבי שאין בידובמסגרת המכרז  עבור כל בדיקה שהספק הצהיר  .3.2.4
בדיקות איכות השיטה  בדיקות איכות השיטה. ת החברה אתפק לבצע, לתעד ולהציג על פי דרישהס

 יכללו לכל הפחות: תיקוף, חישוב אי וודאות, כיולים, אימות כיול בסמוך לביצוע בדיקות וחזרתיות.

וההיתרים האמורים יהיו בתוקף במשך כל תקופת  הספק יהיה אחראי לכך שכל הרישיונות, ההסמכות .3.3
ההתקשרות עם החברה, והוא מתחייב להעביר לעיון החברה את העתקי הרישיונות ו/או ההסמכות הנ"ל 

 מיד עם דרישתה. 

היה ואחד מהרישיונות, ההיתרים או ההסמכות כאמור נשלל, בוטל, סויג או שונה לרעה מכל סיבה שהיא  .3.4
(, יודיע על כך הספק לחברה באופן מידי ובכל מקרה לא כלשהו משנהת מקבלן מהלך ההתקשרות )לרבוב

ימים לאחר שנודע לספק על כך. הספק לא יהיה רשאי לבצע בדיקות אשר לגבי עריכתם נשללה  3-יאוחר מ
 . , אלא אם אשרה החברה את ביצועם בכתבמית להסמכת מעבדות או תקן האיזוממנו הסמכת הרשות הלאו

 

 הקבלני משנ .4

 ביצוע הבדיקותלטובת משנה )אחד או יותר(  להשתמש בשירותיו של קבלןהקבלן רשאי , 3.2.2ף בכפוף לסעי .4.1
 . שבסיווג ב' בלבד

על ידי קבלן משנה יהיה כפוף לקבלת החברה התחייבות בכתב מקבלן המשנה  שבסיווג ב' בדיקותהביצוע  .4.2
החברה תהיה רותים, בשינויים מחויבים. בנוגע לעמידתו של קבלן המשנה בהסכם ההתקשרות ובנספח השי

רשאית לדרוש מקבלן המשנה מעת לעת מסמכים המאמתים את עמידתו של קבלן המשנה בתנאי ההסכם 
 ומפרט השירותים.  

באמצעות קבלן משנה כדי לגרוע מאחריות הספק לספק את או חלק מהם מובהר כי אין בביצוע השירותים  .4.3
רות ומפרט זה, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לעניין משך השירותים על פי תנאי הסכם ההתקש

 הזמן לביצוע הבדיקות. 

 

 הזמנת בדיקת מעבדה .5

בכל עת שתידרש החברה לבצע בדיקת מעבדה במהלך תקופת ההתקשרות תמסור החברה לאיש הקשר  .5.1
הבדיקה הנדרשת. עם קבלת ההזמנה  וני או פקס בצירוף פרטי"( באמצעות דואר אלקטרהזמנה)" הזמנה

 את קבלתה בהקדם האפשרי.  בדואר אלקטרוני או בפקס יאשר איש הקשר 

 

 ביטול הזמנה .6

לספק בדבר הביטול. הספק יאשר את קבלת הודעת פקס במשלוח דואר אלקטרוני או יעשה ת ביטול הזמנה .6.1
 הביטול בהקדם האפשרי. 

 

 איסוף הדגימה .7

ויעבירה  )אשר יכול ויהיה בכל רחבי הארץ( מאתר האיסוף כקבוע בהזמנההספק יאסוף את הדגימה נציג  .7.1
  למעבדה על חשבונו וללא עלות נוספת מצד הספק. 

 איסוף הדגימה והעברתה למעבדה ייעשו לפי כל דין.  .7.2
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( של הדגימה. על הספק Chain of Custodyיחד עם הדגימה יקבל נציג הספק מהדוגם טופס משמורת ) .7.3
 למלא את הטופס כנדרש ולהעבירו לחברה עם מסירת תוצאות הבדיקות. 

ימים  6בכל שעות היממה תיאסף ממקום האיסוף כקבוע בהזמנה דגימה שההחברה תהיה רשאית לדרוש  .7.4
 בשבוע, ובמהלך השנה כולה למעט ימי שבת ומועד.

 

 אספקת כלי איסוף ודגימה .8

דגימות, דגימות בכמות מספקת לטובת ביצוע על פי דרישתה כלי איסוף הספק יספק לחברה מעת לעת  .8.1
 נוספת מצד החברה.  תמורהוזאת ללא כל 

 . להסכם ההתקשרות 1'נספח אמפורט ב ונפחםמספר כלי הדיגום הדרוש עבור כל בדיקה, גודל כלי הדיגום  .8.2

 . ובמצב תקין שטופיםם לחברה להיות נקיים, על כלי האיסוף המסופקי .8.3

 

 בדיקת המעבדה .9

הבדיקה תיעשה על פי כל דין, בהתאם להנחיות תקן האיזו ועל פי הנהלים הפנימיים של הספק, כמו גם  .9.1
לפי הנחיית החברה כקבוע בהזמנה. בהזמנה יצוינו חומרי המטרה שעל ו 1מסמך ב'בהתאם להוראות 

מסמך תבוצענה על פי שיטת הייחוס כאמור ב את ריכוזם בדגימה. בכלל זאת הבדיקותהמעבדה לזהות 
 ., ויעמדו בסף הדיווח או סף הכימות כמפורט שם )לרבות לעניין חומר המטרה נשוא הבדיקה(1ב'

 "(. תוצאותדו"ח יספק הספק דו"ח עם תוצאות בדיקת המעבדה )" ,עבור כל דגימה שתובא לבדיקתו .9.2

לכתובת הדואר  excelובפורמט  pdfיישלח לחברה בדואר אלקטרוני בפורמט דו"ח התוצאות של כל בדיקה  .9.3
, pdfפורמט  דו"ח התוצאות שיישלח בהחברה תהיה רשאית להסתמך על האלקטרוני שתספק החברה. 

מבלי לגרוע . pdf -לפורמט ה excel-בין פורמט היהיה הקובע עבור החברה במקרה של סתירות ופורמט זה 
עבור בדיקות המעבדה  ידאג הספק להמציא לחברה דו"ח תוצאות בעותק קשיח , בכל חודשמהאמור

 . עבור אותו חודש יחד עם החשבונית שיספק לחברה עבור ביצוע השירותים שנערכו על ידו בחודש העוקב,

יכיל דו"ח התוצאות את ערך סף הדיווח )קרי, על הדו"ח  ,עבור כל בדיקה שתוצאתה קטנה מסף הדיווח .9.4
 (. "Not Detected", ולא לציין X ppm-ן מלציין "קט

ימלא הספק טופס משמורת מלא המתעד את התנאים בהם נשמרו הדגימות.  ,עבור כל דגימה שיקבל לידיו .9.5
 העתק טופס המשמורת יישלח לחברה יחד עם תוצאות הבדיקה. 

חוזרת מסיבות הספק יבצע על חשבונו בדיקת מעבדה חוזרת עבור בדיקות שהתגלה לגביהם צורך בבדיקה  .9.6
, ככל שזו נדרשת לפי שיקול בהוצאות לקיחת הדגימה הנוספתבמקרה כאמור יישא הספק התלויות בספק. 

 . הספק יודיע לחברה במידית על כל מקרה בו תידרש בדיקת מעבדה חוזרת. דעתה הבלעדי של החברה

האפשרי לתיקונה של כל תקלה ניהולית ו/או ארגונית ו/או טכנית הקשורה לביצוע לדאוג בהקדם  ספקעל ה .9.7
 .או את מהימנות הבדיקות עלולה לשבש את לוחות הזמניםהבדיקה אשר 

 

 בדיקותה לאיסוף הדגימות וביצועזמנים  ותלוח .10

עשה הבדיקה יביצוע . מההזמנה שעות 12תוך יתבצע מאתר האיסוף איסוף הדגימה על ידי נציג הספק  .10.1
 ימים ממועד איסוף הדגימה 10-לוח הזמנים שתקבע החברה בהזמנה ובכל מקרה לא יאוחר מבמסגרת 

 . "(רגילה בדיקת מעבדה)"
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שעות ממועד  3מהספק איסוף של הדגימה תוך  למרות האמור, במקרי חירום תהיה רשאית החברה לדרוש .10.2
 בדיקת מעבדה)" ד מסירת ההזמנה לספקשעות ממוע 48תוך  מלאות מעבדהוקבלת תוצאות  ההזמנה

 . "(דחופה

 

 תיעוד .11

 בכל עת במהלך ההתקשרות תהיה רשאית החברה לדרוש מהספק את המסמכים הבאים: .11.1

הכולל עמידה בערכי סף דיווח  ,עבור כל בדיקת מעבדהת הבדיקה ודו"ח המתאר את תיקוף שיט .11.1.2
 ;ו/או סף כימות

 .השל טופס המשמורת של המעבד דוגמא .11.1.3

 עדכניים של הספק ושל כל קבלן משנה; QCונהלי  QAנהלי  .11.1.4

 ;( האחרונה של הספק או כל קבלן משנהProficiency Testתוצאות השתתפות בבדיקת המיומנות ) .11.1.5

( אשר יכלול QAתוצאה )דו"ח בדיקת איכות סדרת בדיקות יימסר  עבור כל אומהבדיקות  10%עבור כל  .11.2
לכל הפחות בדיקת סרק, אימות כיול, סטנדרטים חזרתיים והוספות סטנדרטים. מבדיקות אשר להן נדרש 

( יש לדווח סטנדרטים אלו עם כל בדיקה. לדו"ח זה יש לצרף מרשמי פיזור Surrogateסטנדרט חלופי )
 בדיקת איכות התוצאה.ודיוק ל

 

 ביקורת .12

, במעבדת הספק. שעות 48-רבות מבדקי פתע בהודעה של לא פחות מהחברה תהיה רשאית לבצע מבדקים, ל
 כפי שהוצגו לחברה.  QCונהלי  QAתיבדק עמידת הספק בנהלי טפסי משמורת, נהלי במבדקים 
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 כלי דגימהרשימת  – 1נספח א'
 
 

משך שמירת דוגמה מרבי עד לביצוע  כלי שמירת דוגמה שם הבדיקה
 בדיקה

VOC מ"ל עם פקק טפלון. 22 שתי ווילים 
 

מ"ל עם פקק  100-250וגם צנצנת 
 טפלון

 יום 14

VOC מ"ל עם פקק טפלון. 22שתי ווילים  מורחב 
 

מ"ל עם פקק  100-250וגם צנצנת 
 טפלון

 יום 14

GRO  מ"ל עם פקק טפלון. 22שתי ווילים 
 

מ"ל עם פקק  100-250וגם צנצנת 
 טפלון

 יום 14

sVOC יום. 14יש לבצע מיצוי תוך  טפלון פקק עם ל"מ 100-250 צנצנת 
 יום. 40יש לבצע בדיקה על המיצוי תוך 

sVOC יום. 14יש לבצע מיצוי תוך  טפלון פקק עם ל"מ 100-250 צנצנת מורחב 
 יום. 40יש לבצע בדיקה על המיצוי תוך 

DRO + ORO יום. 14יש לבצע מיצוי תוך  טפלון פקק עם ל"מ 100-250 צנצנת 
 יום. 40בדיקה על המיצוי תוך יש לבצע 

TOC יום 28 טפלון פקק עם ל"מ 100-250 צנצנת 
pH יום 14 טפלון פקק עם ל"מ 100-250 צנצנת 

 יום 14 טפלון פקק עם ל"מ 100-250 צנצנת ריכוז חומצה
 יום לכספית 28 טפלון פקק עם ל"מ 100-250 צנצנת מתכות

 חודשים ליתר המתכות 6
Cr VI  חודשים  6 טפלון פקק עם ל"מ 100-250 צנצנת 
 יום 14 טפלון פקק עם ל"מ 100-250 צנצנת ציאניד
 יום 14 טפלון פקק עם ל"מ 100-250 צנצנת סולפיד
 יום 14 טפלון פקק עם ל"מ 100-250 צנצנת אמוניה
 אין הגבלה טפלון פקק עם ל"מ 100-250 צנצנת אסבסט

 יום 14 טפלון פקק עם ל"מ 100-250 צנצנת הלוגנים אורגניים
 יום 14 טפלון פקק עם ל"מ 100-250 צנצנת צריכת חמצן

 יום 14 טפלון פקק עם ל"מ 100-250 צנצנת אניונים
 יום 28 טפלון פקק עם ל"מ 100-250 צנצנת חומרי נפץ

 יום 28 טפלון פקק עם ל"מ 100-250 צנצנת חומר נפץ הודף
 יום. 14יש לבצע מיצוי תוך  טפלון פקק עם ל"מ 100-250 צנצנת חומרי הדברה

 יום. 40יש לבצע בדיקה על המיצוי תוך 
PCB יום. 14יש לבצע מיצוי תוך  טפלון פקק עם ל"מ 100-250 צנצנת 

 יום. 40יש לבצע בדיקה על המיצוי תוך 
מבחן מיצוי 

 להטמנת פסולת
 יום. 14יש לבצע מיצוי תוך  מ"ל 1000צנצנת 

 יום. 30יש לבצע מיצוי תוך  קניסטר( ייעודימדוכה ) גזי קרקע
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 מסמכי הצעת הספק במכרז –נספח ב' 
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 נספח ביטוח -נספח ג'
 

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין, על הספק לערוך ולקיים, על חשבון הספק,  .1
למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות הספק קיימת )ולעניין ביטוח אחריות מקצועית למשך שלוש שנים 

, והמהווה חלק 1ג'כנספח נוספות( , את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה 
, לפי העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית "אישור עריכת הביטוח"ו "ביטוחי הספק"בלתי נפרד ממנו )להלן: 

 כדין בישראל ובעלת מוניטין. 
ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על הספק להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים נשוא  .2

הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא 
ור עריכת ביטוח חתום בידי מבטחיו. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על הספק להמציא לידי המזמין איש

מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה 
 לעיל. 1בתוקף ו/או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 

בכל פעם שמבטח הספק יודיע למזמין כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי 
לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור 

 עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.

י גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק כמפורט באישור עריכת הביטוח הינם בבחינת מובהר כ .3
לגרוע מכל התחייבות של הספק לפי ההסכם ו/או על פי כל דרישה מזערית המוטלת על הספק, שאין בה כדי 

תהיה כל טענה ואין בה כדי לשחרר את הספק ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, ולספק לא דין 
 כלפי המזמין או מי מטעם המזמין בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא על ידי הספק כאמור לעיל,  .4
ר ועל הספק לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נושא האישו

 להתחייבויות הספק על פי הסכם זה.

מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על  .5
המזמין או על מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת הביטוח, 

בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק על פי טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין 
הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את 

 אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.
ד כלשהו הספק פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציו .6

המובא על ידי הספק או מי מטעם הספק לחצרי המזמין או המשמש את הספק לצורך מתן השירותים, ולא 
תהיה לספק כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור. פטור כאמור לא 

 יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

ל ידי הספק ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך ע .7
כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם 

 לנזק בזדון. 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה  .8
יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הספק, על הספק לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח  או חלק מהם

בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, לספק נתונה הרשות לכלול את קבלני 
 המשנה בשם המבוטח מסגרת הביטוחים הנערכים על ידי הספק כמפורט באישור עריכת הביטוח. 

הסר ספק מובהר בזאת כי על הספק מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם לרבות  למען .9
שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה ועל הספק תחול האחריות לשפות את המזמין 

ו להינתן על ידי בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים הי
 קבלני המשנה, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
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 אישור עריכת ביטוחים -1'נספח ג
 
 

 תאריך: ____/___/___

 לכבוד
 בע"מ  החברה לשירותי איכות הסביבה

 ו/או חברת האם ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או חברות קשורות ו/או מדינת ישראל 
 "("המזמין  )להלן, ביחד ולחוד:

 
 א.ג.נ.,

 
 ___________ )"הספק"(הנדון: 

שירותי מעבדה הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן על שם הספק בקשר עם 
"(, בין היתר, בקשר עם הסכם שנערך ביניכם לבין הספק השירותיםוכן השירותים הנלווים )להלן: "חומרים ואנליזת 
 "( כמפורט להלן:ההסכם)להלן: "

 עד ליום ____________________ ____________ פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום .א

המועסקים על ידי הספק על פי פקודת הנזיקין  המבטח את חבות הספק כלפי עובדים ביטוח חבות מעבידים
, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי 1980 -)נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

)שישה  ₪ 6,000,000לעובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים בגבול אחריות של 
)עשרים מיליון שקלים חדשים( למקרה ובסה"כ לתקופת  ₪ 20,000,000 -בד ומיליון שקלים חדשים( לעו

הביטוח. הביטוח מורחב לשפות את המזמין היה וייקבע, לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית, כי 
 על המזמין מוטלות חובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי הספק.

 עד ליום ____________________ ____________ וםפוליסה מס' __________________ לתקופה מי .ב

המבטח את חבות הספק על פי דין, בגין אובדן ו/או נזק שייגרמו לכל אדם ו/או  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
)מיליון שקלים חדשים( למקרה  ₪  1,000,000גוף בקשר עם או במסגרת מתן השירותים בגבול אחריות של 

  ובסה"כ לתקופת הביטוח. 

ביטוח זה אינו כפוף להגבלה בדבר חבות בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם ותביעות תחלוף מצד המוסד 
לביטוח לאומי. הביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין אחריות שתוטל על המזמין למעשי ו/או מחדלי הספק 

 ו/או מי מטעם הספק וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת. 

לא תחול הגבלה בדבר רכוש הנמצא בחזקתו, בפיקוחו, בשליטתו או בהשגחתו של הספק  לעניין רכוש המזמין
 או רכוש שפועלים בו.

 עד ליום ____________________ ____________ פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום .ג

המבטח חבות הספק על פי דין בשל השירותים, בגבול אחריות בגבול אחריות של  ביטוח אחריות מקצועית
חודשים  6)שני שקלים חדשים( למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח כולל תקופת גילוי של  ₪  2,000,000

לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הספק ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב 
אמור באישור זה. הביטוח כאמור כולל תאריך למפרע  מיום ____________. הביטוח מורחב לשפות את מה

המזמין בגין חבות אשר תוטל על המזמין עקב מעשה או מחדל של הספק או של מי מהבאים מטעם הספק 
 וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הספק כלפי המזמין.  

יושר  -ימוש ועיכוב עקב מקרה ביטוח. הביטוח כולל הרחבה בדבר איהביטוח לא כולל הגבלה בדבר אבדן הש
 עובדים. 

הביטוח כולל הרחבה בגין חבות בשל הפרת זכויות קניין רוחני, הפרה של חובת הסודיות, הפרה של חוק הגנת 
בר הפרטיות, הוצאת דיבה ולשון הרע, חבות בגין הפצת וירוסים שלא במתכוון. הביטוח אינו כולל חריג בד

 פגיעה או נזק למאגרי מידע, לתוכנה, לחומרה ולאתרי אינטרנט. 

 

 כללי

הביטוחים דלעיל כוללים ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין, לקוחות המזמין ועובדי ומנהלי המזמין  .1
 ובלבד שהוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

שלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח על הספק האחריות הבלעדית לת .2
 המפורטות לעיל.



 
 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.
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הביטוחים המפורטים לעיל הינם ראשוניים וקודמים לביטוח הנערך על ידי המזמין, ואנו מוותרים על כל  .3
 טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין. 

ל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח המצוינת הננו מתחייבים כי הביטוחים המפורטים לעי .4
 יום למזמין, בכתב, בדואר רשום. 30בהם, אלא בהודעה מראש של 

נוסח הפוליסות, למעט אחריות מקצועית,  הינו בהתאם לנוסח הידוע כביט _____________, בכפוף  .5
 לשינויים הנקובים לעיל.

 

 

לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור זה,  הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם
 ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

 
 

)חתימת 
 המבטח(

)חותמת  
 המבטח(

)תפקיד   )שם החותם( 
 החותם(
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 התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים -נספח ד'
 
 

 לכבוד
 הסביבה בע"מהחברה לשירותי איכות 

 
 התחייבות לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד ענייניםהנדון:   

 
( לביצוע "המזמין" ו/או "החברה" –והתחייבתי כלפי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן   : הואיל

 (; בהתאמה "שירותים"הו"ההסכם"  –)להלןבהסכם מיום___________ מפורט כ השירותים
, אקבל לחזקתי, או יבוא לידיעתי, מידע ם, או בקשר אליהמתן השירותיםלי כי במהלך והוסבר  : והואיל

המתייחס לכל ענין מקצועי, עסקי או אחר, מכל סוג שהוא, של החברה ושל כל הקשורים עמה, 
בעבר, בהווה, או בעתיד וכן כל חומר אשר הוכן עבור או על ידי, או הוגש לחברה בקשר עם, פעולות 

נוהלי ו/או דרכי קניין רוחני, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, שירותים, ם ההחברה או ע
וספקים של המזמין ו/או כל מידע מסחרי אחר ו/או רשימת לקוחות המזמין עבודה ו/או פעילות של 

 –)להלן  של המזמין אשר יגיע לידיעת הספק ו/או מי מטעמו במהלך ביצוע ההסכם או בקשר אליו
 (;י""מידע סוד

והוסבר לי, כי גילוי המידע הסודי בכל צורה שהיא, לכל אדם או גוף, עלול לגרום נזקים כבדים  : והואיל
 לחברה ו/או לצדדים שלישיים:

 
 אי לכך, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן: 

לפרסמו ולא הנני מתחייב לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע הסודי וכל הקשור או הנובע ממנו, לא  .1
 לגלותו בדרך כלשהי לשום אדם או גוף והכל לתקופה בלתי מוגבלת.

הנני מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת, לא לפרסם, לא לגלות ולא להביא לידיעת אדם או גוף כלשהם  .2
 (, והכל לתקופה"השירותים"פירוט  –, במישרין או בעקיפין )להלן שירותיםבדרך כלשהי, כל פרט הקשור ל

 בלתי מוגבלת.
לא יחול על מידע הידוע לכלל הציבור, מידע שגילויו מחויב על פי דין )במגבלות חיוב  2-ו 1האמור בסעיפים  .3

 הגילוי כאמור( או מידע שניתנה הסכמת החברה לגילויו, מראש ובכתב, ובמידה שניתנה.

ממשלתית ו/או שיפוטית, לרבות ככל שאדרש לגלות מידע סודי של הצד השני מתוקף חיקוק או הוראה של רשות  .4
בשל רגולציה החלה על המזמין מתוקף היותו חברה ממשלתית ו/או זרוע ביצוע, אמסור על כך הודעה למזמין 
בהקדם האפשרי. אני מסכים לשתף פעולה עם המזמין ככל הנדרש באופן סביר על מנת לאפשר למזמין למנוע 

 ותו. את פרסום המידע באמצעים החוקיים העומדים לרש
אלא לטובת החברה ולצורך  השירותים,כמו כן, הנני מתחייב שלא לעשות שום שימוש במידע הסודי או בפרטי  .5

 .שירותיםה
או כל מידע אחר כלשהו השייך  או כל חלק מהםהמזמין את מסמכי הנני מתחייב לא להעתיק, לשכפל או לצלם  .6

לצורך מתן השירותים בהתאם להסכם זה. רוש , אלא אם ובאותה מידה שהדבר יהא דלמזמין ו/או מי מטעמו
ממסמכי כי העתקים, צילומים, שכפולים או מסמכים שייוצרו בדרך אחרת אני מסכים מבלי לפגוע באמור לעיל 
יהיו וייחשבו לכל או ממידע כלשהו השייך למזמין ו/או מי מטעמו, , או מחלק מהם, המזמין ו/או מי מטעמו

 .המזמיןודינם כדין מסמכי מזמין הצורך ועניין ובכל עת כרכוש 
ולעשות את כל הדרוש  שירותיםהנני מתחייב לנקוט אמצעי זהירות קפדניים לאבטחת המידע הסודי ופרטי ה .7

מבחינה בטיחותית, נוהלית או אחרת, כדי לקיים את התחייבותי על פי כתב זה. כן הנני מתחייב לנקוט בכל 
 .שירותיםלשמור בסודיות גמורה כל מסמך הקשור, או הנוגע ל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים, על מנת

הנני מתחייב להחזיר לידיכם ולחזקתכם כל חומר כתוב או אחר, וכל חפץ או דבר, שקיבלתי מכם, או השייך  .8
, בין מכם ובין מצדדים שלישיים, וכל מתן השירותיםלכם, ושהגיע לחזקתי, או לידי, עקב, בקשר עם, או בזמן 

תי עבורכם. הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כלשהו של כל חומר כאמור, או של מידע סודי. למעט חומר שהכנ
 כל דו"ח או חומר אשר שימש כבסיס לדו"חות שהכנתי עבורכם והדו"חות הנ"ל עצמם.

 -ל"זלחוק העונשין תש 118-119ידוע לי כי הפרת ההתחייבויות לסודיות דלעיל מהווה עבירה פלילית לפי סעיפים  .9
 , וכן הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות עם המזמין.1977
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הנני מאשר כי למיטב ידיעתי ובדיקתי, לאחר חקירה ובדיקה שערכתי, אין מצב של ניגוד עניינים בין מתן  .10
, השירותים לבין כל ענין אחר שיש לי ולקרובי ו/או למנהלי ו/או לעובדיי ו/או לגופים קשורים בי, ענין אישי בו

ת ניגוד עניינים הנובע מקשר כלשהו הקיים ביני ו/או קרובי ו/או מנהליי ו/או עובדיי ו/או הגופים הקשורים לרבו
לי לבין מי שיבצע את המערכת כהגדרתה בהסכם ו/או כל אדם ו/או חברה ו/או ישות משפטית אחרת המספקת 

/או הדרושים לביצועה, ואני מתחייב מוצר ו/או שירות הקשורים במישרין ו/או בעקיפים לביצוע המערכת הנ"ל ו
 להודיע לכם בכתב מיד עם קיומו של ניגוד עניינים כאמור, במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או לאחריה.

אני מתחייב כי החל ממועד כניסתו לתוקף של ההסכם, לא אעניק כל שירותים )כהגדרתם בהסכם(, לכל אדם  .11
 . מלבד לחברה הקשור אליואו )כהגדרתו בהסכם( או גוף המשתתף בפרויקט 

אני אהיה אחראי כלפיכם בנזיקין ועל פי כל דין, לכל נזק, הפסד או הוצאה, מכל סוג, אשר יגרמו לכם, או לצד  .12
 התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים על פי כתב יישלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת התחייבויות

 זה. 
מועסק ו/או מבצע שירות על ידי בקשר למתן השירותים, על התחייבות  הנני מתחייב להחתים כל עובד ו/או .13

לכל הפרה של  ואחראי כלפיכם הזהה להתחייבותי זו, להעביר עותק מההתחייבות החתומה לחברה וכן הנני ערב
 התחייבות כאמור.

י בגין הפרה בכל מקרה בו תופר התחייבות כלשהי על פי כתב זה, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפ .14
 זו, לרבות הזכות לקבלת סעדים זמניים כגון צווי מניעה לצורך הקטנת נזקיכם.

אין באמור במכתב זה כדי לגרוע מכל חבות אחרת או נוספת לנאמנות, שמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים  .15
 המוטלת עלי על פי כל דין.

         
 :ולראיה באתי על החתום
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