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  החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

  הזמנה להציע הצעות

באתר אפולניה  מזוהמות קרקעות שיקוםלפרויקט צמוד פיקוח שירותי למתן 
  בהרצליה

  יכלל .1

פיקוח שירותי ) מזמינה בזה הצעות למתן "החברה"(להלן:  בע"מ החברה לשירותי איכות הסביבה .1.1
במקרקעין אשר שימשו בעבר את מפעל תע"ש נוף ים  מזוהמות קרקעות שיקוםלפרויקט צמוד 

 תבצע בהםשאף באתר ו/או אתרים נוספים  ויתכן  אפולוניה גן הלאומיהמצוי בהרצליה בסמוך ל
על פי התנאים , )"השירותים" להלן:( כגון רכס עתלית ותע"ש בית הכרם קרקעות םשיקו החברה

  .המפורטים במסמכי המכרז להלן

  להלן טבלת ריכוז מועדים רלוונטיים במכרז: .1.2

 מועד פעילות

 3.7.2016 מועד פרסום המכרז

 13.7.2016  מועד כנס מציעים

 24.7.2016 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים 

 31.7.2016 מועד פרסום השאלות והתשובות

 7.8.2016 המועד האחרון להגשת הצעות

 1.1.2017  המכרזתוקף ערבות 

  

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

  קובעים התאריכים בטבלה זו.

ם לעיל בהודעה שתפורסם באתר מן המועדים המנויי לשנות כל אחד את הזכות הלעצמ תשומר החברה

  כל טענה או דרישה בקשר לכך.   מציעים, ולא תהא למי מהחברהההאינטרנט של 

  

  עיקרי ההתקשרות .2

הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק במקרים להלן הפרטים המובאים בסעיף זה 
אחרת  תהתייחסוה תיי. ההמכרזשת באיזה ממסמכי אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפור

  . המפורטת, תחייב ההוראה האחרת המכרזכאמור באיזה ממסמכי 

קרקעות, ואף הוכרזה כ"זרוע ביצוע" של מדינת  שיקוםהחברה הינה חברה ממשלתית העוסקת ב .2.1
 שיקוםבמסגרת זו החברה עומדת לבצע פרויקט ל . מזוהמות קרקעותשיקום ישראל בתחום 

מקרקעין אשר שימשו בעבר את מפעל תע"ש נוף ים המצוי בהרצליה בסמוך לגן ב מזוהמות קעותקר
 .)בהתאמה "הפרויקט"ו "אפולוניה"אתר (להלן:  הלאומי אפולוניה

מכרז מס' 

2016/A2 

  מסמך א'
  הזמנה להציע הצעות
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וייעוץ  צמוד פיקוחשירותי לה אשר יעניק  ")המפקח(להלן: " גוף ינת להתקשר עםיהחברה מעונ .2.2
או ו/ "הקבלן"(להלן:  הפרויקט של הראשי הביצוע לןקבביחס לכל העבודות שיבוצעו על ידי 

התאמת העבודות לתוכניות ולמפרטים הטכניים, פיקוח על פיקוח על ובכלל זה  )"הקבלן הראשי"
לוחות הזמנים, בקרה תקציבית, ניהול יומנים, מתן כמויות ובקרה על , הפרויקט אופן ביצוע עבודות

 ב'מסמך והסכם ההתקשרות כמופיע ב מכי המכרזמס, והכל בהתאם ל'וכיובדיווחים תקופתיים 
 ").הסכם ההתקשרות" או "ההסכם(להלן: "

בזה אחר זה ו/או  -לדרוש מהמפקח את מתן השירותים במספר אתרים תהא רשאיתהחברה  .2.3
 במקביל, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף להוראות מסמכי המכרז וההסכם.

 , נדרשים להיותאף המפקח עצמו -המפקח איננו תאגידשל המפקח, וככל ש מעובדיו 5 לפחות .2.4
במתן , 2011-2016השנים ) שנים לפחות, מתוך 3ניסיון מוכח של שלוש ( יבעלאזרחי/בניין  יםמהנדס

בהיקף שלא פוחת ממיליון ש"ח לכל  לפרויקט נשוא מכרז זה, שירותי פיקוח לפרויקטים דומים
) שנים 5ניסיון מוכח של חמש ( יאזרחי/בניין בעל םהנדסאי או לחילופיןפרויקט; שירות פיקוח ל

 לפרויקט נשוא מכרז זה, , במתן שירותי פיקוח לפרויקטים דומים 2006-2016לפחות, מתוך השנים 
רק עובדים בעלי הכשרה וניסיון  .פרויקטשירות פיקוח לבהיקף שלא פוחת ממיליון ש"ח לכל 

 כפוף להוראות מסמכי המכרז וההסכם.והכל ב כאמור יהיו רשאים להעניק את השירותים

 המפקח ועובדיו נדרשים להיות בעלי יכולת ניידות בכל שטח אתר הפרויקט. .2.5

 מטעם החברה. קטהפרוי להיות בקשר יומיומי עם מנהל השיקום באתר שיידרהמפקח  .2.6

כמפורט במסמכי  שיונות והיתרים תקפיםירקופת ההתקשרות במהלך ת החזיקיידרש ל המפקח .2.7
שיונות וההיתרים הנדרשים יוידאג להארכת הרוכנדרש על פי כל דין, כם ההתקשרות , בהסהמכרז

בתוקף עד יהיו כך ש מכוח החוקההסכם ו/או התאם לתנאי המכרז ו/או ב ולשם מילוי התחייבויותי
  מועד סיום ההתקשרות.

 וכאמור בהסכם.  13.2 יעמיד ערבות ביצוע כמפורט בסעיף  המפקח .2.8

תום ביצוע עבודות להתקשרות ועד ההחל מחתימת הצדדים על הסכם  ההתקשרות תהאתקופת  .2.9
שיקום הקרקע באתר אפולוניה על ידי הקבלן, בהתאם להודעה שתימסר על כך למפקח על ידי 

תים החברה תהיה רשאית להורות על המשך ביצוע השירו ").התקשרותה תקופת(להלן: "החברה 
תה וזאת למשך , לפי שיקול דעכגון רכס עתלית ותע"ש בית הכרם יקום קרקע נוספיםבאתרי ש

לחברה תעמודנה שתי  בנוסף,. ממועד חתימת הצדדים על הסכם ההתקשרות תקופה של חמש שנים
תקופות אופציה, בנות חמש שנים כל אחת, בהן תוכל להורות על המשך ביצוע השירותים באתרי 

, לפי שיקול דעתה, ובמקרה כזה יחולו על תקופות האופציה (או כל חלק מהן) נוספים עשיקום קרק
הוראות ההסכם בשינויים המחויבים. הארכת ההתקשרות כמפורט לעיל תתבצע בהודעה שתימסר 

השנים הראשונות להתקשרות,  5ימים טרם שתמו  60- ע"י החברה למפקח, בכתב, וזאת לא יאוחר מ
  ימים מהמועד שנקבע לסיומן. 60-קופת או תקופות אופציה, לא יאוחר מובמקרה בו מומשה ת

  

בכל מקרה של הארכת תקופת ההתקשרות כמפורט לעיל, תהיה החברה רשאית לדרוש מהמפקח  .2.10
תצהירים, אישורים ומסמכים שנדרשו לצורך התקשרות זו ו/או במסגרת הליכי המכרז, כשהם 

 ם המפקח.עדכניים, וזאת כתנאי להמשך ההתקשרות ע

 

חודשים,  24-ל חודשים 12בין תארך   אפולוניה תקופת ההתקשרות ביחס לאתרהחברה מעריכה כי  .2.11
והמפקח לא יוכל לבוא בכל טענה מכל מין וסוג  אומדן בלבדכאשר מובהר כי הערכת זמן זו הינה 

 ו/או קיצורה.  האמורה שהוא כלפי החברה, בגין הארכת תקופת ההתקשרות
  

להביא ומכל סיבה שהיא לבטל את ההסכם ובכל עת  ת החברהלעיל, רשאי 2.9סעיף ב ל אף האמורע .2.12
. ניתנה הודעה כאמור למפקחבכתב ו יום מראש 60של  הודעהב לידי גמרפיו -את ההתקשרות על



  

  

 

  
 חתימה וחותמת: _____________.

 

 

5

 .כךו/או דרישה בגין לא תהיה כל טענה  ולמפקח ימי ההודעה 60 םבתו הסכםהיפקע 

 אחד נציגלרבות עבור נוכחותו של  ,וההסכם המכרזתנאי ל פי התחייבויותיו עמלוא  בתמורה לקיום .2.13
המפקח  זכאי יהיה באתר הפרויקט במהלך כל שעות עבודתו של הקבלן הראשי, מטעם המפקח

תהווה אחוז מתוך שווי  שיציע המציעהצעת המחיר . שנקב בה במסגרת הצעתו במכרז לתמורה
 הפרויקט כהגדרתו להלן.

לקבלן , לפי חשבונות מאושרים, החברהך כל התשלומים שתשלם משמעו ס -"שווי הפרויקט"
 .(לא כולל מע"מ) הפרויקטבקשר עם  ההובלות והצמ"ה עבור שירותי , לרבותהראשי

ו/או מספר  מטעמו נוסף נציגלהציב באתר הפרויקט  ,על ידי החברההמפקח  ששיידרככל כמו כן, 
, יהיה זכאי המפקח לתמורה )הנוסף" נציג"ההיחיד הנ"ל (להלן:  נציג, נוסף על הנוספים נציגים

בפועל, והכל בהתאם להצעת המחיר שנקב בה המפקח  הנוסף נציגנוספת על בסיס ימי העבודה של ה
  ובהתאם להוראות תנאי המכרז וההסכם.

, אולם מובהר )"האומדן"(להלן:  ₪ 15,000,000 שלהחברה מעריכה כי שווי הפרויקט יעמוד על סך 
   .אומדןבעבודה בהיקף כלשהו, גם לא בהיקף הכלול למפקח מתחייבת לספק  אינהכי החברה 

עבור קיום מלוא התחייבויותיו של ומלאה הינה תמורה סופית  הנקובה לעיל מובהר כי התמורה .2.14
בשכר עובדים ו/או במיסוי ו/או במחירי  יםשינויהיא לא תושפע מ, והסכם ההתקשרותעפ״י מפקח ה

 .ד ו/או כל שינוי אחרשיעורי המד התשומות ו/או

שיהיה בתוקף במועד ביצוע בשיעור החוקי  ולה יתווסף מע"מ 95בתנאי שוטף +  תשולםהתמורה  .2.15
הכל, בכפוף לקבלת התמורה עבור שירותים אלה בידי  המצאת חשבונית מס כדין.התשלום, בכפוף ל

ות. במקרה החברה מהמשרד להגנת הסביבה, במסגרת תשלום עבור ביצוע פרויקט שיקום הקרקע
ימי  5של עיכוב בהעברת התשלום לידי החברה, יעוכב גם תשלום התמורה למפקח והוא יבוצע תוך 

ולמפקח לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה בגין  עסקים מהיום בו התקבל התשלום בידי החברה
 .כך

יקט מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר כי השירותים נשוא מכרז זה מתבקשים בקשר עם פרו .2.16
שיקום קרקעות המתבצע במסגרת הכרזה על החברה כ"זרוע ביצוע" של מדינת ישראל בתחום 

זה. במקרה בו  ןבעניישיקום הקרקעות והסכם מסגרת שנחתם בין החברה ובין מדינת ישראל 
במועד כלשהו ו/או מסיבה כלשהי יבוטל הסכם המסגרת ו/או ההכרזה, תבוטל אף ההתקשרות 

  לא תהיה כל טענה בקשר לכך.נשוא המכרז, ולמפקח 

ם נשוא מכרז זה ו/או של שירותיההרשאה בלעדית להענקת  מפקחמובהר כי החברה אינה מעניקה ל .2.17
להתיר גם לנותני שירותים אחרים להפעיל ולקיים  בכל עת והיא תהיה רשאית רותים אחרים,יש

  .שרות דומה ו/או מקביל, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי

 שלבי המכרז .3

 לפי השלבים הבאים:את הצעתו  ע יגישהמצי .3.1

  תנאי סף -שלב א'

יוגשו לתיבת  ,להלן 4סעיף ב הסף המפורטים כלל המסמכים המעידים על עמידה בתנאי .3.1.1

יעמדו בתנאי הסף האמורים ו/או הצעות אשר לא להלן.  8 סעיף הוראות המכרזים בהתאם ל

 . ולא יבדקו בשלבים הבאים יפסלו 8 בהתאם להוראות סעיף יוגשו לא 
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 %52 -ניקוד רכיב האיכות בהתאם למסמכי ההצעה- שלב ב'         

ועדת המכרזים "ו/או  "הועדה"של החברה (להלן:  ועדת המכרזים המיוחדתתקבע  שלב ב'ב .3.1.2
כמפורט  ,שלהםהאיכות  ציוןאת  ,יעים אשר עמדו בתנאי הסףלגבי כל המצ, )"המיוחדת

 להלן.  9  בסעיף

  %10-ראיון התרשמות - שלב ג'        

הועדה תהיה רשאית לזמן לראיון את כל אחד מעובדיו של . הועדהבפני  לריאיון יזומןהמציע  .3.1.3
הכללית מהמציע לגבי מידת  האת התרשמות הועדה תקבעדי. המציע לפי שיקול דעתה הבלע

  בצורה הטובה ביותר.  ,, נשוא מכרז זהשירותיםניסיונו וכישוריו לביצוע ה יכולתו, התאמתו,

הכולל הניקוד (35מתוך % 25%רק הצעות שיקבלו בתום שלב הריאיון ניקוד כולל של לפחות  .3.1.4
ועדת המכרזים ב בחינת הצעת המחיר. ביחס לרכיב האיכות ורכיב הריאיון) יעברו לשל

רשאית שלא לפסול הצעות שקיבלו ניקוד נמוך מהניקוד האמור, מנימוקים  המיוחדת
 שיירשמו בפרוטוקול.

  %65 -ניקוד רכיב המחיר - 'דשלב 

לאחר מתן הניקוד למציעים בגין איכות ההצעה, תיבחנה הצעות המחיר של המציעים  .3.1.5
 .להלן 10השונים, כאמור בסעיף 

  סיכום הציונים ובחירת זוכה - שלב ה'

של כל אחד מהמציעים אשר הגיעו לשלב  לאחר ביצוע השלבים כאמור, ישוקלל הניקוד .3.1.6
בכל השלבים יחדיו. ההצעה בעלת הניקוד המצטבר הגבוה ביותר, בכפוף לאמור  הסופי,

  . תיקבע כהצעה הזוכהלהלן,  10-ו 9ובסעיפים בסעיף זה 

   ותנאי סף מסמכי ההצעה .4

בשתי  המסמכים המפורטים להלן כליגיש המציע את ) תנאי סףשל המכרז ( שלב א'במסגרת  .4.1
  .להלן 8, כמפורט בסעיף מעטפות נפרדות

ועדת המכרזים מובהר כי כל המסמכים והאישורים הבאים הם בבחינת תנאי סף מצטברים במכרז, ו
ותר מהמסמכים אחד או יתהיה רשאית לפסול על הסף הצעה אשר תחסר מסמך  המיוחדת

 המפורטים להלן: 

הודעות שנשלחו למשתתפים  ולרבות מציעיםבצירוף פרוטוקול כנס כל מסמכי המכרז,  .4.1.1
לחתום  ציעהחתימה של המ ה/מורשיעל מורש. כשהם חתומים על ידו, ככל שנשלחו, בכתב

מסמכי המכרז על  בשולי כל דף לחתוםובנוסף  ,מקום המיועד לכךב על מסמכי המכרז
  .ההתקשרותוהסכם 

 תיאור כללי / פרופיל של המציע.  .4.1.2

 . להלן 5 כאמור בסעיף העתק הקבלה / חשבונית בדבר תשלום דמי הפקת המכרז  .4.1.3

מעובדיו,  5 לפחות, וכן (ככל הנדרש) המציע כשהוא ממולא כנדרש המעיד כי )1מסמך א( .4.1.4
) שנים לפחות, מתוך חמש 3כח של שלוש (ניסיון מו יבעלאזרחי/בניין  יםמהנדס םהינ

בהיקף  לפרויקט נשוא מכרז זה, במתן שירותי פיקוח לפרויקטים דומיםהשנים האחרונות, 
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הנדסאי אזרחי/בניין כל אחד מהם הינו  או לחילופיןשלא פוחת ממיליון ש"ח לכל פרויקט; 
במתן שירותי פיקוח  , 2006-2016השנים ) שנים לפחות, מתוך 5ניסיון מוכח של חמש ( יבעל

 בהיקף שלא פוחת ממיליון ש"ח לכל פרויקט. לפרויקט נשוא מכרז זה, לפרויקטים דומים
ערוך למציע ניסיון רחב בביצוע שירותים מסוג זה וכי הוא תנאי זה דרוש על מנת לוודא כי 

לבצע את ההתחייבויות נשוא מכרז זה בשים לב להיקף השירותים הנדרשים ולחיוניותם 
 ר החברה. עבו

שרו עם המציע בעבר התקגופים אשר מ המלצות כתובות 3המציע יצרף להצעתו לפחות  .4.1.5
  .לשירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה םהרלוונטיי שירותי פיקוחמתן לצורך 

בדבר  /השותפויותמאת רשם החברות 1.7.2016מוקדם מתאריך שאינו תדפיס נתונים  .4.1.6
אישור רישום ו והשעבודים הרובצים על נכסיו פרטי הרישום של התאגיד, מנהלי התאגיד

 . )2מסמך א(תאגיד וזכויות חתימה חתום ומאושר על ידי רו"ח או עו"ד בנוסח 

 עותק מתעודת עוסק מורשה של המציע, ככל שישנו. .4.1.7

 של המציע, מחזור ההכנסות 2015- ו 2014, 2013המציע כי בכל אחת מהשנים  הצהרה מאת .4.1.8
 .  )3מסמך א(בנוסח ולל מע"מ, לא כ₪ 3,000,000 - לא פחת מ

 בעל מחזור הכנסות בהיקף כולל שלאת רואה החשבון של המציע כי המציע הינו אישור מ .4.1.9
מסמך בנוסח  2015-ו 2014, 2013 , לא כולל מע"מ, בכל אחת מן השניםלפחות₪, 3,000,000

 .)4א(

חתום על ידי , 1976–ק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ולפי חו תנאיםתצהיר בדבר קיום  .4.1.10
 .)5מסמך א(בנוסח  ,ומאושר כדין מציעחתימה מטעם ה המורש

לפיו המציע מקיים את חובותיו בכל הנוגע לשמירת זכויות  קיום דיני עבודהתצהיר בדבר  .4.1.11
, חתום על ידי מורשה חתימה מטעם המציע עובדים לפי דיני העבודה המפורטים שם

 .)6מסמך א(בנוסח  ומאושר כדין,

היעדר הרשעה פלילית של המציע ו/או מי ממנהליו או מורשה החתימה בדבר  תצהיר .4.1.12
 .)7מסמך א(מטעמו, חתום על ידי מורשה חתימה מטעם המציע ומאושר כדין, בנוסח 

וצמודה למדד  עם דרישה ראשונה ןפירעו-החברה, בתערבות בנקאית אוטונומית לטובת  .4.1.13
הערבות . ")ערבות המכרז" -לן (לה ₪ 30,000בסך של , )8מסמך א(, בנוסח המחירים לצרכן

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

  י: כמובהר 

תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת  ועדת המכרזים המיוחדתו
הארכת הערבות כנדרש תהווה, -ת תוקף הערבות עפ"י הדרישה. איוהמציע יאריך א

  . מציעכשלעצמה, עילה לפסילת הצעת ה

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

  שנפלו בה, לפי שיקול דעתה המוחלט.להכשירה למרות הפגמים 
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ו/או החברה יהיו רשאיות להגיש את הערבות לפירעון, כולה או  ועדת המכרזים המיוחדתו
  במקרים הבאים:אחרי שנתנה למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו, חלקה, 

יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות,  מציעכל אימת שה 4.1.13.1
 בכל דרך שהיא.

בתכסיסנות או בחוסר ניקיון  בערמה, נהג במהלך המכרז מציעכל אימת שה 4.1.13.2
 כפיים.

ה או מידע מהותי טעמידע מ ועדת המכרזים המיוחדתמסר לו מציעכל אימת שה 4.1.13.3
 מדויק.  בלתי

כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות  מציעכל אימת שלאחר שנבחר ה 4.1.13.4
 .עם החברה התקשרותיצירת הל הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם

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.

יום  90תוך תוחזר הערבות הבנקאית שמסר במסגרת הצעתו  שהצעתו לא זכתה מציע
 . הערבות תוחזרמהתקשרות החברה עם הזוכה כאמור במכתב הזכיה שיישלח לזוכה

  מציע בשולי הצעתו.כל בדואר רשום לכתובת שיציין למציעים אשר לא זכו במכרז 

 כנדרש על ידי המציע. חתום) 9מסמך א(המציע בנוסח הצהרת  .4.1.14

 ,1976-בוריים, תשל"ולפי חוק עסקאות גופים ציאישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס  .4.1.15
מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס  מציעהמעיד כי ה

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

 וק מע"מ.מס לפי ח

, טופס וסגורה ימסור המציע, במעטפה נפרדת בנפרד מיתר המסמכים המפורטים לעיל .4.1.16
ממולא  ")צעת המחירטופס ה(להלן: ") 10מסמך א(לפי הנוסח המופיע ב הצעת מחיר

בטופס הצעת המחיר ינקוב המציע באחוז מתוך שווי הפרויקט כהגדרתו לעיל אשר  כנדרש.
מטעם  אחד נציגלרבות נוכחותו של  מתן השירותיםיהווה את התמורה המלאה עבור 

 ; וכן ינקוב המציע מחירבאתר הפרויקט בכל שעות עבודתו של הקבלן הראשי המפקח
 .נוסף נציגיום עבודה של  בתעריף יומי עבור

 מובהר כי:

אשר ינקב בטופס זה  התמורה. שיעור חובההינו  טופס הצעת המחירשל  מילויו .4.1.16.1
 וייבחר כזוכה לכל דבר ועניין. את המציע במידה  יחייב

 יה רשאית לפסול על הסף הצעה חסרה.תה ועדת המכרזים המיוחדת .4.1.16.2

ההוצאות של המציע,  כלהמציע כוללת את המחיר של מובהר ומודגש כי הצעת  .4.1.16.3
על  במתן השירותיםהכרוכות  ,בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין וסוג שהוא

יות האמור לעיל, כל ההיטלים מבלי לגרוע בכלל הסכם ההתקשרות.פי 
מכס, בלו, מס קניה, וכיו"ב וכן שינויים  ככל שיחולו, לרבות הממשלתיים
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ו/או התשומות ו/או כל עלות אחרת שהיא  המחירים לצרכן בשיעורי מדד
 .ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה מתן השירותיםהקשורה ב

ר כל המסמכים והאישורים הנדרשים כאש וגש על ידי ישות משפטית אחת בלבדההצעה תמובהר כי  .4.2
 . במכרז בלבד ציעבמכרז כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המ

, או כל הסתייגות, בין על ידי תוספת המכרזכל השמטה, שינוי או תוספת אשר יעשו במסמכי  .4.3
או באמצעות מכתב לוואי, או בכל דרך אחרת, לא יהיו בני תוקף כלפי החברה או  המכרזבמסמכי 

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

להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל או צירף מסמכים שאינם ברורים או  מציעלא צירף ה .4.4
, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי ועדת המכרזים המיוחדתת סותרים זה את זה, רשאי

לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או  או לחלופין מציעוהמוחלט, לפסול את הצעתו של ה
ועדת כן רשאית . הם הנכונים יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה

ופגמים אשר אינם  שאינם מהותיים יים, פגמיםטכנ להתעלם מפגמים המכרזים המיוחדת
 לפי שיקול דעתה הבלעדי.הכל , מצדיקים את פסילת ההצעה על הסף

 והוצאות נוספות דמי הפקת המכרז .5

 בסך שלחוברת המכרז את חוברת מסמכי המכרז ניתן לקבל, כנגד תשלום בגין השתתפות בהפקת  .5.1
וכנגד  , תל אביב4, קומה 40ברח' יצחק שדה רה במשרדי החב ,אשר לא יושבו) כולל מע"מ( 800₪

 .מציעה פרטימסירת 

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. 

תחליט  ועדת המכרזים המיוחדתע במידה ומובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למצי .5.3
לרבות במקרה ו, הן בשלב הגשת ההצעות והן לאחר מכן , וזאתעל ביטולו של המכרז מכל סיבה שהיא

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

  הבהרות ושינויים .6

מקום  , 09:00 בשעה 13.7.2016ביום  מתן הבהרותו אתרסיור ביתקיים לצורך כנס מציעים  .6.1
ומציע אשר לא ישתתף בכנס לא  ההשתתפות בכנס הינה חובה .אפולוניהאתר שער ב יהיהההתכנסות 

נפרדים למציעים  כנסיםאחד או יותר ו/או כנס . החברה תוכל לערוך יהיה רשאי להשתתף במכרז
 לפי שיקול דעתה הבלעדי.  במועדים נוספים/אחרים, הכלכנסים שונים, לרבות 

על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי בהירויות, סתירות או אי  .6.2
התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת, עליו 

. מציע שלא להלן 6.3  בסעיף ולפרטם בכתב, וזאת עד למועד הנקוב ועדת המכרזים המיוחדתלפנות ל

יפנה לקבלת הבהרות כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי 
 בהירויות, סתירות או אי התאמות כאמור.

לא יאוחר  24.7.2016 ליום עד,  escil.co.ilshikum@ בדוא"ל  אולג גרנדשאלות הבהרה תוגשנה למר  .6.3
כל תשובה מהחברה ו/או מנציג החברה,  .בדוא"ל חוזר הדוא"ליש לוודא את קבלת  .14:00מהשעה 

באמצעות פקסימיליה ו/או דואר אלקטרוני לכתובות שסיפקו  כפי שיתמנה מעת לעת, תהא בכתב
ק השאלות והתשובות ולא יהא תוקף לכל תשובה שתינתן בדרך אחרת. העת המציעים במסמכי המכרז,
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שאלות אלו יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. ו יופץ לכל גוף אשר שילם את דמי הפקת המכרז
 . מי הפקת המכרז כאמור לעילהבהרה יתקבלו רק מגוף אשר שילם את ד

במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  שלב א'מסמכי רשאית בכל עת, קודם למועד הגשת  החברה .6.4
ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד  המכרז,

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

ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים כי הוא ראה  מציעה , מצהירשלב א'מסמכי עם הגשת  .6.5
במכרז, יהיה  שלב א'את מסמכי שהגיש  מציע. םהרלבנטיים מכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיס

 מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.

, תקבע יהםלגב במצב בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים ו/או אי בהירות ,להסרת ספק .6.6
לא תהא כל טענה ו/או תביעה הנובעת מאי בהירות ו/או סתירה  מציעהחברה את הפרשנות המחייבת. ל

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

  שמירת זכויות .7

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

  לחברה (תנאי סף) מסמכי שלב א'הגשת  .8

לעיל)  4.1.16טופס הצעת המחיר (סעיף למעט ,  דלעיל 4 סעיף הכלולים בדרישות מסמכים כל ה .8.1

 -1מעטפה  . A2/2016כרז פומבי מס'"מכשהיא סגורה ונושאת ציון  אחת מעטפהבתוך ו וגשי
 ."ואישורים מסמכים

מכרז "ונושאת ציון כשהיא סגורה  ) יוגש במעטפה נפרדת10טופס הצעת מחיר בנוסח מסמך א( 

  .הצעת מחיר"- 2. מעטפה  A2/2016פומבי מס' 

 .למעט הכיתובים האמורים לעיל שום סימני זיהוי אחריםשתי המעטפות האמורות לא יישאו 
סביבה החברה לשירותי איכות במסירה אישית בתיבת המכרזים של ה נההמכרז תופקד תומעטפ

הצעות שיוגשו לאחר מועד  .14:00בשעה  7.8.2016 עד ליום, תל אביב ,4, קומה 40ברח' יצחק שדה 
 זה תיפסלנה. 

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

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

בהודעה שתפורסם באתר רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות  ועדת המכרזים המיוחדת .8.3
 .טענה או דרישה בקשר לכךכל  מציעים, ולא תהא למי מהחברהההאינטרנט של 

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

בכלל זאת בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ו .8.5
 לכל תנאי הסכם ההתקשרות.
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   תבחינת ההצעו .9

עומדים כי המסמכים שהגיש כל מציע  ועדת המכרזים המיוחדת תוודאלאחר מועד הגשת ההצעות  .9.1

 דלעיל. 4 בדרישות ובתנאי סעיף 

ו לא הגיש מסמך ו/א ון מילוימקום הטע כי מציע לא השלים ועדת המכרזים המיוחדתמצאה  .9.2
 או יותר דמאחלרבות הסתייג  במסמכי המכרז כלשהישינוי או תוספת ביצע ו/או  מהמסמכים הנדרשים

כתב לוואי או בכל דרך מבאם על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין אם בין , וזאת מסעיפיו
ציע השלמות ו/או הבהרות לבקש מהמו/או  להשלימהההצעה ו/או רשאית הועדה לפסול את אחרת, 

 הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי., כדין לכל תוצאה או פעולה אחרתו/או לגרום 

לגלות פרטים  מציע(או מי מטעמה) רשאית, על פי שיקול דעתה, לדרוש מ ועדת המכרזים המיוחדת .9.3
ין בו, וכן מלאים ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו, או של בעלי ענ

 כל מידע אחר שלדעתה יש ענין בגילויו.

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

ילוי או מסירת המידע פי העניין, כתוצאה מאי הגו/או לחברה, ל המכרזים המיוחדת ועדתלהעומדת 
 לפי תנאי מסמכי מכרז זה או לפי כל דין. הכוזב כאמור

גילוי כל המידע כאמור וכן כל מידע  מציערשאית לדרוש מ ועדת המכרזים המיוחדתלמען הסר ספק,  .9.5
, במישרין או לגבי בעל עניין בו ולגבי כל גורם אחר שיש לו לרבותאחר שלדעתה יש ענין בגילויו, 

  .מציעאמצעי שליטה ב ),לרבות באמצעות אדם או תאגיד אחר(בעקיפין, 

 דא ממקורותיהן ובכל דרך בה יבחרווהחברה שומרות לעצמן את הזכות לוו ועדת המכרזים המיוחדת .9.6
כאילו הסכימו  ,ואת בעלי הענין בו מציע. בהגשת הצעתו יראו את המציעאמיתות כל מידע שימסור ה

והחברה תקבלנה לגביהם מידע הקשור למכרז מכל גורם אחר, ככל  המכרזים המיוחדת ועדתלכך ש
  שהסכמה זו נחוצה.

ועדת המכרזים אם  לגילוי הצעתו בפני משתתפים אחריםהסכמתו מראש  מציעבהגשת הצעתו מביע ה .9.7
ל פרט למידע שהינו, לפי שיקווזאת תידרש לעשות כן בקשר להליך משפטי הקשור במכרז,  המיוחדת

ועדת המכרזים , בבחינת סוד מקצועי או מסחרי. במקרה שועדת המכרזים המיוחדתדעתה של 
אחר, כי קיים ספק כלשהו  מציעתסבור, לפי שיקול דעתה, ולרבות בשל התנגדות מצד  המיוחדת

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

בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול,  ועדת המכרזים המיוחדתחייב לעדכן את  מציעה .9.8
או לחברה, בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו למכרז ועד  ועדת המכרזים המיוחדתבמידע שמסר ל

  בדבר הזוכה. ם המיוחדתועדת המכרזילמועד פרסום החלטת 

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

    תהיה חייבת לעשות כן.
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   תההצעודירוג  .10

 כמפורט להלן:  ה שלביםהצעות המשתתפים בחמישתבחן ותעריך את  תועדת המכרזים המיוחד 

 :)(תנאי סף שלב א'

. מציעים אשר הצעתם בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף .10.1.1
עמדו ימציעים אשר לא תימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף יעברו לשלב ב' של המכרז. 

 . להם על כך תימסר בתנאי הסף כאמור לעיל ייפסלו, והודעה

 :המשוקללמהניקוד  25%- ניקוד ציון האיכות– ב'שלב 

ועדת . בנוסף לכך, שלב א'ב ציעבהתאם למסמכים שהוגשו על ידי המ יינתןניקוד איכות  .10.1.2
מצד ג'  אליההמצוי בידי החברה ו/או הגיע  רשאית להתחשב במידע המכרזים המיוחדת

  אחר.

 להלן:אמות המידה כד על פי יחושב איכות) 100% (מתוך האיכותניקוד  .10.1.3

  שיטת הניקוד  ניקוד מקסימלי  קריטריון  

מספר מועסקים מהנדסים   10  תאגיד המציעגודל ה  1
  והנדסאים. 

סקים ועהמציע בעל מספר המ
הגבוה ביותר יקבל את מלוא 

, 10%-עבור קריטריון זה הניקוד
ואילו יתר המציעים יקבלו את 
 הניקוד היחסי בהתאם ליחס שבין

ר מועסקיהם לבין מספר פמס
    המועסקים הגבוה ביותר.

סוג התואר וההשכלה מעבר לנדרש   20  השכלה  2
והרלוונטיות שלהם  בתנאי הסף

  לשירותים הנדרשים במכרז

תבחן  ועדת המכרזים המיוחדת  30  המלצות   3
את ההמלצות ותנקדם לפי 

  איכותם.

ניסיון מקצועי של   4
והיקפי מציע ה

   ופעילות

של המציע ספר שנות הניסיון מ  40
 תנאי הסףנדרש במעבר ל

היקפי פעילות  ,נק') 15(מקסימום 
 מעבר לנדרש בתנאי הסף

בתחום וניסיון  נק') 10(מקסימום 
 המזוהמות הקרקעות שיקום

  . )נק' 15(מקסימום 

 
לעיל יובא על ידי  1-4יובהר כי המידע הנדרש לצורך קביעת ניקוד האיכות לפי סעיפים 

, כאשר המציע רשאי לציין מידע נוסף לפי )1מסמך א(באמצעות מילוי  בין היתר עהמצי
  שיקול דעתו. 

  

ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לדחות הצעתו של מציע אשר לא זכה לציון של  .10.1.4
  נק' לפחות (ללא נרמול, כאמור להלן), וזאת ללא קשר לגובה הצעת המחיר שהגיש.  70
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ת המידה לעיל, לרבות הערכת טיב ההמלצות, רלוונטיות ואיכות  קביעת הניקוד לפי אמו .10.1.5
  .ועדת המכרזים המיוחדתהניסיון ורלוונטיות ההשכלה תהא לפי שיקול דעתה הבלעדי של 

הבלעדי, לפנות לממליצים של המציע, חלקם או  ה, לפי שיקול דעתתרשאי תהא החברה .10.1.6
ם קבלת פרטים אודות השירות כולם, וכן לגורמים אחרים שקיבלו שירותים מהמציע, לש

  שקיבלו ושביעות רצונם ממנו.

להתחשב בניסיון קודם של המציע ו/או מי מחברי הצוות המוצע עם  תרשאי החברה .10.1.7
 חברהעל ניסיון זה, לטוב ולרע. ככל של חברהאו עם גורמים אחרים ככל שידוע להחברה 

בעת מתן הניקוד  תקבל משקל מכריע חברהניסיון קודם עם המציע, חוות הדעת של ה
  ביחס ליתר ההמלצות.

 - בתוכפל  בטבלה שלעיל 1-4אשר תתקבל מצירוף הניקוד בכל אחד מסעיפים התוצאה  .10.1.8
המשוקלל של כל היחסי בציון  של ניקוד האיכות תיטול את חלקה שהתוצאה מנת  על 25%
 ). )65%) וממחיר (10%), מראיון התרשמות (25%מאיכות (המורכב ( מציע

                

  מהניקוד המשוקלל: 10% -ראיון התרשמות -שלב ג'              

הכללית מהמציע לגבי מידת  האת התרשמות ועדת המכרזים המיוחדתתקבע בשלב זה  .10.1.9
 מכרז זה בצורה הטובה ביותר.נשוא  מתן השירותיםניסיונו וכישוריו ל יכולתו, התאמתו,

צע (או חלק מהם) לריאיון שיתקיים זמין לשם כך את המציע וחברי הצוות המות הועדה
. על כל המוזמנים להגיע לריאיון, לצרף המלצות ועדת המכרזים המיוחדתמטעם אצל מי 

  ורשימת ממליצים.

  :המשוקללמהניקוד  65% –ניקוד ציון המחיר  –' דשלב 

מסמך על גבי טופס הצעת המחיר ( יםעל המציע להציע הצעת מחיר כוללת למתן השירות .10.1.10
אחוז מתוך שווי הפרויקט כ חושבתאשר  הצעת מחירמסגרת הצעתו יציע המציע ב ).)10א(

מלוא השירותים בהתאם להוראות ההסכם, לרבות עבור עבור  עיל וזאתכהגדרתו ל
באתר הפרויקט במהלך כל שעות עבודתו של הקבלן מטעם המפקח אחד  נציגנוכחותו של 

 בגין יומי מחיר יחושב על בסיסאשר   נוסף נציגעבור שירותיו של הצעת מחיר  וכן; הראשי
  .נוסף בפועל נציגשל כל יום עבודה 

ההצעה תהיה מלאה, סופית ומוחלטת ותכלול את כל עלויות המציע לצורך אספקת  .10.1.11
השירותים, הישירות והעקיפות, כולל תשלומים בגין העסקת כוח אדם, תשלומים לביטוח 

 , הוצאות משרדיות, נסיעות וכו'.לאומי ותשלומים נוספים בגין זכויות סוציאליות

 אין להתנות את הצעת המחיר בשום תנאי. .10.1.12

. פרטי הצעת לעיל 8בסעיף את הצעת המחיר יש להגיש במעטפה נפרדת וסגורה, כמפורט  .10.1.13
תהיה רשאית לפסול  ועדת המכרזים המיוחדתינו באף מקום נוסף בהצעה. והמחיר לא יצ

תוגש במעטפה סגורה ונפרדת ו/או  אשר על הסף הצעת מציע אשר הצעת המחיר שלו לא 
 חלק ממנה ו/או כולה יהיה גלוי כחלק מההצעה.  

רק לאחר שתסתיים הבדיקה  ועדת המכרזים המיוחדתתיפתח ע"י  מעטפת הצעת המחיר .10.1.14
    והניקוד של רכיבי האיכות והריאיון.
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 תחשב את ציון המחיר של כל מציע לפי החישוב להלן: ועדת המכרזים המיוחדת .10.1.15

  הצעת המחיר כאחוז מהתמורה -%07

אשר יהווה את  האחוז מתוך שווי הפרויקטאת  טופס הצעת המחירב כל משתתף יציין
, לרבות עבור מתן מלוא השירותים נשוא ההסכםבגין  שיעור התמורה המוצע על ידו

באתר הפרויקט במהלך כל שעות עבודתו של הקבלן מטעם המפקח אחד  נציגנוכחותו של 
   .הראשי

עבור חלק התמורה הנמוך ביותר יקבל את הציון המקסימאלי אחוז ע אשר יציע את המצי
 אחוזהתמורה שהציעו לבין  אחוז). יתר ההצעות יקבלו ציון בהתאם ליחס שבין נק' 70זה (

  התמורה הנמוך ביותר.

 הצעה זו תקבל -מתוך שווי הפרויקט 1%התמורה הנמוך ביותר יעמוד על  אחוזאם לדוג': 
  ות.נקוד 70

  נקודות לפי החישוב הבא: 46.6תקבל  הפרויקטמתוך שווי  1.5%והצעה של 

  )1ההצעה הנמוכה ביותר (
*          _________________70    =46.6  

  )1.5ההצעה הרלוונטית (
  
  

 הצעת מחיר יומי -%03

  

, יציין מתן מלוא השירותים כמפורט לעילבגין  נוסף על הצעת המחיר כאחוז מן התמורה
יום עבודה כל יומי עבור  תעריףהצעת מחיר המחושבת לפי בטופס הצעת המחיר ל מציע כ

  ., ככל שיידרש על ידי החברהמטעם המפקח באתר הפרויקט נוסף נציגשל 

באתר  נוסף נציגעבור יום עבודה של  המציע אשר יציע את שיעור התמורה הנמוך ביותר
נק'). יתר ההצעות יקבלו  30ר חלק זה (יקבל את הציון המקסימאלי עבו ,הפרויקט כאמור

  ציון בהתאם ליחס שבין שיעור התמורה שהציעו לבין שיעור התמורה הנמוך ביותר.

הצעה  -נוסף נציגליום עבודה של ₪  100אם שיעור התמורה הנמוך ביותר יעמוד על לדוג': 
  נקודות. 30 זו תקבל

  נקודות לפי החישוב הבא: 19.9תקבל  נוסף ליום עבודה של מפקח₪  150והצעה של 

  )100ר (ההצעה הנמוכה ביות
 *          _________________30    =19.9  

  )150ההצעה הרלוונטית (
  

מתן השירותים כאמור בתום חישוב הניקוד עבור הצעת המחיר כאחוז מהתמורה בגין 
 יקטמטעם המפקח באתר הפרו נוסף נציגהיומי עבור עבודתו של כל  ; והצעת המחירלעיל

על מנת שציון התמורה  65%-ב ההצעהסך הניקוד עבור שני חלקי לעיל, יוכפל  כמפורט
  ).65%- ומחיר 10%- , ראיון התרשמות25%- הניקוד (איכותיקבל את חלקו היחסי מכלל 
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  סיכום הציונים ובחירת זוכה - שלב ה'

ניקוד לאחר ביצוע השלבים כאמור, ישוקלל הניקוד בכל השלבים יחדיו. ההצעה בעלת ה .10.1.16
  תיקבע כהצעה, עילל 9-ו 3ובסעיפים המצטבר הגבוה ביותר, בכפוף לאמור בסעיף זה 

  . הזוכה

  תוקף ההצעה .11

ועדת ת הצעות במכרז. יום מהמועד האחרון להגש 120תהא בתוקף לתקופה של  ציעהצעת המ
 ה.את הארכת תוקף הצעתו עד למועד אשר ייקבע על יד מציערשאית לדרוש מה המכרזים המיוחדת

  תנאים כלליים .12

הצעה אינה מתחייבת לקבוע כל הצעה שהיא כ ועדת המכרזים המיוחדתלמרות כל האמור לעיל,  .12.1
 זוכה. ה

להתנות את הזכיה בתנאים, ללא חובת הנמקה, כן רשאית  ועדת המכרזים המיוחדתכן רשאית  .12.2
שאית שלא לבחור הצעה בשלמותה או לבחור חלקים מכל הצעה וכן ר ועדת המכרזים המיוחדת
להחליט לקבל מספר הצעות מתאימות ולהתקשר עם מספר משתתפים,  ועדת המכרזים המיוחדת

כך שכל אחד מהמשתתפים יבצע רק חלק מהעבודות הנזכרות בהצעה. מובהר בזאת מפורשות, כי 
מהחברה, בקשר עם כל האמור לעיל ו/או עקב אי  -כספית ו/או אחרת  -כל דרישה  מציעלא תהא ל

  או ביטול המכרז. ו/ ו/או קיבול ההצעה בחלקה הקיבול ההצע

(או מי מטעמה) רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי  ועדת המכרזים המיוחדת .12.3
בכל שלב הצעתם, לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא 

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

בודד ובין אם מדובר במספר משתתפים (לרבות עם חלק  מציעלבקש מהמשתתפים, בין אם מדובר ב
בין בכתב, בין בשלב אחד ובין מהמשתתפים בלבד), לתקן או לשפר את הצעותיהם, בין בעל פה ו

במספר שלבים, בין לפני בחירת זוכה ובין לאחר מכן. סדרי הדיון ורשימת המשתתפים עימם ינוהל 
 .ועדת המכרזים המיוחדתהדיון ייקבעו על ידי 

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

ועדת המכרזים כדי לחייב את  ועדת המכרזים המיוחדתלמען הסר ספק, אין בסמכות זו של  .12.5
להסתייג בכל דרך שהיא מהאמור במסמכי המכרז  מציעלנהל מו"מ כאמור, כדי לאפשר ל המיוחדת

  לחזור בו ממה שכתב בהצעתו. מציעאו כדי לאפשר ל

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

  מונע הערכת ההצעה כדבעי. ועדת המכרזים המיוחדת

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

  

  ה והתקשרותיהודעה על הזכי .13

, ועדת המכרזים המיוחדתהודעת הזכייה במכרז תהיה בכתב, חתומה בידי המוסמך לכך מטעם  .13.1
הודעה יחשב הסכם ההתקשרות על כל תנאיו , כאשר עם משלוח המציעותחייב את החברה וה

ונספחיו כנכרת בין הצדדים במועד המשלוח. שום הודעה אחרת, בין בכתב ובין בעל פה, לא תיצור 
ועדת המכרזים סייגה . למציעכלשהי זכות הענקת או  כל טענת השתק או מניעות כלפי החברה

סייגים ו/או התנאים הקבועים במכתב את הודעת הזכייה, תהיה הזכייה על תנאי ובכפוף ל המיוחדת
 הזכייה. 

 : ימים ממועד הודעת החברה על הזכייה 7 חברה תוךה לידי וימציאבמכרז  יםכזוכ ושנקבע יםמציעה .13.2

כל תקופת  ערבות בנקאית, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל, תקפה למשך .13.2.1
לפקודת החברה לשירותי  2016 יונישל חודש  המחירים לצרכןצמודה למדד , ההתקשרות
התאם ב והכל, שקלים חדשים) חמישים אלף( ₪ 50,000 הביבה בע"מ, בגובאיכות הס

התחייבויותיו על פי כל להבטחת  'דכנספח המצורף להסכם ההתקשרות לנוסח הערבות 
חתומה בידי מורשי החתימה של הבנק, אשר כשהיא הסכם ההתקשרות, ו מסמכי המכרז

מעת לעת עד לקיום מלוא  תוארךהערבות . )"ערבות הביצוע"ות ביצוע (להלן: תשמש כערב
 . המכרזעפ"י כל מסמכי  פקחהתחייבויותיו של המ

 ;הסכם ההתקשרותנספח ג' לאישור על עריכת ביטוחים, כאמור ב .13.2.2

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

ולחלט את הערבות אשר  ה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרזבו מהצעתו, תהא רשאית החבר
וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או  ,במצורף להצעתו מציעהוגשה ע"י ה

ם העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית החברה סעד נוספי
הציון אשר קיבל את ובמכרז  השתתףממציע אשר  השירותיםלהזמין את  א חייבת)(אך ל במקרה זה

מכל סעד או תרופה אחרים והכל מבלי לגרוע , לאחר הזוכה המציעיםמבין ביותר  המצרפי הגבוה
  פי כל דין.-פי המכרז ו/או על-להם זכאית החברה על

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

 . השירותים נשוא מכרז זהלספק את  ,הסופילפי סדר דירוגו  במכרז,

אחר מכן התברר לחברה כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע חלקי בלבד , ולמציעזכה  .13.5
יהיה זכאי לקבל כל פיצוי או  מציעאו מטעה, רשאית החברה לשלול את זכייתו מעיקרה, מבלי שה

ו/או לחברה,  ועדת המכרזים המיוחדתוזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת ל ,החזר הוצאות
 צאה מההפרה, לפי תנאי מסמכי מכרז זה או לפי כל דין.לפי העניין, כתו

בעקבות  13.2 לפי סעיף מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו  .13.6
ברה , תהא החההזכייכאמור והחברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את  ההזכיי

כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד ₪  1,000 עד זכאית לסך של
 .בויותיו של הזוכהועד למועד קיום התחיי בהודעת הזכייההנקוב 

הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, חובה או סמכות בהתבסס על מידע, הבטחה, התחייבות,  .13.7
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, בין בכתב ובין למסמכי המכרזטוקול, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ מצג, הצעה, הבנה, פרסום, פרו
 .יוובין לאחר –לרבות במסגרת הליכי מכרז זה  – המכרזלפני בין  פה,-בעל

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

  הנזקים שייגרמו לה, לרבות בגין החלפתו בזוכה אחר. 

 

  עקרון ה"עפרון הכחול" .14

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

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

לפי שיקול דעתה  –לבד) זה, אלא אם תבחר החברה (והיא ב נשוא מכרז סכםהבין הצדדים תנאי ה
  לבטל את המכרז או את ההסכם בעקבות ביטול או צמצום כאמור. –הבלעדי 

  אחריות .15

בקשר עם הצעתו במסגרת ו/או  מציעהחברה אינה נושאת בכל אחריות להוצאה או נזקים שייגרמו ל .15.1
  בקשר למכרז זה, ובפרט בשל אי קבלת הצעתו.

כלשהן בקשר זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות  מציעמובהר במפורש, כי בכל מקרה לא יהיה ה .15.2
  , לרבות במקרה של ביטול המכרז על ידי החברה.עם השתתפותו במכרז זה

  סודיות .16

מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על ידי החברה בקשר  מציעבקבלת מסמכי המכרז ה .16.1
  המחויב בגילוי לפי חוק., למעט מידע שהוא נחלת הכלל או מידע מתן השירותיםאו לצורך 

לדאוג לשמירת סודיות כאמור גם מצד  מציעלשם מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה, מתחייב ה .16.2
  עובדיו, קבלני המשנה שלו או כל מי מטעמו.

  מתחייב לציית לכל הוראות החברה בכל הנוגע לשמירת סודיות. מציעה .16.3

לשם הכנת הצעתו והגשתה. אין  מציעלכל מסמכי המכרז הינם רכוש החברה והמסמכים מושאלים  .16.4
הצעה,  מציערשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. לא הגיש ה מציעה

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

  

  הודעות ונציגות .17

, בתו לצורך קבלת הודעות בכל הקשור במכרז ואת שמו, מספר הטלפוןבמכרז יציין את כתו מציעכל  .17.1
על פי דין  מציעשל נציג מטעמו המוסמך לחייב את הוכתובת דואר האלקטרוני מספר הפקסימיליה 

  ן מכרז זה.ילעני

עם הנציג שיצוין כאמור ינוהלו המגעים של החברה בקשר למכרז זה והוא יהיה מוסמך לייצג את  .17.2



  

  

 

  
 חתימה וחותמת: _____________.
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  ייב בשמו. על נציג זה להיות תושב ישראל, וכתובתו בישראל.ולהתח מציעה

לפי הכתובות ומספרי  או בפקסימיליה , בדואר אלקטרוניתשלחנה בדוארלמציעים יכול שהודעות  .17.3
 72. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך הפקסימיליה שסיפקו המציעים

תחשב כאילו הגיעה  או בדואר אלקטרוני מיליה. הודעה שנשלחה בפקסימשלוחהשעות ממועד 
או  שעות ממועד המשלוח ובלבד שהתקבל אישור אלקטרוני על שליחת הפקסימיליה 24ליעדה תוך 

-לא תתקבל כל טענה בנוגע לאי .לא נשלח הדואר האלקטרונילא התקבלה הודעה אלקטרונית כי 
או לתיבת הדואר ו/הפקס למספר  ה אשר נשלחה על ידי החברה לכתובת ו/אוקבלת הודע

  .ם זו נשלחה בהתאם לפרטים שסופקו על ידואהאלקטרוני של מי מהמציעים 

  

 סמכות שיפוט ייחודית .18

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

  

  בכבוד רב,                                      

  צפניה שצקי                       
   ועדת מכרזים מיוחדתיו"ר                              

  החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ                     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

  

 

  
 חתימה וחותמת: _____________.
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מכרז מס' 

A2/2016  

  )1מסמך א(
מסמכי , מציעפרטי 

  הערכה ובדיקת תנאי סף

  
  כה ובדיקת תנאי סףמסמכי הער

 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

                   טלפונים: .1.6

                   פקסימיליה: .1.7

                 דואר אלקטרוני:  .1.8

 

  4תנאי הסף שבסעיף עמידה ב .2

 יםמהנדס םהינ אף המציע עצמו,-של המציע, וכן ככל שהמציע איננו תאגיד מעובדיו 5לפחות : תנאי הסף .2.1
, במתן שירותי 2011-2016) שנים לפחות, מתוך חמש השנים 3ניסיון מוכח של שלוש ( יאזרחי/בניין בעל

או ה, בהיקף שלא פוחת ממיליון ש"ח לכל פרויקט; פיקוח לפרויקטים דומים לפרויקט נשוא מכרז ז
) שנים לפחות, מתוך 5הנדסאי אזרחי/בניין בעל ניסיון מוכח של חמש ( כל אחד מהם הינו לחילופין

, במתן שירותי פיקוח לפרויקטים דומים לפרויקט נשוא מכרז זה, בהיקף שלא פוחת 2006-2016השנים 
 .ממיליון ש"ח לכל פרויקט

 מעובדי המציעמלא דף נפרד בנוסח שלהלן עבור כל אחד יש ל**** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 

  
 חתימה וחותמת: _____________.
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  ______________________________העובדשם 

  השכלתו _______________________________

 **יש לצרף אסמכתא בדבר התואר האקדמי האמור

   -על המציע לציין פרטים בדבר ניסיון חבר הצוות, בין השאר, כמפורט להלן

  

  

המסגרת/  שם

מזמין 

 השירות/הפרויקט

 פרטים בדבר המסגרת

ומהות השירות שניתן  והיקפה

ידי חבר הצוות/בדבר - על

 הפרויקט - השירות 

  תקופת

הפעלת 

המסגרת/מתן 

השירות/הפעלת 

  הפרויקט

יש לציין מתאריך 

(שנה, חודש ויום) 

ועד תאריך (שנה, 

 חודש ויום)

  פרטים בדבר אנשי קשר

יש לציין שם, כתובת 

 ומס' טלפון

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  



  

  

 

  
 חתימה וחותמת: _____________.
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  ______________________________העובדשם 

  השכלתו _______________________________

 **יש לצרף אסמכתא בדבר התואר האקדמי האמור

   -על המציע לציין פרטים בדבר ניסיון חבר הצוות, בין השאר, כמפורט להלן

  

  

שם המסגרת/ 

מזמין 

 השירות/הפרויקט

 פרטים בדבר המסגרת

ומהות השירות שניתן  והיקפה

ידי חבר הצוות/בדבר - על

 הפרויקט - השירות 

  תקופת

הפעלת 

המסגרת/מתן 

השירות/הפעלת 

  הפרויקט

יש לציין מתאריך 

(שנה, חודש ויום) 

ועד תאריך (שנה, 

 חודש ויום)

  פרטים בדבר אנשי קשר

ת יש לציין שם, כתוב

 ומס' טלפון

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  



  

  

 

  
 חתימה וחותמת: _____________.

 

 

22

  ______________________________העובדשם 

  השכלתו _______________________________

 **יש לצרף אסמכתא בדבר התואר האקדמי האמור

   -על המציע לציין פרטים בדבר ניסיון חבר הצוות, בין השאר, כמפורט להלן

  

  

שם המסגרת/ 

מזמין 

 השירות/הפרויקט

 פרטים בדבר המסגרת

ומהות השירות שניתן  והיקפה

ידי חבר הצוות/בדבר - על

 הפרויקט - השירות 

  תקופת

הפעלת 

המסגרת/מתן 

השירות/הפעלת 

  הפרויקט

יש לציין מתאריך 

(שנה, חודש ויום) 

ועד תאריך (שנה, 

 חודש ויום)

  פרטים בדבר אנשי קשר

ובת יש לציין שם, כת

 ומס' טלפון

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  



  

  

 

  
 חתימה וחותמת: _____________.
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  ______________________________העובדשם 

  השכלתו _______________________________

 **יש לצרף אסמכתא בדבר התואר האקדמי האמור

  

   -על המציע לציין פרטים בדבר ניסיון חבר הצוות, בין השאר, כמפורט להלן

  

  

שם המסגרת/ 

מזמין 

 השירות/הפרויקט

 פרטים בדבר המסגרת

ומהות השירות שניתן  והיקפה

ידי חבר הצוות/בדבר - על

 הפרויקט - השירות 

  תקופת

הפעלת 

המסגרת/מתן 

השירות/הפעלת 

  הפרויקט

יש לציין מתאריך 

(שנה, חודש ויום) 

ועד תאריך (שנה, 

 חודש ויום)

  פרטים בדבר אנשי קשר

כתובת  יש לציין שם,

 ומס' טלפון

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  



  

  

 

  
 חתימה וחותמת: _____________.
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  ______________________________העובדשם 

  השכלתו _______________________________

  **יש לצרף אסמכתא בדבר התואר האקדמי האמור

  

   -הלןעל המציע לציין פרטים בדבר ניסיון חבר הצוות, בין השאר, כמפורט ל

  

שם המסגרת/ 

מזמין 

 השירות/הפרויקט

 פרטים בדבר המסגרת

ומהות השירות שניתן  והיקפה

ידי חבר הצוות/בדבר - על

 הפרויקט - השירות 

  תקופת

הפעלת 

המסגרת/מתן 

השירות/הפעלת 

  הפרויקט

יש לציין מתאריך 

(שנה, חודש ויום) 

ועד תאריך (שנה, 

 חודש ויום)

  פרטים בדבר אנשי קשר

שם, כתובת יש לציין 

 ומס' טלפון

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  
  

  
  
  



  

  

 

  
 חתימה וחותמת: _____________.
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  הערות:

ההמלצות יובאו בחשבון  שנזכרה לעיל.התקשרות לצרף המלצות מפורטות / אסמכתאות עבור כל  ניתן**
 לעניין ניקוד האיכות.

 הבהרות נוספות ניתן לצרף בנפרד.**

  

י לעיל הינם נכונים. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מידי על כל הריני מצהיר כי כל הפרטים שמסרת .2.2
  או יותר מהפרטים שמסרתי.  דשינוי באח

  על החתום:

  ____________________: _מציעשם ה

  : ____________מציעחתימת וחותמת ה

  ____________________תאריך: 

  אישור עו"ד
  

ר/גב' ________________, המוכר לי באופן אישי / אשר זיהה הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מ
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 
  יו בפני.תצהירו דלעיל וחתם על

  
  

_______________________         ___________________________  
  חותמת + חתימת עוה"ד              תאריך    

  
  

   



  

  

 

  
 חתימה וחותמת: _____________.

 

 

26

מכרז מס' 

A2/2016  

  )2מסמך א(
רישום תאגיד אישור 

  וזכויות חתימה

  
  

  לכבוד
              לשירותי איכות הסביבה בע"מ  החברה

                40רחוב יצחק שדה 
  67212אביב, - תל

  
  נ.,א.ג.

  

  אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה  הנדון:

  A2/2016מכרז 

  
") מאשר בזה כי מציעה(להלן: " ___________________עו"ד/רו"ח של  ___________________אני הח"מ 

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

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

על מסמכי מציע ועל פי כל דין לחתימת ה מציעההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של ה

יתר מסמכי המכרז  זו ועל כלבפניי על הצהרה  םחת ___________כי ביום והמכרז ולהגשת הצעתו למכרז; 

כדין  ךהוסמ ציע אשרחתימה של המ המורש ו, שהינ ______________________________וההצעה ה"ה 

על כל המסמכים כאמור וכן על כל מסמך נוסף או אחר שיידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל ציע לחתום בשם המ

  הפועל.

  

  

  ,עו"ד   _________

        

            
    



  

  

 

  
 חתימה וחותמת: _____________.
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  ל היקף הכנסות המציע עהצהרת 

  

  ____________________ח.פ.   ________________________   : המציעשם 

₪  3,000,000הכנסות בהיקף כולל של  מחזורח"מ ל ההי 2015 -ו 2014, 2013מהשנים  כל אחתבהרינו להצהיר כי 
  .כולל מע"מ), לפחות (לא (שלושה מיליון שקלים חדשים)

  

____________________  

   ת המציעחתימ

  

  ____________________תאריך : 

  

  

    

מכרז מס' 

A2/2016  

  )3מסמך א(
הצהרת המציע על 

 מחזור כספי



  

  

 

  
 חתימה וחותמת: _____________.

 

 

28

  

  

  

  
  אישור רו"ח על מחזור כספי

                     

  תאריך:_______________
  

  ______________ לכבוד
  
  

   531.12.201 - ו 4131.12.20, 3131.12.20ביום שנסתיימו מהשנים אישור על מחזור כספי לכל אחת הנדון : 
   

  כם הרינו לאשר כדלקמן:לבקשתכם וכרואי החשבון של חברת
  

 . הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________  .א

 

בוקרו/נסקרו   31.12.2015-ו 31.12.2014, 31.12.2013 הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום  .ב
 (בהתאמה) על ידי משרדנו.

  
  לחילופין:

בוקרו על ידי רואי  31.12.2015-ו 31.12.2014 ,31.12.2013ליום  ספיים המבוקרים/סקורים של חברתכםהדוחות הכ
  חשבון אחרים. 

 

- ו 31.12.2014, 31.12.2013 ם המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליוםלדוחות הכספיי וחוות הדעת/דוח הסקירה שניתנ  .ג

1אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד 31.12.2015
 

  
 ין:לחילופ

-ו  31.12.2014, 31.12.2013 חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום
  כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' להלן. 31.12.2015

  
 לחילופין:

 -ו  31.12.2014, 31.12.2013 ליוםבוקרים/סקורים (בהתאמה) חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המ
 כוללת חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף ד' להלן. 31.12.2015

  

המחזור הכספי  31.12.2015 -ו 31.12.2014, 31.12.2013 ליוםבהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים   .ד
  . (שלושה מיליון שקלים חדשים) 3,000,000₪הינו גבוה מ / שווה ל  2015-ו 2014, 2013שנים חברתכם לשל 

  
                                                                                                              

  רב, בכבוד              
                                                                                                            

                                                                               ___________________________  
                     

  חתימת רואי החשבון              
  
  
  

  הערות: 

 . 2009אוגוסט  –בישראל  אי החשבוןועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רו דיל ינוסח דיווח זה נקבע ע �

  יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח. �
    

                                                 
יראו אותן כחוות דעת ללא סטייה  ,99לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  1

 מהנוסח האחיד.

  

  A2/2016מכרז מס' 

  )4מסמך א(
 אישור רו"ח על מחזור כספי



  

  

 

  
 חתימה וחותמת: _____________.
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  A2/2016מכרז מס' 

  )5מסמך א(
התנאים בדבר קיום תצהיר 

לפי חוק עסקאות עם גופים 
  ציבוריים

  
  םקיום התנאים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבורייתצהיר 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 מציע"ה –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ (להלן  .1
ני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם ם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. אני מצהיר/ה כי הנלהתקשר ע

 .מציעה

 

 .")החוק" -(להלן 1976 –תשל"ו חוק עסקאות גופים ציבוריים, הריני נותן תצהיר זה בהתאם לדרישות  .2
  

לא  גדרתו בחוק)(כה 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) הורשעו ביותר משתי עבירות בעל זיקה אליו

 חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

  

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

              ____________________  
  חתימת המצהיר                                  

  
  אישור עו"ד

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

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 בשם המועמד, 

  תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.נכונות 
  
  

_______________________         ___________________________  
  חותמת + חתימת עוה"ד              תאריך    

  
  

    



  

  

 

  
 חתימה וחותמת: _____________.
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מכרז מס' 

A2/2016  

  )6מסמך א(
תצהיר שמירת זכויות 

  עובדים
  לכבוד

  החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
  

 בדבר קיום דיני עבודה תצהיר

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

 .המציעבשם 

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

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

 שנתית, חופשה חוק; 1951-תשי"א ומנוחה, עבודה שעות חוק ; 1949 -תש"ט לעבודה), (החזרה המשוחררים

-תשי"ד נשים, עבודת חוק ;1953-תשי"ג הנוער, עבודת חוק ;1953- תשי"ג החניכות, חוק ;1951-תשי"א
 התעסוקה, שירות חוק ;1958-תשי"ח השכר, הגנת חוק ;1954-תשי"ד העבודה, על הפיקוח ארגון חוק ;1954

-תשנ"ה משולב], [נוסח הלאומי הביטוח חוק ;1967-תשכ"ז חירום, בשעת עבודה ותשיר חוק ; 1959-תשי"ט

 ההזדמנויות שוויון חוק ;1987-תשמ"ז מינימום, שכר חוק;1957-תשי"ז קיבוציים, יםהסכמ חוק ;1995

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

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

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

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

 עובדים על הגנה לחוק א5 סעיף ;2006-תשס"ו ם,חירו בשעת עובדים על הגנה חוק ; 2002- תשס"ב עבודה),

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

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

__________                                                                                     __________________  

  שם המצהיר+ חתימה                                                                                               תאריך   

  

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

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

  נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
  

_______________________        _________ __________________  
  חותמת + חתימת עוה"ד              תאריך    

  
  

  



  

  

 

  
 חתימה וחותמת: _____________.
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  תצהיר בדבר היעדר הרשעה פלילית
  

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

  

") שהוא הגוף המבקש להתקשר מציע"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

  

ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו לא הורשעו בעבירה פלילית שיש  מציעהיר בזאת כי ההנני מצ .2
) השנים שקדמו להכנתו של 10וזאת בעשר ( מרמהעמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות 

ילית או הליכים משפטיים תצהירי זה וכן, למיטב ידיעתי, לא מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל חקירה פל
  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 בשם המועמד, 
  נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

  
_______________________         ___________________________  

  חותמת + חתימת עוה"ד              תאריך    

  
  

  

  

  
  
  
  
  
  

 מכרז מס' 

A2/2016  

  )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 נוסח בין הנוסח  –הערה [ 
  ר לחברה עלול להביא לפסילת ההצעה]להלן ובין הנוסח שיימס

  
  לכבוד

  לשירותי איכות הסביבה בע"מ  החברה
                  40רחוב יצחק שדה 

  67212אביב, - תל
  

  .נ.,א.ג

  כתב ערבות  הנדון:
  

") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק ציעהמ______________ (להלן: " ח.פ./ע.מ. מס'על פי בקשת ___________ 
) בתוספת הפרשי הצמדה למדד שקלים חדשים _שלושים אלף_(במילים:  ש"ח__0,0003__עד לסך של כל סכום 

") וזאת בקשר עם השתתפותו במכרז הפרשי הצמדההנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן (להלן: "

  ולהבטחת מילוי תנאי המכרז ותנאי הסכם ההתקשרות.של החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ  A2/2016מס' 

  ערבות זה היא בלתי מותנית. התחייבותנו לפי כתב 

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

או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי  בתביעה משפטית 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 
  ל הנ"ל, כולל הפרשי הצמדה.מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכול

  בנו זה:כתבמ

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

  הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו (להלן: "המדד החדש") כי המדד 
") יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום המדד היסודי(להלן: " 2016 __יוני__עלה לעומת המדד בגין חודש  החדש

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

  ועד בכלל ותוארך על פי דרישתכם. __1.1.17__ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

  ברה ולהסבה בכל צורה שהיא.ערבות זו אינה ניתנת להע

  

  ________בנק: ___              תאריך: ________
  
  

 מכרז מס' 

A2/2016  

  )8ך א(מסמ
  ערבות בנקאיתנוסח 



  

  

 

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

  
  

  
  משתתףהצהרת 

שקראתי בעיון ובחנתי  לאחר  ,__________________ / ע.מ/ ת.זפ.ח ____________________אני הח"מ 
 ,למכרזבמסמכים האחרים אשר צורפו ועיינתי הסכם ההתקשרות, את  לרבות ,בחינה זהירה את מסמכי המכרז

מגיש את הצעתי כמפורט להלן וזאת מבלי לגרוע מאיזו  בכנס מציעים,מטעמי השתתף השתתפתי ו/או מי ולאחר ש
  מהתחייבויותיי כמפורט בשאר מסמכי המכרז:

בביצוע השירותים כל הגורמים הקשורים  את תיבדקוכן  את כל האמור במסמכי המכרז כי הבנתי מאשרהריני  .1
 למתן השירותיםבעלי הידע, המומחיות והניסיון הדרושים  והנני מצהיר כי אנו ,םו/או העלולים להשפיע עליה

  א מכרז זה. שונ

 הסכםן לביצוע כל התחייבויותיי על פי הנני מצהיר כי בידי כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל די .2
מתייחסים למתן השירותים , והריני מכיר את כל הדינים הלמסמכי המכרז 'במסמך כורף המצ ההתקשרות

  .לפעול על פיהם 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 המחירבהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז לפי  לתת את השירותיםאני מתחייב  .4
  .לשביעות רצונה המלא של החברה לבצע את השירותים האמוריםמקבל על עצמי 

למסמכי  'במסמך כמתחייב כי היה ותתקשרו עמי בהסכם, אנהג על פי ההסכם שצורף  יבהגשת הצעתי זו, הננ .5
אמור לעיל, על פי כל האמור בנספחים להסכם המהווים חלק בלתי המכרז, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות ה

  נפרד הימנו, ואני מקבל על עצמי את מלוא תנאיו, וכן כל חובה אחרת הנובעת ממנו.

 שנתתי, אני מצהיר כי כל העובדות והמצגים באמצעות מורשי חתימה מטעמי בחתימתי על מסמכי המכרז .6
  יישארו במהלך תקופת ההסכם.כך ו ,יםהינם נכונים ומדויק לחברה במהלך המכרז

הינה ביסוד הסכמת החברה להשתתפותי ו/או  לעיל 6בסעיף  אני מצהיר כי ידוע לי שההצהרה האמורה .7
לזכייתי במכרז וכי החברה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את כל המצגים האמורים (לרבות לאחר שלב 

מכל מין וסוג, תהא החברה זכאית לפסול את הצעתי ההודעה על הזוכה). ידוע לי כי במקרה של אי התאמה 
שנתתי ו/או לבטל את ההסכם שיחתם עמי, אם אזכה במכרז, ולא תהא לי כל טענה ו/או לחלט את הערבות 

 בקשר לעניין זה.

הנני מציע לתת את השירותים המפורטים  ,הלן בכל מסמכי המכרזבהסתמך על כל האמור לעיל ול .8
המוגש יחד  ))10(מסמך א( הצעת המחירטופס מחיר אשר נקבתי בבתמורה ל בהסכם ההתקשרות

 של המכרז.  שלב א'עם מסמכי 

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

ורית המפורסם עדכון תעריפי התחבורה הציב למעט , אךשינויים במיסוי ו/או שינויים במחירי התשומות
 .ור בהסכםמשרד התחבורה כאמ

כרז מס' מ

A2/2016  
  )9א(מסמך 

  הצהרת המשתתף



  

  

 

  
 חתימה וחותמת: _____________.
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לטובת החברה לשירותי איכות הסביבה  יה, אני מצרף בזאת ערבות בנקאיתלהבטחת קיום הצעתי על כל תנא .10
 תי תתקבל, אחליף את הערבות הבנקאית בערבות ביצוע, בגובה אם הצע ").הערבות הבנקאיתבע"מ, (להלן: "

ואפקיד בידי חתום א במסמכי המכרזקבע נכי תוך המועד ש, והריני מתחייב כמפורט בהסכם ובמסמכי המכרז
את העבודות ביום שהחברה  תחיל לבצעאוכן הנדרשים כאמור במסמכי המכרז, המסמכים כל החברה את 

  .ייהכאמור במכתב הזכ יתורה ל

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

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

היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ותהא תקפה ומחייבת אותי  המכרזבמסגרת הצעתי  .12
אותי , והיא תמשיך לחייב המכרזבמסגרת הצעות מסירת המועד האחרון למיום יום  120במשך תקופה של 

  וכן תוכלו לקבלה בכל עת לפני תום אותה תקופה. 

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 

בקשר עם אי מילוי או הפרת  ידי החברההודעה אחרת על  אני מוותר על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל .14
הוראה כלשהי הכלולה בהצעה זו ועצם חלוף הזמן או אי מילוי או הפרה של הוראה כלשהי מההוראות הנ"ל 

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

  חתימה וחותמת המציע: ____________________  ___________________________  רשומה: כתובת

        _________תאריך: __

  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:   _____________ה מטעם המציע: שם מורשה החתימ

  _____________מס' זיהוי:   _____________שם מורשה החתימה מטעם המציע: 

  

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

  _____________ :' קספ      מייל : ___________________________

        

  

  

  

 

  



  

  

 

  
 חתימה וחותמת: _____________.
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  )10א(מסמך 

  מחיר ת טופס הצע
  באתר אפולניה בהרצליה מזוהמות קרקעות שיקוםלמתן שירותי פיקוח צמוד לפרויקט 

  

  שם המציע:________________________.   

  :_____________________________.המציעשמות מורשי החתימה מטעם 

  :_______________________________.כתובת המציע

  טלפון:____________________________________.

  פקס':_____________________________________.

  דוא"ל:____________________________________.

         

מורה המוצע על ידינו בגין , שיעור התוהסכם ההתקשרות המהווה חלק בלתי נפרד ממנו המכרזבכפוף להוראות 

  כדלקמן: השירותים נשוא מכרז זה הינו

  

יקט בכל מטעמינו באתר הפרו אחד נציגמלוא השירותים נשוא ההסכם לרבות נוכחותו של עבור שיעור תמורה 

   שעות עבודתו של הקבלן הראשי

משמעו סך כל  - "שווי הפרויקט"משווי הפרויקט, כאשר _ אחוזים) ________(במילים:___ %______ 

  . (לא כולל מע"מ) הפרויקטבקשר עם לקבלן הראשי , לפי חשבונות מאושרים, החברההתשלומים שתשלם 

  

   ")ףהנציג הנוס" :להלן( מטעמינו באתר הפרויקט נוסף נציגעבור שירותיו של כל תמורה ה שיעור בנוסף,

, סףנו נציגכל עבור יום עבודה של  )"התעריף היומי"(להלן:  שקלים חדשים)  ________(במילים________ ₪ 

וככל שהדבר יידרש בהתאם לתכנית העבודה  ,07:00-16:00ה' בין השעות -בימים א'הוא כאשר יום עבודה 

   .07:00-13:00שתאושר על ידי החברה גם בימי שישי בין השעות 

  

יזכה את המפקח  -מספר שעות הנמוך ממס' שעות העבודה הנ"לבפועל אשר יכלול נוסף  נציגשל יום עבודה 

  בגין שעות העבודה שניתנו בפועל. בתשלום יחסי

  

יהיה זכאי  16:00-23:00בין השעות  שעות יומיות, 9-, מעבר לשל הנציג הנוסף נוספתעבור כל שעת עבודה 

  ;10%מהתעריף היומי בתוספת שיעור של  1/9-המפקח לסך השווה ל

  

יהיה זכאי  23:00-07:00ות בין השע שעות יומיות, 16- מעבר ל ,של הנציג הנוסף נוספתועבור כל שעת עבודה 

  .20%מהתעריף היומי בתוספת שיעור של  1/9-המפקח לסך השווה ל

  

נוסף ולא על  נציגלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי התשלום עבור השעות הנוספות כמפורט לעיל יחול אך ורק על 

אשר ו משווי הפרויקט  הנציג אשר נוכחותו באתר הפרויקט כלולה בשירותים אשר התמורה בגינם מחושבת כאחוז

  , או בכלל. שעות 9-מי עבודה הכוללים למעלה מלא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת בגין י

  

 מכרז מס' 

A2/2016  

  )10א(מסמך 
  טופס הצעת מחיר
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לא  ללא אישורה של החברה מראש ובכתב באתר הפרויקט מטעמינו ףנוס של נציג וידוע לנו כי העסקתכמו כן, 

  ניין זה.תזכה אותנו בשום תמורה נוספת, ואנו מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה בע

  

נוספים מטעמינו ואנו לא נבוא בשום טענה  נציגיםלדרוש את שירותיהם של  אינה מתחייבתכן ידוע לנו כי החברה 

  ו/או תביעה בקשר לכך כלפי החברה.

  

לצורך אספקת השירותים, הישירות והעקיפות, כולל  העלויות מלואאת המוצע על ידינו כולל שיעור התמורה 
כוח אדם, תשלומים לביטוח לאומי ותשלומים נוספים בגין זכויות סוציאליות, הוצאות תשלומים בגין העסקת 

 משרדיות, נסיעות וכו'.

  

 120במשך תקופה של  נוהיא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ותהא תקפה ומחייבת אות נוהצעתי
לתקופה ארוכה יותר בהתאם להודעה שתמסור לנו  או המכרזבמסגרת הצעות מסירת המועד האחרון למיום יום 

  וכן תוכלו לקבלה בכל עת לפני תום אותה תקופה.  נויך לחייב אות, והיא תמשהחברה בכתב
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  הסכם                           

  

  _____שנת ________לחודש ________שנערך ונחתם בתל אביב ביום 

  

  בין

  החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
  520036450. פח.

  אביב-, תל40מרחוב יצחק שדה, 
  (להלן: "החברה")

  מצד אחד

  לבין
______________________  

  מספר _____________ עוסק/תאגיד
  מרחוב _________________

  ")פקחהמ(להלן: "
  מצד שני

  
נת חברה הינה חברה ממשלתית העוסקת בשיקום קרקעות, ואף הוכרזה כ"זרוע ביצוע" של מדיוה  הואיל

  ישראל בתחום שיקום קרקעות מזוהמות; 
  

לבצע פרויקט שיקום קרקע במקרקעין אשר שימשו בעבר את מפעל תע"ש נוף ים  תעומד החברהו  והואיל
המיקום הפיזי בו יתבצע ", הפרויקט" (להלן: המצוי בהרצליה בסמוך לגן לאומי אפולוניה

   ");אתר הפרויקט" הפרויקט יקרא
  

אף באתר ו/או  1.3כהגדרתם להלן בסעיף  שירותים תבקש כי המפקח יספק לה חברהויתכן שה  והואיל 
האתר ו/או האתרים (בנוסף על אתר אפולוניה  ,כגון רכס עתלית ותע"ש בית הכרם אתרים נוספים

" הפרויקטלגביהם ייחשבו אף הם כחלק מן  חברה תבקש את שרותי המפקחהנוספים, ככל שה
 לדרוש מהמפקח את מתן השירותים תהיה רשאיתהחברה ידוע למפקח כי ו ;")הפרויקטו"אתר 

בזה אחר זה ו/או במקביל, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי,  - במספר אתרים כהגדרתם להלן
  ;ובכפוף להוראות מסמכי המכרז וההסכם

  

 (להלן:פיקוח צמוד לפרויקט למתן שרותי  A2/2016מכרז פומבי מס'  פרסמה והחברה  הואילו
  );"המכרז"

  
של  ועדת המכרזים המיוחדתבהתאם להחלטת  מפקח הוכרזה כהצעה הזוכה במכרזוהצעתו של ה  והואיל

הצעת הזוכה מסמכי  .ובעקבות זאת מתקשרים הצדדים בהסכם זה החברה מיום_________
ומהווים חלק בלתי נפרד  כנספח א'מצורפים להסכם זה  המחייב הצעת המחירבמכרז וכן טופס 

  ;הימנו
  

לקבל  והחברה מעוניינת לןלה 1.3את השירותים כהגדרתם בסעיף לחברה ק לספ המפקח מעונייןו   והואיל
  ;מפקחמאת ההשירותים את 

  

 מכרז מס'

A2/2016  
  'במסמך 
 הסכם

  ההתקשרות
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והמפקח מצהיר כי הנו בעל האמצעים, היכולת, הידע המקצועי, הניסיון, המומחיות והכישורים   והואיל
הסכם זה תנאי המכרז ודי המפקח ולשם מילוי כל התחייבויותיו על פי הדרושים לשם ביצוע תפקי

    במלואן, במדויק ובמועד;
  

  ;חברהל מפקחל ידי העלעגן בהסכם זה את תנאי מתן השירותים וברצון הצדדים   והואיל
  
  

  לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן:
  

 כללי .1

  

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

 
  המחייב  הצעת המחירמסמכי הצעת הזוכה במכרז וכן טופס   -  נספח א'

  נספח ביטוח   -  'בנספח 

  אישור על עריכת ביטוחים  נספח ג'

  נוסח ערבות ביצוע   -  נספח ד'

  התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים  -  נספח ה'

 

 ת בהסכם הינן לנוחיות בלבד, ואין לפרש הסכם זה על פיהן.הכותרו 1.2
  

 מטעמומי ו/או  הקבלן הראשיוייעוץ ביחס לכל העבודות שיבוצעו על ידי  פיקוח – "שירותים"ה 1.3
ובכלל זה התאמת , )ו/או "הקבלן הראשי" "הקבלן": ' ביחד ולחוד(להלן הפרויקטאת  צעושיב

פיקוח על כל ו, הפרויקט יקוח על אופן ביצוע עבודותהעבודות לתוכניות ולמפרטים הטכניים, פ
 ., והכל בהתאם להוראות תנאי המכרז והוראות הסכם זהבודות המנויות בתוכניות ובמפרטיםהע

 

 הזמנת שירותי המפקח .2

  

 חברהמוסרת בזאת למפקח והמפקח מקבל בזאת מאת ה חברהעל סמך הצהרותיו של המפקח, ה 2.1
 אות הסכם זה.בהתאם לכל הורמתן השירותים את 

  

פי כל דין. למען הסר ספק, -המפקח מתחייב בזאת לבצע את כל תפקידיו וחובותיו לפי הסכם זה על 2.2
מובהר בזאת מפורש, כי אין בהוראותיו של הסכם כדי לגרוע ו/או לפגוע בכל אחריות /או חובה 

 המוטלת על פי כל דין על המפקח. 
  

לא  החברה ל ידיויקט עים הקשורים בפראישור התוכניות, המפרטים וכל המסמכים האחר 2.3
ה באישור כאמור כדי להטיל על החברישחררו את המפקח מאחריותו המקצועית המלאה ואין 

 על המפקח עפ"י הסכם זה. שירותים ולחיובים החליםמתן הלאחריות כלשהי 
  

 המפקח יהיה במומחיות ובמקצועיות ברמה הגבוהה ביותר. ל ידיביצוע העבודות ע 2.4
  

 מפקחיבויות ההצהרות והתחי .3

  
  כי: חברהמצהיר ומתחייב כלפי ה המפקח

  

-www.enviro חברה, המפורסם באתר החברהמתחייב להכיר את הקוד האתי של ההוא  3.1

services.co.il.ולפעול בהתאם לערכיו , 

 

 הוא מתחייב למלא אחר כל הוראות ממונה הבטיחות מטעם החברה. 3.2
  



  

  

 

  
 חתימה וחותמת: _____________.
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הקשורים לביצוע השירותים נשוא הסכם זה, וכן  מכיר את הנהלים, התקנות והוראות כל דין הוא 3.3
א מתחייב למלאם וכל דין ו/או הנחיות אחרות מטעם רשויות מוסמכות של מדינת ישראל, וה

  בקפידה במהלך מתן השירותים נשוא הסכם זה.
 

הנו בעל האמצעים, היכולת, הידע המקצועי, הניסיון, המומחיות והכישורים הדרושים לשם ביצוע  3.4
, הסכם זה במלואן, במדויק ובמועדתנאי המכרז וולשם מילוי כל התחייבויותיו על פי  השירותים

 היה בעל יכולת כאמור במשך כל תקופת ההסכם.יא מתחייב כי ווה
  

אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, בין על פי דין, בין מכוח חוזה ובין מכוח התחייבות אחרת  3.5
על ההסכם או בביצוע  ול פי הסכם זה, וכי אין בחתימתע ו, לביצוע התחייבויותיוכלשהי של

 .ועל פיו משום הפרה של חוזה או התחייבות אחרת של והתחייבויותי
  

, כולל התנאים וו/או נותני שירותים מטעמ ואת שכרם של עובדי וועל חשבונ ושלם בעצמיהוא  3.6
שעות עסיק את העובדים בהתאם לי המפקחהסוציאליים ויתר ההוצאות בקשר להעסקתם. 

 מפקחימנע מלהעסיק אותם בשעות החורגות מהן. התחייבות היהעבודה והמנוחה לפי כל דין, ו
בפרויקט בהתאם להוראות כל דין הינה התחייבות יסודית בהסכם זה,  ולהעסיק את עובדי

 והפרתה תיחשב להפרה יסודית.
  

הינם בעלי תואר  טבאתר הפרויקלרבות לצורך מתן השירותים  ועל יד אשר יועסקוכל העובדים  3.7
    .והינם בעלי ניסיון כמפורט במסמכי המכרז מהנדס אזרחי/בניין ו/או הנדסאי אזרחי/בניין

  

קרקע מזוהמת או החשודה כמזוהמת, הינה  לכך שהקרקע המצויה באתר הפרויקט מודע ואה 3.8
ות לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיח מתחייב מפקחזאת בחומרים מסוכנים שונים. הובכלל 

הנדרשים, על מנת למנוע פגיעה כלשהי בגוף ו/או ברכוש של מאן דהוא כתוצאה ממתן שירותי 
או בקשר אליהם וכן לדאוג לכל היתר ו/או רישיון הנדרשים לשם כך ו/ הפיקוח באתר הפרויקט

 על פי דין.
  

ה, אשר בכתב ע"י החבר יבסס את הפיקוח על נתונים, קווי יסוד, והנחיות שיינתנו מעת לעתהוא  3.9
לאחר קבלת אישור  יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם זה. כל סטייה מהם או שינוי בהם ייעשו אך ורק

ה או תיקון לפי הוראותיה של החבר ה והמפקח יתקן וישנה את הטעון שינויבכתב מאת החבר
 כאמור. 

  

עבודות הוא מתחייב כי בכל עת בהן מבוצעות המבלי לגרוע באיזו מחובות המפקח לפי הסכם זה,  3.10
אחד  נציג בשטח אתר הפרויקט לכל הפחותה באתר הפרויקט ע"י הקבלן ו/או מי מטעמו יהי

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי במידה  .מטעמו אשר יפקח על עבודות הקבלן ו/או מי מטעמו
ולצורך עמידה בחובותיו לפי הסכם זה ו/או  על מנת לספק את השירותים בצורה הנדרשת, יהיה 

כי בשטח הפרויקט יהיו נוכחים מספר מתחייב המפקח  -נציגים מטעמוכחותם של מספר צורך בנו
מובהר בזאת כי המפקח לא  .והכל בהתאם לדרישות והנחיות החברה מעת לעת, הנדרש הנציגים

מטעמו באתר  ףנוס נציגכל של  ויהיה זכאי לשום תמורה מכל מין וסוג שהוא עבור שירותי
רש באופן מפורש על ידי החברה ו/או שהחברה נתנה לכך אישור , אלא אם הדבר נדהפרויקט

  מראש ובכתב.
  

ם אשר זהותם צוינה במסגרת עובדיאשר יספקו את השירותים מטעמו יהיו אותם ה נציגיםה 3.11
אשר זהותו לא צוינה  נציגעובד ו/או קח לספק את השירותים באמצעות הצעתו במכרז. ביקש המפ

פקח לחברה על מנת לקבל את אישורה לכך מראש ובכתב ורק יפנה המ -במסגרת הצעתו במכרז
    האישור כאמור יהיה רשאי לעשות כן.קבלת לאחר 

  

 היקף שירותי המפקח .4

  
, במסגרת תפקידי המפקח, כוללים לתתםמבלי לגרוע מהוראות הסכם זה בדבר השירותים שהמפקח חייב 

  :היתרבין  ,אותם שירותים
  

ימים ממועד הודעת החברה על זכייתו  14וגש לחברה בתוך תאשר מפורטת תכנית פיקוח  הכנת 4.1
 מסמכים רשימת :התוכנית תכלול .תגדיר את מערך הפיקוח בפרויקטשל המפקח במכרז ואשר 
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נוהל ; אישור קבלני משנה מטעם הקבלן המבצע הלונ; גורמי העבודה הצפויים רשימת; ותכניות
הפרויקט;  יפגישות עבודה שבועיות באתראישור שלבי ביצוע והתקדמות הקבלן בעבודה, קיום 

מעקב אחרי בקרת איכות הכולל פרוגראמת בדיקות ; נוהל הפעלת מודד אתר בשלבי ביצוע שונים
נוהל קבלה ; , אישורן, רישומן וניהולן של תוצאות הבדיקותשדה תמעבדשל חומרים ועבודה ע"י 

חפירה והובלת  כמויותאחר מעקב נוהל ; הכנת תיק חשבון סופי ;וטיפול בחשבונות הקבלן
בסיום  חברהנוהל מסירת הפרויקט ל; פרויקטומסגרת תקציב  זמניםלוח  ;פסולת/קרקע מזוהמת

 .וכיוב' העבודה
  

  חס להיבטים התכנוניים של הפרויקט;בילחברה ייעוץ  4.2
  

, לרבות: ישיבות, התייעצויות מטעמההמקצועיים  בעלי התפקידים חברה ועםעם השיתוף פעולה  4.3
, השייכים לשטח פעולתו של חברה ו/או מי מטעמהרורים, וכן מתן כל הפרטים שיידרשו ע"י הובי

 באתר העבודות ביצועהשונים ואופן  קבלניםהמפקח במסגרת תפקידיו, התאמה בין עבודות ה
  ;הפרויקט

  

מבחינת טיב העבודות ואיכותן, עמידה  י הקבלן"ע מתן פיקוח צמוד על אופן ביצוע העבודות 4.4
יהול לרבות נ התוכניות המפרטים והוראות החברה טיב החומרים והמוצרים ע"פבלוחות הזמנים, 

  יומן עבודה ורישום יום יומי;
  

תוך הכרת הפעילות באתר בהתאם לתכנית הפיקוח המאושרת  פרויקטה באתר נוכחות יומיומית 4.5
  ;לפרטי פרטיה ובכלל זה פעילויות הנערכות במקביל לעבודת הקבלן

  

  י הפרויקט השונים;תיאום הביצוע של חלק 4.6
  

  ;ך ביצוע הפרויקטסיוע בהתארגנות לצור 4.7
  

עד לקביעת הזוכים, וחתימת  ים הנדרשים לצורך ביצוע הפרויקטליווי החברה בכל הליכי המכרז 4.8
, לרבות ליווי וסיוע בהכנת המפרטים הטכניים ויתר המסמכים שויידר, ככל החוזים עמם

  הדרושים לצורך פרסום המכרזים הנ"ל;
  

מסמכי הביצוע, כתבי הכמויות והמפרטים לקראת הוצאת מכרזים לביצוע שלבי הפרויקט בדיקת  4.9
  ;, ככל ויידרשוניהולם, כולל ניתוח ומתן המלצות

  

בדיקה ואישור של מסמכי הביצוע, כתבי הכמויות והמפרטים האמורים להיות מצורפים כחלק  4.10
ועריכת בדיקת האומדנים  ממסמכי המכרז מבחינה מקצועית, בדיקת התאמתם לצרכי הפרויקט,

  ;, ככל ויידרשסיור קבלנים באתר הפרויקט
  

ע"י הקבלן והתאמתן לביצוע , אם ידרשו, ) שיוכנוAS MADEבדיקה ואישור התוכניות בדיעבד ( 4.11
  המעשה;

  

בודות, אשר יוכן על ידי הקבלן עעזרה בבדיקת ואישור לוח זמנים כללי לעבודות הביצוע ולמסירת  4.12
עדכון לוחות אלה מויות פסולת/קרקע מזוהמת אשר נחפרה והועברה לטיפול, כובכלל זה בדיקת 

 וקיום מעקב אחריהן; כפי שייערך על ידי הקבלן
   

חברה פיקוח על התקדמות הביצוע של חלקי הפרויקט בהתאם ללוחות הזמנים שבחוזים בין ה 4.13
 לקבלן;

  

כתב של הישיבות יועבר ום בקיום ישיבות קידום ותיאום שבועיות לצורך הביצוע בשטח. סיכ 4.14
  ;לחברה

  

, בהתאם להוראות החוזיםועמידתו בכל התחייבויותיו די הקבלן מעקב אחר ביצוע העבודות על י 4.15
  ;לי עבודה, אישורים נדרשים וכיוב'לרבות סיווג קבלני, מפרט כ
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, מטעם הקבלן הפרויקט רישום של קבלני המשנה, הספקים וצוותי המדידה הפועלים באתר 4.16
בשלב אישור תכניות העבודה  החברה ו/או מי מטעמהי י הם אכן אלה שאושרו על ידכ וידואו

וכי הם עומדים בכל רגע נתון בכל הדרישות בהתאם למסמכי המכרז  שהוגשו על ידי הקבלן
 ;וההסכם מול הקבלן

 

 קט;מעקב אחר הוצאת כל האישורים הנדרשים, לרבות היתרי בניה, לצורך ביצוע הפרויייעוץ ו 4.17
 בהליכי האישור, במידת הצורך; תן סיועוכן מ

  

בקרה שוטפת על עלויות הפרויקט בפועל אל מול הסעיפים השונים באומדן התקציבי של  4.18
 ומים נשוא ההסכם מול הקבלן;הפרויקט ו/או אל מול הסכ

  

 מעקב אחר קיום הביטוחים והערבויות של הקבלן, לפי העניין; 4.19
  

קט בכל האספקטים הקשורים למילוי התחייבויות ביצוע בדיקות שוטפות במהלך ביצוע הפרוי 4.20
 הקבלן בנושאי בטיחות;

  

 ביצוע הפרויקט;מעקב אחר בדיקת חומרים ובדיקות איכות במהלך  4.21
  

, בהתאם ללוח הזמנים פן והתקדמות ביצוע הפרויקטעל רמת, או חברהדיווח מפורט ושוטף ל 4.22
וע העבודות והצעת דרכים צוהמסגרות התקציביות, תוך ציון הבעיות המתעוררות במהלך בי

. היה ותתעורר בעיה מכל מין וסוג שהוא אשר יש בה בכדי לפגוע בהתקדמות הפרוייקט לפתרונן
הוא מתחייב לדווח על כך באופן מידי  -המפקח יצפה כי עלולה להתעורר בעיה כזובמידה ואו 

 ;בכתבופה -לחברה בעל
  

 טעם החברה;ניהול קשר יומיומי עם מנהל השיקום באתר הפרויקט מ 4.23

 

 אנט;ניהול ועדכון לוח ג 4.24
  

 עדכון החברה באמצעות מידע מצולם מאתר הפרויקט, לכל הפחות אחת לשבוע; 4.25
  

 החשבונות החלקיים והסופיים של הקבלן בהתאם להסכם, על סמך מדידות וכמויות בדיקת 4.26
 שיאושרו ע"י המפקח ו/או החברה;

  

קבלן חריגים בחשבונות הסופיים המוגשים על ידי ה, לרבות בדיקת ח על ביצוע הפרויקטפיקו 4.27
 במהלך ביצוע העבודה ואישורם;

  

ליווי הליכי המסירה של הפרויקט הכוללים בדיקת העבודות עם סיומן, עריכת רשימת תיקונים  4.28
המעידה על גמר העבודה על מנת לאפשר הוצאת  לן לבצע ומתן תעודת אישור לחברהשעל הקב

 התאם להסכם שבין החברה לקבלן;הכל ב -לןתעודת גמר לקב
  

מסירת חוות דעת בכתב ובע"פ, חתימה על תצהירים, כגון לצרכים משפטיים  , לרבותייעוץ הנדסי 4.29
ת בישיבות עבודה עם נציגי החברה, לרבות הופעה בהליכים משפטיים, לרבות בוררות, והשתתפו

 יועציה המשפטיים;
  

, מתן חוות דעת בע"פ שר עם ביצוע הפרויקטת עם הקבלן בקהשתתפות בבירור תביעות ומחלוקו 4.30
 או בכתב, מתן עדות מומחה בכל פורום שבפניו יהיה צורך להביא עדות כזו וכיו"ב.

 

 הגשת דו"ח וביקורים .5

  
, מעת לעת, אך לא פחות מאשר פעם בחודש, דין וחשבון על התקדמות ביצוע חברההמפקח ימסור ל

, נציגה או כל מורשה מטעמה יהיו רשאים בכל עת . החברהקט, בצירוף מידע מצולם מאתר הפרויודותהעב
לבקר במשרדי המפקח לעיין בדו"ח ההתקדמות ובאופן ביצוע העבודות ולקבל מהמפקח כל הסבר או 

  מסמך שיידרשו על ידם והנוגעים לכל עניין מענייני הסכם זה.
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) ובתום כל שנה "דוח רבעוני": מבלי לגרוע מהאמור, המפקח ידווח לחברה ארבע פעמים בשנה (בסעיף זה

) על רמת, אופן והתקדמות ביצוע הפרויקט, בהתאם ללוח הזמנים והמסגרות "דוח שנתי"(בסעיף זה: 
  התקציביות, תוך ציון הבעיות המתעוררות במהלך ביצוע העבודות והצעת דרכים לפתרונן.

  
  שאותה תאשר במתכונת ,וחימים מתום התקופה שלגביה מוגש הד 15דוח רבעוני יוגש לחברה בתום 

  החברה.
  

  החברה.שאותה תאשר ימים מתום כל שנת כספים, במתכונת  30דוח שנתי יוגש לחברה בתום 
  

 חברהסיוע ה .6

  
תעמיד לרשות המפקח כל מידע וידע הקיימים אצלה המתייחסים לפרויקט לרבות: מפות, החברה 

וכיו"ב, אשר יש בהם לסייע בביצוע שירותי תרשימים, תוצאות בדיקות מפרטים, אישורים, היתרי בנייה 
, לרבות שויידרככל  םהרלוונטיי, והכל בכפוף לאישור הגורמים המוסמכים הפיקוח ע"פ הסכם זה

  .הגורמים המוסמכים במשרד להגנת הסביבה
  
  

 שכר המפקח .7

 

בתמורה לביצוע מלא של כל התחייבויותיו של המפקח על פי הסכם זה יהיה המפקח זכאי לשכר  7.1
    )) המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.10בטופס הצעת המחיר (מסמך א( כמפורט טרחה

    

נציג אחד מטעם עבור כלל השירותים נשוא הסכם זה לרבות בגין נוכחותו של שכר הטרחה  7.2
בגין כל אחת לחודש  ישולםקט בכל שעות עבודתו של הקבלן הראשי המפקח באתר הפרוי

שכר הטרחה עבור כל ו ;בחודש החולף ר עם הפרויקטבקש הראשי התשלומים שיאושרו לקבלן
על  בחודש החולף בגין ימי העבודה שסופקו בפועלישולם אחת לחודש  מטעם המפקח נוסף נציג

  .95בתנאי שוטף+ והכל ,נוספים, בהתאם לדרישת החברה, ככל שסופקו כאלה ידי נציגים
  

להוות אישור ו/או הסכמה לגבי ה לחשבונות שיגיש המפקח, אין ולא יהיה בכדי באישור החבר 7.3
 טיב שירות המפקח ו/או אישור כי השירותים הושלמו בהתאם לתנאי ההסכם.

  

כולל את מלוא העלויות לצורך אספקת השירותים, הישירות והעקיפות, כולל  שכר המפקח 7.4
תשלומים בגין העסקת כוח אדם, תשלומים לביטוח לאומי ותשלומים נוספים בגין זכויות 

, ובכל מקרה הוא לא יהיה זכאי לתמורה נוספת מכל , הוצאות משרדיות, נסיעות וכו'סוציאליות
  .מין וסוג שהוא בגין מתן השירותים

  

החברה תנכה מסך התמורה מס במקור כדין אלא אם המציא לה המפקח בתחילת ההתקשרות  7.5
על ניהול וכן בתחילת כל שנה קלנדרית במהלך ההתקשרות אישור על ניכוי מס במקור ואישור 

 כדין. ספרים
  

מובהר כי החברה משמשת כחברה מנהלת של הפרויקט במסגרת תפקידה כ"זרוע ביצוע" ומשכך  7.6
התשלום עבור השירותים אותו עליה לשלם למפקח בהתאם להוראות סעיף זה אמור להתקבל 
אצלה מהמשרד להגנת הסביבה. לפיכך, במקרה בו תתעכב העברת התמורה עבור השירותים 

ד להגנת הסביבה לידי החברה, ידחה מועד התשלום לידי המפקח, והחברה תשלם את מהמשר
 מפקחול ימי עבודה מהמועד בו תתקבל אצלה התמורה מהמשרד להגנת הסביבה 5התמורה תוך 

 .לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה בגין כך
  

רך תשלום המפקח מצהיר כי ידוע לו שתקציב הפרויקט, ובכלל זאת התקציב המוקצה לצו 7.7
התמורה בהתאם להוראות הסכם זה הינו קבוע מראש וטעון את אישורם של גורמים נוספים 

לעיל, מתחייב המפקח שלא לדרוש  7.4מלבד החברה עצמה. לפיכך, ומבלי לגרוע מהוראות סעיף 
תשלום נוסף כלשהו על המפורט בהסכם זה, אלא אם הוסכם אחרת מראש ובכתב בין הצדדים 

ר בזאת על תשלום בגין כל שירות ו/או עבודה שהתמורה עבורם אינם מוסדרת והמפקח מוות
  במפורש בהסכם זה ו/או שלא נתקבל לגביהם אישור החברה מראש ובכתב.



  

  

 

  
 חתימה וחותמת: _____________.
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 הפרת הוראה מהוראות סעיף זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם.  7.8
  

  שכר המפקח במקרה של הפסקת עבודתו ו/או צמצום העבודות .8
  

שכ"ט בשיעור האחוזים למפקח  חברה, תשלם הלפני השלמת הפרויקטשל המפקח הופסקה עבודתו     
וכן  יקט עד למועד הפסקת העבודה, על בסיס שווי הפרו))10בטופס הצעת המחיר (מסמך א(ים המפורט

בפועל  סופקועל בסיס ימי העבודה ש ))10טופס הצעת המחיר (מסמך א(כקבוע ב יומיהתעריף השכ"ט לפי 
ו/או אישור ת וככל שסופקו כאלה בהתאם לדרישעד למועד הפסקת העבודה,  טעם המפקחמ נוסף נציג"י ע

נכון למועד , לפרויקט בקשר לקבלןיקט בסעיף זה, במשמע סך כל החשבונות המאושרים שווי הפרו .הרהחב
מוסכם בזה כי התשלום האמור יהווה תמורה מלאה וסופית בגין "שכר המפקח" הפסקת עבודת המפקח. 

וסף בגין הפסקת העסקתו ע"י והמפקח לא יהיה רשאי לדרוש תשלום ו/או פיצוי נלעיל)  7זכר בסעיף (כנ
  ה כאמור.חברה

  

 וכלפי צד שלישיהחברה אחריות המפקח כלפי  .9

  

 ו/או למשרד להגנת הסביבה החברהמפקח אחראי לכל נזק או הפסד או הוצאות כספיות שייגרמו ל 9.1
קית, והוא מתחייב המפקח באופן רשלני המהווה עילה נזיעקב מעשה או מחדל בביצוע תפקידי 

על כל נזק, הפסד או הוצאות כספיות כאלה על  ו/או את המשרד להגנת הסביבה הלפצות את החבר
 ומסר ו/או המשרד להגנת הסביבה האה שיפוטית מוסמכת, ובלבד שהחברפי פסק דין של ערכ

 םו/או תביעה לפיצוי בגין נזק כאמור, ושההודעה בעניין למפקח, מיד עם קבלת דרישה ראשונה 
 להלן. 9.5, את האפשרות להתגונן בעניין כאמור בסעיף םלמפקח, ככל שהדבר תלוי בה ונתנ

  

ו/או למשרד להגנת  החברהמפקח יהא אחראי לכל נזק או הפסד או הוצאות כספיות שייגרמו ל 9.2
 עקב הפרת אחת או יותר מהתחייבויותיו לפי הסכם זה. הסביבה

  

בקשר רשלניים המפקח אחראי כלפי צד שלישי לכל נזק שייגרם לצד השלישי ע"י מעשה או מחדל  9.3
ע"י בית המשפט או  וחויבי ו/או המשרד להגנת הסביבה החברביצוע תפקידי המפקח ואם ה עם

רשות אחרת המוסמכת עפ"י דין או פסק בורר לשלם לצד שלישי סכום כלשהו בגין נזק שהמפקח 
 ימים ממועד קבלת ההודעה, 30-ולא יאוחר מ מיד ,ר, יהיה המפקח חייב לשפותאחראי לו כאמו

 ו/או המשרד להגנת הסביבה החברבכל סכום שה ו/או את המשרד להגנת הסביבה החבראת ה
בגין  ו/או למשרד להגנת הסביבה החברצאות משפטיות אחרות שיגרמו להו בצירוף בו וכן וחויבי

ו/או על ידי המשרד להגנת  הימה תימסר למפקח על ידי החברמתא, ובתנאי שהודעה תביעה זו
מיד עם קבלת תביעה בעניין, ושתינתן לו הזדמנות להגן על עצמו בכל הליך חוקי מקובל  הסביבה

 להלן. 9.5כאמור בסעיף 
  

ה ו/או מי מוסכם בין הצדדים כי היה והחבר על אף האמור לעיל ו/או בכל מקום אחר בהסכם זה, 9.4
את המפקח לבצע העבודות או כל חלק מהן באופן אשר לפי שיקול דעת המפקח עשוי מטעמה הנחו 

ל הסיכון מראש ובכתב, ליצור סיכון לרכוש ו/או לגוף ו/או לכל צד ג', והמפקח התריע על קיומו ש
ח כל אחריות לכל נזק ה ו/או מי מטעמה עמדו על ביצוע ההנחיה, כי אז לא תהא למפקאולם החבר

ישירה /או למי מטעמה ו/או לכל צד שלישי ו/או לרכוש כלשהו כתוצאה ה ושיגרם לחבר
 מהתממשות הסיכון עליו התריע המפקח.

  

יף זה וחיובו בתשלום כלשהו מוסכם בין הצדדים כי תנאי לאחריות המפקח על פי הוראות סע 9.5
ו/או ו/או לכל צד שלישי הוא כי כל דרישה  למשרד להגנת הסביבה ו/או למי מטעמםה ו/או לחבר

תועבר  הינה באחריות המפקח ו/או המשרד להגנת הסביבה תביעה אשר על פי גישת החברה
ה כאמור בשמו מיידית למפקח ויתאפשר למפקח לנהל את מלוא ההגנה בפני כל דרישה ו/או תביע

 . ו/או המשרד להגנת הסביבה שלו ו/או בשם החברה

  

  ביטוח 10

  
  

למלא אחר הוראות המפקח  עלאו על פי כל דין,  לגרוע מאחריות המפקח על פי הסכם זה מבלי 10.1
אישור עריכת הביטוח המצורפים להסכם זה ומסומנים הביטוח המופיעות בנספח הביטוח וב

 בהתאמה.  –" גנספח  - כ"נספח ב" ו
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 ספקת תכניותא 11

 

ה לפי דרישתה ובזמן שייקבע חברהמפקח למסור ל עלאו בתקופת הבדק,  פרויקטבמהלך ביצוע ה 11.1
פירוט יתר או השלמות ושינויים לתוכניות ולמסמכים שהוכנו ע"י המפקח (לרבות  על ידה,

 שינויים).

 

 מכל סיבה שהיא שההסכם הובא לידי גמרבעת או בכל עת לאחר מכן או  ביצוע הפרויקטבגמר  11.2
ה לפי דרישתה, העתקים מקוריים ברורים מכל התכניות, חישובי חברחייב המפקח למסור ל

כים האחרים שהוכנו על ידו או ע"י אחד המומחים המקצועיים והיועצים, כמויות, וכל המסמ
 או לכל עניין אחר הנדון בהסכם זה. הקבלן והנוגעים לתפקידי המפקח או לעבודות 

  

ה סידרה חברל לקבלן בבקשה שימציאהמפקח  יפנהאו עם גמר הסכם זה  הפרויקטעם גמר ביצוע  11.3
הפרויקט, על ידי  יצוענעשו על ידו במהלך בההתאמות שאחת שלמה של עותקים מכל התוכניות ו

כשתוכניות אלה  ,הנוגעות לביצוע הפרויקט ,המומחים המקצועיים או על ידי היועצים השונים

בין  םשייחת הסכם, והכל בהתאם לAS MADE)מתוקנות בהתאם לביצוע העבודות בפועל (
 . החברה לבין הקבלן

  
  וכניות כנ"ל.המפקח לא יאשר חשבון סופי לקבלן שלא מסר ת

  .הבדק תקופת לתום עד לחול ימשיכו זה סעיף הוראות
  

 תקופת ההסכם 12

  

תום ביצוע להחל מחתימת הצדדים על הסכם זה ועד  הסכם זה תהאפי ההתקשרות לתקופת  12.1
עבודות באתר הפרויקט על ידי הקבלן, בהתאם להודעה שתימסר על כך למפקח על ידי החברה ה

חברה תהיה רשאית להורות על המשך ביצוע השירותים באתרי ה ").התקשרותה תקופת(להלן: "
חתימת הצדדים ממועד  של חמש שניםשיקום קרקע נוספים, לפי שיקול דעתה וזאת למשך תקופה 

לחברה תעמודנה שתי תקופות אופציה, בנות חמש שנים כל אחת, בהן תוכל  ,ףנוסב .על הסכם זה
ולו על להורות על המשך ביצוע השירותים באתרי שיקום קרקע, לפי שיקול דעתה, ובמקרה כזה יח

תקופות האופציה (או כל חלק מהן) הוראות הסכם זה. הארכת ההתקשרות כמפורט לעיל תתבצע 
השנים  5ימים טרם שתמו  60-בהודעה שתימסר ע"י החברה למפקח, בכתב, וזאת לא יאוחר מ

ימים  60-הראשונות להתקשרות, ובמקרה בו מומשה תקופת או תקופות אופציה, לא יאוחר מ
  לסיומן.מהמועד שנקבע 

  

בכל מקרה של הארכת תקופת ההתקשרות כמפורט לעיל, תהיה החברה רשאית לדרוש מהמפקח  12.2
תצהירים, אישורים ומסמכים שנדרשו לצורך התקשרות זו ו/או במסגרת הליכי המכרז, כשהם 

 עדכניים, וזאת כתנאי להמשך ההתקשרות עם המפקח.

 

 ,כל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה המוחלטה רשאית בכל עת ומחברהמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  12.3
. ניתנה יום מראש ובכתב למפקח 60בהודעה של  להביא הסכם זה, כולו או מקצתו, לידי גמר

ח לא תהיה כל טענה ו/או יום ממועד מתן ההודעה ולמפק 60בתום ההסכם פקע , הודעה כאמור
 דרישה בגין כך.

 

פקח את שכר המפקח כאמור ה למחברלעיל, תשלם ה 12.3הובא ההסכם לידי גמר כאמור בסעיף  12.4
ה את חברמגיע לו כאמור, ישיב המפקח ללעיל. אם שולם למפקח שכרו מעבר ל 8 עיףסבהוראות 

 השכר שקיבל ביתר.

  

נשוא הסכם זה ללא קבלת  מתן השירותיםהיה רשאי להפסיק את מובהר בזה כי המפקח לא י 12.5
ה, יהיה חייב חברישור הללא א מתן השירותיםפסיק המפקח את ה ה מראש ובכתב.חברה כמתהס

בלי לפגוע בכל זכות הנתונה ה עקב כך, וזאת מחברה בגין כל הנזקים שיגרמו לחברלפצות את ה
 ה עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין.חברל

  

הרחבת השירותים שיינתנו במסגרת ההסכם ו/או הגדלת ההיקף המפקח מצהיר בזאת כי ידוע לו ש 12.6
, ככל שהחברה תבקש להרחיב נוי מהותי בתנאי ההסכםהכספי של ההסכם ו/או עריכת כל שי
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ייעשו רק באישור  ו/או לערוך שינויים בהסכם כאמור, הפרויקטהשירותים ו/או להגדיל היקף 
אים על ידי מורשי ולאחר חתימה על הסכם מת בחברה ועדת המכרזים המיוחדתמוקדם של 

 .חברההחתימה של ה
  

בכל מקרה, החברה אינה מתחייבת לבקש את הרחבת מבלי לגרוע מהאמור, מובהר בזאת כי, 
השירותים ו/או הגדלת ההיקף הכספי של ההסכם והמפקח לא יוכל לבוא בשום טענה ו/או תביעה 

  כנגד החברה בעניין זה.
  

 הקבלן המפקח מצהיר כי ידוע לו שיתכן ויהיה צורך לעצור לתקופות שונות את ביצוע עבודות 12.7
סיבות שונות, והוא מתחייב שלא לדרוש תמורה נוספת כלשהי בשל באתר הפרויקט ו/או בחלקו, מ

כך. המפקח מתחייב להמשיך במתן השירותים מיד עם הסרת המניעה לביצוע העבודות, בתוספת 
 . שבעה ימי עבודה

 

על השלמת הפרויקט ו/או סיום העבודות באתר הפרויקט ו/או  מפקחלהחברה  הכל עוד לא הודיע 12.8
שירותים בהתאם לצורך, כמפורט  המפקח לספק לחברהמשיך יצדדים, סיום ההתקשרות בין ה

 בהסכם זה ובהתאם לקבוע בו.
  

מובהר כי תנאי מתלה לקיומו של הסכם זה הינו קיומו בתוקף של הסכם מסגרת בין החברה ובין  12.9
מדינת ישראל ו/או המשרד להגנת הסביבה במסגרתו תדרש החברה לספק שירותי שיקום קרקעות 

קרקע. במקרה בו הסכם מסגרת כאמור יסתיים או יבוטל מכל שיקום  פרויקט לפועללהוציא ו
סיבה שהיא, או אם מכל סיבה שהיא הפרויקט לא יצא אל הפועל, תהיה החברה רשאית לבטל 

 הסכם זה ולחברה לא תהיה כל דרישה ו/או טענה בגין כך, כלפי מאן דהוא.
  

 ביטול ההסכם עקב הפרתו ע"י המפקח 13

  

ה לבטל את ההסכם, ה לעיל ולהלן, רשאית החברמבלי לגרוע מהאמור בהוראות הסכם זבנוסף ו 13.1
 ללא מתן הודעה מראש, בכל אחד מהמקרים הבאים: 

  

אחר המפקח הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו לפי הסכם זה, ולא תיקן את ההפרה ל 13.1.1
 ה תוך הזמן שנקבע בהתראה.שקיבל התראה על כך מאת החבר

 

או יותר מהתחייבויותיו לפי הסכם זה בהפרה יסודית כהגדרתה בסעיף המפקח הפר אחת  13.1.2
 להלן. 24

  

המפקח פיגר בביצוע תפקיד מתפקידי המפקח לפי הסכם זה או בהגשת איזה שרות  13.1.3
ש לוח הזמנים שנקבע לסיום המוטל עליו לפי הסכם זה באופן שיש בו לגרום לשיבו

 - ה בהודעה ששלחה למפקחרן את הדבר במועד שקבעה לכך החבולא תיק הפרויקט
 בתנאי שהפיגור לא נגרם עקב כוח עליון. 

  
 .בכתבה למפקח ביטול ההסכם יהיה בהודעת החבר

  

ה רשאית לנקוט כנגד המפקח בכל סעד לעיל, תהא החבר 13.1אמור בסעיף הופר ההסכם לפי ה 13.2
 העומד לה על פי דין. 

 

 נתןש השירותיםהמגיע לו בעבור  ה למפקח את השכרחברההסכם כאמור בסעיף זה תשלם הבוטל  13.3
שולם למפקח מעבר למגיע לו עבור ביצוע תפקידי  לעיל. 8עד לביטול ההסכם כפי האמור בסעיף 

ה כל סכום שקיבל והוא אינו זכאי לו לפי הסכם חברלביטול ההסכם, ישיב המפקח ל המפקח עד
 זה.

 

ה את כל המסמכים חברח לידי הימסור המפק,  13או  12לפי סעיפים  , בין היתרעם ביטול ההסכם 13.4
  שברשותו והנוגעים לעבודות, לרבות תוכניות, מפרטים, שרטוטים, חשבונות חלקיים וכיו"ב.
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 שירות אישי 14

  

 עובדיומי מתנאי יסוד להסכם זה הוא כי השרות מטעם המפקח יינתן באופן אישי על ידו ו/או ע"י  14.1
 בלבד. אשר קיבלו את אישור החברה מראש ובכתב 

 

ה רשאית לבטל את ההסכם מיד לאחר לעיל, תהא החבר 14.1י נשוא סעיף התנאי היסוד הופר 14.2
 שנודע לה על ההפרה. 

  

 ערבות ביצוע 15

את הערבות מפקח חליף הי, הודעת החברה על זכייתו של המפקח במכרזימים ממועד  7תוך  15.1
על אה שהוצת, ת, אוטונומיבנקאי בערבותבמכרז  ובקשר להשתתפות והבנקאית שהומצאה על יד

בנוסח  , לפקודת החברה2016של יוני המחירים לצרכן למדד  הידי בנק מוכר וידוע בישראל, צמוד
. שקלים חדשים) חמישים אלף₪ ( 50,000 הערבות יעמוד על. סכום 'דכנספח המצורף להסכם זה 

של  ה. המפקח מתחייב להאריך את תוקפלמשך כל תקופת ההתקשרות תעמוד בתוקפההערבות 
של ה לא יאוחר מחודשיים טרם תום פקיעת תוקפ ערבות חדשההערבות או להמציא לידי החברה 

.  י כל מסמכי המכרז"מלוא ההתחייבות של המפקח עפיום לק וזאת עד על ידו השהופקדהערבות 
נשוא הסכם זה על ידי המפקח ות והשירותים כערבות לביצוע העבוד הערבות הבנקאית תשמש

לאחר ביצוע מלוא העבודות והשירותים על ידו בהתאם להוראות הסכם זה  ותוחזר למפקח
 םולהוראות כל דין, בכפוף לכך שלא תהיינה תביעות תלויות ועומדות כנגד החברה בקשר עם ענייני

 .מפקחכתב העדר תביעות של הכנגד והמצויים באחריות המפקח, 
  

רותים נשוא הסכם זה על ידי המפקח מוסכם כי במקרה בו עם סיום ביצוע מלוא העבודות והשי 15.2
בקשר  הו/או מי מטעמ חברהו/או בתום תקופת ההתקשרות יעמדו דרישות ו/או תביעות כנגד ה

והיא  חברהבידי ה תיוותר הערבות הבנקאית, המפקחעם ביצוע השירותים והעבודות על ידי 
ספק, הקביעה כי  עד תום בירור הדרישות ו/או התביעות האמורות וסילוקן. למען הסר תחודש

תהיה נתונה  מפקחדרישה ו/או תביעה הינה בקשר עם ביצוע השירותים והעבודות על ידי ה
 .חברההבלעדי של ה הלשיקול דעת

  

לחלט את סכום הערבות וזאת  תזכאי תהיה החברהכאמור, ת הערבו ףתחודש ו/או תוחלאם לא  15.3
 ו על פי כל דין.על פי הסכם זה ו/א תא זכאייהמבלי לגרוע מכל סעד אחר לו 

  

נתונה הזכות לדרוש שינוי שיעור הערבות  חברהלעיל, ל 15.3-ו  15.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  15.4
 במידה וההיקף של הסכם זה יגדל מכל סיבה שהיא.

  

דמת, וזאת בכל עת בה לממש את הערבות, כולה או חלקה, ללא התראה מוק החברה תהיה רשאית 15.5
, או לזקוף, לפי שיקול הלעכב בידי תרשאי תהיה החברהתנאי מתנאי ההסכם, וכן מפקח פר הי

בקשר עם ההסכם, אף אם לא  הכלפי מפקח, כל סכום מדמי הערבות, כנגד כל חוב של ההדעת
 הגיע מועד פירעונו.

  

ידית, ערבות מחברה ל להמציא המפקח את הערבות, כולה או מקצתה, מתחייבמימשה החברה  15.6
, בתוספת 15.1 בנקאית חדשה ומעודכנת לגובה סכום הערבות המקורי, בכפוף לאמור בסעיף

הפרשי ההצמדה למדד עד לאותו מועד, וכשהיא צמודה למדד כאמור לעיל ולכל תקופה שתקבע על 

לעיל, לכל דבר  15.1 15.1ידי החברה. דין הערבות הבנקאית על פי ס"ק זה כדין ערבות על פי סעיף 
 ועניין.

  

כל סכום  חברהחייב ל וכי אינהוכיח  מפקחבוטל ההסכם, או הסתיים תוקפו מכל סיבה שהיא וה 15.7
 את הערבות. תחזיר החברה למפקחשהוא, 

  

מימושה או במקרה של  מפקחשל הו אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותי 15.8
  בכל מקרה שהוא.

  



  

  

 

  
 חתימה וחותמת: _____________.
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 סודיות 16

למאן דהוא אינפורמציה, מידע או ידיעות מקצועיות, כספיות,  גלהיבסודיות ולא  שמורהמפקח י 16.1
, לרבות, אך בהתקשרות הצדדים בהסכם זהמסחריות או אחרות הקשורים במישרין או בעקיפין 

ו/או  חברההה ו/או פעילות של נוהלי ו/או דרכי עבודקניין רוחני, מבלי לגרוע מכלליות האמור, 
, במהלך ביצוע ההסכם מפקחשל ה וו/או כל מידע מסחרי אחר אשר יגיע לידיעתרשימת לקוחות 

וזאת  מפקחאשר לא הפך פומבי כתוצאה מהפרת סעיף זה על ידי ה למעט מידע שהוא נחלת הכלל
כל שימוש אלא  במידע כאמור עשהי, ולא והן לאחר מכןהתקשרותם בהסכם זה הן במשך תקופת 

  .חברההלטובת 

 

 או כל חלק מהםחברה הולא ייצר בדרך אחרת את מסמכי  םצלישכפל, לא יעתיק, לא ילא  מפקחה 16.2
צוע י, אלא אם ובאותה מידה שהדבר יהא דרוש לצורך בחברהאו כל מידע אחר כלשהו השייך ל

ומים, שכפולים או מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם כי העתקים, ציל .מפקחעל ידי הם שירותיה
, חברהאו ממידע כלשהו השייך ל, או מחלק מהם, חברהממסמכי המסמכים שייוצרו בדרך אחרת 

 .חברההודינם כדין מסמכי חברה היהיו וייחשבו לכל צורך ועניין ובכל עת כרכוש 
  

תום תקופת גם לאחר תחייבנה ו ןבתוקפתעמודנה כאמור בסעיף זה לעיל  המפקחהתחייבויות  16.3
 .ה, מכל סיבה שהיאהסכם ז

  

 אחראי מפקח. המפקחהשל  וו/או מי מטעמ וו/או נציגי והאמור בסעיף זה חל גם ביחס לעובדי 16.4
קיומו ותוכנו של סעיף זה ואחראי לכל הפרה של הוראות סעיף דבר ב וו/או מי מטעמ וליידוע עובדי

 . וו/או מי מטעמ וו/או נציגי וזה על ידי מי מעובדי
  

לגלות מידע סודי של הצד השני מתוקף חיקוק או הוראה של רשות  ככל שיידרש צד אחד 16.5
חברה ממשלתית  המתוקף היות חברהממשלתית ו/או שיפוטית, לרבות בשל רגולציה החלה על ה

ו/או זרוע ביצוע, ימסור הצד אשר יידרש לכך הודעה על כך לצד השני בהקדם האפשרי. מוסכם כי 
עם הצד השני ככל הנדרש באופן סביר על מנת לאפשר לצד הצד הנדרש לגילוי המידע ישתף פעולה 

השני למנוע את פרסום המידע באמצעים החוקיים העומדים לרשותו אך הצד השני יישא בכל 
 ההוצאות הכרוכות בכך . 

  

למסור כל מידע בקשר עם התקשרות זו לכל גורם הזכאי לקבלו  החברה תהיה רשאיתמובהר כי  16.6
לעשות כן ה ובין מדינת ישראל, וזאת מבלי לגרוע מזכות הבינ בהתאם להסכם המסגרת שנחתם

 כלפי כל גורם אחר ככל שאין על כך איסור על פי דין. 
  

  המצ"ב  ענייניםמתחייב לחתום על מסמך ההתחייבות לסודיות והימנעות מניגוד  המפקח 16.7
בקשר עם אספקת  ו, לפעול בהתאם לאמור בו ולהחתים את כל הפועלים מטעמ'הכנספח 

 ירותים בהתאם להסכם זה על מסמך כאמור.הש

 

    הפרת הוראה מהוראות סעיף זה הנה הפרה יסודית של ההסכם. 16.8
 

  

  בלתי כשר לפעולה מפקח 17
  

יחשב הדבר לביטול ההסכם לפי  מכל סיבה שהיא, בלתי כשר לפעולה משפטית,המפקח נעשה  17.1
 קח.נויים המחויבים על באי כוחו של המפיוהוראות הסעיף יחולו בש 13סעיף 

 

ה את כל התכניות, המפרטים וכל המסמכים חברמכוחו של המפקח ימסור לידי הכל הבא  17.2
האחרים שהוכנו ע"י המפקח ו/או ע"י אחד המומחים המקצועיים או היועצים המצויים בידי 

ה לבאים מכוחו חברון בהסכם זה וכנגד זה תשלם ההמפקח או לעבודות או לכל עניין אחר הנד
      המגיע, אם מגיע, למפקח.עפ"י דין את השכר 

 
  



  

  

 

  
 חתימה וחותמת: _____________.

 

 

48

  חידוש ההסכם 18
  

לעיל והביאה את  12-13ה בהוראות סעיפים חברלתוקף או השתמשה ה זה לא נכנס חלק של הסכם
ה רשאית למסור את המשך ביצוע תפקידי חברתהיה ה –ההסכם לידי גמר בכל שלב של תפקידי המפקח 

תר המסמכים והחישובים הנוגעים המפקח לאדם אחר ואותו אדם יוכל להשתמש בתכניות ובכל י
לתפקידי המפקח או לעבודות או לכל עניין אחר הקשור בהסכם, שהוכנו ע"י המפקח, וזה מבלי לזכות את 

, ובלבד ששולם למפקח השכר המפקח בכל תשלום שכר, תמורה או פיצוי אחר, בעד השימוש כאמור לעיל
  המגיע לו עד להפסקת ההתקשרות כאמור בהסכם זה.

 

 הסכם הסבת 19

  

המפקח אינו רשאי להסב לאחר את ההסכם או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור  19.1
 לאחר כל תפקיד, זכות או התחייבות לפי הסכם זה אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש.

  

או כל חלק זה בהתאם להוראות הסכם  השירותיםהמפקח אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע  19.2
 החברה מראש ובכתב. מהם, אלא בהסכמת

  

ה הסבת ההסכם או כל חלק ממנו או מסירת ביצוע תפקידי המפקח כולם או חבראישרה ה 19.3
ה חברקח אחראי באופן מוחלט כלפי המקצתם לאחר, בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, יישאר המפ

 תחייבויות המוטלות עליו עפ"י הסכם זה.הלכל תפקידי המפקח וה
  

כל עת כל זכות מזכויותיה וכל התחייבות מהתחייבויותיה לפי החברה תהא רשאית להעביר ב 19.4
הסכם זה, מבלי להיזקק להסכמת המפקח (בתנאי שישמרו זכויות המפקח לפי ההסכם כלפי 

 הנעבר).
  

 ויתור על זכויות ותנאי ההסכם 20

  
. כל ויתור, ארכה או הנחה מצד אחד למשנהו לא יהיה בר תוקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם ע"י הצדדים

מוסכם בזה כי תנאי ההסכם משקפים את המוסכם והמותנה בין הצדדים, וכי כל צד לא יהא קשור בכל 
הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים, השפעות והתחייבויות בע"פ או בכתב שאינן נכללות 

  צדדים. בהסכם ונעשו, אם בכלל, לפני חתימתו. כל שינוי של הסכם זה חייב להיעשות בכתב ובחתימת ה
  
  

 העדר יחסי עובד ומעביד -מעמד המפקח 21

 

עצמאי, אינו נמנה ה לפי הסכם זה, המפקח הוא בבחינת קבלן חברמוסכם במפורש כי ביחסיו עם ה 21.1
יהיו בין עובדי ה כל יחסים של עובד ומעביד; כמו כן לא חברה ואין בינו לבין החברעל עובדי ה

נשוא  שירותיםיעסוק בכל צורה שהיא במתן הה יחסי עובד מעביד. כל מי שחברהמפקח לבין ה
המפקח הסכם זה, מטעם המפקח, יראו אותו לכל דבר ועניין כעובדו של המפקח. כל זכויותיו של 

 ה נובעות אך ורק מהסכם זה.חברכלפי ה

 

שמקורן בכל תאונה שקרתה או  חברההמפקח מוותר בזה על כל תביעות, דרישות וטענות כלפי ה 21.2
במהלך מילוי תפקידי המפקח או כל התחייבות  לעובדיו ו/או לפועלים מטעמו למפקח, נזק שנגרם

 מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.

  

המפקח ישלם עבור עצמו כל תשלום מס ו/או כל תשלום שיגיע ממנו עקב התחייבויותיו על פי  21.3
 הסכם זה ו/או עקב הכנסותיו. כמו כן, המפקח יהיה אחראי לעובדיו ובכלל זה לתשלומי מס

תשלום אחר שחל או יחול על המפקח בגין  הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות עובדים, פנסיה וכל
    ., בהתאם להוראות כל דיןעובדיו, תנאי עבודתם, העסקתם וביטחונם הסוציאלי

  
  
 

  



  

  

 

  
 חתימה וחותמת: _____________.
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  איסור לקבל שכר נוסף 22
  

סכם זה כולם ביצוע התחייבויותיו ו/או מילוי תפקידיו לפי השירותיו ו/או המפקח מתחייב שלא לקבל עבור   
  ה.חבראו חלקם כל תמורה ודבר ערך פרט לתמורה המפורטת בהסכם זה שאותה חייבת לשלם ה

  
זה מכל אדם או  המפקח לא יקבל שכר, כל תמורה, מתנה, או דבר ערך בקשר לכל עניין מענייני הסכם  

  ה.חברתאגיד זולת ה
  

  חובה להמשיך במילוי ההתחייבויות 23
  

יו להמשיך בביצוע תפקידיו ה ו/או מי מטעמו יהיה עלחברו/או תביעה כלפי הכל דרישה  אם הגיש המפקח   
  או התחייבויותיו לפי ההסכם כאילו לא הוגשה תביעה. 

  

 הפרה יסודית 24

 

בהתאם למסמכי המכרז  מפקחמוסכם כי אי עמידה בהצהרות המבלי לגרוע מהוראות הסכם זה,  24.1
עד כלשהו במהלך תקופת ההתקשרות וכן ו/או להסכם זה, אי עמידה בתנאי הסף של המכרז במו

ייחשבו כהפרה יסודית  23-ו 22, 21, 19, 16, 15, 14, 12, 11, 10, 9, 5, 4, 3הפרת סעיף מהסעיפים 
  של הסכם זה.

 

 :כמו כן ייחשבו כהפרה יסודית כל אחד מהמקרים הבאים 24.2

 

 המפורטים בתנאי המכרז ו/או בהצעת תהרישיונושלילת אחד או יותר מההיתרים או  24.2.1
 במכרז; מפקחה

 

 ;, ככל שנדרשכנדרש על פי דין תרישיונוביצוע השירותים ללא  24.2.2
  

בקשה למתן צו פירוק או צו כינוס נכסים, או שמונה כונס נכסים זמני המפקח הוגשה נגד  24.2.3
 או קבוע לרכושה;

  

 או שהתקבלה החלטה על פירוקה;מפקח מונה מפרק או מפרק זמני ל 24.2.4
  

 צו להקפאת הליכים; נושיו, או ניתן לגביוהמפקח הגיש הצעה להגיע להסדר עם  24.2.5
  

שרד ההוצאה לפועל לגבי או בוצעה פעולה כלשהי מטעם מ הוטל עיקול על רכוש המקפח 24.2.6
  ימים; 30לה האמורה לא הוסרו בתוך , והעיקול או הפעורכוש המקפח

  

 הפסיק את מתן השירותים או הסתלק מביצוע הסכם זה; המפקח 24.2.7
  

ס לחובותיו כלפי עובדיו לאחר שנמסרה לו התראה או המפקח נמנע מלתקן ליקוי ביח 24.2.8
 ;שתי הפרות של זכויות עובדים המפקח ביצע

  

 ובקשר עם חתימת הסכם זה ו/או בקשר עם הצעת המפקחהתברר שהצהרה כלשהי של  24.2.9
לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע על  המפקחבמכרז אינה נכונה או ש

 ;חילהמלכת ולהתקשר עמ חברההחלטת ה
  

יום ממועד  14הפר המפקח את ההסכם בהפרה שאינה יסודית, ולא תיקן את ההפרה תוך  24.2.10
 קבלת הודעה על כך מהחברה, תחשב הפרה כאמור להפרה יסודית.

  

במקרה בו הפר המפקח את ההסכם בהפרה יסודית, והחברה בחרה לסיים את ההתקשרות בשל כך,  24.3
וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר ₪,  100,000אש בסך תהיה החברה זכאית לפיצוי מוסכם וקבוע מר
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העומד לה על פי דין. הצדדים קובעים סכום זה לאחר שבדקו ומצאו כי סכום זה הינו סכום סביר 
 לפיצוי על הנזקים שעשויים להיגרם לחברה במקרה של הפרה יסודית של ההסכם.

 

מהלך תקופת ההסכם, לאור בחרה החברה לבצע את השירותים בעצמה או באמצעות מי מטעמה ב 24.4
התרחשות אחד או יותר מהמקרים המפורטים לעיל, תערוך החברה התחשבנות במסגרתה יובאו 
בחשבון, בין היתר, ההוצאות והתשלומים שהוציאה החברה לשם ביצוע השירותים, וכן ההפסדים 

מה. החברה והנזקים שנגרמו לה בשל הצורך לבצע את השירותים בעצמה ו/או באמצעות אחרים מטע
 תהיה רשאית לקזז סכומים אלה או חלקם ישירות מתוך כל תמורה ו/או תשלום שיגיעו למפקח.

  
 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין חובה על החברה לבצע את השירותים בעצמה, או בכל דרך  24.5
יים לעיל, והיא תהיה זכאית לדרוש מהמפקח לק 24.2-  24.1אחרת, בכל מקרה של פעולה לפי סעיפים 

 את ההסכם ו/או לתקן את ההפרה וכן לדרוש כל סעד אחר המגיע לה על פי דין.

 

מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לחברה על פי דין, אם הפר המפקח הסכם זה בהפרה יסודית, ישלם  24.6
בגין כל יום של הפרה. החברה תהיה זכאית, בין היתר, ₪ 1,000המפקח לחברה פיצוי מוסכם בסך 

המגיע לה מאת המפקח, לרבות את סכום הפיצוי המוסכם, מסכום התמורה שהחברה  לקזז כל סכום
תחוב (אם תחוב) למקפח באותו מועד. אין בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה במקרה 

 של הפרת ההסכם מצד המפקח.
  

 עובד אחדת לכל הפחו הפרויקט באתרנוכח  הבנוסף, היה ובמהלך ביצוע העבודות ע"י הקבלן לא יהי 24.7
, בהתאם להוראות הסכם זה, ישלם או לחילופין מספר העובדים שדרשה ממנו החברה מטעם המפקח

 בגין כל יום שבו לא נכח באתר עובד מטעמו כאמור.₪  2,000המפקח לחברה פיצוי מוסכם בסך 
  

ו/או מבלי לגרוע מהוראות אחרות בהסכם זה מוסכם כי אי קיום מלוא חובות המפקח כלפי עובדיו  24.8
אי ביצוע תשלומים ו/או הפרשות ו/או תשלום תנאים סוציאליים בהתאם להוראות הסכם זה 
ונספחיו ו/או כל דין ו/או הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה יהוו הפרה יסודית של הסכם זה, אשר יזכו 

 ללא הוכחת נזק. הצדדים קובעים סכום זה כסכוםוזאת ₪,  150,000מוסכם בסך את החברה בפיצוי 
 סביר המשקף את נזקיה של החברה במקרה של הפרה כאמור על ידי המפקח.

  

החברה תהיה זכאית לגבות את סכום הפיצויים המוסכמים ו/או כל סכום נזק שנגרם לה מערבות  24.9
הביצוע או לנכותם מכל תשלום שיגיע למפקח או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת, הכל לפי שיקול 

ם המוסכמים ו/או סכום הנזק לא ישחררו את המפקח מהתחייבויותיו דעתה הבלעדי. גביית הפיצויי
 על פי הסכם זה.

 

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל זכות וסעד אחרים העומדים לרשות החברה על פי דין ו/או  24.10
 הסכם זה, במקרה של הפרת התחייבות כלשהי של המפקח.

  
 

 שונות 25

  

 כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה הן: 25.1

 
  , תל אביב40רח' יצחק שדה : ההחבר 

  
  

  ______________________: המפקח  
 

כל הודעה שתשלח בדואר רשום לפי אחת מהכתובות הנ"ל, תחשב כאילו הגיעה לידיעתו ולרשותו  25.2

תיחשב  ,במסירה אישית –שעות מעת שליחתה אליו. הודעה שתימסר ביד  72של הצד הנשגר תוך 
הודעה ששוגרה בפקס ונתקבל אישור המכשיר על השעה ועל  כאילו הגיעה לתעודתה בעת מסירתה.
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המשלוח תיחשב כאילו נתקבלה בשעה הנקובה ובלבד שזוהי שעת עבודה מקובלת. פקס שנשלח 
  מחוץ לשעות העבודה ייחשב כאילו נתקבל עם תחילתו של יום העבודה הסמוך.

  

ורק לבית המשפט א אך סמכות השיפוט הבלעדית לגבי כל דבר ועניין הנובעים מהסכם זה תה 25.3
  לפי העניין.   – המוסמך בעיר תל אביב

  
 

  
  ולראיה באו הצדדים על החתום:

  

  החברה
  
_______________  

  
  

  המפקח
  

_________________  
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  נספח א'
  

  מסמכי הצעת הזוכה במכרז 
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  ביטוח –' בפח סנ

ן המפקח לערוך ולקיים, על חשבו עלעל פי כל דין,  לגרוע מאחריות המפקח על פי הסכם זה או מבלי .1
ההסכם וכל עוד אחריות המפקח קיימת (ולעניין ביטוח אחריות מקצועית תקופת  כל, למשך המפקח

כנספח  זה להסכםבאישור עריכת הביטוח המצורף המפורטים , את הביטוחים למשך שבע שנים נוספות) 
אצל  העניין), לפי, עריכת הביטוח" אישור"ו המפקח" ביטוחי"והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן:  ,'ג

 חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. 

 מתן השירותים נשוא, לפני תחילת חברהלהמציא לידי ה מפקחה על, חברהצורך בכל דרישה מצד ה ללא .2
עריכת הביטוח,  או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישורהתקשרות הסכם זה וכתנאי מוקדם ל
אישור  חברהידי הל להמציא מפקחהעל בתום תקופת הביטוח,  מיד. כמו כן, כשהוא חתום בידי מבטחיו

נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל  ביטוחלתקופת  מפקחעריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי ה

 .לעיל 10.1 ו/או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף  עוד הסכם זה בתוקף
בכל פעם שמבטח המפקח יודיע לחברה כי מי מביטוחי המפקח עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי 
לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על המפקח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור 

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

הינם  באישור עריכת הביטוח כמפורט מפקחכי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי ה מובהר .3
לפי ההסכם  מפקחהלגרוע מכל התחייבות של שאין בה כדי  ,מפקחבבחינת דרישה מזערית המוטלת על ה

 מפקחול ו/או על פי דין, חבות על פי הסכם זהה ממלוא ואין בה כדי לשחרר את המפקחו/או על פי כל דין 
  האחריות כאמור. לגבולותבכל הקשור  מטעם החברהאו מי  חברההכל טענה כלפי לא תהיה 

כאמור לעיל,  מפקחההביטוח שיומצא על ידי עריכת לבדוק את אישור  ,החובה , אך לאהזכותהא ת לחברה .4
את הביטוחים נושא על מנת להתאים  ושיידרשה התאמה או הרחב ,תיקון ,לבצע כל שינוי מפקחהעל ו

 .על פי הסכם זה המפקח להתחייבויותהאישור 

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

ח, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הביטו
ובין אם לאו, בין דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל וזאת בין אם  או על פי כל דין,זה  הסכםעל פי המפקח 

 .ובין אם לאואת אישור עריכת הביטוח אם בדקו 

לרכוש או ציוד כלשהו אובדן או נזק  לכלמאחריות החברה  ואת הבאים מטעםפוטר את החברה  המפקח .6
המובא על ידי המפקח או מי מטעם המפקח לחצרי החברה או המשמש את המפקח לצורך מתן השירותים, 

פטור  בגין אובדן ו/או נזק כאמור.נזכרים לעיל הדרישה או תביעה כלפי  ,כל טענה מפקחולא תהיה ל
 זק בזדון.כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנ

ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות שייערך על ידי המפקח כל ביטוח רכוש נוסף או משלים ב .7
על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם  ויתורוה וכלפי הבאים מטעם החברה;התחלוף כלפי החברה 

  שגרם לנזק בזדון. 

נשוא הסכם זה השירותים כם, ובמקרה בו הסבת ההס לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי .8
המשנה פוליסות  קבלניהמפקח לדאוג כי בידי על משנה מטעם המפקח,  ניקבלעל ידי  ינתנוי םאו חלק מה

לחלופין, למפקח נתונה הרשות לכלול את קבלני  . נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרותביטוח 
  י המפקח כמפורט באישור עריכת הביטוח.המשנה בשם המבוטח מסגרת הביטוחים הנערכים על יד

שירותים במלואם ביחס ל חברהאחריות כלפי המוטלת ה מפקחהעל מובהר בזאת כי ספק למען הסר  .9
לשפות את  ותאחריתחול ה ועל המפקחמשנה  קבלנישירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי לרבות 

שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן בעקיפין, עקב  , במישרין אושייגרםבגין כל אובדן או נזק  חברהה
 .אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו אםהמשנה, אם ייגרם, בין קבלני על ידי 
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  אישור עריכת ביטוחים –' גנספח 

  תאריך: ____/___/___
  לכבוד

  בע"מ החברה לשירותי איכות הסביבה 
   ו/או מדינת ישראל חברות קשורות ו/אוחברות שלובות  ו/אוחברות בנות  ו/אוחברת האם  ו/או

  ")חברה"ה  ביחד ולחוד: ,(להלן
  אביב-, תל40מרחוב יצחק שדה, 

  
  א.ג.נ.,

  
  ("המפקח")                     _____ הנדון:

שירותי עם בקשר  המפקחהננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן על שם 
הסכם שנערך ביניכם לבין "), בין היתר, בקשר עם השירותים(להלן: "כן השירותים הנלווים ו קוח צמוד לפרויקטפי
  ") כמפורט להלן:הסכםה(להלן: " מפקחה

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

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

(שישה  ₪ 6,000,000 בגבול אחריות שלביצוע השירותים ובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב על
לתקופת  (עשרים מיליון שקלים חדשים) למקרה ובסה"כ ₪ 20,000,000 -ים חדשים) לעובד ומיליון שקל

לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית, כי היה וייקבע,  חברההורחב לשפות את מביטוח. הביטוח ה
�.מפקחכלפי מי מעובדי הכלשהן חובות מעביד מוטלות  חברהעל ה

�____________________ עד ליום ____________ לתקופה מיום __________________ פוליסה מס'  .ב

אדם כל לו/או נזק שייגרמו אובדן בגין על פי דין,  מפקחהמבטח את חבות ה ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
) מיליון שקלים חדשים( ₪  1,000,000 בגבול אחריות שלבקשר עם או במסגרת מתן השירותים  ו/או גוף

   ביטוח. הקופת לת מקרה ובסה"כל

מצד המוסד תחלוף תביעות בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכפוף להגבלה בדבר חבות  אינוביטוח זה 
 מפקחהלמעשי ו/או מחדלי  חברהאחריות שתוטל על הבגין  חברההאת  שפותורחב ל. הביטוח מלביטוח לאומי

�. וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת מפקחו/או מי מטעם ה

 המפקחשל  ואו בהשגחת ובשליטתו, בפיקוח ו,לא תחול הגבלה בדבר רכוש הנמצא בחזקת חברהן רכוש הלעניי
  .או רכוש שפועלים בו

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

 בגבול אחריות שלבול אחריות , בגהשירותיםעל פי דין בשל  מפקחחבות ההמבטח  ביטוח אחריות מקצועית
. הביטוח כולל תקופת גילוי ביטוחהלתקופת  מקרה ובסה"כ) למיליון שקלים חדשים(ארבעה   ₪  4,000,000

ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל  מפקחחודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי ה 6של 
לל תאריך למפרע  מיום ____________. הביטוח מורחב למתחייב מהאמור באישור זה. הביטוח כאמור כו

או של מי מהבאים  מפקחעקב מעשה או מחדל של ה חברהבגין חבות אשר תוטל על ה חברהלשפות את ה
�.  חברהכלפי ה מפקחוזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות ה מפקחמטעם ה

 יושר -איטוח כולל הרחבה בדבר הבי .עקב מקרה ביטוח הגבלה בדבר אבדן השימוש ועיכובכולל הביטוח לא 
  . עובדים

  

  כללי

האחריות הבלעדית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח  מפקחעל ה .1
�המפורטות לעיל.

, ואנו מוותרים על כל חברההינם ראשוניים וקודמים לביטוח הנערך על ידי ה המפורטים לעילהביטוחים  .2
�. חברהביעה בדבר שיתוף ביטוחי הטענה ו/או דרישה ו/או ת

המצוינת  לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח המפורטים לעילמתחייבים כי הביטוחים הננו  .3
�, בכתב, בדואר רשום.חברהיום ל 30, אלא בהודעה מראש של בהם
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פוף הינו בהתאם לנוסח הידוע כביט _____________, בכמקצועית,  נוסח הפוליסות, למעט אחריות .4
  לשינויים הנקובים לעיל.

�

  

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

  
  
  
����

  
(חתימת 
�המבטח)

(חותמת �
�המבטח)

(תפקיד ��(שם החותם)�
�החותם)
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  נוסח ערבות ביצוע -'נספח ד
  

  לכבוד
  לשירותי איכות הסביבה בע"מ  החברה

                  40רחוב יצחק שדה 
  67212אביב, - תל

  
  .נ.,א.ג

  כתב ערבות  הנדון:
  

") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק ציעהמ______________ (להלן: " ח.פ./ע.מ. מס'על פי בקשת ___________ 
) בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים שקלים חדשיםחמישים אלף ש"ח (במילים:  50,000סך של עד לכל סכום 

מכרז מס' למתן השירותים נשוא ") וזאת בקשר הפרשי הצמדהמהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן (להלן: "

M2/2016  אי הסכם ולהבטחת מילוי תנאי המכרז ותנשל החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ ע"י המציע

  .ע"י המציע ההתקשרות

  התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית. 

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

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

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

  בנו זה:כתבמ

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

  הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

על פי ערבות זו (להלן: "המדד החדש") כי המדד אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, 
") יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום המדד היסודי(להלן: " 2016 ___יוני___החדש עלה לעומת המדד בגין חודש 

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

  ל ותוארך על פי דרישתכם.ועד בכל __________ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

  

  ________בנק: ___              תאריך: ________
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  התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים – 'הנספח 
  לכבוד

  החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
  

  יגוד ענייניםהתחייבות לשמירת סודיות ולהימנעות מנהנדון: 
  

 השירותים  ) לביצוע "החברה" –והתחייבתי כלפי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן     : הואיל

  ); "שירותיםה" – (להלן M2/2016במכרז מס' מפורט כ
, אקבל לחזקתי, או יבוא לידיעתי, מידע ם, או בקשר אליהמתן השירותיםוהוסבר לי כי במהלך   : והואיל

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

  );"מידע סודי" –(להלן  שירותיםפעולות החברה או עם ה
לכל אדם או גוף, עלול לגרום נזקים כבדים והוסבר לי, כי גילוי המידע הסודי בכל צורה שהיא,   : והואיל

  לחברה ו/או לצדדים שלישיים:

  אי לכך, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:  

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

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.

ב על פי דין (במגבלות חיוב דע שגילויו מחויבור, מילא יחול על מידע הידוע לכלל הצי 2-ו 1האמור בסעיפים  .3
  הגילוי כאמור) או מידע שניתנה הסכמת החברה לגילויו, מראש ובכתב, ובמידה שניתנה.

אלא לטובת החברה ולצורך  השירותים,כמו כן, הנני מתחייב שלא לעשות שום שימוש במידע הסודי או בפרטי  .4
  .שירותיםה

ולעשות את כל הדרוש  שירותיםרות קפדניים לאבטחת המידע הסודי ופרטי ההנני מתחייב לנקוט אמצעי זהי .5
מבחינה בטיחותית, נוהלית או אחרת, כדי לקיים את התחייבותי על פי כתב זה. כן הנני מתחייב לנקוט בכל 

  .שירותיםאמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים, על מנת לשמור בסודיות גמורה כל מסמך הקשור, או הנוגע ל

י מתחייב להחזיר לידיכם ולחזקתכם כל חומר כתוב או אחר, וכל חפץ או דבר, שקיבלתי מכם, או השייך הננ .6
, בין מכם ובין מצדדים שלישיים, וכל מתן השירותיםלכם, ושהגיע לחזקתי, או לידי, עקב, בקשר עם, או בזמן 

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

לחוק העונשין  118-119ידוע לי כי הפרת ההתחייבויות לסודיות דלעיל מהווה עבירה פלילית לפי סעיפים  .7
  .1977 -תשל"ז

מתן בדיקה שערכתי, אין מצב של ניגוד עניינים בין הנני מאשר כי למיטב ידיעתי ובדיקתי, לאחר חקירה ו .8
 ,לבין כל ענין אחר שיש לי ולקרובי ו/או למנהלי ו/או לעובדיי ו/או לגופים קשורים בי, ענין אישי בו השירותים

לרבות ניגוד עניינים הנובע מקשר כלשהו הקיים ביני ו/או קרובי ו/או מנהליי ו/או עובדיי ו/או הגופים 
לבין הקבלן, ואני מתחייב להודיע לכם בכתב מיד עם קיומו של ניגוד עניינים כאמור, במהלך כל הקשורים לי 

 תקופת ההתקשרות ו/או לאחריה.

אני אהיה אחראי כלפיכם בנזיקין ועל פי כל דין, לכל נזק, הפסד או הוצאה, מכל סוג, אשר יגרמו לכם, או לצד  .9
  כתב זה.  שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת התחייבויות על פי

, על התחייבות מתן השירותיםהנני מתחייב להחתים כל עובד ו/או מועסק ו/או מבצע שירות על ידי בקשר ל .10
כלפיכם הזהה להתחייבותי זו, להעביר עותק מההתחייבות החתומה לחברה וכן הנני ערב לכל הפרה של 

    התחייבות כאמור.
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ה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרה בכל מקרה בו תופר התחייבות כלשהי על פי כתב זה, תהי .11
  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  .12
  עניינים המוטלת עלי על פי כל דין.

                
    

  :באתי על החתוםולראיה 
  

_______________________  
  
  ________________המפקח באמצעות______
  

  ת.ז._______________ תפקיד:___________
  

  
  
  


