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 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 הזמנה להציע הצעות

צמ"ה ושרותי הובלת קרקע וחומרים מסוכנים עבודות קבלן ראשי, שירותי למתן 
 ים )אפולוניה(-פרויקט שיקום קרקע בנוףבאתר 

 כללי .1

שירותי ( מזמינה בזה הצעות למתן "המזמיןאו " "החברה)להלן: " בע"מ הסביבההחברה לשירותי איכות 
ושרותי הובלת קרקע וחומרים  (, שינוע ועירום קרקעחפירהעבודות צמ"ה )לרבות קבלן ראשי, שרותי 

ששימש בעבר את מפעל תע"ש נוף ים המצוי בהרצליה בסמוך לחוף אפולוניה ויתכן שאף באתר מסוכנים 
 "אתר הפרוייקט"-" והשירותים" )להלן:בהם תבצע החברה שיקום קרקעות תרים נוספים באתר ו/או א

 .על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז להלן, (בהתאמה

 להלן טבלת ריכוז מועדים רלוונטיים במכרז: 

 מועד פעילות

 4.7.2016 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 שלב א' -המועד האחרון להגשת הצעות

 1.1.2017 המכרזתוקף ערבות 

 

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

 התאריכים בטבלה זו.קובעים 

ם לעיל בהודעה שתפורסם באתר לשנות כל אחד מן המועדים המנויי 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. ההמכרזאשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי 

 מכרז מס' 

A1/2016 
 מסמך א'

 הזמנה להציע הצעות
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 . המפורטת, תחייב ההוראה האחרת המכרזכאמור באיזה ממסמכי 

שרותי קבלן ראשי, עניק יאשר  ("המציעאו " "הקבלן)להלן: " גוף ינת להתקשר עםיהחברה מעונ .2.1
מזוהמת  קרקעקרקע, ושרותי הובלת  (שינוע ועירום קרקע , חפירהעבודות צמ"ה )לרבות שרותי 

ויתכן שאף באתר ו/או אתרים נוספים בהם תבצע  ובתוכו אתר הפרוייקטמוחומרים מסוכנים 
 על ידי ווצאבניה שי ילהיתר ובהתאם בהתאם לתכנית שיקום שתוכן על ידה החברה שיקום קרקעות

כמפורט והכל , "(העבודות" או "השירותים)להלן: " (בניה היתר שיידרש)ככל  החברה ו/או הקבלן
  מכרז זה.ל פיםמצורהובהסכם במפרט השירותים 

בהתאם לחוק רישום קבלנים  200או  100סיווג -תתקבוצה ג', , 5הקבלן יהיה בעל סיווג קבלנים סוג  .2.2
ותקנותיו ויחזיק בסיווג זה במהלך כל תקופת ההתקשרות.  1969-התשכ"טלעבודות הנדסה בנאיות, 

הקבלן יחזיק במהלך כל תקופת ההתקשרות בכל רישיון, היתר, אישור או סיווג הנדרשים לצורך 
 ביצוע העבודות נשוא מכרז זה.

 כמפורט: המצטברניסיון היהיה בעל  קבלני משנה מטעמו,באמצעות , בעצמו או הקבלן .2.3

 3-השנים שקדמו להגשת הצעתו, לפחות ב חמשבביצוע עבודות צמ"ה : מ"העבודות צ .2.3.1
 ;אתרכל ל₪  3,000,000 -אינו פחות מ כל אתראתרים, שהיקף העבודות ב

בחמש השנים  ו/או פסולת ת אדמה ו/או קרקע מזוהמתביצוע עבודות הובל: הובלות .2.3.2
ביצוע הובלת הכוללות , כל שנה₪  3,000,000שקדמו להגשת הצעתו, בהיקף של לפחות 

שקדמו להגשת  מצטבר בחמש שנים טון 50,000 חומרים מסוכנים בהיקף של לפחות
 ;הצעתו

 3שימש כ"קבלן ראשי" בחמש השנים שקדמו להגשת הצעתו בלפחות : קבלן ראשי .2.3.3
  .כל אחד ₪ 5,000,000פרויקטים, בהיקף של לפחות 

מובהר כי במקרה בו יבקש הקבלן לבצע עבודות בתחום כלשהו מהתחומים לעיל באמצעות קבלן 
הניסיון הנדרש בתחום  מלואמשנה מטעמו, יידרש הקבלן להוכיח כי קבלן המשנה בעצמו הינו בעל 

זה, ובכל מקרה לא ניתן יהיה לצרף יחדיו ניסיון של מספר גורמים לצורך הוכחת ניסיון בתחום 
 כלשהו.

הקבלן ישמש כקבלן ראשי לביצוע עבודות השיקום באתר הפרויקט, יוגדר כ"מבצע הבניה" כמפורט  .2.4
, ויחולו עליו כל החובות והאחריות 1988-בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"ח

המוטלות על "מבצע בניה" בהתאם לדין, לרבות החובה למנות מנהל עבודה וממונה על בטיחות 
 קט. באתר הפרוי

באמצעות קבלני משנה מטעמו לבצע את חלקן העבודות בעצמו, או מלוא הקבלן יוכל לבצע את  .2.5
ובלבד שיתקבל לכך אישור החברה מראש ובכתב, ובכל מקרה לא יהיה בכך כדי לגרוע מחובת 

 הקבלן ומאחריותו לעמוד בהתחייבויותיו בהתאם להוראות המכרז וההסכם המצורף אליו.

עבודה לשם ביצועה והוצאתה אל הפועל של תכנית ו/או תכניות השיקום שימסרו  הקבלן יכין תכנית .2.6
לו על ידי המזמין, לרבות עמידה בלוחות הזמנים שנקצבו בתכנית השיקום ויבצע את העבודות 

 הנדרשות לשם ביצועה של תכנית העבודה.

 עבור שעות נוספות שעות ובכל מקרה לא ישולם כל תשלום נוסף 9-יובהר כי יום עבודה לא יפחת מ .2.7
 .אלא בכפוף להוראות ההסכם בנוגע לתשלום עבור משמרת שניה ושלישית ו/או חלק מהן

ככל שיהיה צורך בכך ובהתאם לתכנית השיקום מטעם המזמין, הקבלן יוביל קרקע ו/או חומרים  .2.8



 
 
 

 
 חתימה וחותמת: _____________.

 

 

5 

 מסוכנים )ככל שיימצאו( שייחפרו באתר הפרוייקט לאתרי טיפול בהתאם להנחיות המזמין. 

וע לקבלן כי באתר הפרויקט יפעלו גורמים שונים נוספים, ובכלל זאת נציגי המזמין ו/או המשרד יד .2.9
להגנת הסביבה או מי מטעמם, נציגי רשות הטבע והגנים הלאומיים, נציגי רשות העתיקות, דוגמים, 

כל שומרים וכד'. הקבלן יתאם את ביצוע העבודות ואת כלל הפעולות באתר הפרויקט וינהל אותן וה
 בתיאום עם מנהל האתר מטעם המזמין.

הקבלן יעמיד לרשות המזמין מבנה יביל באתר הפרויקט, ובמקרה בו יבקש זאת המזמין שני מבנים  .2.10
י גשר עם תצוגה דיגיטלית לשוקל והתממשקות יבילים, וכן יעמיד ויתפעל מבנה שוקל ומאזנ

 למחשב.

, יםשופל 3 הציוד המכני ההנדסי המפורט: הקבלן, או קבלן משנה מטעמו, יחזיק בכל עת לפחות את .2.11
מתוחזקים כראוי  , הםשנים שש"(, כשגילם לא יעלה על כלי הצמ"המחפרון )להלן: " 1-ו יםבאגר 3

ומוכנים לפעול ולספק את השירותים בהתאם להסכם זה, וכשבידי הקבלן כל הרישיונות וההיתרים 
הפעלתם המחזיקים במלוא הרישיונות הנחוצים לשם בהנדרשים לשם הפעלתם, עובדים מיומנים 

 וכן כשבידי הקבלן אמצעי לשינוע כלי הצמ"ה אל אתר הפרויקט, מחוצה לו ובתוכו.כך, 

צי משאיות ו/או משאיות פול טריילר, המסוגלות הקבלן, או קבלן משנה מטעמו, יחזיק בכל עת  .2.12
יחזיק בכל עת צי משאיות  ביום(  וכן טון 1,000ביום בשני סבבים )וסה"כ קרקע טון  500להוביל 

טון חומרים מסוכנים ביום בשני סבבים )וסה"כ  500ו/או משאיות פול טריילר, המסוגלות להוביל 
)להלן: לביצוע הובלות בתוך אתר הפרויקט  טריילר פול משאית/או ו משאיתוכן  טון ביום( 1,000

, הם מתוחזקים כראוי ומוכנים לפעול בכל זמן נתון שנים 6, כשגילם לא יעלה על "(כלי הרכב"
ולספק את השירותים בהתאם להסכם זה, וכשבידי הקבלן כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים לשם 

  הפעלתם ועובדים מיומנים בהפעלתם המחזיקים במלוא הרישיונות הנחוצים לשם כך.

מבלי לגרוע מכלליות האמור  הו.עבודה בהיקף כלשקבלן אינה מתחייבת לספק למובהר כי החברה  .2.13
מובהר כי השירותים נשוא מכרז זה מתבקשים בקשר עם פרויקט שיקום קרקעות המתבצע 
במסגרת הכרזה על החברה כ"זרוע ביצוע" של מדינת ישראל בתחום שיקום הקרקעות והסכם 

סיבה מסגרת שנחתם בין החברה ובין מדינת ישראל בענין זה. במקרה בו במועד כלשהו ו/או מ
כלשהי יבוטל הסכם המסגרת ו/או ההכרזה, תבוטל אף ההתקשרות נשוא המכרז, ולקבלן לא תהיה 

 כל טענה בקשר לכך.

ם נשוא מכרז זה ו/או של שירותיההרשאה בלעדית להענקת קבלן מובהר כי החברה אינה מעניקה ל .2.14
הפעיל ולקיים להתיר גם לנותני שירותים אחרים ל בכל עת והיא תהיה רשאית שרותים אחרים,

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

שיונות והיתרים תקפים כמפורט במסמכי ייידרש לקיים במהלך תקופת ההתקשרות רהקבלן  .2.15
שיונות וההיתרים הנדרשים יהמכרז, בהסכם ההתקשרות וכנדרש על פי כל דין, וידאג להארכת הר

כך שיהיו בתוקף עד מועד סיום  המכרז ו/או מכוח החוק התאם לתנאילשם מילוי התחייבויותיו ב
 ההתקשרות.

 וכאמור בהסכם. 3.3.11  יעמיד ערבות ביצוע כמפורט בסעיףהקבלן  .2.16

 לזוכהמסירת הודעת הזכייה במכרז  לאחרהחברה  שייקבע ע"יבמועד תחל  ההתקשרותקופת ת .2.17
בו תודיע החברה על תום עבודות השיקום באתר הפרויקט ו/או על שחרור הקבלן ותסתיים במועד 

כך  ההתקשרותרשאית להאריך את תקופת תהיה החברה ממתן שירותים באתר הפרויקט. 
שנים.  5יסופקו באתר ו/או באתרי שיקום קרקע נוספים, וזאת למשך השירותים נשוא מכרז זה ש

 ,שנים 5בת כל אחת  ,תקופות נוספות( תי)ש 2 -ברות החברה תהיה רשאית להאריך את ההתקש
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השנים  5יום לפני תום תקופת ההתקשרות ו/או  60קבלן לוזאת בהודעה שתימסר ע"י החברה 
הוארכה תקופת ההתקשרות על ידי החברה, יחולו ין. יהתקופה המוארכת, לפי הענהראשונות ו/או 

 .ההתקשרות המוארכתכל הוראות ההסכם ויתר מסמכי המכרז גם על תקופת 

את להביא ומכל סיבה שהיא לבטל את ההסכם ובכל עת  ת החברהל אף האמור לעיל, רשאיע .2.18
. ניתנה הודעה כאמור קבלןלבכתב ו יום מראש 60של  הודעהבלידי גמר על ידי פיו -ההתקשרות על

 .כךו/או דרישה בגין לא תהיה כל טענה קבלן ול ימי ההודעה 60 בתוך הסכםהיפקע 

שנקב בה במסגרת הצעתו לתמורה  זכאיהקבלן בתמורה לקיום התחייבויותיו על פי המכרז, יהיה  .2.19
עבור קיום מלוא ומלאה הינה תמורה פאושלית, סופית מובהר כי התמורה הינה . במכרז

בשכר עובדים ו/או  יםשינויהיא לא תושפע מ, והסכם ההתקשרותעפ״י קבלן התחייבויותיו של ה
 רי התשומות ו/או שיעורי המדד ו/או כל שינוי אחר.במיסוי ו/או במחי

שיהיה בתוקף במועד ביצוע בשיעור החוקי  ולה יתווסף מע"מ 95בתנאי שוטף +  תשולםהתמורה  .2.20
הכל, בכפוף לקבלת התמורה עבור שירותים אלה בידי  המצאת חשבונית מס כדין.התשלום, בכפוף ל

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

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

 שלבי המכרז .3

 :לפי השלבים הבאיםאת הצעתו  המציע יגיש

 שלב א'  -מסמכי ההצעה 

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, והערבות הבנקאית תהיה על שם המציע בלבד.  .3.1
באמצעות קבלני משנה מטעמו, ובמקרה  נשוא מכרז זה המציע יוכל להציע לספק חלק מהשירותים

לעיל בתחום בו  2.3 להוכיח כי קבלן המשנה הינו בעל הניסיון הנדרש כמפורט בסעיף כזה יהיה עליו 
לצרף הסכם  מציע, וכן יהיה על ה)חלף ניסיון של המציע עצמו( מסופקים השירותים על ידו

על מנת לבצע  מציעקבלן המשנה לספק את שירותיו להתקשרות עם קבלן המשנה במסגרתו מתחייב 
יזכה במכרז. מובהר כי הסכם התקשרות כאמור מציע את השירותים נשוא מכרז זה, במקרה בו ה

עוד מובהר כי הניסיון הנדרש בכל אחד יכול להיות אף הסכם המותנה בזכיית המציע במכרז. 
על קבלן המשנה מטעמו להציג עמידה בתנאי הניסיון  אומציע דהיינו על ה אינו מצטברמהתחומים 

 הנדרש בעצמו.

ההצעה תכלול את כל האישורים והמסמכים הנדרשים במכרז, על שם המציע, ובמקרה בו מתעתד  .3.2
המציע לספק חלק מן השירותים באמצעות קבלן או קבלני משנה מטעמו, יצורפו האישורים 

 יסופקו על ידם כשהם על שם קבלני המשנה.והמסמכים הנדרשים בקשר לביצוע השירותים ש

רשאים להשתתף במכרז חברות הרשומות ברשם החברות בישראל או בני אדם בעלי תעודת זהות  .3.3
ם המפורטים ישראלית אשר יצרפו להצעתם את כל )אלא אם נכתב אחרת( המסמכים והאישורי

 להלן:

שנשלחו למשתתפים  בצירוף פרוטוקול כנס מציעים ולרבות הודעותכל מסמכי המכרז,  .3.3.1
 , ככל שנשלחו, כשהם חתומים על ידי המציע;בכתב

בצירוף תעודת עוסק מורשה )מאומתת ע"י עו"ד כ"נאמן  תיאור כללי / פרופיל של המציע .3.3.2
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 1.7.2016נתונים שאינו מוקדם מתאריך  תדפיסתאגיד למקור"( או במקרה בו המציע הינו 
התאגיד, מנהלי התאגיד והשעבודים  מאת רשם החברות/השותפויות בדבר פרטי רישום

. במקרה בו מבקש המציע לספק חלק מן השירותים באמצעות קבלני הרובצים על נכסיו
ביחס ותעודת עוסק מורשה או תדפיס חברה כאמור משנה מטעמו, יצורף גם תיאור 

וכן יצורף הסכם התקשרות )לרבות הסכם מותנה בזכיה במכרז זה( עם  לקבלני המשנה
 ;נהקבלן המש

 כוללסה"כ )₪  1,500העתק הקבלה / חשבונית בדבר תשלום דמי הפקת המכרז ע"ס  .3.3.3
 .(מע"מ

להוכחת ו/או קבלני משנה מטעמו תיאור ניסיון ועבודות קודמות אשר בוצעו על ידי המציע  .3.3.4

( למסמכי המכרז. ניקוד האיכות של 1לעיל, בנוסח מסמך א) 2.3 הניסיון כאמור בסעיף 
המציע יתבסס בין היתר על המלצות כתובות שימציא המציע מאת חברות אשר התקשרו 

 עמו בעבר לצורך מתן השירותים ועל כן רצוי לצרף מכתבי המלצה ככל שישנם.

אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה ו/או אישור עוסק מורשה חתום ומאושר על ידי רו"ח  .3.3.5
 .(2מסמך א)או עו"ד בנוסח 

שלו, או של קבלן משנה מטעמו,  הנובעות ההכנסות מחזור כי המציע מאת הצהרה .3.3.6
 בנוסח, ₪ 5,000,000-מעבודות צמ"ה והובלות לא פחת   ,ראשי קבלן שירותי מאספקת

 .(3)א מסמך

או קבלן  המציע כיאו של קבלן משנה מטעמו,  המציע של החשבון רואה מאת אישור .3.3.7
 הובלות, "הצמ עבודות שרותי ממתן הנובעות הכנסות מחזור בעל הינוהמשנה מטעמו 

   .(4)א מסמך בנוסח ₪ 5,000,000-משאינו נופל בהיקף   ראשי קבלן ושרותי

, חתום על ידי 1976–לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו תנאיםתצהיר בדבר קיום  .3.3.8
 .(5מסמך א)בנוסח  ,חתימה מטעם המציע ומאושר כדין המורש

לפיו המציע מקיים את חובותיו  (6מסמך א)תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים בנוסח  .3.3.9
במקרה בו הצעת  בכל הנוגע לשמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה המפורטים שם.

המציע כוללת שימוש בקבלן משנה מטעמו לצורך אספקת חלק מהשירותים, יצורף תצהיר 
 כאמור גם מטעמו של קבלן המשנה.

, חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המציע, לפיו המציע ו/או (7מסמך א)תצהיר, בנוסח  .3.3.10
שיש עמה קלון או  מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו לא הורשעו בעבירה פלילית
( השנים שקדמו 10בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות מירמה וזאת בעשר )

למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, וכן, כי למיטב ידיעתם של מורשי החתימה, לא 
מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה 

 פלילית כאמור.

וצמודה למדד  פרעון עם דרישה ראשונה-ערבות בנקאית אוטונומית לטובת החברה, בת .3.3.11
הערבות תהיה בתוקף עד יום ₪. 750,000בסך של  (,8מסמך א), בנוסח המחירים לצרכן

 2016 יוני של חודש המחירים לצרכןבדיוק. "המדד היסודי" בערבות יהיה מדד  1.1.2017
 ."(ערבות המכרז)להלן: "

 י: כמובהר 

ופה נוספת והמציע יאריך את לתקהמכרז ערבות זים תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף וועדת המכר
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כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת המכרז ערבות הארכת -עפ"י הדרישה. איהמכרז ערבות תוקף 
 הצעת המציע. 

בתנאי מכרז שצורפה לה אינה עומדת המכרז וועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אשר ערבות 
, או להכשירה למרות הפגמים שנפלו (8מסמך א)לניסוח המופיע ב במדויקאו שניסוחה אינו זהה  זה

 בה, לפי שיקול דעתה המוחלט.

לפירעון, כולה או חלקה, במקרים המכרז ערבות /או החברה יהיו רשאיות להגיש את וועדת המכרזים ו
 הבאים:

לוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל דרך כל אימת שהמציע יחזור בו מהצעתו לאחר ח (א)
 שהיא. 

 כל אימת שהמציע נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. (ב)

 כל אימת שהמציע מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק.  (ג)

 כל אימת שלאחר שנבחר המציע כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות במכרז (ד)
 שהן תנאי מוקדם להתקשרות.

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

יום מיום ההתקשרות  60שמסר במסגרת הצעתו כעבור מכרז ערבות התוחזר  מציע שהצעתו לא זכתה
ולאחר שיובהר לועדת המכרזים כי הזוכה במכרז ממלא את  עם הזוכה במכרז של החברה

בדואר רשום לכתובת למציעים אשר לא זכו במכרז  התחייבויותיו עד לאותה עת. הערבות תוחזר
 מציע בשולי הצעתו.כל שיציין 

כמפורט שבבעלות המציע  הצמ"הרישיון מוביל חומרים מסוכנים, פירוט כלי הרכב וכלי  .3.3.12
מובהר כי במקרה בו ייעזר המציע בקבלני משנה על מנת לספק חלק  .(9מסמך א)ב

מהשירותים נשוא מכרז זה, יוכל הקבלן להציג רשיונות כאמור על שם קבלן המשנה עמו 
 התקשר.

 חתום כנדרש על ידי המציע. (10מסמך א)הצהרת המציע בנוסח  .3.3.13

, או כל הסתייגות, בין על ידי תוספת המכרזפת אשר יעשו במסמכי כל השמטה, שינוי או תוס .3.4
או באמצעות מכתב לוואי, או בכל דרך אחרת, לא יהיו בני תוקף כלפי החברה או  המכרזבמסמכי 

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

לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל או צירף מסמכים שאינם ברורים או  .3.5
, רשאית ועדת המכרזים, או החסיר הצעת מחיר עבור כלי רכב אחד או יותר סותרים זה את זה

 או לחלופין את הצעתו של המציע מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול
לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים 

 שאינם מהותיים טכניים, פגמים להתעלם מפגמיםועדת המכרזים כן רשאית . המפורטים בה
 הבלעדי.לפי שיקול דעתה הכל , ופגמים אשר אינם מצדיקים את פסילת ההצעה על הסף
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 באחריות ועדת המכרזים בלבד - ניקוד איכות -שלב ב' 

 מבין המציעים עמד בתנאי הסף. תבחן ועדת המכרזים את ההצעות המוגשות ותקבע מי  שלב ב'ב .3.6

 8  כמפורט בסעיף ,שלוהאיכות  ציוןאת הועדה תקבע לגבי כל המציעים אשר עמדו בתנאי הסף  .3.7
 להלן. 

 חור דינמיתי -שלב ג' 

התמחרות ממוכנת אשר הליך את תנאי הסף ב מדוכל המציעים שעבשלב ג' של המכרז ישתתפו  .3.8
כל המציעים,  בסופה תבחר החברה במציע אשר הציון המשוקלל שהשיג הוא הגבוה ביותר מבין

 במסמכי מכרז זה.וזאת בכפוף להחלטת ועדת המכרזים ובכפוף לאמור בכל מקום אחר 

ההוצאות של המציע,  כלכוללת את במסגרת ההתמחרות הממוכנת מובהר ומודגש כי הצעת המציע  .3.9
הסכם על פי  במתן השירותיםהכרוכות  ,בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין וסוג שהוא

ההתקשרות, לרבות עלויות ביטוח והשתתפות בביטוח שיירכש על ידי החברה בהתאם למפורט 
מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל,  .אך למעט מע"מבנספח הביטוח להסכם המצ"ב למסמכי המכרז 

 מכס, בלו, מס קניה, וכיו"ב וכן שינויים בשיעורי מדד ככל שיחולו, לרבות כל ההיטלים הממשלתיים
ייחשבו  מתן השירותיםו/או התשומות ו/או כל עלות אחרת שהיא הקשורה ב מחירים לצרכןה

 ., והכל בכפוף לאמור בהסכם ההתקשרותככלולים במחירי ההצעה

 והוצאות נוספות דמי הפקת המכרז .4

בסך של חוברת המכרז את חוברת מסמכי המכרז ניתן לקבל, כנגד תשלום בגין השתתפות בהפקת  .4.1
וכנגד מסירת בתל אביב,  4, קומה 40רחוב יצחק שדה במשרדי החברה בכולל מע"מ(  סה"כ)₪  1,500

 .מציעפרטים של ה

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת כל  .4.2
 ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות, תחולנה על המציע. 

תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למציע במידה וועדת המכרזים תחליט על ביטולו מובהר כי החברה לא  .4.3
לרבות במקרה של קבלת ו, הן בשלב הגשת ההצעות והן לאחר מכן , וזאתשל המכרז מכל סיבה שהיא

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

 

 הבהרות ושינויים .5

מקום , 9:00 בשעה 13.7.2016ביום  מתן הבהרותואתר הפרוייקט סיור ביתקיים לצורך  כנס מציעים .5.1
ומציע אשר לא ישתתף בכנס לא  ההשתתפות בכנס הינה חובה .אתר אפולוניהבשער  יהיהההתכנסות 

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

על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי בהירויות, סתירות או אי  .5.2
התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת, עליו 

. מציע שלא יפנה לקבלת להלן 5.3  תב, וזאת עד למועד הנקוב בסעיףלפנות לועדת המכרזים ולפרטם בכ
ת הבהרות כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירויות, סתירו
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 או אי התאמות כאמור.

לא יאוחר  24.7.2016 עד ליום,  shikum@escil.co.ilל בדוא" אולג גרנדשאלות הבהרה תוגשנה למר  .5.3
כל תשובה מהחברה ו/או מנציג החברה, כפי  .במייל חוזר הדוא"ליש לוודא את קבלת  .14:00מהשעה 

באמצעות פקסימיליה ו/או דואר אלקטרוני לכתובות שסיפקו המציעים  תהא בכתבשיתמנה מעת לעת, 
ולא יהא תוקף לכל תשובה שתינתן בדרך אחרת. העתק השאלות והתשובות יופץ לכל  במסמכי המכרז,

שאלות הבהרה אלו יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. ו גוף אשר שילם את דמי הפקת המכרז
 . מי הפקת המכרז כאמור לעילשילם את דיתקבלו רק מגוף אשר 

, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי במכרז שלב א'מסמכי רשאית בכל עת, קודם למועד הגשת  החברה .5.4
המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד 

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

כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים  מציעה , מצהירשלב א'מסמכי עם הגשת  .5.5
במכרז, יהיה  שלב א'את מסמכי שהגיש  מציע. םהרלבנטיים מכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיס

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

, תקבע יהםלגב במצב בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים ו/או אי בהירות ,להסרת ספק .5.6
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 .6

אים לעשות כל שימוש במסמכי והמשתתפים במכרז לא יהיו רש ,שמורות לחברה במכרזכל הזכויות  .6.1
 אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. המכרז

 לחברה )תנאי סף( מסמכי שלב א'הגשת  .7

כשהיא סגורה ונושאת ציון  מעטפהתוגשנה בתוך  דלעיל 3 סעיף הכלולים בדרישות מסמכים כל ה .7.1

)ללא שום סימני זיהוי אחרים(. מעטפת המכרז תופקד במסירה  A1/2016מכרז פומבי מס' 
, 4קומה , תל אביב 40חברה לשירותי איכות סביבה ברח' יצחק שדה אישית בתיבת המכרזים של ה

בשלב זה אין להגיש  הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. .14:00בשעה  7.8.2016 עד ליום
  .רוף הצעת מחיר למסמכי שלב א' תגרום לפסילת ההצעהצי .הצעות מחיר

בתיבת המכרזים, אינם  המעטפהמשלוח ההצעה בדואר או הגשתה בכל דרך אחרת שאינה שלשול  .7.2
הצעה שלא תמצא, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד המועד האחרון . עונים על דרישות המכרז

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

 ועדת המכרזים רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפים. .7.3

ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול על הסף הצעה שלא תוגש במועד כאמור או שתוגש שלא  .7.4
 בהתאם לתנאי מכרז זה, או לקבל אותה למרות הפגמים שנפלו בה, הכל לפי שיקול דעתה.

מציע הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל זאת בהגשת הצעתו מביע ה .7.5
 לכל תנאי הסכם ההתקשרות.

mailto:shikum@escil.co.il
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  תבחינת ההצעו .8

עומדים בדרישות ועדת המכרזים כי המסמכים שהגיש כל מציע  תוודאלאחר מועד הגשת ההצעות  .8.1

 דלעיל. 3 ובתנאי סעיף 

, ו/או לא הגיש מסמך מהמסמכים מקום הטעון מילוי כי מציע לא השלים מצאה ועדת המכרזים .8.2
, מסעיפיו מאחר או יותרלרבות הסתייג  במסמכי המכרז כלשהישינוי או תוספת ביצע ו/או  הנדרשים,

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

 הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי., כדין או פעולה אחרת

לגלות פרטים מלאים  מציעשיקול דעתה, לדרוש מועדת המכרזים )או מי מטעמה( רשאית, על פי  .8.3
ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו, או של בעלי ענין בו, וכן כל מידע 

 ., וזאת הן ביחס למציע והן ביחס לקבלני משנה מטעמואחר שלדעתה יש ענין בגילויו

רשאית ועדת  –דרוש או מסר מידע לא נכון אשר נמנע מלמסור לועדת המכרזים את המידע ה מציע .8.4
וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לועדת  ,המכרזים שלא לדון עוד בהצעתו או לפוסלה

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

גילוי כל המידע כאמור וכן כל מידע אחר  מציעכרזים רשאית לדרוש מלמען הסר ספק, ועדת המ .8.5
לגבי בעל עניין בו ולגבי כל גורם אחר שיש לו, במישרין או בעקיפין,  לרבותשלדעתה יש ענין בגילויו, 

 .או בקבלני משנה מטעמו מציעאמצעי שליטה ב (,לרבות באמצעות אדם או תאגיד אחר)

אמיתות כל  דא ממקורותיהן ובכל דרך בה יבחרולעצמן את הזכות לווועדת המכרזים והחברה שומרות  .8.6
כאילו הסכימו לכך שועדת  ,ואת בעלי הענין בו מציע. בהגשת הצעתו יראו את המציעמידע שימסור ה

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

אם ועדת המכרזים  לגילוי הצעתו בפני משתתפים אחריםו מראש הסכמת מציעבהגשת הצעתו מביע ה .8.7
פרט למידע שהינו, לפי שיקול דעתה של וזאת תידרש לעשות כן בקשר להליך משפטי הקשור במכרז, 

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

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

חייב לעדכן את ועדת המכרזים בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע  מציעה .8.8
ועדת המכרזים או לחברה, בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו למכרז ועד למועד פרסום שמסר ל

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

ועדת המכרזים רשאית לקבוע לפני מועד הגשת ההצעות ו/או אחריו, בין ככלל ובין לגבי בעלי ענין  .8.9
אחד או יותר, ואולם היא לא תהיה  מציעמיוחדים, אם תבוא בקשה כזו מצד מסוימים, הסדרי סודיות 

 חייבת לעשות כן.

  תההצעודירוג  .9

 כמפורט להלן:  הצעות המשתתפים בשלושה שלביםועדת המכרזים תבחן ותעריך את  

 :)תנאי סף( שלב א'
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 8בהתאם לאמור בסעיף  בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף .9.1.1
. מציעים אשר הצעתם תימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף יעברו לשלב ב' של לעיל

 מציעים אשר לא עמדו בתנאי הסף כאמור לעיל ייפסלו, והודעה על כך תימסרהמכרז. 
 . להם

 :המשוקללמהניקוד  35%  - ניקוד ציון האיכות– שלב ב'

. בנוסף לכך, ועדת שלב א'ב ציעבהתאם למסמכים שהוגשו על ידי המ יינתןניקוד איכות  .9.1.2
ציון  מצד ג' אחר. אליההמצוי בידי החברה ו/או הגיע  המכרזים רשאית להתחשב במידע

 משתתפי המכרז.ף בפני האיכות לא ייחש

 להלן:אמות המידה כד על פי יחושב איכות( 100% )מתוך האיכותניקוד  .9.1.3

 שיטת הניקוד ניקוד מקסימלי קריטריון 

היקף כספי של  א. 
עבודות הובלה, 

בחמש השנים 
 האחרונות

המציע שהציג את ההיקף הכספי  20
הגבוה ביותר )מעל הנדרש בתנאי 
הסף( יקבל את הניקוד הגבוה 
ביותר. ניקוד שאר המציעים 
יחושב כך שההיקף הכספי שהוצג 
על ידם יחולק בהיקף הכספי 
שהציג המציע בעל ההיקף הכספי 
הגבוה ביותר, והשבר שיתקבל 
יוכפל בניקוד המקסימלי 

 לקריטריון זה.

היקף כספי של  ב.
 בחמשעבודות צמ"ה 

 השנים האחרונות

15 

היקף כספי של  ג.
עבודות קבלן ראשי 

בחמש השנים 
 האחרונות

30 

מספר אתרים בהם  . ד
בוצעו עבודות צמ"ה 

בהיקף כספי של מעל 
בעשר ₪  5,000,000

 האחרונותהשנים 

הגבוה מספר האתרים המציע בעל  15
ביותר )מעל הנדרש בתנאי הסף( 

. יקבל את הניקוד הגבוה ביותר
ניקוד שאר המציעים יחושב כך 
שמספר האתרים שהוצג על ידם 
יחולק במספר האתרים שהציג 
המציע בעל מספר האתרים הגבוה 
ביותר, והשבר שיתקבל יוכפל 

  זה.בניקוד המקסימלי לקריטריון 
רשימת ממליצים להם יצורפו   20 המלצות ה.

 המלצות בכתב.
הערכת טיב, רלוונטיות ואיכות 
ההמלצות תהא לפי שיקול דעתה 

 הבלעדי של ועדת המכרזים.

 
ג לעיל יובא על ידי -יובהר כי המידע הנדרש לצורך קביעת ניקוד האיכות לפי סעיפים א

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

 
ינורמל ויחושב ביחס לציון הגבוה ביותר שקיבל מציע  האיכות של כל משתתף ציון – נרמול .9.1.4

. ציון האיכות של המציע יחולק בציון האיכות (ניקוד האיכות) שלב ב'כלשהו במסגרת 
  .100-ויוכפל ב הגבוה ביותר שקיבל מי מהמשתתפים לפני נרמול הצעתו
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 של ניקוד האיכות תיטול את חלקה שהתוצאה מנת  על 35% -בתוכפל  ההתוצאה האמור .9.1.5
 (. 35% + איכות  65% המורכב ממחיר) המשוקלל של כל מציעהיחסי בציון 

 נוסחה: 

0.35 X 100 X B / A 

A ציון האיכות של המציע = 

B ציון האיכות הגבוה ביותר מבין המשתתפים = 

 דוגמא: 

בעוד ציון האיכות הגבוה ביותר מבין כל המציעים  65מציע קיבל ציון איכות של 

 . 90הינו 

 :הועדהחישוב 

 0.7222=  65/90 –חילוק ציון המציע עם הציון הגבוה ביותר     

 72.22=  100-הכפלת התוצאה ב    

 = ניקוד האיכות של המציע 25.27= 0.35 -הכפלת התוצאה ב    

 

 :המשוקללמהניקוד  65% -ד ציון המחיר ניקו –' שלב ג

 כל המציעים אשר עברו את תנאי הסף ישתתפו בהתמחרות ממוכנת בתאריך אשר יקבע על ידי החברה.

 נהלי ההתמחרות הממוכנת )תיחור דינאמי( ושיטת החישוב יהיו כמפורט להלן.

 ועדת המכרזים תחשב את ציון המחיר של כל מציע לפי החישוב להלן: .9.1.6

במסגרת התיחור הדינמי את המחירים אותם הוא מבקש לגבות בגין  משתתף ימלאכל  .9.1.7
 השירותים נשוא הסכם זה, כשלכל רכיב יינתן המשקל כמפורט להלן:

משקל הרכיב בציון  השירות
)באחוזים, מתוך כל ניקוד 

 המחיר(

שירותי הובלת קרקע מחוץ לאתר . 1
הפרויקט: מחיר עבור הובלת טון אחד של 

 יםקילומטר 50זוהמת לאורך קרקע מ

15 

שירותי הובלת קרקע מחוץ לאתר . 2
הפרויקט: מחיר עבור הובלת טון אחד של 

 50-לכל קילומטר, מעבר לקרקע מזוהמת 
 ק"מ ראשונים

15 

שירותי הובלת חומרים מסוכנים מחוץ . 3
לאתר הפרויקט: מחיר עבור הובלת טון אחד 

 יםקילומטר 50לאורך חומרים מסוכנים 

15 
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שירותי הובלת חומרים מסוכנים מחוץ . 4
לאתר הפרויקט: מחיר עבור הובלת טון אחד 

 50-חומרים מסוכנים לכל קילומטר, מעבר ל
 ק"מ ראשונים

15 

 טריילר פול משאית/או ו משאיתעלות . 5
ליום  לביצוע הובלות בתוך אתר הפרויקט

 עבודה

1 

 5 עלות באגר ליום עבודה. 6

 5 ליום עבודהעלות שופל  . 7

 3 עלות מחפרון ליום עבודה. 8

עבור שרותי קבלן ראשי וכל  חודשי תשלום. 9
 בהסכםהגדרתם כ "שרותים הנוספים"שאר ה

 

24 

עלות מבנה יביל שני )נוסף על המבנה . 10
היביל המסופק במסגרת "השירותים 
הנוספים" כהגדרתם בהסכם( וכל הכרוך 

לתשתיות בהצבתו ובתפעולו, לרבות חיבור 
 )תשלום חד פעמי( ושימוש במים וחשמל

2 

  

המשתתף על פי משקלם  תשקלל את כל המחירים שימלאמערכת התיחור הדינמי  .9.1.8
של המצרפי יחד על מנת לקבל את מחירה ההצעות ותסכם את כל , להלןבאחוזים כמופיע 

מובהר כי לצורך חישוב מחיר ההצעה  "(.מחיר ההצעה המשוקלל")להלן:  ההצעה
 ק"מ.  70מרחק בטבלה לעיל ביחס לנסיעה ב 4-ו 2המשוקלל, יחושבו רכיבים מס' 

ביותר  הנמוך מחיר ההצעה הכוללנורמל ביחס לי משתתף מחיר ההצעה המשוקלל של כל .9.1.9
את  תחלק המערכת הממוחשבת. "(הצעת המחיר המובילה)" אשר נתן מי מהמציעים

 התוצאה את תכפיל מכן לאחרו ,הצעתו של כל משתתף במחיר המובילה הצעת המחיר
 (.65%) המשוקללבמרכיב ציון המחיר מתוך הציון  תכפיל ובנוסף, 100-ב האמורה

 נוסחה: 

65% X 100 X D / C 

  C  = של המשתתף בעל הצעת המחיר הנמוכה ביותר מחיר ההצעה המשוקלל 

  D  = של המשתתף מחיר ההצעה המשוקלל 
 
  :דוגמא 
 

 משתתףהצעת ה המובילה ההצעה
200  ₪ 300  ₪ 
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 :ציון המחירחישוב 

300  /200  >=0.666  *100  >=66.66  *0.65  =43.33 
 

תחבר בזמן אמיתי את ציון המחיר של כל משתתף עם ציון האיכות  המערכת הממוחשבת .9.1.10
 שלו )שנקבע בשלב ב'(, ותקבע את הציון המשוקלל נכון לאותו הרגע. 

הגבוה ביותר )ניקוד  המשוקללבכפוף לכל דין, תבחר ועדת המכרזים בהצעה בעלת הציון  .9.1.11
. מובהר עם זאת שזכייה במכרז במועד סיום הגשת הצעות המחיר האיכות + ניקוד המחיר(

תהיה בכפוף לקבלת הודעת זכייה מאת ועדת המכרזים וכן תהיה כפופה לכל תנאי או 
 הסתייגות אחרת אם זו תצוין במכתב הזכייה. 

 תיחור דינמיפלטפורמת  .10

הודעה על לעיל(  9.1.12הכשירים להשתתף בתיחור הדינמי )כמפורט בסעיף למציעים החברה תשלח  .10.1

(, להורדת תוכנה להשתתפות במכרז הממוכן link/או בדואר האלקטרוני וכן קישור )כך בפקס ו
המציעים יידרשו לאשר "המכרז הממוכן" בהתאמה(. -המתפתח )להלן: "הקישור", "התוכנה" ו

 פלטפורמתבאמצעות התוכנה ניתן יהיה להיכנס ל בדואר חוזר קבלת ההזמנה להשתתף בהליך.
עליו מראש על ידי החברה, ולהגיש את הצעות המחיר. במועד זה כלל המכרז הממוכן במועד שנמסר 

תדורג ביחס  מציעכל הצעה שתימסר על ידי  ני.ם באופן סימולטהמשתתפים יגישו את הצעותיה
 מציעתינתן לכל  האחרים המציעיםכלפי דירוגו  שיפור להצעות האחרות הקיימות, כאשר לצורך

  .  רט להלןהכספית כמפו האפשרות לשפר את הצעתו

אשר יחובר בתוקף באמצעות כרטיס חכם  מציעהחיבור לפלטפורמת ההתמחרות מותנית בזיהוי ה .10.2
 על ידי קורא כרטיסים, ובביצוע התרגול המקדים כמפורט להלן.  מציעלמחשבו של ה

הינה תנאי להשתתפות  10.2 כאמור בסעיף  1באמצעות כרטיס חכם מציעמובהר כי רכישת וזיהוי ה .10.3
 .בהתמחרות הממוכנת

לרשת האינטרנט  במהלך המכרז הממוכן תקין לדאוג למחשב עם חיבור מציעיובהר כי באחריות ה .10.4
ה מן המשתתפים באשר לתקלה טכנית או , וכי לא תישמע כל טענה מאיזויכולת התקנת מודול התוכנה

יש להקפיד על שימוש באותו מחשב ובאותם  .מציעתקלה בחיבור לרשת הנוגעת למכשירים שבשימוש ה
 דרכי תקשורת כפי שיבוצעו בהליך התרגול. 

החברה תראה בחומרה ניסיונות לפעול שלא בתום לב בהליך המכרז הממוכן. החברה תזקוף התנהגות  .10.5
של מציע, כולל אפשרות לפסילתו וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים העומדים כאמור לרעתו 

 לה על פי דין.

, אך יהיו במהלך שלב המכרז הממוכן המציעים אינם רשאים להפנות שאלות כלשהן אל ועדת המכרזים .10.6
שאלות מן הסוג לגבי השימוש במערכת והגשת ההצעות במערכת. שאלות טכניות  רשאים להפנות

אמור ניתן יהיה להפנות לנציג הצוות הטכני של ועדת המכרזים אשר פרטיו ימסרו למציעים סמוך ה
 .תיחור דינמילמועד קיומו 

לעצמה את הזכות לעצור את המכרז הממוכן במקרה של תקלה טכנית במערכת ועדת המכרזים שומרת  .10.7
ולהודיע למשתתפים על  ,אהמכרז הממוכן או במקרה בו מציעים מנועים מהגשת הצעות מכל סיבה שהי

                                                 
 PersonalIDאו בחברת  Comsign (https://www.comsign.co.il/) ניתן לרכוש כרטיס חכם וקורא כרטיסים בחברת   1

(http://www.personalid.co.il/) ניתן לעשות שימוש באותו  –. למי שקיים כרטיס חכם למטרות כגון הגשת מסמכים למס הכנסה
 הכרטיס.
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 מועד חדש להמשך ההליך או לביצועו מהתחלה.

תימסר למציעים אשר אושרו להשתתף במכרז , ההדרכההודעה על מועד המכרז הממוכן כמו גם מועד  .10.8
 . המציעים יאשרו קבלת ההודעה עם הגעתה לידם.הממוכן

 הגשת הצעת המחיר - תיחור דינמי

שיגבה המציע מהחברה עבור  רות ממוכנת על המחיר הסופיהמכרז הממוכן יעשה באמצעות התמח .10.9
. כל מציע בשיקלול עם איכות הצעתו המצורף למכרז זה מסמך ב'השירותים השונים המפורטים ב

כל המחירים המוצעים על ידו עבור  כל יקליד במערכת בכל פעם הצעה אחת אשר תכלול את
  השירותים המפורטים במסמך ב'.

להם  סעיפיםעבור . (9.1.7)ר' סעיף  אחד או יותר סעיףעבור בכל שלב ניתן יהיה לשפר את המחירים  .10.10
 מחיר חדש באותו השלב, המחיר יישאר המחיר מהשלב הקודם. לא הוזן

בפניו את הצעתו הסופית לביצוע  תחשב ותציג המערכת בהתאם להצעת המחיר המוקלדת,  .10.11
 כפי שהוקלדו על ידו, והוא יידרש לאשרההשירותים ר לכל השירותים בשקלים על פי הצעות המחי

חתימה דיגיטלית על ההצעה והינו מחייב את המציע לכל דבר יחתום . אישור כאמור פעם נוספת
בהתאם לכך ולאחר שאישר המציע הרשום את הצעתו יהיה המציע מנוע מלהעלות טענות  .ועניין

 בדבר טעויות בהקלדה.

על ידי המציע יהיו סופיים ויכללו את כל מרכיבי העלות ו/או הוצאות  מחירי השירותים שיוצעו .10.12
מובהר למען הסר ספק כי המחירים כוללים כל  נשוא מכרז זה.המציע בכדי לספק את השירותים 

. המציע לא ידרוש ולמעט מע"ממס או היטל או תוספת אחרת, לרבות כל תשלום לצד שלישי, 
 פרט לתוספת מע״מ כדין.מהחברה תשלום נוסף מכל סוג שהוא 

 להגיש הצעה חלקית.המציע לא יהיה רשאי  .10.13

, לעיל 9  כמפורט בסעיףהמשתתף על פי משקלם באחוזים  המערכת תשקלל את כל המחירים שימלא .10.14
מחיר ההצעה ותסכם את כל המחירים יחד על מנת לקבל את מחירה המצרפי של ההצעה )להלן: "

  "(.המשוקלל

של כל משתתף תנורמל ביחס להצעה הכוללת הנמוכה ביותר אשר נתן מי מהמציעים. המחיר  הצעת .10.15
ביותר גבוה השל מחיר ואיכות המשוקלל ציון מגלמת את ה ההצעה הכוללת אשר את תזהה המערכת

)כל  ההצעות כל עבור המחיר ניקוד לחישוב בסיס שתהווה זו והיא "(,המובילה הצעת המחיר" –)להלן 
 . יותר(גבוהה עוד לא ניתנה הצעה כוללת 

, מכן לאחרהצעתו של כל משתתף.  במחיר הצעת המחיר המובילהבכל זמן נתון את  תחלק המערכת .10.16
במרכיב ציון המחיר מתוך הציון המצרפי  תכפיל ובנוסף, 100-ב האמורה התוצאה את המערכת תכפיל

  (.35%לציון הצעת המחיר יצורף ציון האיכות מוכפל במרכיב האיכות ) (.65%)

 יבוצע ע"י חיבור ניקוד המחיר עם ניקוד האיכות. -קביעת הציון המצרפי  .10.17

 האחרונה ,הצעת המחיר המובילהשל  המזציונה הכולל גבוה יותר  אשר הצעהשתתקבל במערכת  בעת .10.18
 .המובילה ההצעל תהפוך

בעלת מרכיב בהתאם להצעה שתנה ניקוד הצעת המשתתף הינו דינמי ומ  -לתשומת לב המציעים  .10.19
שינוי ל באותה עת. ניקוד הצעתו של משתתף עלולה לעלות או לרדת בהתאםהמחיר הנמוך ביותר 
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כפי שתהיינה מעת לעת.  אשר על כן יתכן בעלת רכיב המחיר הנמוך ביותר במדרג ההצעות הצעה ה
במהלך התיחור הדינמי שניקוד מציע ישתנה ללא ששינה הצעתו כלל בגלל שהשתנתה הצעת המחיר 

לל ואפילו אם זו אינה ההצעה המובילה בתיחור כולו בשקלול הכובעלת רכיב המחיר הנמוך ביותר 
 מחיר + איכות. 

הגבוה ביותר )ניקוד האיכות +  המשוקללבכפוף לכל דין, תבחר ועדת המכרזים בהצעה בעלת הציון  .10.20
. מובהר עם זאת שזכייה במכרז תהיה בכפוף לקבלת הודעת זכייה מאת בסוף התיחור ניקוד המחיר(

 מכתב הזכייה. ועדת המכרזים וכן תהיה כפופה לכל תנאי או הסתייגות אחרת אם זו תצוין ב

 נהלים – תיחור דינמי

עם אישור הצעת המציע על ידי מערכת המכרז הממוכן יופיע בפני המציע חיווי המאפשר למציע לדעת  .10.21
היקף ההצעה הכספית להאם הצעתו היא ההצעה המובילה אם לאו, כמו כן יוצג למציע חיווי באשר 

בפני המציע מידע נוסף מלבד האמור, לרבות . בכל מקרה לא יופיע והציון המצרפי שלו שהגישהאחרונה 
, המחיר המוביל, הציון המוביל, הצעתם של מציעים האחרים )אלא אם הוא המוביל( מיקומו

 המשתתפים בהליך, פרטי המשתתפים אחרים, מספרם וכיוב'. 

על אף האמור מובהר כי לחברה הסמכות לקבוע במהלך ההליך כי מידע נוסף יופיע בפני המתמודדים  .10.22
 ., מיקום יחסי של הצעתם, ועודלרבות חשיפת הציון המצרפי של ההצעה המובילה

 30א הישעת הסגירה שעת פתיחת המכרז תופיע בהודעת וועדת המכרזים לקבוצת המציעים הסופית.  .10.23

 . 10.29  עד 10.24  פיםבכפוף לאמור בסעי דקות מעת פתיחת המכרז,

שוב הצעה  , רשאי כל מציע לשלוח הצעה מקוונת, ולאחר מכן לשלוחתיחור דינמיתחילת החל מ .10.24
משופרת, אחת או יותר. מספר ההצעות אשר מציע רשאי להציע במהלך המכרז הממוכן אינו מוגבל, כל 

 עוד נמשך המכרז הממוכן.

המחיר המשוקלל המוצע לביצוע  בה הצעה חדשה י להציעלמען הסר ספק, מובהר כי מציע רשא .10.25
וא רשאי להגיש הצעה חדשה אשר ואין ה ההצעה הקודמת שהוגשה על ידומהעבודות יהיה נמוך יותר 

הצעה שלא תעמוד . יותר או שווה להצעה הקודמת שהוגשה על ידוגבוה  יהיההמשוקלל מחירה 
בכל מקרה, לא יוכל המציע להעלות מחיר בסעיף כלשהו  בהגדרה זו תדחה על ידי מערכת ניהול המכרז.

מצרפי של ההצעה שהוגשה על , וזאת אף אם מחירה הבסעיף זה לעומת הצעה קודמת שהוצעה על ידו
 פחת. –ידו 

לא או ציון משוקלל זהה, , מצרפי זההמחיר המגלמות נקלטו במערכת המכרז הממוכן שתי הצעות  .10.26
תיקלט הצעת המחיר שנשלחה שנייה למערכת המכרז הממוכן, ומשוב ממוכן על כך יימסר למציע אשר 

הגיעה ראשונה הינה כפי שירשם  הציע את ההצעה השנייה בזמן כאמור. ההחלטה על איזו הצעה
 במערכת המנהלת את המכרז בלבד.

יובהר כי מערכת המכרז הממוכן לא תקבל הצעה אשר עומדת בסתירה לכללים דלעיל. מציע אשר יגיש  .10.27
הצעה אשר אינה עומדת בכללים האמורים, יקבל מאת המערכת הודעת חיווי אוטומטית בדבר דחיית 

יוכל לשוב ולהציע  כת כי קיבל את ההודעה בדבר דחיית הצעתו הואהצעתו. לאחר שיאשר המציע במער
 הצעות העומדות בכללים אלו.

המכרז הממוכן הסגירה המתוכננת של לפני הצעה שתוגש על ידי מציע כלשהו בשלוש הדקות האחרונות  .10.28
ותיקלט במערכת תאריך את משך המכרז הממוכן באופן אוטומטי לשלוש דקות מהמועד שבו נקלטה 
אותה ההצעה במערכת המכרז הממוכן. בשל זמני החישוב והאימות במערכת יתכן והעדכון עצמו ע"ג 

 במערכת. בפועל הצג יופיע לאחר שעברו מס' שניות אולם החישוב יתייחס לזמן קליטת ההודעה 
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. נקלטה הצעה של מציע כלשהו בשעה 12:00ונקבע כי יסתיים בשעה  11:30: המכרז החל בשעה לדוגמא
; נקלטה הצעה נוספת של מציע כלשהו בשעה 12:01, יוארך משך המכרז הממוכן עד השעה 11:58
 וכך הלאה.  12:03, יוארך משך המכרז הממוכן עד השעה 12:00

מכרז לא התקבלה במהלכן כל הצעה נוספת יעבור החלפו שלוש הדקות האחרונות למכרז הממוכן ו .10.29
 "(.מצב המתנה" -הממוכן למצב של המתנה )להלן 

בזמן מצב ההמתנה, היה ואחד או יותר מן המציעים יודיע/ו כי בשל תקלה טכנית, לא הגישו הצעתם  .10.30
 (שלוש) 3-בזמן, וכי הינו/ם מעוניין/נים להמשיך ולהציע הצעות נוספות, יפתח המכרז הממוכן מחדש ל

דקות נוספות בהשתתפות כל המציעים. תנאי זה הוא בכפוף לכך שוועדת המכרזים קבעה במהלך מצב 
באשר להתרחשותה של תקלה טכנית אינה באה כאקט מציעים או  ציעההמתנה כי הודעה כאמור של מ

סכימים . בהשתתפותם בהליך הממוכן ממהמציעיםאו למי  או על מנת לתת יתרון לאותו מציע תכסיסני
 המשתתפים לתנאי זה ולא תהא להם כל טענה ו/או תביעה בקשר עם פתיחת ההליך מחדש.

ברגע בו יחלפו שלוש  10.29 10.30  - 10.27  במהלך שלוש הדקות הנוספות, יחול הכלל כאמור בסעיף .10.31
מכרז למצב של המתנה כאמור לעיל. הדקות האחרונות ולא התקבלה במהלכן כל הצעה נוספת יעבור ה

במידה ויתברר בזמן ההמתנה כי התקבלה טענה נוספת בדבר תקלה טכנית תהיה רשאית וועדת 
המכרזים להחליט על סיבוב הצעות נוסף או לקבוע את הזוכה במכרז. החלטה זו תתקבל בהתאם 

 כאמור לתקלה.הטוען  מציעלהתרשמותה של הוועדה  לגבי ההליך בכללותו והתנהגותו של ה

, זאת כל עוד תיחור דינמימבלי לגרוע מהאמור לעיל, לחברה הסמכות להכניס תיקונים ושינויים בהליך  .10.32
טרם החל הליך זה, וכן לעצור את ההליך בכל שלב ולהכניס שינויים בנתונים אשר יופיעו בפני משתתפי 

 לעיל. 10.21 המכרז הממוכן אף במהלך ההליך כאמור בסעיף 

או לפוסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש  מציעהצעת  לקבלועדת המכרזים רשאית שלא מובהר כי  .10.33
יך שולל את שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז, או שכוונתו היתה להול

הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה 
מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים. 

את המכרז ו/או במידה וכל ההצעות שתתקבלנה ייפסלו כאמור, תהיה רשאית ועדת המכרזים לפסול 
 לפרסמו מחדש.

 תרגול מקדים

עורך המכרז יודיע לכל המציעים בקבוצת המציעים הסופית על המועד שבו יערך תרגול מקדים אשר  .10.34
בהתאם לכללים המפורטים לעיל וייבדק תקינות במסגרתו יתרגלו המשתתפים את השימוש במערכת 

 הקשר בינם ובין מערכת ניהול המכרז.

 וזאת על מנת להבטיח התנהלות תקינה של המכרז הממוכן. הינה חובהההשתתפות בתרגול המקדים  .10.35

במסגרת ההליך המדמה יתרגלו המשתתפים את הליך המכרז הממוכן על בסיס ציון איכות שיקבע  .10.36
באופן שרירותי ואינו מייצג בהכרח את הציון אותו קיבלו בפועל. במהלך ההליך המדמה ולאחריו יעמוד 

מטעם החברה האמונה על ביצוע  צוות תמיכהרשות המשתתפים באופן טלפוני ו/או באמצעות דוא"ל ל
, אשר ישיב על שאלות המשתתפים וינחה אותם בנוגע לאופן ההשתתפות בהתמחרות תיחור דינמי

 .ולבעיות שונות היה ויתעוררו בקשר למערכת הממוכנת

 דינמיהתיחור הביטול 

המציעים יגישו ולקבוע כי  תיחור דינמיהחברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הליך  .10.37
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, או לפרסם הליך ממוכן חדש. הודעה על החלטת בת מכרזים רגילה )שאינה מקוונת(לתי הצעה נוספת
 החברה כאמור תשלח לקבוצת המציעים הסופית.

במקרה  תיחור דינמים במכרז ו/או את משתתפי החברה לא תהא חייבת לפצות את המציעימובהר כי  .10.38
 .ומכל סיבה שהיא של ביטולו בכל צורה שהיא

 תוקף ההצעה .11

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

 

 תנאים כלליים .12

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

כן רשאית ועדת המכרזים להתנות את הזכיה בתנאים, ללא חובת הנמקה, רשאית שלא לבחור כמו  .12.2
ות הצעה בשלמותה או לבחור חלקים מכל הצעה וכן רשאית להחליט לקבל מספר הצעות מתאימ

ולהתקשר עם מספר משתתפים, כך שכל אחד מהמשתתפים יבצע רק חלק מהעבודות הנזכרות בהצעה. 
מהחברה, בקשר עם כל  -כספית ו/או אחרת  -כל דרישה  מציעמובהר בזאת מפורשות, כי לא תהא ל

 או ביטול המכרז. ו/ ו/או קיבול ההצעה בחלקה האמור לעיל ו/או עקב אי קיבול ההצעה

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

והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור, לרבות להביא לעיונה מאזנים,  מציעעל מנת לבחון את ה ההתמחרות
, וכן לבקש אשר יומצאו על ידי המציע לחברה על פי דרישתה ות ניכוייםדו"חות מע"מ ודו"ח

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

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

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

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

 ממה שכתב בהצעתו.

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

 הערכת ההצעה כדבעי.

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

 .מכוח תנאי מכרז זה, לרבות חילוטה של הערבות הבנקאית
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 ה והתקשרותיהודעה על הזכי .13

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

ר כל טענת השתק או הצדדים במועד המשלוח. שום הודעה אחרת, בין בכתב ובין בעל פה, לא תיצו
סייגה ועדת המכרזים את הודעת הזכייה, תהיה . למציעכלשהי זכות הענקת או  מניעות כלפי החברה

 הזכייה. הזכייה על תנאי ובכפוף לסייגים ו/או התנאים הקבועים במכתב 

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

חודשים ואשר  12 בנקאית, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל, תקפה למשךערבות  .13.2.1
לפקודת החברה לשירותי איכות הסביבה  2016לחודש יוני  המחירים לצרכןצמודה למדד 

התחייבויותיו על כל להבטחת ( 8א)מסמך בהתאם לנוסח הערבות שב₪ 1,500,000 הבע"מ, בגוב
חתומה בידי מורשי החתימה של הבנק, אשר כשהיא הסכם ההתקשרות, ו פי מסמכי המכרז

 . "(ערבות הביצועתשמש כערבות ביצוע )להלן: "

יום תחילת חודשים מ 12 יום ממועד פקיעת הערבות כאמור, ובכל תקופה של 60עד  .13.2.2
ששילמה מהתמורה הכוללת  10%-בסכום השווה ל , יפיק הזוכה ערבות בנקאיתההתקשרות

החודשים האחרונים כולל מע"מ אך בכל מקרה  12במהלך  השירותיםזוכה בגין מתן ל החברה
ששה חודשים לאחר מעת לעת עד  תוארך. הערבות ש"ח 1,500,000בסכום שלא יפחת מסך של 

 .המכרזעפ"י כל מסמכי הזוכה של  וקיום מלוא התחייבויותיסיום ההתקשרות ו

' ונספח ב, כאמור ל החברהותשלום השתתפות בפוליסת הביטוח ש אישור על עריכת ביטוחים .13.2.3
 ;הסכם ההתקשרותל

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

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

)אך לא  ה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית החברה במקרה זההעומדים לזכותה נוכח הפר
 הציון המצרפי הגבוההאשר קיבל את ובמכרז  השתתף ממציע אשר  השירותיםלהזמין את  חייבת(

, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית החברה המציעיםביותר לאחר הזוכה מבין 
  ין.פי כל ד-פי המכרז ו/או על-על

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

 . םשירותיהלספק את  ,הסופיסדר דירוגו 

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

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

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

 כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד הנקוב בסעיף₪  1,000 עד לסך של
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 .בויותיו של הזוכהלעיל ועד למועד קיום התחיי 13.2 

הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, חובה או סמכות בהתבסס על מידע, הבטחה, התחייבות,  .13.7
, בין בכתב ובין למסמכי המכרזמצג, הצעה, הבנה, פרסום, פרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ 

 .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
רשאית, אף מטעם זה בלבד, לבטל את ההסכם, לחלט את ערבות הביצוע ולהיפרע ממנו בגין כל 

 . הנזקים שייגרמו לה, לרבות בגין החלפתו בזוכה אחר

 

 עקרון ה"עפרון הכחול" .14

קשור ו/או נובע ממכרז זה בפני ערכאה שיפוטית ופסקה אותה ערכאה כי הוראה הובא ענין הנוגע ו/או  .14.1
או הוראות מהוראות מסמכי המכרז אינן עומדות בדרישות כל דין ולפיכך פסולות ו/או פסולה הוראה 
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 ביותר ויפורשו באופן הרחב
לבטל  –לפי שיקול דעתה הבלעדי  –בין הצדדים תנאי הסכם זה, אלא אם תבחר החברה )והיא בלבד( 

 את המכרז או את ההסכם בעקבות ביטול או צמצום כאמור.

 

 אחריות .15

בקשר עם הצעתו במסגרת ו/או  מציעם שייגרמו להחברה אינה נושאת בכל אחריות להוצאה או נזקי .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 או  מציעהבקבלת מסמכי המכרז  .16.1
 , למעט מידע שהוא נחלת הכלל או מידע המחויב בגילוי לפי חוק.מתן השירותיםלצורך 

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

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

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

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



 
 
 

 
 חתימה וחותמת: _____________.
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 הודעות ונציגות .17

, במכרז יציין את כתובתו לצורך קבלת הודעות בכל הקשור במכרז ואת שמו, מספר הטלפון מציעכל  .17.1
על פי דין  מציעמטעמו המוסמך לחייב את השל נציג וכתובת 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
 ולהתחייב בשמו. על נציג זה להיות תושב ישראל, וכתובתו בישראל. מציעה

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

 24תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך  או בדואר אלקטרוני . הודעה שנשלחה בפקסימיליהמשלוחהממועד 
או לא התקבלה  חת הפקסימיליהשעות ממועד המשלוח ובלבד שהתקבל אישור אלקטרוני על שלי

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

 .ם זו נשלחה בהתאם לפרטים שסופקו על ידוא

 

 ייחודית:סמכות שיפוט  .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               
  מיוחדת יו"ר ועדת מכרזים                     

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ              
 

מכרז מס' 

A1/2016 
 (1מסמך א)

מסמכי , מציעפרטי 
 הערכה ובדיקת תנאי סף

 מסמכי הערכה ובדיקת תנאי סף

 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



 
 
 

 
 חתימה וחותמת: _____________.
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         תפקיד איש הקשר:  .1.5

          טלפונים: .1.6

          פקסימיליה: .1.7

         דואר אלקטרוני:  .1.8

 יש לצרף תעודת "עוסק מורשה" או פלט מלא מרשם החברות

 תנאי הסףעמידה ב .2

ביצע עבודות צמ"ה בחמש השנים שקדמו להגשת הצעתו,  , או קבלן משנה מטעמו,המציע :תנאי הסף .2.1
 .לכל אתר₪  3,000,000 -שהיקף העבודות בכל אתר אינו פחות מאתרים,  3-לפחות ב

 התקשרות א'

 
          תיאור השירותים

  
     ':טל        המזמין/הממליץ 

  
 _______טל' :______________     __________________________איש קשר אצל המזמין

 
     סיום:        התחלה:  -אספקת השירותים מועד 

 
     )יומית, שבועית, חודשית וכיו״ב(:תדירות אספקת השירותים 

            :היקף כספי

 'בהתקשרות 

 
          תיאור השירותים

  
     ':טל        המזמין/הממליץ 

  
 _______טל' :______________     __________________________איש קשר אצל המזמין

 
     סיום:        התחלה:  -אספקת השירותים מועד 

 
     )יומית, שבועית, חודשית וכיו״ב(:תדירות אספקת השירותים 

            :היקף כספי

 'גהתקשרות 

 
          תיאור השירותים

  
     ':טל        המזמין/הממליץ 

  
 _______טל' :______________     __________________________איש קשר אצל המזמין

 
     סיום:        התחלה:  -אספקת השירותים מועד 

 



 
 
 

 
 חתימה וחותמת: _____________.
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     )יומית, שבועית, חודשית וכיו״ב(:תדירות אספקת השירותים 

            :היקף כספי

 )אופציונלי( 'דהתקשרות 

 
          תיאור השירותים

  
     ':טל        המזמין/הממליץ 

  
 _______טל' :______________     __________________________איש קשר אצל המזמין

 
     סיום:        התחלה:  -אספקת השירותים מועד 

 
     )יומית, שבועית, חודשית וכיו״ב(:תדירות אספקת השירותים 

            :היקף כספי

 )אופציונלי( 'ההתקשרות 

 
          תיאור השירותים

  
     ':טל        המזמין/הממליץ 

  
 _______טל' :______________     __________________________המזמיןאיש קשר אצל 

 
     סיום:        התחלה:  -אספקת השירותים מועד 

 
     )יומית, שבועית, חודשית וכיו״ב(:תדירות אספקת השירותים 

            :היקף כספי

 נוספות )ככל שישנן(ת יוהתקשרו

 
          תיאור השירותים

  
     ':טל        המזמין/הממליץ 

  
 _______טל' :______________     __________________________איש קשר אצל המזמין

 
     סיום:        התחלה:  -אספקת השירותים מועד 

 
     )יומית, שבועית, חודשית וכיו״ב(:תדירות אספקת השירותים 

            :היקף כספי

  



 
 
 

 
 חתימה וחותמת: _____________.
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ביצוע עבודות הובלת אדמה ו/או קרקע מזוהמת ו/או פסולת תנאי הסף: המציע, או קבלן משנה מטעמו,  .2.2
כל שנה, הכוללות ביצוע הובלת ₪  3,000,000בחמש השנים שקדמו להגשת הצעתו, בהיקף של לפחות 

 .מצטבר בחמש שנים שקדמו להגשת הצעתו טון 50,000חומרים מסוכנים בהיקף של לפחות 

 ת א'התקשרו

 
          תיאור השירותים

  
     ':טל        המזמין/הממליץ 

  
 _______טל' :______________     __________________________איש קשר אצל המזמין

 
     סיום:        התחלה:  -אספקת השירותים מועד 

 
     )יומית, שבועית, חודשית וכיו״ב(:תדירות אספקת השירותים 

     :החומרים ו/או החומרים המסוכנים שהובלו, אתרי המקור ואתרי היעד אליהם הובלופירוט 
       

 'בהתקשרות 

 
          תיאור השירותים

  
     ':טל        המזמין/הממליץ 

  
 _______טל' :______________     __________________________איש קשר אצל המזמין

 
     סיום:        התחלה:  -אספקת השירותים מועד 

 
     )יומית, שבועית, חודשית וכיו״ב(:תדירות אספקת השירותים 

    :פירוט החומרים ו/או החומרים המסוכנים שהובלו, אתרי המקור ואתרי היעד אליהם הובלו
        

  



 
 
 

 
 חתימה וחותמת: _____________.
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שימש בחמש השנים שקדמו להגשת שימש כ"קבלן ראשי" תנאי סף: המציע או קבלן משנה מטעמו  .2.3
 . כל אחד₪  5,000,000פרויקטים, בהיקף של לפחות  3הצעתו בלפחות 

 :'אהתקשרות 

 
         ואתר הפרויקט תיאור השירותים

  
     ':טל        המזמין/הממליץ 

  
 _____________     טל' :______________איש קשר אצל המזמין____________________

 
     סיום:        התחלה:  -אספקת השירותים מועד 

 
  _____________________________   :היקף כספי

 
 :'בהתקשרות 

 
          ואתר הפרויקט תיאור השירותים

  
     ':טל        המזמין/הממליץ 

  
 _____________     טל' :______________איש קשר אצל המזמין____________________

 
     סיום:        התחלה:  -אספקת השירותים מועד 

 
  _____________________________   :היקף כספי

 
 

 :התקשרות ג'

 
          תיאור השירותים ואתר הפרויקט

  
     ':טל        המזמין/הממליץ 

  
 _____________     טל' :______________איש קשר אצל המזמין____________________

 
     סיום:        התחלה:  -אספקת השירותים מועד 

 
  _____________________________   :היקף כספי

 
 :לנספח זה הערות

 . יפורטו במתכונת הנ"ל בדפים נוספים התקשרויות נוספות .1

ההמלצות יובאו בחשבון  שנזכרה לעיל.התקשרות לצרף המלצות מפורטות / אסמכתאות עבור כל  ניתן .2
 לעניין ניקוד האיכות.

במקרה בו מבקש המציע לספק חלק מהשירותים באמצעות קבלן משנה מטעמו, יצורף הסכם  .3
ותעודת עוסק מורשה או פלט מלא מרשם  התקשרות עם קבלן המשנה, תיאור פרופיל קבלן המשנה

 הרלוונטי.החברות וימולאו פרטי הניסיון של קבלן המשנה בתחום השירותים 

 הבהרות נוספות ניתן לצרף בנפרד. .4



 
 
 

 
 חתימה וחותמת: _____________.
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 מכרז מס' 

A1/2016 
 (2מסמך א)

רישום תאגיד אישור 
או עוסק מורשה 
 וזכויות חתימה

 
 ימולא במידה והמציע הינו תאגיד

 
 לכבוד

       לשירותי איכות הסביבה בע"מ החברה
        40רחוב יצחק שדה 

 67212אביב, -תל
 

 א.ג.נ.,
 

 רישום תאגיד וזכויות חתימהאישור  הנדון:
 A1/2016מכרז 

 
"( 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; פשרה או הסדר וכ כי פירוק,אינו נמצא בהליכי 

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

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

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

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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 ימולא במידע והמציע הינו עוסק מורשה
 
 

 לכבוד
       לשירותי איכות הסביבה בע"מ החברה

        40רחוב יצחק שדה 
 67212אביב, -תל

 
 ג.א.נ.,

 

 עוסק מורשהאישור רישום  הנדון:
 A1/2016מכרז 

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

בהליכי  אינו נמצאכי המציע הצהיר בפניי כי  פעיל וקיים; עוסקבישראל וכי הינו  רשום כעוסק מורשה מציעה

בפניי על הצהרה זו ועל כל יתר מסמכי המכרז וההצעה ה"ה  םחת ___________כי ביום כינוס ו/או פשיטת רגל; ו

________________________  . 

 

 .__________________________________מצוי בכתובת שלהלן: של העוסק משרדו הרשום 

 ,עו"ד   _________

  

   

     

  



 
 
 

 
 חתימה וחותמת: _____________.
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 המציע על היקף הכנסות הצהרת 

 

 

 ____________________ / ע.מח.פ.  ________________________   : המציעשם 

, ₪ 5,000,000הכנסות בהיקף כולל של  מחזורח"מ ל ההי 2015 -ו 2014, 2013מהשנים  כל אחתבהרינו להצהיר כי 
 .,  עבודות צמ"ה והובלותראשי קבלן שירותי מאספקת, כולל מע"מ(לפחות )לא 

 

____________________ 

  חתימת המציע

 ____________________תאריך : 

 אישור עו"ד
 

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

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

 
 

_______________________     ___________________________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך  

 

 

  

 מכרז מס' 

A1/2016 
 (3מסמך א)

הצהרת המציע על 
 מחזור כספי



 
 
 

 
 חתימה וחותמת: _____________.
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 מחזור כספיאישור רו"ח על 

           
 תאריך:_______________

 
 ______________ לכבוד

 
 

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

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:
 
 . חברתכם משנת_________ כם/ שלהננו משמשים כרואי החשבון של .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( ליוםחוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיי .ג

 (.2אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד ) 31.12.2015
 

 לחילופין:
-ו  31.12.2014, 31.12.2013 שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום חוות הדעת / דוח הסקירה

 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 םליוחוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( 

 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

 ₪. 5,000,000הינו גבוה מ / שווה ל  2015-ו 2014, 2013שנים של חברתכם ל
 

                                                                                                             
 רב, בכבוד       

                                                                                                           
                                                                               ___________________________ 

                    
 וןחתימת רואי החשב       

 
 
 יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז. .1
יראו אותן כחוות דעת ללא סטייה  ,99לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  .2

 מהנוסח האחיד.
 

 הערות: 

 2009אוגוסט  –בישראל  החשבוןאי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רו ל ידינוסח דיווח זה נקבע ע . 

 .יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח 
  

 מכרז מס' 

A1/2016 
 (4מסמך א)

 אישור רו"ח על מחזור כספי



 
 
 

 
 חתימה וחותמת: _____________.

 

 

31 

 A1/2016מכרז מס' 

 (5מסמך א)
התנאים בדבר קיום תצהיר 

לפי חוק עסקאות עם גופים 
 ציבוריים

 
 קיום התנאים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבורייםתצהיר 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 כי הנלהתקשר עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. אני מצהיר/ה 

 .מציעה

 

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

לא  )כהגדרתו בחוק( ו/או בעל זיקה אליו המציע למועד האחרון להגשת ההצעות,הנני מצהיר בזאת כי עד  .3
שלא כדין עבירה עפ"י חוק עובדים זרים )איסור העסקה  -עניין זה הורשע ביותר משתי עבירות )עבירה ל

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

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.חלפה שנה 

 

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

       ____________________ 
 חתימת המצהיר                           

 
 אישור עו"ד

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

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

 נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
 
 

_______________________     ___________________________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך  

 
 

  



 
 
 

 
 חתימה וחותמת: _____________.
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מכרז מס' 

A1/2016 
 (6מסמך א)

תצהיר שמירת זכויות 
 עובדים

 לכבוד
 איכות הסביבה בע"מהחברה לשירותי 

 

 בדבר קיום דיני עבודה תצהיר

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

 .המציעבשם 

שמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים מקיים את חובותיו בכל הנוגע ל 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
 עסוקה,הת שירות חוק ;1958-תשי"ח השכר, הגנת חוק ;1954-תשי"ד העבודה, על הפיקוח ארגון חוק ;1954

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

 שוויון חוק ;1987-תשמ"ז מינימום, שכר חוק;1957-תשי"ז קיבוציים, הסכמים חוק ;1995-"התשנ

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

-תשנ"ח מוגבלות, עם לאנשים זכויות שוויון לחוק ד' פרק;1996-תשנ"ו אדם, כוח קבלני ידי על עובדים
 חוק ; 1957-תשי"ז קיבוציים, הסכמים חוק ;1998-תשנ"ח מינית, הטרדה למניעת לחוק 8 סעיף ;1998

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

 א5 סעיף ;2006-תשס"ו חירום, בשעת עובדים על הגנה חוק ; 2002-תשס"ב עבודה(, )תנאי לעובד הודעה
 ;1997-תשנ"ז התקין(, במינהל או המידות בטוהר ופגיעה עבירות )חשיפת עובדים על הגנה לחוק

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

__________                                                                                    __________________ 

 המצהיר+ חתימהשם                                                                                               תאריך  

 

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

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

 נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
 

_______________________     ___________________________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך  

 
 

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


 
 
 

 
 חתימה וחותמת: _____________.
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 בדבר היעדר הרשעה פליליתתצהיר 
 

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

 

שהוא הגוף המבקש להתקשר "( 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 

 ./ הנני בעל זיקה במציע ]יש למחוק את הכיתוב הלא רלוונטי בהתאם לצורך( מציעבשם ה

  

ימה שלו לא הורשעו בעבירה פלילית שיש ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החת מציעהנני מצהיר בזאת כי ה .2
( השנים שקדמו להכנתו 10עמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות מירמה וזאת בעשר )

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

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

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

 
_______________________     ___________________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך  

 
 

 

 

 

 מכרז מס' 

A1/2016 
 (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

 
 ג.א.נ.,

 כתב ערבות הנדון:
 

"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק ציעהמ______________ )להלן: " ח.פ./ע.מ. מס'על פי בקשת ___________ 
( בתוספת הפרשי הצמדה שקלים חדשיםשבע מאות וחמשים אלף ש"ח )במילים:  750,000עד לסך של כל סכום 

"( וזאת בקשר עם השתתפותו הפרשי הצמדההנ"ל למדד כמפורט להלן )להלן: "למדד הנובעים מהצמדת הסך 

ולהבטחת מילוי תנאי המכרז ותנאי הסכם של החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ  A1/2016במכרז מס' 
 ההתקשרות.

 התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית. 

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

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

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

 בנו זה:כתבמ

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

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

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

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

 ועד בכלל ותוארך על פי דרישתכם. 1.1.2017ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 ________בנק: ___       תאריך: ________

  

 מכרז מס' 

A1/2016 
 (8מסמך א)

 ערבות בנקאיתנוסח 



 
 
 

 
 חתימה וחותמת: _____________.

 

 

35 

 

 A1/2016כרז מס' מ
 (9א)מסמך 

רשיונות ורשימת כלי צמ"ה 
 ורכב

 פירוט כלי הצמ"ה, כלי הרכב ורשיונות 

 יש לצרף רישיון מוביל חומרים מסוכנים, מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור"
 

 ותיאורם )יש לצרף רשיונות(:באמצעותם יסופקו השירותים להלן רשימת כלי הצמ"ה 
 
 
 
 
 
 
 

 ותיאורם )יש לצרף רשיונות(:באמצעותם יסופקו השירותים להלן רשימת כלי הרכב 
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 לכבוד

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: "החברה"(
 
 

 
 משתתףהצהרת 

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

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

בביצוע השירותים את כל הגורמים הקשורים  תיבדקוכן  את כל האמור במסמכי המכרז כי הבנתי מאשרהריני  .1
 למתן השירותיםהדרושים הנני מצהיר כי אני בעלי הידע, המומחיות והניסיון ו ,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 'גמסמך כהמצורף  ההתקשרות

 .לפעול על פיהם ומתחייב

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

/או שהצעתי ו המחיריםבהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז לפי  לתת את השירותיםאני מתחייב  .4
צונה המלא של לשביעות ר לבצע את השירותים האמוריםהנני מקבל על עצמי ו (,אציע בתיחור הדינאמי

 .החברה

למסמכי  'גמסמך כבהגשת הצעתי זו, הננו מתחייב כי היה ותתקשרו עמי בהסכם, אנהג על פי ההסכם שצורף  .5
המכרז, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על פי כל האמור בנספחים להסכם המהווים חלק בלתי 

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

 שנתתי, אני מצהיר כי כל העובדות והמצגים באמצעות מורשי חתימה מטעמי בחתימתי על מסמכי המכרז .6
 יישארו במהלך תקופת ההסכם.כך ו ,הינם נכונים ומדויקים 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 
ההודעה על הזוכה(. ידוע לי כי במקרה של אי התאמה מכל מין וסוג, תהא החברה זכאית לפסול את הצעתי 

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

הנני מציע לתת את השירותים המפורטים  ,הלן בכל מסמכי המכרזבהסתמך על כל האמור לעיל ול .8
 אנקוב בהם במסגרת הליך התיחור הדינמיבתמורה למחירים אשר  ובהסכם ההתקשרותבמסמך ב' 

 . החברהשתערוך 

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

 סכם ההתקשרות.אם נקבע אחרת במפורש בהלמעט , שינויים במיסוי ו/או שינויים במחירי התשומות

כרז מס' מ

A1/2016 
 (10א)מסמך 

 הצהרת המשתתף
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לטובת החברה לשירותי איכות הסביבה  יה, אני מצרף בזאת ערבות בנקאיתלהבטחת קיום הצעתי על כל תנא .10
 אם הצעתי תתקבל, אחליף את הערבות הבנקאית בערבות ביצוע, בגובה  "(.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 

 .כאמור במכתב הזכייה 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 

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

היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ותהא תקפה ומחייבת  במסגרת ההליך הממוכןהצעתי  .12
ו/או מועד קיום המכרז  המכרזבמסגרת הצעות מסירת המועד האחרון למיום יום  120אותי במשך תקופה של 

 , והיא תמשיך לחייב אותי וכן תוכלו לקבלה בכל עת לפני תום אותה תקופה. לפי הענייןהממוכן, 

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 החברההצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על אני מוותר על  .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:  _____________שם מורשה החתימה מטעם המציע: 

 _____________מס' זיהוי:  _____________שם מורשה החתימה מטעם המציע: 

 

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

 _____________ :' קספ    ___________________________מייל : 

    

 

 

 

 

  



 
 
 

 
 חתימה וחותמת: _____________.
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  ם והעבודותשירותיהמפרט 

 
, הכוללות את ביצוע החפירות עצמן המזמין יהיה אחראי לקבל היתרי בניה לביצוע עבודות השיקום .1

והזזת קרקע ו/או חומרים מסוכנים באתר הפרויקט, ככל שהיתרים כאמור נדרשים. על מנת לאפשר 
למזמין לפעול לקבלת היתר בניה לביצוע עבודות השיקום באתר הפרויקט, מיד עם דרישה ראשונה מטעם 

צוע וכן כל פרט ו/או מידע אחרים תכניות העבודה ו/או מפרטי בי ועל חשבונמציע כין היהמזמין, 
שיידרשו לצורך ביצוע עבודות השיקום בהתאם לתכנית השיקום ו/או המפרטים והנתונים שימסרו על ידי 

על בקשת היתר הבניה, בין מציע חתום הימסור אותם למזמין. ככל שידרש על ידי המזמין, י, ומזמיןה
ההיתר". כמו כן, ככל שהדבר יידרש על ידי  קשעם המזמין ו/או מי מטעמו כ"מב ובין אם יחד ובעצמ

על הבקשה להיתר, ובמיוחד במקרה בו הבקשה להיתר תכלול מציע המזמין, יחתמו אנשי מקצוע מטעם ה
, וזאת ללא עלות או תמורה נוספת על מציעתכניות ו/או מידע ו/או מפרטים ו/או פרטים שהוכנו על ידי ה

לצורך  ולקבל היתר בניה לכל מבנה ו/או מתקן שיותקנו על יד מציע יהיה אחראיה המפורט בהסכם זה.
. הצדדים ישתפו פעולה וינקטו בכל פעולה שתידרש התקשרות זואספקת השירותים ו/או העבודות נשוא 

על מנת להוציא את היתרי הבניה הנדרשים )ככל שהם נדרשים( לצורך ביצוע הפרויקט ובכלל זאת לצורך 
ביצוע העבודות והשירותים נשוא הסכם זה, לרבות חתימה על כל מסמך ו/או אספקת כל מידע ו/או 

 תכנית המצויים בידם. 

לן ראשי" בביצוע עבודות שיקום הקרקע באתר הפרוייקט. במסגרת זו, ייחשב המציע המציע ישמש כ"קב .2
כ"מבצע הבניה", ימנה מנהל עבודה וממונה על הבטיחות ויפעל לביצוע עבודות שיקום הקרקע בהתאם 

 לתכנית העבודה ולוחות הזמנים שיוכנו על ידו לצורך ביצוע תכנית השיקום שתמסר לו על ידי המזמין.

יפעל בהתאם להנחיות מנהל האתר מטעם המזמין ו/או כל נציג אחר מטעם המזמין, יאפשר  המציע .3
למזמין ו/או לכל מי מטעמו לפקח ולבקר את ביצוע העבודות על ידי המציע, וימסור כל מידע ו/או מסמך 
הנוגעים לאספקת שרותי הקבלן בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות )לרבות בקשר לשרותי החפירה 

 ההובלה( ככל שיידרש על ידי המזמין.ו/או 

ידוע למציע כי באתר הפרוייקט יפעלו גורמים נוספים מטעם המזמין, ובכלל זאת מפקחים, דוגמים, נציגי  .4
 רשות העתיקות, נציגי רשות הטבע והגנים הלאומיים, שומרים וכד' והוא מתחייב לפעול בתיאום עמם.

, ובמסגרת זו יכין תכנית בטיחות, יספק הנחיות המציע יהיה אחראי על הבטיחות באתר הפרויקט .5
 ואמצעי מיגון לכלל באי האתר ויבצע תרגולות למצבי חירום.

המציע יציב באתר הפרויקט מבנה יביל לשימוש המזמין, כמפורט בהסכם, וזאת ללא תמורה נוספת על  .6
יבקש זאת התמורה שתשולם לו עבור "שירותים נוספים" כמוגדר בהסכם ההתקשרות. במקרה בו 

המזמין, יספק המציע מבנה יביל נוסף )לרבות כל הכרוך בהצבתו ובשימוש בו( בתמורה למחיר בו נקב 
 בהצעתו במסגרת התיחור הדינאמי.

עם תצוגה דיגיטלית לשוקל והתממשקות למחשב, ומאזני גשר  המציע יציב באתר הפרויקט מבנה שוקל .7

ודות המשלוח בקשר עם הקרקע ו/או החומרים אשר ינפיק את תע שיתופעלו על ידי עובד מטעמו
 .המסוכנים שיובלו מאתר הפרויקט לאתרי טיפול

המציע יציב באתר הפרויקט שוער, אשר במהלך שעות העבודה יאפשר כניסת מורשים וימנע כניסת  .8

 מכרז מס' 

A1/2016 

 במסמך 
ם שירותיהמפרט 

 והעבודות
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 גורמים ו/או ציוד שאינו מורשה.

כל דין ולהוראות הסכם  המציע יגדר את אתר הפרויקט וידאג לשילוט באתר, הכל בהתאם להוראות .9
 ההתקשרות.

המציע יכין תכנית ו/או תכניות עבודה לביצוע והוצאה אל הפועל של תכנית השיקום שתימסר לו על ידי  .10
המזמין וכן לוחות זמנים לביצוע שלביהן באופן שיאפשר ביצוע תכנית השיקום או כל חלק ממנה בהתאם 

 ללוח הזמנים שיימסר לו על ידי המזמין.

יחפור את הקרקע ו/או כל המצוי בה בהתאם לתכנית השיקום ותכנית העבודה, יערום את הקרקע המציע  .11
קרקע טעונה טיפול לאתרי טיפול הנחפרת במערומים בהתאם לסוגיה ועל פי הנחיות המזמין ויוביל 

עליהם יורה המזמין. מובהר כי יתכן וחלק מהקרקע הנחפרת תוגדר כ"חומר מסוכן", והחברה תטפל בה 
 ותוביל אותה בהתאם לנדרש על פי כל דין ובהתאם להנחיות הבטיחות בענין.

המציע יפתח את אתר הפרויקט ו/או חלקים ממנו, ככל שיידרש לצורך ביצוע החפירות והפעולות לשיקום  .12
הקרקע, יסדיר דרכי הגישה לאתרים בהם מתבצעת חפירה ו/או עירום, יערום את הקרקע הנחפרת 

 שיידרש יבצע כיסוי של בורות שנוצרו. ובמקרה הצורך וככל

והוא מתחייב כי יחזיק ברשותו במהלך כל תקופת המציע יוביל את הקרקע שתיחפר ו/או חלקה,  .13
טון קרקע ביום בשני סבבים  500ההתקשרות כלי רכב, כח אדם וכל ציוד נדרש אחר על מנת להוביל 

טון ביום( וכן  1,000יום בשני סבבים )וסה"כ טון חומרים מסוכנים ב 500טון ביום(  וכן  1,000)וסה"כ 
  .לביצוע הובלות בתוך אתר טריילר פול משאית/או ו משאית

-07:00ה' בין השעות -בימים א'ם יסופקו על ידי החברה במהלך משמרת הבוקר של העבודה, שירותיה .14
וככל שהדבר יידרש בהתאם לתכנית העבודה שתאושר על ידי המזמין גם בימי שישי בין השעות  ,16:00

. תוואי הנסיעה מאתר הפרויקט אל אתרי הטיפול יפורט בתוכנית העבודה ויאושר מראש 07:00-13:00
 ע"י המזמין. במקרה הצורך, ככל שהדבר יידרש בהתאם לתכנית העבודה, ובכפוף לאישורו של המזמין,

, וכן 16:00-23:00תהיה החברה רשאית לספק את השירותים גם במהלך משמרת שניה בין השעות 
 , בכל ימות השנה למעט ימי חג ושבתון.23:00-07:00 -במשמרת שלישית בין השעות ו

המציע יהיה אחראי לספק כל אמצעי ו/או מתקן ו/או ציוד שידרשו לצורך מתן השירותים באופן יעיל  .15
פי כל דין, ללא תמורה נוספת מצד המזמין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יספק המציע  ובטיחותי ועל

תאורה מתאימה, תנאי הגיינה נאותים, אזור מנוחה לעובדים, תאי שירותים, עמדות מי שתיה, ציוד מיגון 
 וכל הנדרש לשם הספקת השירותים.
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 הסכם
 

 _________, חודש ב __ביום  ב_______שנערך ונחתם 
 
 

 _________________________ בין:
 _______________________מרחוב 

 "(החברהלהלן: ") 
 פקס: _____________טלפון: _____________
 דוא"ל: ____________

 
 
 
 
 

 ;מצד אחד
  

 
 

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ  לבין:
 , תל אביב 40יצחק שדה  מרחוב

  "(המזמין)להלן: "
 03-5374860פקס: 

 

 
 
 
 

   

   
 

 ;מצד שני

קרקעות ו/או הובלת בעפר וחפירה וקבלניות, עבודות בעבודות  ,בין היתר ,והחברה עוסקת הואיל

  ;בכל רחבי הארץו/או חומרים מסוכנים  כימיקלים

קרקעות, ואף הוכרזה כ"זרוע ביצוע" ם בשיקוהעוסקת  תהינו חברה ממשלתי והמזמין והואיל

  ;מזוהמות קרקעותשיקום של מדינת ישראל בתחום 

מקרקעין אשר שימשו בעבר את מפעל תע"ש קרקע בשיקום פרויקט עומד לבצע והמזמין  והואיל

", המיקום הפיזי בו הפרויקטאפולוניה )להלן: " גן לאומינוף ים המצוי בהרצליה בסמוך ל

  ;("אתר הפרויקטא "יתבצע הפרויקט יקר

ויתכן שהמזמין יבקש כי חברה תספק לו שירותים אף באתר ו/או אתרים נוספים בנוסף   והואיל

על אתר אפולוניה )האתר ו/או האתרים הנוספים, ככל שהמזמין יבקש את שרותי החברה 

 "(;אתר הפרוייקט" ו"פרוייקטלגביהם ייחשבו אף הם כחלק מן ה"

חפירת עבודות קבלניות, כרז על מנת לבחור ספק שיספק לו שירותי והמזמין פירסם מ והואיל

(, "המכרזלהלן: " A1/2016והובלתה באתר הפרויקט וממנו )מכרז מס'  מזוהמת קרקע

 והחברה זכתה במכרז ובעקבות זאת מתקשרים הצדדים בהסכם זה; 

פינוי של הובלה ו חפירה,שירותי עבודות קבלניות, שהחברה תעניק לו מעוניין  והמזמין והואיל

( שתיחפר במסגרת "הקרקעלהלן: ")וכל חומר ו/או חפץ ו/או תכולה שיימצאו בה הקרקע 

ברחבי הארץ, בהתאם לטיב הקרקע והזיהום )ככל הטמנה ו/או טיפול  לאתרהפרויקט 

ד מתאים ציו באמצעות, "(אתר הטיפול)להלן: "שמצוי בה( ובהתאם להנחיות המזמין 

 הובלת ולרבות, ו/או מי מטעמה החברהאשר יסופק ע"י קע הקרלהובלת לחפירת ו

 "שירותי ההובלה"" ושירותי החפירה"להלן: )ככל שיתעורר צורך בכך  חומרים מסוכנים

  ;(לפי הענין
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)להלן הובלה ההחפירה ושירותי העבודות הקבלניות ו אתלמזמין  לספקוהחברה מעוניינת   והואיל

 חברה;מאת ההשירותים מעוניין לקבל את מזמין וה"( העבודות" או "השירותיםגם: "

החברה ל ידי  השירותים וביצוע העבודות וברצון הצדדים לעגן בהסכם זה את תנאי מתן והואיל 

 .מזמיןל

 :הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלןהוצהר, אי לכך 

 מבוא .1

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

 

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

 . מונחים שאינם מוגדרים יפורשו בהתאם בהסכם זה תינתן לכל המונחים הפרשנות שלצידם .1.1

 הקשרו.לפי לשון הכתוב או ל

 
 החברההצהרות והתחייבויות  .2

 כי: המזמיןכלפי  תומתחייב המצהיר החברה

-www.enviroאת הקוד האתי של המזמין, המפורסם באתר המזמין החברה מתחייבת להכיר  .2.1

services.co.ilולפעול בהתאם לערכיו ,. 

השירותים נשוא הסכם זה, את הנהלים, התקנות והוראות כל דין הקשורים לביצוע  המכירהיא  .2.2

 חוק, והתקנות שהותקנו מכוחו )להלן: "1997-"זחוק שירותי הובלה, תשנובכלל זאת את 

 "( תקנות הבטיחות)להלן: " 1988-, תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"ח "(ההובלה

 ;מסמכי הצעת הזוכה במכרזו A1/2016נוסח מכרז  "   א"נספח 

, כפי של המזמין )אפולוניה( תוכנית שיקום אתר נוף ים נספח "ב"

  ;על ידי המזמיןמסר תומעת לעת  ןתעדכתש

 מחירון שירותי הובלה; נספח "ג"

 מחירון שרותי חפירה; נספח "ד"

 ;)תשלום חודשי( מחירון שירותים נוספים נספח "ה"

 ;נספח ביטוח "ספח "ונ

 אישור עריכת ביטוחים; נספח "ז"

רישיונות לכלי הרכב והחפירה ורישיונות ההובלה של  נספח "ח"

 החברה;

לפרויקט שיקום קרקעות כלליות הנחיות והגדרות בטיחות  נספח "ט"

 מזוהמות

 התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד ענינים נספח "י"

http://www.enviro-services.co.il/
http://www.enviro-services.co.il/
http://www.enviro-services.co.il/
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היא מתחייבת כן כל דין ו/או הנחיות אחרות מטעם רשויות מוסמכות של מדינת ישראל, וו

 .השירותים נשוא הסכם זהלמלאם בקפידה במהלך מתן 

וכל רשות  ההובלה, מאושר ע"י משרד התחבורההחפירה וציוד מתאים לביצוע שירותי  הבבעלות .2.1

כל האביזרים לרבות  ,ההובלההחפירה ומוסמכת אחרת אשר אישורה נחוץ לצורך מתן שירותי 

 מצב ,איכותב, הובלות מסוג זה, בהתאם להוראות כל דיןביצוע חפירה ולביצוע הדרושים ל

החברה מתחייבת כי במשך  .ם ביצוע התחייבויותיה על פי הסכם זהשובכמות הנדרשת ל תפעולי

במכרז ככמות וכלי הרכב המפורטים כל תקופת ההתקשרות יהיו ברשותה לפחות כמות הציוד 

וכשהם מוכנים  המינימלית של כלים מסוגים שונים כפי שהוגדרו בתנאי הסף, במצב תקין וטוב

במצב תקין, לפי הוראות  י החברהבלה יוחזק על ידההוהחפירה וציוד . לשימוש לצורך הפרויקט

 כל דין ותוך נקיטת זהירות ראויה. 

טון קרקע ביום בשני  500על מנת להוביל החברה מצהירה כי ביכולתה לספק שרותי הובלה  .2.4

 1,000טון חומרים מסוכנים ביום בשני סבבים )וסה"כ  500טון ביום( וכן  1,000סבבים )וסה"כ 

לרבות כח האדם,  לביצוע הובלות בתוך אתר, טריילר פול משאית/או ו שאיתמטון ביום( וכן 

הציוד והאמצעים הנחוצים לשם כך, והיא מתחייבת כי תהיה בעלת יכולת כאמור במשך כל 

 תקופת ההסכם.

כלי רכב בכמות שאינה רישיון מוביל להובלת חומרים מסוכנים, החברה מצהירה כי ברשותה  .2.5

קרקע שתוגדר "חומר בהם ניתן להוביל סף של המכרז )נספח א'( פחותה מהמצוין בתנאי ה

ונהגים במספר מספיק לצורך ביצוע ההובלות, כשהם כשירים ובעלי כל ההיתרים  מסוכן"

. החברה מתחייבת כי במהלך כל תקופת והרשיונות הנדרשים לצורך הובלת חומרים מסוכנים

כאמור,  פיםתק נותרישיוהיתרים ווכן ר, כאמווכח אדם ההתקשרות יהיו ברשותה כמות כלי רכב 

 אספקת השירותים בהתאם להוראות הסכם זה. לצורך

החברה מתחייבת כי שירותי החפירה וההובלה יסופקו על ידה אך ורק באמצעות הכלים שפורטו  .2.2

'(, וכי במקרה בו תבקש לעשות שימוש בכלים חעל ידה במסגרת הצעתה במכרז )נספח א' ונספח 

בכל מקרה, גיל כלי הרכב ו/או  ליה לבקש אישור לכך מראש ובכתב מהמזמין.אחרים יהיה ע

הציוד לא יעלה על שש שנים, ובמקרה בו כלי רכב או ציוד יעלה על האמור במהלך תקופת 

 ההסכם, הם יוחלפו בכלי רכב או בציוד חדש יותר, והכל בכפוף לאישור המזמין מראש ובכתב.

כלשהי, בין על פי דין, בין מכוח חוזה ובין מכוח התחייבות אחרת הגבלה או מניעה  אין כל איסור, .2.7

על ההסכם או בביצוע  העל פי הסכם זה, וכי אין בחתימת ה, לביצוע התחייבויותיהכלשהי של

 .העל פיו משום הפרה של חוזה או התחייבות אחרת של יההתחייבויות

ו/או הנדרשים על פי דין  וחיםוהביט ההיתרים, הרישיונות תבעל הינה ,ו/או מי מטעמה חברהה .2.8

השירותים נשוא הסכם זה, לרבות למתן  -לפי המחמיר ביניהם  -על פי מסמכי המכרז )נספח א'( 

 , קבוצה ג',5דרגה , וכן היא בעלת סיווג קבלנים רישיון עסקו ההובלה שיון מוביל כאמור בחוקיר

על ידה ובהתאם למסמכי כנדרש בהתאם להיקף השירותים המסופקים  200או  100סיווג -תת

, והיא תתמיד בכך כל עוד ובכל מקרה בדירוג שלא יפחת מהנדרש על פי דין המכרז )נספח א'(

חידוש כל הרישיונות ו/או ההיתרים ו/או הביטוחים -מוסכם כי אי .הסכם זה יעמוד בתוקפו

בהתאם  ו/אוהנדרשים ו/או שידרשו מעת לעת לצורך ביצוע התחייבויות החברה לפי הסכם זה 

 יהוו הפרה יסודית של ההסכם.לדרישות המכרז ו/או הדין )לפי המחמיר ביניהם( 



 

4 

 

החברה מתחייבת כי בכל עת שתידרש לכך על ידי המזמין, היא תוכל להעמיד לרשותו לפחות את  .2.9

, עם כלל הרשיונות וההיתרים הנדרשים והחפירה המפורטים כתנאי סף במכרזכמות כלי הרכב 

לחדש את  תמתחייב חברהה. ומוכנים לאספקת השירותים נשוא הסכם זהכשהם תקינים  לכך

ולוודא כי כל עוד ההתקשרות עמה  מעת לעת כמתחייב על פי כל דין כאמורההיתרים הרישיונות ו

כל הרשיונות, הביטוח וההיתרים הנדרשים לצורך מתן השירותים בהתאם יהיו ברשותה בתוקף 

 .על ידי המזמין היא תציג אותם לעיונו בכל עת שתידרשוככל שתידרש לכך  להוראות הסכם זה

  להסכם זה. "וכנספח "מצורפים על פי דין הרישיונות וההיתרים הנדרשים העתק 

, מנוסים בעלי ת.ז. ישראלית עסיק נהגים ועובדיםתם נשוא הסכם זה היא שירותיהבביצוע  .2.10

ידים בכל היתר ו/או רישיון , וכשהם מצועל פי כל דין םשירותיההרשאים לבצע את וכשירים, 

 . הנדרש על פי דין לצורך ביצועם

, של עובדיה ו/או נותני שירותים מטעמה את שכרם הועל חשבונ השלם בעצמל החברה מתחייבת .2.11

החברה תעסיק את העובדים  ההוצאות בקשר להעסקתם.כולל התנאים הסוציאליים ויתר 

 מהן.מלהעסיק אותם בשעות החורגות בהתאם לשעות העבודה והמנוחה לפי כל דין, ותימנע 

התחייבות החברה להעסיק את עובדיה ו/או הפועלים מטעמה בפרויקט בהתאם להוראות כל דין 

 הינה התחייבות יסודית בהסכם זה, והפרתה תיחשב להפרה יסודית.

רישיונות תקפים ומתאימים לצורך  המועסקים על ידהעובדים כל הבידי החברה מצהירה כי  .2.12

יעברו הדרכה תקופתית ובדיקה מתאימה, וכי  עברו הכשרה מקצועיתעובדים סכם, כי הביצוע הה

בכל המסמכים  מצוידיםיהיו עובדים ה. כמפורט בחוקרפואית תקופתית במהלך תקופת ההסכם 

שיספקו את שירותי הנהגים  .בכל ציוד הבטיחות הנדרש כאמור בחוק ולפי כל דיןהנדרשים ו

   אלא במקרי חירום.  ולול הנסיעה וימנעו מסטיות כלשהם ממניכירו היטב את מסההובלה 

על ניתנים הההובלה החפירה ורותי ישהקרקע המצויה באתר הפרויקט, והחברה מודעת לכך ש .2.11

לקרקע מזוהמת או החשודה כמזוהמת, ובכלל זאת בחומרים מסוכנים ידי החברה למזמין הינם 

ות והבטיחות הנדרשים, ובכלל זאת למגן את שונים. החברה מתחייבת לנקוט בכל אמצעי הזהיר

עובדיה ו/או הפועלים מטעמה על מנת למנוע פגיעה כלשהי בגוף ו/או ברכוש של מאן דהוא 

וכן לדאוג לכל היתר ו/או רישיון  ההובלה או בקשר אליהםהחפירה ו/או כתוצאה ממתן שירותי 

 .הנדרשים לשם כך על פי דין

מתקנים מתאימים למתן שירותים לפי הסכם זה, לרבות ציוד וברשותה החברה מצהירה כי  .2.14

שירותי תחזוקה  ניםניתולכלי החפירה שלה , וכי לרכביה ולכלי החפירה מקום חניה לרכביה

  ., הן במועד חתימת הסכם זה והן במשך כל תקופת ההתקשרותנאותים לפי כל דין

לשם אספקת רשו החברה מתחייבת לשלם בעצמה ועל חשבונה כל סכום ו/או הוצאה שיד .2.15

השירותים והעבודות נשוא הסכם זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לשלם כל תשלום שיידרש 

לצורך הבאת כלי החפירה ו/או ההובלה לאתרי הפרויקט ו/או פינויים ממנו, לצורך אחסונם ו/או 

 .חנייתם, כל תשלום הכרוך בתחזוקתם התקינה ו/או רישויים

לתכנית  ,רותים נשוא הסכם זה בהתאם לתכנית העבודההחברה מתחייבת לבצע את השי .2.12

ולעמוד בלוחות הזמנים והיתרי הבניה שיוצאו )ככל שיהיה בכך צורך( הבטיחות )כהגדרתן להלן( 

 שייקבעו בתכנית העבודה, והכל בכפוף להוראות הסכם זה.
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בניה"  החברה מצהירה ומסכימה כי לענין ביצוע העבודות נשוא הסכם זה היא תיחשב כ"מבצע .2.17

, יחולו עליה כל החובות 1988-כמפורט בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"ח

והאחריות המוטלות על "מבצע בניה" בהתאם לדין, והיא מתחייבת למלא אחר הוראות כל דין 

התחייבות זו של החברה תחול אף אם בהתאם לאופי העבודות או חלק מהן, לא  ותקן בענין.

, והיא תפעל בהתאם להן )בשינויים המחויבים( גם אם היא אינה נות הבטיחותלו עליה תקוחי

 .נדרשת לכך על פי דין

מטעמה( אתר ידוע לחברה כי המזמין עשוי להעמיד מפקח מטעמו )בנוסף ו/או במקום מנהל ה .2.18

ו/או מטעם המשרד להגנת הסביבה ו/או מטעם גורמים הפועלים יחד עם המזמין בפרויקט 

ת, והחברה מתחייבת לשתף פעולה עם המפקח ולמסור לו כל מסמך, מידע וכן כל שיקום הקרקעו

 דבר אחר שיידרש על ידו לצורך הפיקוח על הפרויקט.

ידוע לחברה כי המזמין עשוי לבצע מדידות מטעמו באתר הפרוייקט ו/או במקומות בהם בוצעה  .2.19

וזאת בין השאר על מנת חפירה על ידי החברה, בין באמצעותו ובין באמצעות אחרים מטעמו, 

, והמזמין יהיה רשאי להסתמך על מדידות לבקר ולבדוק את ביצוע השירותים על פי הסכם זה

 . אלה בכל ענין הקשור לביצוע הסכם זה

 

  מזמיןההצהרות והתחייבויות  .1

 מצהיר ומתחייב בזאת כלפי החברה כי:המזמין 

בין מכוח חוזה ובין מכוח התחייבות אחרת  אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, בין על פי דין, .1.1

על ההסכם או בביצוע  ועל פי הסכם זה, וכי אין בחתימת ו, לביצוע התחייבויותיוכלשהי של

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

 בעל רישיון בר תוקף לנהל עסקו.הינו  המזמין .1.2

 

 בטיחות .4

תוך הקפדה על הוראות כל דין ונוהל הקשורים  א הסכם זהם נשושירותיההחברה תספק את  .4.1

ו/או זיהום, בין , לרבות נזק לתשתיות ומניעת מפולות לבטיחות ולגיהות, ובאופן שימנע כל מפגע 

 באתר הפרויקט ובין מחוצה לו, בין לעובדי החברה ו/או המזמין ובין אם לכל צד שלישי אחר.

ות הבטיחות, אשר ינהל ויפקח על השירותים הניתנים החברה תמנה "מנהל עבודה" כנדרש בתקנ .4.2

כהגדרתה בתקנות הבטיחות המתבצעת באתר הפרויקט וכן על כל עבודת בניה  על ידי החברה

. החברה תודיע למזמין וכן לכל "(מנהל העבודה)להלן: " 1998-בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"ח

ל העבודה, לרבות במקרה בו יוחלף רשות ו/או אדם שהודעה אליהם נדרשת על זהותו של מנה

מינוי מנהל עבודה ו/או ביצוע שירותים או חלקם בהעדרו של -אי מנהל העבודה שימונה על ידה.

מנהל עבודה תיחשב כהפרתו של הסכם זה, וזאת אף אם בהתאם לתקנות הבטיחות זכאית 

 החברה לבצע עבודות גם בהעדרו של מנהל עבודה.

החברה מתחייבת להעסיק )בין כעובד מן המניין ובין כנותן  במהלך ההתקשרות בהסכם זה, .4.1

שירות חיצוני, לפי בחירתה( קצין בטיחות קבוע בעל כתב הסמכה וכתב מינוי בתוקף, בהתאם 

אשר יהיה אחראי לאכיפת נהלי "( קצין הבטיחות)להלן: " 1997-לחוק שירותי הובלה, תשנ"ז
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ת כי קצין הבטיחות יאשר את השימוש הבטיחות במהלך ביצוע הסכם זה. החברה מתחייב

 ברכביה לפני ביצוע שירותי ההובלה.  

החברה תמנה ממונה על הבטיחות, בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על  .4.4

בעל אישור כשירות וכל אישור ו/או הסמכה ו/או ניסיון אחרים הנדרשים  1992-בטיחות(, תשנ"ו

ל הבטיחות יכין תכנית בטיחות בין השאר בהתחשב בהנחיות לפי התקנות האמורות. הממונה ע

מוסכם , ויבצע כל תפקיד המוטל עליו בהתאם לתקנות האמורות. )נספח ט'(הבטיחות הכלליות 

מנהל וככל שאין בכך לגרוע מזמינות או מאיכות עבודתו, כי ככל שהדבר אפשרי על פי כל דין, 

 העבודה יוכל לשמש גם כממונה על הבטיחות.

תיאום ובהתאם ב השירותים והעבודות נשוא הסכם זה החברה ו/או מי מטעמה יספקו את .4.5

מטעם המזמין, ובכלל זאת מתחייבת החברה לפעול בהתאם להנחיות אתר להנחיות מנהל ה

, לרבות בכל הקשור באמצעי חברהה ולתכנית הבטיחות שתוכן על ידימטעם המזמין הבטיחות 

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע באתר בו מבוצע הפרויקט.  זהירות ו/או בטיחות בעת שהייה

ו/או לבטיחותם מחובת החברה לדאוג לבטיחות עובדיה ו/או לבטיחות ביצוע השירותים על ידה 

וזאת בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להוראות של השוהים ו/או המבקרים באתר הפרויקט 

 הסכם זה.

ים והעבודות נשוא הסכם זה בתיאום עם צדדים החברה ו/או מי מטעמה יספקו את השירות .4.2

שלישיים אשר יפעלו באתר הפרויקט עבור ו/או מטעמו של המזמין, ובכלל זאת בתיאום עם 

, שומרים, שוקלים, דוגמים, מודדים, מפקחים, עובדי רשות העתיקות ורשות הגנים הלאומיים

. ככל שיהיה צורך בכך, תשתף וכל אדם ו/או גוף אחר עליו יורה המזמין מבצעי גריסה וניפוי

החברה פעולה עם המזמין ו/או עם צדדים שלישיים מטעמו והכל באופן שיאפשר את ביצוע 

הפרויקט באופן יעיל, מהיר, איכותי ומיטבי, ומבלי להפריע לפעולות המזמין ו/או הצדדים 

 השלישיים מטעמו באתר הפרויקט.

תכנית )להלן: " לעבודה באתר ו/או מחוצה לו תכנית בטיחותממונה הבטיחות מטעם החברה יכין  .4.7

בהתחשב בין השאר בהנחיות הבטיחות הכלליות )המצ"ב כנספח ט'( ובהתאם , "(הבטיחות

תכנית הבטיחות תימסר לעיונו  .יום קבלת צו תחילת עבודהימים מ 14תוך לדרישות הדין 

תספק ת על עובדיה והחברה תאכוף את תכנית הבטיחו ולאישורו של מנהל האתר מטעם המזמין.

לעובדיה ו/או למי מטעמה השוהים באתר בו מבוצע הפרויקט ו/או אגב ביצוע שירותי ההובלה 

את אמצעי המיגון והבטיחות הנדרשים. החברה מתחייבת לעדכן את עובדיה ו/או כל הנמצא 

 באתר הפרויקט בהנחיות הבטיחות העדכניות ולעדכנם בדבר חובתם לפעול בהתאם להם. 

עולות החברה, לרבות תכנית הבטיחות שתוכן על ידה, יבוצעו בהתאם למסמך "הנחיות כל פ .4.8

והגדרות בטיחות לפרויקט שיקום קרקעות מזוהמות" המצ"ב כנספח ט', ובהתאם לשינויים 

 שיבוצעו בו על ידי המזמין מעת לעת.

רבות גילוי ו/או תכנית הבטיחות ויישומה יכללו גם תרגולות בנוגע לתרחישי מצבי חירום שונים ל .4.9

דליפת ו/או פיזור חומרים מסוכנים. המזמין יהיה רשאי לדרוש קיום תרגולות מעת לעת, אף 

מעבר לקבוע בתכנית הבטיחות וכן לקיים בעצמו תרגולות כאמור בהן ישתתפו החברה ו/או מי 

 מטעמה המצויים באתר הפרוייקט.



 

7 

 

תוך שמירה על ובאופן בטיחותי החברה תבצע את העבודות ו/או השירותים נשוא הסכם זה  .4.10

תנקוט בכל אמצעי שיידרש על מנת למזער ככל הניתן יצירת ו/או  . החברהאיכות הסביבה

התמשכות מפגעים כגון מפגעי אבק, רעש וריח, ובכלל זאת תמטיר מים על דרכי גישה ו/או 

 מערומי קרקע, ותכסה מערומי קרקע ככל שיידרש. 

כל נזק שייגרם, לגוף או לרכוש, כתוצאה ממעשה או מחדל החברה תהיה האחראית הבלעדית ל .4.11

של עובדיה ו/או מי מטעמה ובכלל זאת כתוצאה מהפרת הוראות הבטיחות באתר הפרויקט ו/או 

 כל דין.הוראות כתוצאה מעבירה על ו/או ם נשוא הסכם זה שירותיהבמהלך אספקת מחוצה לו 

 היתרי בניה .5

ה שתידרש על מנת להוציא את היתרי הבניה הנדרשים ישתפו פעולה וינקטו בכל פעול הצדדים .5.1

לצורך ביצוע הפרויקט ובכלל זאת לצורך ביצוע העבודות והשירותים נשוא )ככל שהם נדרשים( 

. שיתוף , לרבות חתימה על כל מסמך ו/או אספקת כל מידע ו/או תכנית המצויים בידםהסכם זה

עולות אשר האחריות לקבלת היתרים בגינן הפעולה יתקיים גם ביחס לעבודות ו/או בניה ו/או פ

מוטלת על אחד הצדדים בהתאם להוראות הסכם זה, ובלבד שכל צד יישא בהוצאות הכרוכות 

וכן בכל הוצאה אחרת המוטלת  בקבלת ההיתרים הדרושים אשר האחריות לקבלתם מוטלת עליו

 .עליו בהתאם להוראות הסכם זה

יצוע עבודות השיקום עצמן, הכוללות את ביצוע המזמין יהיה אחראי לקבל היתרי בניה לב .5.2

. , ככל שהיתרים כאמור נדרשיםהחפירות והזזת קרקע ו/או חומרים מסוכנים באתר הפרויקט

המזמין יהיה רשאי לבקש היתרי בניה לביצוע כלל עבודות השיקום באתר הפרויקט, או לחלקים 

 ל דעתה הבלעדי.מהם, בבקשה אחת או במסגרת מספר בקשות, והכל בהתאם לשיקו

מיד , לביצוע עבודות השיקום באתר הפרויקט על מנת לאפשר למזמין לפעול לקבלת היתר בניה .5.1

תכניות העבודה ו/או מפרטי ביצוע על חשבונה עם דרישה ראשונה מטעם המזמין, תכין החברה 

ם וכן כל פרט ו/או מידע אחרים שיידרשו לצורך ביצוע עבודות השיקום בהתאם לתכנית השיקו

, ותמסור אותם למזמין. ככל שתידרש על ידי מזמיןעל ידי ה ומסרישו/או המפרטים והנתונים 

המזמין, תחתום החברה על בקשת היתר הבניה, בין בעצמה ובין אם יחד עם המזמין ו/או מי 

כמו כן, ככל שהדבר יידרש על ידי המזמין, יחתמו אנשי מקצוע  מטעמו כ"מבקשת ההיתר".

בו הבקשה להיתר תכלול תכניות ו/או מידע הבקשה להיתר, ובמיוחד במקרה מטעם החברה על 

על המפורט  תמורה נוספתעלות או וזאת ללא ו/או מפרטים ו/או פרטים שהוכנו על ידי החברה, 

 בהסכם זה.

על ידה לצורך אספקת תקנו החברה תהיה אחראית לקבל היתר בניה לכל מבנה ו/או מתקן שיו .5.4

המזמין יתן את הסכמתו וככל שות נשוא הסכם זה. ככל שהדבר יתאפשר, השירותים ו/או העבוד

לכלול את בקשת היתרי הבניה שהאחריות להשגתם מוטלת עליה רשאית החברה היה , תלכך

עכב ו/או למנוע ו/או להקשות על בבקשת היתר הבניה מטעם המזמין, ובלבד שלא יהיה בכך ל

 ר הפרויקט.קבלת היתר בניה לביצוע עבודות השיקום באת

החברה מתחייבת כי כל פעולותיה באתר הפרויקט תתבצענה בהתאם להוראות כל דין ובכלל זאת  .5.5

בהתאם להיתרי הבניה שיוצאו ו/או כל תיקון ו/או עדכון להם. הפרת התחייבות זה תהווה הפרה 

 יסודית של הסכם זה.



 

8 

 

 

 כללי – באתר הפרויקט רותים על ידי החברהימתן ש .2

ימים טרם תחילת ביצוע העבודות נשוא  10ברה צו התחלת עבודה לפחות המזמין ימסור לח .2.1

הסכם זה. המזמין יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לתת צווי התחלת עבודה 

 ספציפיים לגבי מתחמים שונים באתר הפרויקט, או לאתר הפרוייקט בכללותו.

שיבחר גם מפקח מטעמו )להלן: "(, וככל מנהל האתר)להלן: " מטעמואתר המזמין ימנה מנהל  .2.2

בהתאם להסכם זה ו/או  "(, אשר יפקחו על ביצוע העבודות והשירותים באתר הפרויקטהמפקח"

ככל שיתעורר צורך בכך, יודיע מנהל האתר על הצורך בכניסתם של גורמים שונים  . לכל דין

יהם באתר מטעם המזמין לאתר העבודה, על מנת שהחברה תיערך ותתאם את כניסתם ופעולות

 הפרויקט, לרבות תיאום פעילותם עם ביצוע העבודות והשירותים על ידי החברה. 

מטעם המזמין ולספק את השירותים מפקח הואתר החברה מתחייבת להישמע להוראות מנהל ה .2.1

 נשוא הסכם זה בהתאם להן.

לא המזמין יהיה רשאי להורות לחברה כי כל חפירה ו/או פעולה באתר הפרויקט לא תבוצע א .2.4

מפקח ו/או נציג מטעם המזמין, והכל כפי שיורה המזמין ובהתאם מנהל האתר ו/או בנוכחות 

 לשיקול דעתו הבלעדי.

, תמנה החברה באתר הפרויקט סמוך למועד בו תחל החברה לספק את השירותים נשוא הסכם זה .2.5

ושלוחי  ייחשבו כנציגיאתר ומנהל ה מנהל העבודהמנהל עבודה מטעמה לצרכי ביצוע הסכם זה. 

"(. הצדדים ימסרו איש לרעהו את פרטי הנציגים יםהנציגהצדדים לעניין הסכם זה )להלן: "

מטעמם ודרכי ההתקשרות עמם ויעדכנו איש את רעהו בכתב בכל שינוי שיחול בזהותם ו/או 

הרלוונטי  איש הקשרנו פרטיו של יצוי בקשר עם הסכם זהמובהר כי בכל הודעה בפרטיהם. 

 ובמסגרת ההודעה פרטי ימסרו, שמונו כמפורט לעילשאינו נמנה על הנציגים  להודעה, וככל

בנוסף, תמסור החברה למזמין את פרטיו  ימו., לרבות פרטי התקשרות עשל איש הקשר מלאיםה

, ובמקרה בו םמטעמה וכן פרטי התקשרות עמוקצין הבטיחות הפועלים של הממונה על הבטיחות 

תעדכן החברה את המזמין באופן מיידי  – םי ההתקשרות עמו/או בפרט םיחול שינוי בזהות

מנהל העבודה, קצין הבטיחות והממונה על הבטיחות יהיו זמינים בכל עת לפניות  בשינויים אלה.

 ו/או קריאות מצד המזמין.

טרם תחילת ביצוע העבודות באתר הפרויקט תציב החברה שלט בכניסה לאתר בו יפורטו פרטי  .2.2

ים הנדרשים על פי דין, וכן הודעה לפיה אין כניסה לאתר הפרויקט אלא המזמין, מלוא הפרט

בתיאום מראש עם מנהל העבודה ו/או מי מטעם החברה ופרטי ההתקשרות עמו. במקרה בו יבקש 

המזמין לכלול פרטים נוספים בשלט, יודיע על כך המזמין לחברה והיא תכלול אף את הפרטים 

 הנוספים.

יהיה  ו/או חלק מהם בהתאם להסכם זה, שירותיםת במהלך אספקת החברה מתחייבת כי בכל ע .2.7

מנהל העבודה מטעמה זמין למתן מענה למזמין, ובמקרה בו במועד כלשהו לא יהיה מנהל העבודה 

זמין תודיע החברה על נציג אחר מטעמה אשר יהיה זמין למתן מענה למזמין בקשר לפרויקט 

  את פרטי ההתקשרות עמו.ותמסור הניתנים על ידי החברה ולשירותים 
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ידוע לחברה כי באתר הפרויקט יפעלו גורמים נוספים, לרבות קבלנים נוספים מטעם המזמין,  .2.8

, נציגי רשות העתיקות, נציגי רשות הטבע והגניםדוגמים, נציגי המשרד לאיכות הסביבה, 

מטעמה יפעלו  ואחרים. החברה מתחייבת כי היא וכן כל גורם הפועל , מבצעי גריסה וניפוימודדים

גם ישמעו אתר בתיאום עם גורמים אלה, ימנעו מהפרעה לפעילותם וככל שיורה על כך מנהל ה

למען הסר ספק מובהר כי האחריות לבטיחות  .ויבצעו את השירותים בתיאום עמם להנחיותיהם

באתר הפרויקט, ובכלל זאת לשוהים באתר הפרויקט מטעם המזמין, תחול על החברה והיא תפעל 

ל הנדרש )לרבות באמצעות מתן הנחיות בטיחות ואכיפתן והעמדת ציוד מגן ככל שיידרש( על ככ

כל הפעילות באתר הפרויקט תתבצע באופן בטיחותי, אשר יבטיח מניעת פגיעה כלשהי בגוף מנת ש

 או ברכוש.

 מדי יום את הפרטים הבאים:  מנהל העבודה ינהל יומן עבודה, בו יתעד .2.9

 לני משנה שהועסקו באתר הפרויקט באותו יום;שמות העובדים ו/או קב (1)

הציוד המכני ו/או כלי הרכב ו/או כל ציוד אחר שהובא על ידי החברה לאתר הפרויקט באותו  (2)

 יום;

 התקדמות בביצוע העבודות באותו יום; (1)

 באותו יום;אתר הוראות שניתנו לחברה ו/או למנהל העבודה על ידי מנהל ה (4)

 ;אתרמנהל הח ו/או מפקהערות של מנהל העבודה ו/או  (5)

 רוע חריג שארע באתר הפרויקט ו/או בקשר עם ביצוע השירותים נשוא הסכם זה.יכל א (2)

לעיין בכל עת  םזכאי ויהיוהמפקח אתר יומן העבודה ייחתם מדי יום על ידי מנהל העבודה. מנהל ה

 .הםלרשום בו את הערותי םרשאי וביומן העבודה ו/או לקבל עותק ממנו וכן יהי

)פרט לשומרים מטעמה( בשבתות, חגים, אחרי ימנע מעבודה ושהיה באתר הפרויקט החברה ת .2.10

זאת, למעט מקרים בהם נתבקשו לשהות באתר . 19:00רדת החשיכה ובכל מקרה לאחר השעה 

 .אתרבמועדים אלה בהתאם להנחיות מנהל ה

, 1988-החברה תשמש כ"מבצע בניה" כמפורט בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"ח .2.11

יחולו עליה כל החובות והאחריות המוטלות על "מבצע בניה" בהתאם לדין, והיא מתחייבת למלא 

אחר הוראות כל דין ותקן בענין. בנוסף, מתחייב החברה למלא כל חובה המוטלת על "מחזיק" 

 , ובכלל זאת2011-בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול הבטיחות(, תשע"ג

ה ממונה על הבטיחות, תכין תכנית בטיחות ותפקח על יישומה, לרבות מול קבלנים ונותני תמנ

החברה מתחייבת לפעול  שירותים אחרים מטעם המזמין אשר ישהו מעת לעת באתר הפרויקט.

מחויבת  תהיה, היא לא ו/או היקפן כאמור גם במקרה בו בהתאם לאופי העבודות או חלק מהן

 ן.על פי דיכאמור לפעול 

על החברה לדאוג בהקדם האפשרי לתיקונה של כל תקלה ניהולית ו/או ארגונית ו/או טכנית  .2.12

השירותים נשוא הסכם זה, ובמיוחד תקלות העלולות לגרום לעיכובים ו/או הקשורה בביצוע 

לשינויים בלוח הזמנים בהתאם לתכנית העבודה )כהגדרתה להלן(, ובמקרה הצורך לדאוג לציוד 

 לופי שיאפשרו עמידה בלוח הזמנים. ו/או כח אדם ח

 

 ביצוע השירותים והעבודות באתר הפרויקט .7
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תנהל ותבצע את עבודות החפירה, העירום, פירוק ופינוי תשתיות וכל פעולה אחרת  החברה .7.1

, וזאת הקרקע המזוהמת ו/או החשודה כמזוהמת באתר הפרויקטשיקום שתידרש לשם 

ות וההיתרים הנדרשים וכן באמצעות כלי עבודה באמצעות כח אדם מיומן ובעל מלוא הרשיונ

וכלי רכב העומדים בדרישות הדין, בדרישות המכרז )נספח א'( והסכם זה וכאשר יש ביחס אליהם 

 . כל אישור, רישיון, היתר וביטוח נדרשים

, לפי שיקול או מי מטעמו שרותי שמירה לאתר הפרויקט יבוצעו ויסופקו על ידי המזמיןמובהר כי  .7.2

למען הסר ספק מובהר כי שרותי השמירה שיסופקו לאתר על ידי המזמין, ככל שהמזמין  דעתו.

יחליט שיש בהם צורך, יסופקו לצרכי המזמין בלבד ואין בכך כדי להטיל חובה כלשהי על המזמין 

 כלפי החברה ובכלל זאת חובה או אחריות ביחס לציוד של החברה שיימצא באתר הפרויקט. 

ימים טרם תחילת ביצוע השירותים והעבודות  10ה צו התחלת עבודה לפחות המזמין ימסור לחבר .7.1

נשוא הסכם זה, והחברה מתחייבת להתחיל לפעול בהתאם לצו התחלת העבודה ולא יאוחר 

 מהמועד הקבוע בו.

החברה מתחייבת כי ככל שבמהלך ביצוע השירותים נשוא הסכם זה היא תשאיר באתר הפרויקט  .7.4

כלי רכב ו/או כל חפץ אחר, תחול מלוא האחריות לשמירתם ו/או לתקינותם כלים ו/או ציוד ו/או 

החברה פוטרת בזאת עליה בלבד והיא תנקוט בעצמה ועל חשבונה באמצעים הנחוצים לשם כך. 

את המזמין מכל אחריות לציוד ו/או לרכוש שלה ו/או של מי מטעמה ומלוא האחריות להם 

 ולשמירתם מוטלת על החברה בלבד.

שטח שיוגדר על ידי המזמין באתר -פרטנית ביחס לכל תא שיקוםן ימסור לחברה תכנית המזמי .7.5

פירוט הפעולות  ,, וכן תכנית חפירה כללית לאתר הפרויקט הכוללת את יעדי הקצההפרויקט

ולוח זמנים לסיום הטיפול באתר ו/או בחלקים ממנו  הנוספות שיש לבצע בקרקע טרם הובלתה

 . "(תכנית הטיפול)להלן: "

)להלן:  ולוחות זמנים לביצוע תכנית הטיפול ולהשלמתהפרטנית החברה תכין תכנית עבודה  .7.2

, התואמת את תכנית שטח והן לאתר הפרויקט כולו-, הן ביחס לכל תא"(תכנית העבודה"

ימים  14תוך  ותעביר אותה לאישור המזמין השיקום ואת לוח הזמנים שנמסרו על ידי המזמין,

תכנית העבודה תכלול את כל הפרטים הנוגעים . נית הטיפול מידי המזמיןמיום שנמסרה לה תכ

שטח בו היא תתבצע, תכנית -בכלל זאת את שיפוע החפירה בכל תאו העבודות והשירותים, לביצוע

לפיתוח אתר החפירה )ככל שיידרש לצורך ביצוע החפירה(, תכנית להסדרת דרכי הגישה לאתרים 

פירות ו/או עירום מספר הכלים הנדרשים לצורך ביצוע החפירה ו/או למיקומים בהם תתבצענה ח

על ידי המזמין ו/או  , תכנית לכיסוי בורות )ככל שיידרשבכל מיקום בו היא מתוכננת להתבצע

ככל שיהיה וכן לוחות זמנים מפורטים הכוללים אבני דרך ופעולות לביצוע בכל שלב.  מכח כל דין(

תכלול התכנית גם התייחסות לפעולות שיבצעו צדדים  צורך בכך ובהתאם להנחיות המזמין,

שלישיים )כגון ניפוי וגריסה, שאיבת מים מבורות ו/או שאיבת מי תהום, דיגומים וכיוצא בזה 

תכנית העבודה תאושר ותיחתם על ידי מהנדס אזרחי מטעם החברה ככל שידרש על ידי המזמין(. 

קון תכנית העבודה ו/או לוחות הזמנים המזמין יהיה רשאי לדרוש את תיותימסר למזמין. 

תכנית העבודה או לוח הזמנים יהיו בלתי  –לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין  –במקרה בו 

 סבירים. 
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החברה מתחייבת כי תכנית העבודה שתוכן על ידה תתבסס ככל הניתן על שימוש בכלי חפירה  .7.7

בכמות המינימלית של כלים מסוגים במהלך ימי עבודה שלמים )ולא חלקיים( ועל שימוש לפחות 

שונים כפי שהוגדרו בתנאי הסף ככל שהדבר נדרש על מנת לספק את השירותים באופן 

  האופטימלי והמהיר ביותר.

במקרה בו למרות דרישת המזמין לתיקון תכנית העבודה ו/או לוח הזמנים החברה לא תבצע את  .7.8

בהתאם לתכנית העבודה ו/או לוח התיקון, או במקרה בו החברה לא תספק את השירותים 

מטעמו( ייחשב אתר הזמנים, וזאת מבלי שקיבלה על כך את הסכמת המזמין )באמצעות מנהל ה

הדבר להפרה יסודית של הסכם זה ויזכה את המזמין בזכות לסיים את ההתקשרות עם החברה 

 בגין הפרה יסודית.על פי דין לאלתר, מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד למזמין 

צפויים הקשורים באתר הפרויקט או בחלקו, דוגמת -רועים בלתייבמקרה בו בשל אילוצים ו/או א .7.9

גילוי עתיקות ו/או צורך בביצוע חפירות ארכאולוגיות ו/או פליטת גזי קרקע ו/או גילוי זיהומים 

שטח מסוים או לדחותן, תתקן החברה -שונים וכדומה, יהיה צורך לעצור את ביצוע העבודות בתא

גם את לוחות הזמנים, והכל באופן שיאפשר ביצוע  –ת תכנית העבודה, וככל שיהיה צורך בכך א

בפרק הזמן בהתאם לתכנית העבודה ולוחות הזמנים, וככל הניתן  אופטימלי של מתן השירותים

 הקצר ביותר האפשרי.

ל פעולה המזמין יודיע לחברה על הצורך בביצוע דיגומים ו/או חפירות בדיקה ו/או כבמידה ו .7.10

אחרת שעשויה לגרום לעצירת העבודות באתר הפרויקט ו/או בחלקו או שיש בו כדי להשפיע על 

תבצע החברה ביצוע עבודות בהתאם לתכנית העבודה, וזאת סמוך למועד בו נודע לו על כך, 

ותעביר אותם לאישורו של  התאמות בתכנית העבודה ובלוחות הזמנים ככל שהדבר יידרש

 .המזמין

לחברה כי יתכן שיהיה צורך לעצור את העבודות או חלקן בשל ביצוע דיגומים של הקרקע ידוע  .7.11

והחברה מתחייבת לפעול ו/או חפירות בדיקה ו/או מסיבות אחרות, שלא תהיינה צפויות מראש, 

היא  –מטעם המזמין ובמקרה בו יהיה צורך בעצירת העבודות אתר בהתאם להוראות מנהל ה

ת כך שככל הניתן ימשכו עבודות שיאפשרו ביצוע אופטימלי והשלמ תתקן את תכנית העבודה

ובהתאם ללוחות הזמנים שימסרו על ידי  אופן היעיל והמהיר ביותרביצוע תכנית העבודה ב

 . המזמין )כפי שיעודכנו מעת לעת בהתאם לצורך(

ת ו/או ידוע לחברה כי יתכן ובעקבות דיגומים שיבוצעו ו/או בשל דרישות של רשויות מוסמכו .7.12

מכל טעם אחר, יהיה צורך לבצע עבודות באתר הפרויקט ו/או בחלקו גם לאחר שהושלם ביצוע 

תכנית העבודה ביחס אליהם בהתאם לתכנית הטיפול שנמסרה על ידי המזמין. במקרה כזה 

החברה תכין נוספת ביחס לאתר הפרויקט ו/או חלקו, שיקום  ימסור המזמין לחברה תכנית

בשינויים  והוראות סעיף זה יחולו על תכנית העבודה המעודכנתועה תכנית עבודה לביצ

 המחויבים.

ידוע לחברה כי יתכן ובעקבות דיגומים שיבוצעו ו/או בשל דרישות של רשויות מוסמכות ו/או  .7.11

מכל טעם אחר, יהיה צורך לבצע עבודות בהיקף מצומצם יותר, או  בעלי אופי שונה מההיקף 

רה על ידי המזמין ו/או בתכנית העבודה שהוכנה על ידי החברה, בתכנית השיקום שנמסשנקבע 

שטח המצויים בו. במקרה כזה יעדכן המזמין -בין אם לאתר הפרוייקט כולו ובין אם ביחס לתאי

את תכנית השיקום והחברה תעדכן את תכנית העבודה, כך שיבוצעו עבודות כך שיושלם ביצועה 
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והוראות סעיף זה יחולו על תכנית העבודה המעודכנת של תכנית השיקום שנמסרה מטעם המזמין 

  בשינויים המחויבים.

החברה מצהירה כי ידוע לה שיתכן שיהיה צורך לעצור לתקופות שונות את ביצוע העבודות  .7.14

והיא מתחייבת בהתאם לשיקול דעתו של המזמין, באתר הפרויקט ו/או בחלקו, מסיבות שונות, 

ל כך. החברה מתחייבת להמשיך בביצוע העבודות מיד עם שלא לדרוש תמורה נוספת כלשהי בש

למען הסר ספק מובהר כי התמורה  הסרת המניעה לביצוע העבודות, בתוספת שבעה ימי עבודה.

שתשולם לחברה עבור שרותי הובלה וחפירה תהיה עבור שירותים שיבוצעו על ידי החברה בפועל 

רה עבור השירותים הנוספים תשולם על בהתאם להוראות הסכם זה ולמחירון הקבוע בו. התמו

בסיס חודשי בהתאם להוראות הסכם זה ולמחירון הקבוע בו, כל עוד המזמין לא הודיע לחברה 

על השלמת הפרויקט ו/או סיום העבודות באתר הפרויקט ו/או סיום ההתקשרות בין הצדדים על 

על שבועיים, יהיה  אך מוסכם כי במקרה בו תיעצרנה העבודות לתקופה העולה פי הסכם זה

המזמין יהיה רשאי להודיע לחברה כי ברצונו לעצור את ביצוע כלל העבודות באתר הפרויקט עד 

שתימסר על ידי המזמין ובמקרה כזה לא תשולם לחברה תמורה עבור על חידוש העבודות להודעה 

העבודות,  בו הודיע המזמין על עצירתבמקרה  .השירותים הנוספים בגין תקופת עצירת העבודות

ימים מיום שתימסר לה הודעה מצד המזמין על חידוש  7תשוב החברה לבצע את העבודות תוך 

 .ו/או בחלק ממנו העבודות באתר הפרויקט

המזמין יהיה רשאי להורות לחברה לעצור את ביצוע העבודות בחלק ו/או בחלקים מסוימים  .7.15

ן בחלק ו/או בחלקים מסוימים באתר הפרויקט, לבצע עבודות ו/או לחדשן ו/או לשוב ולבצע

 דעתו של המזמין. ל, הכל בהתאם לשיקובאתר הפרויקט

כל עוד לא הודיע המזמין לחברה על השלמת הפרויקט ו/או סיום העבודות באתר הפרויקט  .7.12

ו/או סיום ההתקשרות בין הצדדים, תמשיך החברה לספק למזמין שירותים בהתאם לצורך, 

 בו.כמפורט בהסכם זה ובהתאם לקבוע 

 1, הכולל אתרהחברה תעמיד על חשבונה מבנה יביל באתר הפרויקט, במיקום עליו יורה מנהל ה  .7.17

משרדים, מטבחון וחדר שירותים, אשר ישמשו את נציגי המזמין באתר. המבנה ומתקניו יחוברו 

( שיאפשר התחברות למקור , כבל חיבור לרשת)שקע לרשת תקשורתתשתיות למים, חשמל ו

, וכן יכלול המבנה מזגן וריהוט משרדי שיאפשר שימוש במשרדים באופן נטתקשורת ואינטר

ככל שהמזמין ידרוש זאת, תעמיד החברה מבנה יביל נוסף ותתחזק אותו ויחולו עליו  סביר.

 ההוראות המפורטות לעיל. 

החברה מצהירה כי היא בדקה את השטח ואת התנאים המצויים בו, לרבות מגבלותיו, והיא  .7.18

במקרה לא לא ניתן יהיה לבצע חיבור לרשת החשמל או המים היא תדאג לאספקתם  מתחייבת כי

  באופן אחר, לרבות באמצעות הצבת גנרטורים, מיכלי מים וכד'.

)הן  באתר הפרויקטוכלל הנמצאים לרשות העובדים בכמות מספקת החברה תעמיד שירותים  .7.19

לרבות בשעות הלילה( הם יישמרו ק אותם כך שבכל עת ), ותדאג לתחזעובדי החברה והן אחרים(

במצב נקי, תקין ומואר. החברה תעמיד לרשות השוהים באתר הפרויקט מים ראויים לשתיה, 

במיקומים נוחים ובטיחותיים, וכן תדאג לסידורי ישיבה ושהיה נוחים ומתאימים שיעמדו לרשות 

 .השוהים באתר הפרויקט
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ם וכל תשלום אחר הנוגע לשימוש השוטף החברה תישא בעלויות הצריכה השוטפת של חשמל, מי .7.20

באתר הפרויקט, בהתאם לחשבונות שיוצאו בגינו, ובמקרה בו לא תתבצע הצריכה מתוך רשת 

 בהתאם לעלות הצריכה בפועל. –המים או החשמל אלא באמצעות גנרטור או שימוש במיכלי מים 

קט מאזני גשר החברה תעמיד מבנה שוקל באתר הפרויקט וכן תעמיד ביציאה מאתר הפרוי .7.21

אלקטרוניים יבילים אשר ניתן לחברם למחשבי המזמין ו/או לקלוט מהם נתונים על ידי המזמין. 

, לכיולם, להימצאות החברה תדאג לתחזוקתם של מאזני הגשר האמורים ובכלל זאת לתקינותם

ולתקינות העברת הנתונים מהם אל מחשבי החברה במשך  אישור משרד התמ"ת לגבי תקינותם

תקופת ביצוע הפרויקט. החברה תשתף פעולה עם המזמין כך שתתאפשר קליטת נתונים כל 

 ממאזני הגשר האלקטרוניים אל מחשבי החברה באופן רציף ותקין. 

ידוע לחברה כי מערכות המיחשוב של המזמין המנהלות ומפקחות על תפעול הפרויקט הינן מסוג  .7.22

 גשר אל מערכות אלה, בחיבור מאובטח, תקיןוהחברה מתחייבת לדאוג לחיבור מאזני ה פריוריטי

ורציף במשך כל תקופת הפרויקט. במקרה בו יוחלפו מערכות המיחשוב של המזמין, בהתאם 

לשיקול דעתו הבלעדי, יודיע על כך המזמין לחברה ויאפשר לה להיערך לחיבור מאזני הגשר 

 ימים טרם החלפתן. 14למערכות החדשות לפחות 

ר יתפעל את מאזני הגשר באופן רציף, במשך כל שעות העבודה באתר החברה תעמיד שוקל אש .7.21

 הפרויקט.

במהלך שעות העבודה ומתן השירותים על ידי החברה, תעמיד החברה שוער בכניסה לאתר  .7.24

הפרוייקט, שיאשר את כניסתם של בני אדם ו/או ציוד מורשים, ימנע את כניסתם של בני אדם 

תר הפרויקט ובמקרה הצורך ידווח למנהל העבודה על בני ו/או ציוד שאינם מורשים להיכנס לא

אדם ו/או ציוד אשר מתבקש אישור להכנסתם לאתר הפרויקט. ככל שהדבר לא יפגע בתפעול 

מאזני הגשר ו/או בהנפקת תעודות משלוח ו/או בבקרת הכניסה לאתר הפרוייקט כנדרש בסעיף 

ר. המזמין ו/או מי מטעמו יעבירו זה, תהיה החברה רשאית למנות את השוקל מטעמה גם כשוע

רשימה של מורשים, לרבות ציוד מורשה, אשר יש לאפשר את כניסתם לאתר מעת לעת לחברה 

הפרויקט, ובנוסף תהיה החברה רשאית לאשר את כניסתם של גורמים מטעמה לאתר הפרוייקט 

ו קשורים בו. נחוצים לצורך ביצוע הפרוייקט א –בין בני אדם ובין ציוד  –ובלבד שהמורשים 

מנהל העבודה יהיה רשאי לאשר כניסתם של בני אדם ו/או ציוד מעת לעת, וזאת אף אם לא 

 אושרה כניסתם מראש.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם כי מנהל האתר מטעם המזמין יהיה רשאי להעביר  .7.25

הרשאים את פרטיהם של מורשים מטעם המזמין  ו/או לשוער שהוצב מטעמה לנציג החברה

להיכנס לאתר הפרויקט ו/או לחלקים ממנו והחברה תאפשר את כניסתם של מורשים כאמור. 

מנהל האתר ימסור הודעה הכוללת את שמות ופרטי המורשים לא יאוחר מחצי שעה טרם 

כניסתם, למעט במקרי חירום בהם הוא ימסור על כך הודעה מיד כאשר יוודע לו על הצורך 

 בכניסת המורשים. 

ה תגדר בעצמה ועל חשבונה את אתר הפרויקט, וככל שהדבר יידרש בהתאם לדין ו/או החבר .7.22

כפי שתהיינה  שטח בתוך אתר הפרויקט, והכל בהתאם לדרישות הדין-תגדר תאי –להיתר הבניה 

החברה תדאג לשילוט אתר הפרוייקט בהתאם לדין ולהוראות הסכם זה, ובכלל זאת . מעת לעת

טי אזהרה בדבר עבודות הבניה המבוצעות באתר הפרויקט, הסכנה ככל שהדבר יידרש תתלה של
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כל  םותדאג לתקינותוהשלטים החברה תתחזק את הגדרות להימצאות חומרים מסוכנים וכד'. 

עוד היא פועלת באתר הפרויקט. מוסכם כי עם תום ביצוע העבודות על ידי החברה יהיה המזמין 

, ולחילופין םחלקהגדרות שהוצבו או את את  השלטים ו/אוזכאי לדרוש מהחברה להותיר את 

ו/או את השלטים או את חלקם יוכל המזמין לדרוש מהחברה לפרק את הגדרות או את חלקן 

, והכל ללא תמורה נוספת על הקבוע במפורש מיד עם קבלת דרישת המזמין םוהחברה תפרק אות

 בהסכם זה.

אישור, לרבות היתר בניה ככל שידרש, למען הסר ספק מובהר כי האחריות לקבלת כל היתר ו/או  .7.27

לצורך הצבת מבנים היבילים, מבנה שוקל, מבנה לשוער, מאזני הגשר, גדרות, שלטים וכל מבנה 

ו/או ציוד הדרושים לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם זה תחול על החברה בלבד, ועל חשבונה. 

ם נדרשים כאמור, ובלבד המזמין ישתף פעולה עם החברה ככל שידרש על מנת להוציא היתרי

שלא יהיה בכך להטיל עליו אחריות או חבות שאינן מוטלות עליו במפורש בהתאם להוראות 

 הסכם זה.

בכל תקלה, שינוי, שיבוש ובכל ענין אחר שיש בו כדי להשפיע על אתר החברה תעדכן את מנהל ה .7.28

ו/או על כל של העבודות ו/או על אופן ו/או קצב ביצוען ביצוע העבודות נשוא הסכם זה או חלקן 

ענין שעשוי להשפיע על אתר הפרויקט ו/או על ההתנהלות בו )לרבות על פעילותם של גורמים 

 אחרים מטעם המזמין ו/או צדדי ג' אחרים(, ותפעל בהתאם להנחיותיו ככל שיינתנו.

 

 הובלהחפירה והשירותי הביצוע  .8

ומסוגים מתאימים ות מספיקה בכמכלי רכב כלי חפירה ומתחייבת להעמיד ולתפעל החברה  .8.1

העבודה שתוכן על ידה ותאושר על ידי הובלת הקרקע בהתאם לתכנית החפירה ולצורך ביצוע 

 . המזמין

בכמות מספיקה לצורך כלי רכב כלי חפירה ו/או מוסכם כי במקרה בו לא יהיו ברשות החברה  .8.2

ה מטעמה לצורך תהיה רשאית להיעזר בשרותיהם של קבלני משנביצוע שירותים אלה, היא 

ביצוע שירותי ההובלה ו/או החפירה ובלבד שבכל מקרה החברה תהיה נכונה להעמיד לרשות 

המזמין לפחות את כלי החפירה ו/או ההובלה המפורטים בתנאי הסף של המכרז. מובהר כי 

אספקת שירותים ו/או ביצוע עבודות באמצעות קבלן משנה מטעם החברה מותנית בקבלת אישור 

החברה מתחייבת למסור למזמין כל  מראש ובכתב ובכלל זאת לזהות קבלן המשנה.המזמין 

 מסמך ו/או מידע שיידרש על ידו בנוגע לקבלן המשנה, 

למען הסר ספק מובהר כי אין בשימוש החברה בקבלן משנה לצורך אספקת שירות או ביצוע  .8.1

ת כלשהי המוטלת עבודה כלשהי מהעבודות המנויות בהסכם זה כדי לפטור את החברה מחוב

עליה, והחברה תהיה האחראית הבלעדית לכל עניין שהאחריות לו מוטלת עליה בהתאם להסכם 

 זה ו/או בהתאם לדין )לפי המחמיר מביניהם(.

ה' בין השעות -בימים א'דה, ובמהלך משמרת הבוקר של העב ההובלה יסופקוהחפירה ושירותי  .8.4

גם בימי ת העבודה שתאושר על ידי המזמין הדבר יידרש בהתאם לתכניוככל ש ,07:00-12:00

יפורט י הנסיעה מהאתר ואליו, אתוו"(. משמרת ראשונה)להלן: " 07:00-11:00שישי בין השעות 

במקרה הצורך, ככל שהדבר יידרש בהתאם לתכנית ע"י המזמין.  בתוכנית העבודה ויאושר מראש
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גם במהלך ק את השירותים תהיה החברה רשאית לספ ,המזמיןהעבודה, ובכפוף לאישורו של 

, בכל 21:00-07:00 -ובין השעות שלישית כן במשמרת ו, 12:00-21:00בין השעות  משמרת שניה

מובהר כי האחריות לתאורה ו/או לכל אמצעי ו/או ציוד  למעט ימי חג ושבתון.ימות השנה 

תקין הנדרשים על מנת לאפשר את ביצוע העבודות באתר הפרויקט באופן יעיל, בטיחותי ו

במשמרת ראשונה ו/או בכל משמרת נוספת מוטלת על החברה, אשר תדאג לתאורה ולכל אמצעי 

 נדרש כאמור בעצמה ועל חשבונה.

ישולם להובלות בתוך אתר הפרויקט כלי רכב בוכן בגין שימוש מובהר כי בגין שרותי החפירה  .8.5

ע שתיחפר על ידי כלי תעריף יומי עבור כל כלי שיעבוד באתר הפרויקט, ללא קשר לכמות הקרק

, ובלבד שהחברה לא השתמשה במספר כלים העולה על הכמות או תובל בתוך האתר החפירה

הסבירה הנדרשת לצורך ביצוע שירותי החפירה בהתאם לתכנית העבודה שתאושר על ידי המזמין 

 .אתרובהתאם להנחיות מנהל ה

ירה המתאימים ואת כח האדם החברה תעמיד במועד הנדרש לביצוע שרותי החפירה את כלי החפ .8.2

המיומן הנחוץ להפעלתם, אשר יעמדו בכל עת בדרישות החוק, התקנות והנחיות הבטיחות 

על כל אתר ותודיע למנהל העבודה הרלוונטיות. החברה תחפור את הקרקע בהתאם לתכנית ה

ה. ועל כל ארוע חריג שיתרחש או יתגלה אגב החפירעבודה צפוי שידרש בתכנית ה-שינוי בלתי

 , תיחפר הקרקע ותיערם במערומים בהתאם לסוגיהאתרלמעט במקרה בו יורה אחרת מנהל ה

כלי , בתוך אתר הפרויקט, ולאחר מכן תועמס על גבי )בהתאם לסיווגים עליהם יורה המזמין(

הפרויקט. החברה תדאג לכיסוי מערומי באתר שתעמיד החברה ותובל לאתרי טיפול ו/או הרכב 

, ותדאג לספק את אמצעי הכיסוי אתרדין, להנחיות ולהוראות מנהל ההקרקע בהתאם לכל 

 הנדרשים.

תקים קירות תמך, , תכשיר החברה דרכי גישה, וללא כל תמורה נוספת ככל שיהיה בכך צורך .8.7

תבצע חיזוקים ו/או הרחבות, תסלק תשתיות ומתקנים שאינם בשימוש עוד ותבצע כל פעולה 

עבודה ולתכנית הלבצע את הנדרש בהתאם לתכנית שתידרש על מנת לחפור את הקרקע ו

באופן בטיחותי ויעיל, תוך שמירה על כך שככל הניתן קרקע מזוהמת או החשודה הבטיחות, 

כמזוהמת לא תתערבב עם קרקע נקיה ולא תתפזר באופן כלשהו )לרבות באמצעות רוח, מים, 

שאלה קיימות באתר הפרויקט. הזזה על ידי כלים ובכל דרך אחרת( ותוך שמירה על תשתיות ככל 

למען הסר ספק מובהר כי יתכן והגישה לאתר הפרויקט ו/או בתוך האתר תדרוש נסיעה בדרכים 

לא סלולות ו/או לא כבושות ובאחריות החברה לנקוט בעצמה ועל חשבונה בכל אמצעי שיידרש, 

 לרבות הכשרת ו/או הסדרת דרכי גישה לצורך ביצוע השירותים נשוא הסכם זה.

את ציוד ההובלה המתאים אשר יעמוד בכל עת ובלה ההחברה תעמיד במועד הנדרש לביצוע ה .8.8

באופן רציף,  תעשהקרקע בדרישות החוק, התקנות והנחיות הבטיחות הרלוונטיות. הובלת ה

 יהקרקע שתובל על ידי החברה תיפרק ותיקלט באתרככל הניתן הטיפול, כך ש יישירות לאתר

החברה תעמיד כמות  הרכב שהוביל את הקרקע.כלי סתיימה העמסת הטיפול באותו היום בו ה

מספיקה של כלי רכב וציוד הובלה כך שניתן יהיה להוביל במועד ההובלה את כל כמות הקרקע 

 ., לסוגיה השוניםהעבודהתכנית שצוינה ב

הבאת הקרקע מאתר הפרויקט לאתרי הטיפול, תבוצע בהתאם להוראות הסכם זה ונספחיו  .8.9

 הנחיות המזמין, כפי שיעודכנו מעת לעת.ובהתאם ל
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בצע הובלות קרקע בתוך אתר יאשר כלי רכב החברה תספק בנוסף על הובלת קרקע לאתרי טיפול,  .8.10

 ., ככל שיידרשאתרלהנחיות מנהל הלתכנית העבודה ו/או החפירה, בהתאם 

דין, בהתאם לדרישות כל יועמסו החברה מתחייבת כי כלי הרכב באמצעותם מתבצעת ההובלה  .8.11

באופן זהיר ותוך הקפדה מירבית על הבטיחות ועל מניעת שפיכה או פיזור של קרקע לפני פריקת 

כלי הרכב באמצעותם מתבצעת ההובלה בכמות יועמסו כלי הרכב באתר הטיפול. בכל מקרה לא 

 קרקע העולה על המותר על פי דין, או בכמות ו/או באופן העלולים לגרום לסיכון לגוף או לרכוש.

מקרה בו יתגלו באתר הפרויקט חומרים המוגדרים כ"חומרים מסוכנים", החברה תבצע את ב .8.12

תעמיס ולתכנית הבטיחות שתוכן על ידי החברה, וכן אתר חפירתם בהתאם להנחיות מנהל ה

 בעלי היתרים הנדרשים להובלת חומרים מסוכנים על מנת מתאימיםאותם על גבי כלי רכב 

 תאם להנחיות המזמין.לאתר טיפול בה שיובילו אותם

המספקים את שירותי ההובלה ישקלו בכניסתם ובצאתם מאתר הפרויקט, ומשקל כלי הרכב  .8.11

 רכב בצאתו מאתר הפרויקט.כלי היצוין בתעודת המשלוח שתונפק להמועמסת הקרקע 

ובין השאר יפורטו בה משקל , שוקל מטעם החברההנפקת תעודות המשלוח תתבצע על ידי  .8.14

י החברה( וטיבה, ואתר הטיפול אליו על יד ושיוצבמאזני הגשר התאם לנתוני בהקרקע המובלת )

 .אתרבהתאם לתכנית העבודה ו/או להנחיות מנהל היש להוביל את הקרקע, 

אתר יות בהתאם להנחהקרקע רוק המוביל את , יפבאתר הטיפול עם הגעתו של המוביל ליעדו .8.15

 כלי הרכב. וכל רשות אחרת התחבורה ובהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה ומשרדהטיפול 

ככל שקיימת  המספקים את שירותי ההובלה ותכולתם ישקלו בכניסתם וביציאתם מאתר הטיפול

 .אפשרות לכך

 ומאתר הפרויקט ובין תכולת כלי הרכב כפי שנרשמה ביציאתובמקרה של אי התאמה בין תכולת  .8.12

ממשקל הקרקע, ישלם  1%על , והסטיה תהיה בשיעור שאינו עולה לאתר הטיפול ובכניסת

מאתר כלי הרכב בעת יציאת  ההמזמין עבור שירותי ההובלה בהתאם למשקל הקרקע כפי שנשקל

ממשקל הקרקע )בין אם עליה במשקל ובין אם  1%הפרויקט. במקרה של סטיה בשיעור העולה על 

לא  אך בכל מקרה ירידה במשקל( ישלם המזמין תמורה בהתאם למשקל הנמוך בין השקילות

, וזאת מבלי לגרוע תשולם תמורה עבור משקל עודף העולה על הכמות המותרת להובלה על פי דין

מכל סעד אחר העומד לו על פי דין ו/או על פי הסכם זה. מובהר כי ככל שתימצא סטיה העולה על 

ייחשב הדבר להפרה של הסכם זה, והמזמין או מהמשקל המותר על פי דין, ממשקל הקרקע,  1%

 רשאי לנקוט בסנקציות בגין ההפרה, לרבות ביטול הסכם זה בשל הפרתו.  יהיה

. במשך ביצוע שירותי ההובלה, לרבות החברה ובאחריותתבוצע על ידי קרקע העמסת ופריקת ה .8.17

בצורה הולמת  תהמובלקרקע שמור את המטעמה יהמוביל ת החברה שהעמסה ופריקה, מתחייב

מצוי בה )ככל שמצוי( כפי שיימסר על ידי המזמין, בהתחשב בטיב הקרקע ובזיהום הומתאימה 

מנע כל פגיעה ו/או נזק לרכוש ו/או לצד שלישי. המוביל ידאג לעגינתם, יציבותם ישבאופן 

ובמקרה הצורך אף לאמצעי מיגון הנדרשים  המוביליםכלי הרכב ובטיחותם של המטענים על גבי 

צעי המיגון והבטיחות הנדרשים הן החברה תדאג לצייד את המוביל באמ. בשל תכולת הקרקע

, בהתאם לאמור בכל דין ובהתאם להנחיות מנהל המטעןבהתאם לתכולת  המטעןעבורו והן עבור 

 .ו/או מפקח מטעמואתר ה
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תום תקופת עד  טעם החברה יהיה זמין טלפונית בכל שעה שמנהל העבודה מ החברה מתחייבת .8.18

זמין כאמור לעיל, תעמיד החברה נציג במקרה בו ייבצר ממנהל העבודה להיות . ההתקשרות

 מטעמה אשר יהיה בקי וזמין למתן מענה בכל ענין הנוגע למתן השירותים נשוא הסכם זה.

דעתו רשאי לפי שיקול המזמין מוסכם ומובהר שהסכם זה איננו על בסיס אקסקלוסיבי, וכי  .8.19

הסכם זה או  ם נשואשירותיה לצורך קבלתו/או נוספים הבלעדי להתקשר עם ספקים אחרים 

 , או לצורך אספקת חלק משירות מסוים במקביל לאספקת חלק אחר שלו על ידי החברהחלקם

החברה מצהירה כי ידוע לה שהמזמין . לכךמוותרת על כל טענה מכל מין וסוג בקשר החברה ו

, ולא השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם עשוי להתקשר עם ספקים נוספים לצורך ביצוע

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה עשויה  טענות ו/או דרישות לחברה בשל כך. תהיינה לו

לשכור שירותי חפירה ו/או הובלה ו/או טיפול בתשתיות ו/או בשרידי מבנים המצויים בקרקע 

מגורם אחר שאינו החברה וגם ביחס לכך לא תהיה לחברה כל תביעה ו/או טענה והיא תשתף 

של  , על מנת לאפשר ביצוע יעילאתרות צדדי ג', ככל שיורה לה מנהל הפעולה עם כל גורם, לרב

בהתאם לשיקול  הפרויקטו/או כל פעולה אחרת המתבצעת באתר קט ו/או כל חלק ממנו הפרוי

 . דעתו הבלעדי של המזמין

תגיע ותיפרק על ידי החברה  ההובלתעל כלי רכב לשם  שתועמסכי כל קרקע החברה מתחייבת  .8.20

אתר הטיפול, בהקדם האפשרי לאחר סיום העמסת כלי הרכב. מבלי לגרוע מהאמור באותו היום ב

, המועמס בקרקעלעיל, מובהר כי במקרה בו בשל תקלה כלשהי תידרש חניית לילה לכלי רכב 

הרכב באופן בטיחותי ולכל אמצעי המיגון כלי תדאג החברה על חשבונה ועל אחריותה לחניית 

 עליו. מועמסתהנדרשים עבורו בהתאם לקרקע ה

 באתר הפרויקט, במקרה בו תבוצענה עבודות חפירה ו/או הובלה ברציפות במשך מספר ימים .8.21

מטעם המזמין להותיר את ציוד החפירה ו/או ההובלה אתר תהיה החברה רשאית לבקש ממנהל ה

יאשר אתר באתר הפרויקט בשעות הלילה ו/או בשעות שאינן שעות עבודה. במקרה בו מנהל ה

בכפוף לכך שהחברה תדאג לשירותי שמירה לרכביה ו/או וף לאישורו המפורש, ובנוסף זאת ובכפ

ותתאם את הותרת הציוד ושמירתו מול  לכלי החפירה ו/או לכל ציוד שיוותר באתר הפרויקט

, תעמיד החברה את ציוד החפירה ו/או ההובלה בשעות שאינן המזמין וחברת השמירה מטעמו

ובכל מקרה באופן בטיחותי )לרבות כל  האתר עליו יורה מנהל שעות העבודה במיקום ובאופן

אמצעי המיגון(, שלא יפריע לפעילות באתר ולא יגרום לסיכון לגוף או לרכוש. מובהר כי האחריות 

שיישאר באתר הפרויקט תהיה מוטלת אך ורק על החברה ולא  מכל סוג שהוא ציודכל המלאה ל

תביעות בשל כך, ובכלל זאת החברה מצהירה כי ידוע לה  תהיינה לה כל טענות ו/או דרישות ו/או

שהמזמין אינו מתחייב להעמיד שירותי שמירה באתר החפירה ואף אם ישכור שירותי שמירה לא 

יהיה בכך כדי להטיל עליו חובות כלשהן כלפי החברה ו/או מי מטעמה. מבלי לגרוע מכלליות 

לא  1927-" והוראות חוק השומרים תשכ"זהאמור לעיל, בשום מקרה לא ייחשב המזמין כ"שומר

יחולו על הצדדים, ככל שיש בהם להטיל על המזמין אחריות שאינה מוטלת עליו במפורש על פי 

 הסכם זה. 

 

 זמניםהלוחות עמידה בתכנית העבודה וב .9
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תבצע את העבודות בהתאם לתכנית העבודה וללוחות הזמנים שיוכנו על ידה ויאושרו על  החברה .9.1

כל שינוי בלוח הזמנים ו/או בכל חלק ממנו טעון אישור מראש ובכתב של המזמין . ידי המזמין

 לוח)לוח הזמנים, וכל חלק ממנו, כפי שיעודכנו מעת לעת באישור המזמין יכונו להלן: "

כל סטיה מתכנית העבודה ו/או מלוח זמנים שלא תאושר מראש ובכתב על ידי המזמין "(. הזמנים

 הסכם זה. שליסודית תיחשב להפרה 

מוסכם כי בכל מקרה בו יגרם עיכוב בביצוע העבודות כך שהחברה לא תעמוד בלוח הזמנים ו/או  .9.2

, למעט ימי עבודה, יחשב להפרה יסודית של הסכם זה 1באיחור העולה על בכל חלק ממנו, 

  .במקרה בו העיכוב ייגרם בעקבות הנחיות ו/או דרישות המזמין ו/או מי מטעמו

על עצירת ו/או צמצום היקף העבודות באתר הפרויקט ו/או בחלק אי להורות המזמין יהיה רש .9.1

לבצע עבודות בחלק אחר של אתר הפרויקט או להפסיק  יהיה רשאי להורות לחברה, וכן ממנו

חלק מהעבודות ולהמשיך בחלקן, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. במקרה כזה, יעודכנו לוחות 

 או באופן ו/או במועדי ביצוע העבודות הרלוונטיים.הזמנים בהתאם לשינויים בהיקף ו/

יהיה , כולו הפרויקט באתר העבודות ביצוע הפסקת על המזמין יורה בו במקרה כי מוסכם  .9.4

באתר הפרויקט עד לחידוש החפירה המזמין רשאי להודיע לחברה כי עליה להשאיר את כלי 

כל אחד עבור עבודת התמורה מ 50%העבודות ובמקרה כזה ישולמו לחברה "דמי בטלה" בגובה 

בעבודה במשמרת ראשונה בלבד. לחילופין יהיה המזמין רשאי להורות לחברה  חפירהמכלי ה

מאתר החפירה להתפנות מאתר הפרויקט עד חידוש העבודות ובמקרה כזה תפנה החברה את כלי 

לפחות  במועד שייקבע על ידי המזמין ובלבד שמועד זה יחולהפרויקט והיא תשיב אותם לאתר 

הודעה מטעם המזמין על חידוש העבודות באתר הפרויקט. במקרה מסירת שבעה ימים לאחר 

החפירה שפונו מאתר כלי אחד מבלבד בגין כל ₪  2,500כזה, ישלם המזמין לחברה סך של 

הפרויקט ושהושבו אליו לאחר מכן. למען הסר ספק מובהר כי לא תשולם תמורה כלשהי בגין כלי 

אתר הפרויקט אך לא הושב אליו, או בגין כלי חפירה שלא נמצא באתר הפרויקט חפירה שפונה מ

קט לאחר חידוש העבודות. עוד טרם מסירת ההודעה על הפסקת העבודות ושהובא לאתר הפרוי

מובהר כי תשלום כאמור לא ישולם בגין הוצאת כלי חפירה מאתר הפרויקט או הבאת כלי חפירה 

לאתר הפרויקט שלא יתרחשו במסגרת חידוש עבודות לאחר הפסקתן בהוראת המזמין. במקרה 

רטות לעיל של הפסקת עבודות באתר הפרויקט, יהיה המזמין רשאי לבחור באחת החלופות המפו

 לפי שיקול דעתו הבלעדי והחברה מוותרת על כל טענה בקשר לכך. 

)מבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות תאונה, החברה מתחייבת כי בכל מקרה בו מכל סיבה שהיא  .9.5

תימנע ו/או תושבת ו/או תוגבל פעילותו של כלי ו/או שביתה(  ,שבר, ליקוי מכני ו/או טכני, מחלה

היא מכל סיבה שהיא, , או חלקן נשוא הסכם זהביצוע העבודות רשים לצורך ציוד ו/או אדם הנד

כלי ו/או ציוד תסיר את המניעה ו/או ההגבלה באופן מיידי, וככל שהדבר אינו אפשרי היא תעמיד 

ברציפות ככל הניתן, והכל על אחריותה ועל עבודות תבוצענה ו/או אדם חלופיים על מנת שה

ר ספק מובהר כי היווצרותה של מניעה ו/או השבתה ו/או הגבלה חשבונה של החברה. למען הס

 כאמור לא יהוו עילה לשינוי ו/או לסטיה מלוחות הזמנים כפי שאושרו על ידי המזמין.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר כי תאונה, שבר, ליקוי מכני ו/או טכני, מחלה, שביתה  .9.2

מחסור בכח אדם מלחמה ו/או מבצע צבאי, יו"ש, ו/או השבתה ו/או עיצומים, סגר על שטחי א

וכל ארוע ו/או גורם שהחברה פגעי מזג אוויר ו/או מזג אוויר קיצוני במשק ו/או בתחום הבניה, 
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חזתה, או היה ביכולתה לחזותו, בעת חתימת הסכם זה, לא ייחשבו כעילה לעיכוב ו/או סטיה 

 ה. אינם מצויים בשליטת החברשמלוחות הזמנים, וזאת אף 

מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה העומדים למזמין בהתאם להוראות הסכם זה ו/או הדין, מוסכם  .9.7

ו/או  כי החברה לא תהיה זכאית לתמורה כלשהי בגין עבודות שתבוצענה בחריגה מלוח הזמנים

מכל חלק ממנו. במקרה בו סטתה החברה מחלק מסוים מלוח הזמנים לא יהווה הדבר אישור 

וזאת אף  ו/או מכל חלק אחר של לוח הזמנים, שינוי או סטיה מלוח הזמנים כולוו/או הסכמה ל

אם המזמין לא ביטל הסכם זה כתוצאה מהפרתו, ובכל מקרה לא תהא החברה זכאית לתמורה 

 .כלשהי עבור עבודות שבוצעו בחריגה כלשהי מלוח הזמנים

 התמורה .10

על פי מחירון חושב תתר הפרויקט אשער ל מחוץ ק"מ 50של עד התמורה עבור שירותי ההובלה  .10.1

מחוץ לשער הקילומטרים הראשונים  50-, והתמורה עבור כל קילומטר מעבר ל"ג"כנספח המצ"ב 

רמת הזיהום בה( במספר  בחלוקה לפי)בהתאם למכפלת משקל הקרקע תחושב אתר הפרויקט 

ק לא תשולם למען הסר ספ .להסכם זה "ג"כנספח המצ"ב מחירון על פי , הקילומטרים שהּובלה

תמורה נוספת כלשהי בגין נסיעות בתוך אתר הפרויקט ו/או עד אתר הפרוייקט עבור כלי רכב 

 המובילים קרקע מחוץ לאתר הפרויקט.

למכפלת ימי  בהתאםאתר הפרויקט, תשולם  בתוךהובלה של קרקע ההתמורה עבור שירותי  .10.2

  .כנספח "ג"המצ"ב  במחירון המצוין במחירהרכב  כליהעבודה של 

לא תשולם תמורה ו/או  בנספח "ג'"מלבד התמורה המפורטת למען הסר ספק מובהר כי  .10.1

תשלום נוסף כלשהו בגין שירותי ההובלה, ובכלל זאת לא ישולמו תשלומים כלשהם בגין חניה, 

 אמצעי מיגון מיוחדים ו/או כל תוספת אחרת.

י החפירה שפעלו כלהתעריף עבור התמורה עבור שירותי החפירה תחושב בהתאם למכפלת  .10.4

, ובכפוף נספח ד'באתר הפרויקט במספר ימי העבודה, בהתאם לתעריף הנקוב במחירון המצ"ב כ

 .לעיל 9.4 לאמור בסעיף 

 עבור הובלות באתר הפרויקט בלבד ועבור עבודת כלי צמ"ה, כמפורט המפורטים המחירים .10.5

 וההיטלים המסים כל את וכוללים בודה במשמרת ראשונהעבור ע ח"בש נקובים ד'-ו נספח ג'ב

 במשמרת אתר הפרויקט בתוךוהובלות  חפירהאספקת שירותי  עבור .החלים ואינם כוללים מע"מ

. במקרה של עבודה 1.1מוכפלים פי  ד'-ו 'ג בנספח המפורטים המחירים ישולמוו/או שלישית  שניה

יחסית בהתאם לשעות העבודה שבוצעו  בחלק ממשמרת שניה ו/או שלישית, תשולם תמורה

למען הסר ספק מובהר כי בגין עבודות אחרות,  .בפועל )מתוך שעות העבודה של משמרת שלמה(

לרבות עבור הובלות מחוץ לאתר הפרויקט ושירותי קבלן ראשי ו/או כל עבודה אחרת, תשולם אך 

אם היא מפורטת , למעט ורק התמורה המפורטת בהסכם זה ובנספחיו ללא תוספת כלשהי

 .במפורש בהסכם זה

הקרקע ו/או  משקל את נתוניתעביר החברה לאישור המזמין  מוסכם כי בסוף כל חודש קלנדרי .10.2

, לעיל 8.16  - 8.13 בהתאם לאמור בסעיפים החומרים המסוכנים שהובלו והמרחק אליהם הובלו 

את פירוט כלי הרכב ו/או העבודה ומספר ימי העבודה בהם עבדו )בכל הנוגע לכלי רכב ו/או וכן 
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החברה , לאחר בדיקת ואישור המזמין את נכונות הנתוניםועבודה שהתשלום עבורם הינו יומי(, 

  באותו חודש. על ידההשירותים שניתנו תנפיק ותמסור למזמין חשבון בגין 

, לרבות ניהול ביחס לאתר הפרויקט כולו המפורטים בהסכם זה התמורה בגין יתרת השירותים .10.7

, תפעול והצבת משקל, והשילוט , הצבת הגדרותושרותי "קבלן ראשי" העבודה באתר הפרויקט

, פיתוח , השגת היתרים ורשיונות, כח אדם הנדרש לצורך ביצוע השירותיםיביל המבנהצבת 

וכל פעולה אחרת  , כיסוי מערומיםשירותיםלצורך ביצוע ההאתר וסביבתו והסדרת דרכי גישה 

תהיה בהתאם למחיר "( השירותים הנוספים)להלן: "הכרוכה בביצוע השירותים נשוא הסכם זה 

 .והיא תשולם החל מהמועד בו יחלו עבודות באתר הפרויקט להסכם זה נספח ה'המפורט ב

ית בהתאם לחלק במקרה של ביצוע שירותים נוספים במהלך חלק מחודש, תשולם תמורה יחס

למען הסר ספק מובהר כי לא תשולם תמורה כלשהי עבור עבודות  מהחודש בו סופקו השירותים.

ו/או שירותים שיבוצעו טרם תחילת ביצוע עבודות בפועל בשטח אתר הפרויקט, ובכלל זאת לא 

תשולם תמורה עבור הכנת היתרי בניה כל עוד לא הוחל בביצוע עבודות בשטח אתר הפרויקט 

כמו כן, לא תשולם תמורה בגין השירותים הנוספים בגין תקופות במהלכן הופסקו  צמו.ע

 .העבודות באתר הפרויקט

ככל שיבקש המזמין להציב ולתפעל מבנה יביל נוסף )שני(, תשולם תמורתו התמורה המפורטת  .10.8

 .נספח ה'ב

אחד )לרבות כל חלק ממנה ו/או התמורה בגין כל  למען הסר ספק מובהר כי התמורה .10.9

הינה סופית ומוחלטת והחברה לא תהיה זכאית  "(התמורהלהלן: "מהרכיבים כמפורט לעיל, 

לתשלומים נוספים ו/או אחרים כלשהם. בכלל זאת לא תהא החברה זכאית להחזרים ו/או 

לתשלומים עבור עלויות הביטוח בגין הביטוחים אותם היא מחויבת לקיים )הן פוליסות שיירכשו 

(, אגרות נספח ו'ן עבור השתתפותה בתשלומים עבור פוליסת המזמין כמפורט בעל ידי החברה וה

ו/או תשלומים בקשר להיתרי בניה ו/או כל הוצאה ו/או תשלום אחר שיידרש לצורך ביצוע 

 השירותים נשוא הסכם זה.

התמורה תשולם כנגד . הגשת החשבון לאחר יום 95של שוטף +בתנאי תשלום  התמורה תשולם .10.10

ישולם על ידי המזמין ובלבד שהחברה הינה יתווסף לתמורה ומס ערך מוסף  .כדין מס חשבונית

המזמין ינכה מסך התמורה מס במקור כדין . 1972-סק מורשה ע"פ חוק מס ערך מוסף, תשל"ווע

אלא אם המציא לו הספק בתחילת ההתקשרות וכן בתחילת כל שנה קלנדרית במהלך 

   אישור על ניהול ספרים.ההתקשרות אישור על ניכוי מס במקור ו

מוסכם כי התמורה המפורטת בפרק זה תהווה התמורה השלמה והסופית עבור ביצוע  .10.11

, כשהיא כוללת את כל המיסים, ההיטלים וכל תשלום על ידי החברהו/או העבודות השירותים 

 מעביד בין הצדדים. -וכי התמורה נקבעה בשים לב לכך שלא יחולו יחסי עובד אחר הכרוך בהם,

מובהר כי המזמין משמש כחברה מנהלת של הפרויקט במסגרת תפקידו כ"זרוע ביצוע" ומשכך  .10.12

אותו עליו לשלם בהתאם להוראות סעיף זה אמור להתקבל ם והעבודות שרותיההתשלום עבור 

ם שירותיהאצלו מהמשרד להגנת הסביבה. לפיכך, במקרה בו תתעכב העברת התמורה עבור 

משרד להגנת הסביבה לידי המזמין, ידחה מועד התשלום לידי מהוהעבודות נשוא הסכם זה 

ימי עבודה מהמועד בו תתקבל אצלו התמורה  5החברה, והמזמין ישלם את התמורה תוך 

 .ולחברה לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה בגין כך מהמשרד להגנת הסביבה
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צה לצורך תשלום החברה מצהירה כי ידוע לה שתקציב הפרויקט, ובכלל זאת התקציב המוק .10.11

התמורה בהתאם להוראות הסכם זה הינו קבוע מראש וטעון את אישורם של גורמים נוספים 

מלבד המזמין עצמו. לפיכך, מתחייבת החברה שלא לדרוש תשלום נוסף כלשהו על המפורט 

בהסכם זה, אלא אם הוסכם אחרת מראש ובכתב בין הצדדים והחברה מוותרת בזאת על תשלום 

רות ו/או עבודה שהתמורה עבורם אינם מוסדרת במפורש בהסכם זה ו/או שלא נתקבל בגין כל שי

 לגביהם אישור המזמין מראש ובכתב.

 הפרת הוראה מהוראות סעיף זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם.  .10.14

 

 תקופת ההסכם .11

מסירת החל מחתימת הצדדים על הסכם זה ועד  הסכם זה תהאפי ההתקשרות לתקופת  .11.1

ו/או על שחרור החברה ממתן  באתר הפרויקטזמין על תום עבודות השיקום הודעה מטעם המ

. למען הסר ספק מוסכם כי תמורה עבור "(התקשרותה תקופת)להלן: "שירותים באתר הפרויקט 

השירותים הנוספים תשולם אך ורק החל מהמועד בו תיכנס החברה לפעול באתר הפרויקט 

 בהתאם לצו התחלת העבודה שיימסר לה.

וא הסכם זה גם באתר נוסף מין יהיה רשאי להזמין את ביצוע השירותים ו/או העבודות נשהמז .11.2

ימים מראש,  20בצע פרויקט שיקום קרקע, ובמקרה כזה הוא יודיע על כך לחברה לפחות בו הוא י

בכתב, והוראות הסכם זה יחולו )בשינויים המחויבים( אף על מתן השירותים וביצוע העבודות 

 באתר הנוסף. 

יום  20לבטל הסכם זה בהודעה של תהא החברה רשאית לעיל,  11.1 על אף האמור בסעיף  .11.1

מראש ללא נימוק או הסבר, ובמידה וניתנה הודעה כאמור יהיה הסכם זה בטל ומבוטל לכל דבר 

 . בגין כךמבלי שלאיש מהצדדים תהיה כל טענה ו/או תביעה  ועניין בתום תקופת ההודעה

הצדדים יהיו רשאים לסיים הסכם זה במקרה של , לעיל 11.3 -ו 11.1 פים על אף האמור בסעי .11.4

הפרה, ההסכם על ידי הצד השני, ובלבד שניתנה לצד המפר התראה בכתב על ה הפרה יסודית של

, וככל שמדובר בהפרה של הוראות הימים ממועד קבלת 14בתוך  ן את ההפרהוהצד המפר לא תיק

  .ימים ממועד קבלתה 1בתוך  –הנוגעות לבטיחות 

מובהר כי תנאי מתלה לקיומו של הסכם זה הינו קיומו בתוקף של הסכם מסגרת בין המזמין  .11.5

שיקום תו ידרש המזמין לספק שירותי ובין מדינת ישראל ו/או המשרד להגנת הסביבה במסגר

הסכם מסגרת כאמור יסתיים או  במקרה בו. שיקום הקרקע והוצאתו לפועל של פרויקט קרקעות

יהיה המזמין רשאי או אם מכל סיבה שהיא הפרויקט לא יצא אל הפועל, יבוטל מכל סיבה שהיא, 

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

 

 תחולת יחסי עובד מעביד-אי .12

-לא מתקיימים יחסי עובד, ו/או מי מטעמם הצדדיםלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי בין  .12.1

   קבלן בלבד. –ד. בין הצדדים מתקיימים יחסי מזמין מעבי
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כלפי הצד השני רשאי להתחייב בשם כל אחד מהצדדים אינו למען הסר ספק מובהר בזאת, כי  .12.2

כלפי צדדים שלישיים כשלוח  וובדיו לא יציג עצמעו/או כן כי כל אחד מהצדדים ים וצדדים שלישי

 .ו של הצד השניו/או כמי שרשאי להתחייב בשמ ו של הצד השניו/או פועל מטעמ

מוסכם ומוצהר בזה כי אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין הקבלן ו/או מי  .12.1

ו/או מי מטעמו ובין המזמין, ולפיכך, עם סיומו של  מעובדיו ו/או השומרים ו/או המאבטחים

הסכם זה, לא תהיינה לקבלן כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל מין ו/או סוג שהוא כלפי 

 המזמין בכל הנוגע למהות היחסים בין הצדדים.

על אף האמור לעיל, אם בניגוד לכוונתם המפורשת של הצדדים, יקבע על ידי ערכאה מוסמכת  .12.4

י שררו יחסי עובד ומעביד בין המזמין לבין הקבלן /ואו עובדיו ו/או מי מטעמו, או במקרה בו כ

יתבע המזמין בתביעה כלשהי ו/או אם יושת עליו קנס ו/או תשלום כלשהם הקשורים באי קיום 

דיני העבודה על ידי החברה כלפי עובדיה ו/או מי מטעמה, מתחייבת החברה לשפות את המזמין 

הוצאה ו/או נזק ו/או כל סכום בו יחויב כתוצאה מתביעה ו/או דרישה ו/או קנס כאמור, בגין כל 

 . וזאת מיד עם דרישה ראשונה וכן בהוצאות המשפט ובשכ"ט עו"ד

 

 ושיפוי אחריות .11

ביצוע העבודות והשירותים נשוא הסכם זה תחול על החברה ועליה בלבד, מלוא האחריות ל .11.1

ו/או עבודה , בהתאם לתכנית הלערימתה חפירת הקרקע ו/אוובכלל זאת תהיה החברה אחראית ל

להעמסת הקרקע על רכבי ההובלה של החברה ו/או של צד שלישי האתר בהתאם להוראות מנהל 

אחר באופן בטיחותי ויעיל, ותוך שימוש בכל אמצעי המיגון והזהירות הנדרשים תחול על החברה. 

, תישא החברה באחריות הבלעדית כלפי בלהו/או ההו במקרה של תקלה כל שהיא בכלי החפירה

שעות  5תוך  המזמין, ותעמוד בכל התחייבויותיה כלפיו לרבות באמצעות העמדת שירות חלופי

 . הפרת הוראה מהוראות סעיף זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם. לכל היותר

רקע קהמלאה של ה התלידי מוביל של החברה לצורך הובלה ועד פריקקרקע משעת מסירת ה .11.2

באתר  הולמסירת ה, לפריקתהליעדקרקע הובלת ההעמסת ול תאחראי החברההיה , תכלי הרכבמ

מוסכם ומובהר כי במקרה של תקלה כל שהיא ברכביה, תישא החברה באחריות . הטיפול

 הבלעדית כלפי המזמין, ותעמוד בכל התחייבויותיה כלפיו לרבות באמצעות העמדת שירות חלופי

. הפרת הוראה מהוראות סעיף זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם. תרשעות לכל היו 5תוך 

חתימת אתר הטיפול על תעודת המשלוח עם סיום ההובלה תהווה הוכחה לפריקת הקרקע 

  .ולמסירתה על ידי המוביל

החברה מתחייבת שלא לאחר באספקת ציוד ההובלה ו/או החפירה ו/או באספקת השירותים  .11.1

וכן החפירה ו/או ההובלה עיל ביותר האפשרי כך שפעול באופן היבהתאם להוראות הסכם זה ול

הפרת הוראה מהוראות סעיף זה מהווה . בהתאם לתכנית העבודהיתבצעו פעולה אחרת שתידרש 

 . הפרה יסודית של ההסכם

מו לרכוש או לאדם רמובהר כי החברה תהיה אחראית לכל נזק ואובדן, מכל סוג שהוא, שייג .11.4

ו/או את המשרד . החברה תשפה את המזמין הו/או מי מטעמ הל עובדיעקב מעשה או מחדל ש

בגין כל תשלום ו/או הוצאה לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת מומחים להגנת הסביבה 
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עקב מעשה או שהחברה תישא בהם בגין כל נזק או אובדן מכל סוג שהוא, לגוף או לרכוש, שנגרם 

 . ו/או מי מטעמה מחדל של החברה

יות שהיא כלפי החברה ו/או עובדיה ו/או כלפי צד שלישי י המזמין לא יישא בכל אחרמוסכם כ .11.5

בקשר עם  אחר, לגבי כל נזק גוף או רכוש אשר יגרם לחברה ו/או לעובדיה ו/או לכל אדם אחר

 .  ו/או מי מטעמה לרבות עובדיה ו/או נציגיה הנובע ממעשה או מחדל של החברה ביצוע הסכם זה

אמצעי תהיה אחראית להכין תכנית בטיחות ובכלל זאת לקבוע מהם  חברההמובהר כי  .11.2

מכל אדם שיורשה להיכנס ו/או מחוצה לו בתוך אתר הפרויקט הבטיחות ו/או המיגון הנדרשים 

או שיורשה  או לספק שירותים מטעם החברה בהתאם להוראות הסכם זה אל אתר הפרויקט

יות לספק את אמצעי הבטיחות ו/או המיגון וכן האחרו, להיכנס אל אתר הפרוייקט על ידי המזמין

החברה תחזיק באתר הפרוייקט ציוד מיגון בכמות  האחריות לתקינותם מוטלת על החברה בלבד.

איש בנוסף על אלה המצויים באתר הפרויקט  15לפחות ציוד מיגון המספיק עבור מספקת, כולל 

ו/או מיגון הנדרשים על פי דין  החברה תהיה אחראית לדאוג להעמדת אמצעי בטיחותבכל עת. 

למען הסר ספק מחוץ לאתר הפרויקט ובמהלך ביצוע שירותי ההובלה. גם ו/או באופן סביר 

לרבות בשל פגם  או הבאים מטעמהו/בשל מעשה או מחדל של החברה שייגרם נזק מובהר כי 

 .דהינו באחריות החברה בלבהחפירה בציוד ו/או  בציוד ההובלהבציוד המיגון ו/או 

במלוא "( פהוהצד המשמתחייב לשפות את משנהו )להלן: ""( הצד המשפהכל צד )להלן: " .11.7

ין פגיעה גופנית גבעקבות תביעה ב חלוטהסכומים בהם חויב הצד המשופה לשלם על פי פסק דין 

אשר אחראי הצד המשפה כאמור לעיל וכן בגין הוצאות סבירות אשר הצד ו/או נזק לרכוש 

התגוננות מפני התביעה כאמור, ובלבד שהצד המשופה מתחייב להודיע  המשופה נשא בהן לשם

לצד המשפה בהקדם אודות קבלת כל דרישה ו/או תביעה בעניין שבאחריות הצד המשופה לאפשר 

 לצד המשפה להתגונן מפניה ולשתף עימו פעולה בהתגוננות כאמור.

יף ו/או קת בגין נזק עבאחריוהמזמין על אף האמור בכל מקום אחר, בשום מקרה לא יישא  .11.8

  נגרר ו/או תוצאתי מכל מין וסוג שהוא בכל הקשור בביצוע הסכם זה ו/או אי ביצועו.

ו/או בכלים שיגרמו אגב אספקת החברה מתחייבת למסור למזמין הודעה על כל תקלה בציוד  .11.9

או כלי ציוד ו/ש, וכן על כל תאונה או אירוע חריג השירותים ו/או ביצוע העבודות נשוא הסכם זה

ו/או אדם מטעם החברה היה מעורב בהם בעת מתן השירותים ו/או ביצוע העבודות נשוא הסכם 

 . וזאת מיד עם התרחשותםזה ו/או בקשר אליהם, 

 

  ביטוח .14

לערוך חברה ה תמתחייבעל פי הסכם זה או על פי כל דין, חברה מבלי לגרוע  מאחריות ה .14.1

, ולהמציא לידי המזמין את אישור עריכת 'וכנספח ביטוחים כמפורט בנספח הביטוח המצ"ב 

  , כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח ישראלית.ז'כנספח הביטוחים המצ"ב 

 

 

 ערבות ביצוע .15
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 האת הערבות הבנקאית שהומצאה על ידחברה חליף הת, חתימת הסכם זהימים ממועד  7תוך  .15.1

לפקודת המזמין  בערבות בנקאית בנוסח זהה )למעט סכום הערבות( במכרז הבקשר להשתתפות

המחירים לצרכן הידוע ביום חתימת על ידי בנק מוכר וידוע בישראל, צמודה למדד  השהוצא

חודשים להבטחת  12שתעמוד בתקפה למשך ₪  1,500,000הסכם זה. סכום הערבות יעמוד על סך 

על פי מסמכי המכרז ו/או הסכם זה, כשהיא חתומה בידי מורשי חברה קיום כל התחייבויות ה

 "(.ערבות הביצועתימה של הבנק )להלן: "הח

ערבות הביצוע תעמוד בתוקפה עד ששה חודשים מיום סיום ביצוע הפרויקט ו/או סיום  .15.2

ההתקשרות, לפי המאוחר. החברה מתחייבת להאריך את תוקפה של הערבות או להמציא לידי 

ה בגין מתן מהתמורה הכוללת ששילם המזמין לחבר 10%-המזמין ערבות חדשה בסכום השווה ל

החודשים האחרונים כולל מע"מ אך בכל מקרה לא פחות מסך של  12השירותים במהלך 

לא יאוחר מחודשיים טרם תום פקיעת תוקפה של הערבות שהופקדה על ידה.  ₪,  1,500,000

ות והשירותים נשוא הסכם זה על ידי החברה הערבות הבנקאית תשמש כערבות לביצוע העבוד

ביצוע מלוא העבודות והשירותים על ידה בהתאם להוראות הסכם זה  ותוחזר לחברה לאחר

תביעות תלויות ועומדות כנגד המזמין עם דרישות ו/או ולהוראות כל דין, בכפוף לכך שלא תהיינה 

 .החברהכתב העדר תביעות של כנגד וענינים המצויים באחריות החברה, 

ירותים נשוא הסכם זה על ידי החברה מוסכם כי במקרה בו עם סיום ביצוע מלוא העבודות והש .15.1

בקשר  וו/או בתום תקופת ההתקשרות יעמדו דרישות ו/או תביעות כנגד המזמין ו/או מי מטעמ

 יאת בידי המזמין, והת הבנקאיעם ביצוע השירותים והעבודות על ידי החברה, תיוותר הערבו

הסר ספק, הקביעה כי  תחודש עד תום בירור הדרישות ו/או התביעות האמורות וסילוקן. למען

דרישה ו/או תביעה הינה בקשר עם ביצוע השירותים והעבודות על ידי החברה תהיה נתונה 

 לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

לחלט את סכום הערבות וזאת  זכאייהיה המזמין כאמור, הערבות  ףתחודש ו/או תוחלאם לא  .15.4

 ו/או על פי כל דין.על פי הסכם זה  הוא זכאימבלי לגרוע מכל סעד אחר לו 

נתונה הזכות לדרוש שינוי שיעור מזמין לעיל, ל 15.4  -ו 15.1 מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  .15.5

 של הסכם זה יגדל מכל סיבה שהיא.הכספי הערבות במידה וההיקף 

לממש את הערבות, כולה או חלקה, ללא התראה מוקדמת, וזאת בכל עת  רשאיהיה ימזמין ה .15.2

, או לזקוף, לפי שיקול ולעכב בידייהיה המזמין רשאי תנאי מתנאי ההסכם, וכן חברה פר התבה 

בקשר עם ההסכם, אף אם לא הגיע  וכלפיחברה , כל סכום מדמי הערבות, כנגד כל חוב של הודעת

 מועד פירעונו.

, מיידית, מזמיןלהמציא לחברה ה תאת הערבות, כולה או מקצתה, מתחייבמזמין מימש ה .15.7

, 15.1  ערבות בנקאית חדשה ומעודכנת לגובה סכום הערבות המקורי, בכפוף לאמור בסעיף

עיל ולכל תקופה בתוספת הפרשי ההצמדה למדד עד לאותו מועד, וכשהיא צמודה למדד כאמור ל

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

 לכל דבר ועניין.

כל מזמין ל תחייב הכי אינחברה הוכיחה בוטל ההסכם, או הסתיים תוקפו מכל סיבה שהיא וה .15.8

 את הערבות.חברה לרו המזמין יחזיסכום שהוא, 
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במקרה של חברה של ה האין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותי .15.9

 מימושה או בכל מקרה שהוא.

 סודיות .12

למאן דהוא אינפורמציה, מידע או ידיעות מקצועיות,  תגלהבסודיות ולא  החברה תשמור .12.1

, בהתקשרות הצדדים בהסכם זהין כספיות, מסחריות או אחרות הקשורים במישרין או בעקיפ

נוהלי ו/או דרכי עבודה ו/או פעילות של קניין רוחני, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, 

במהלך  החברהשל לידיעתה ו/או כל מידע מסחרי אחר אשר יגיע ו/או רשימת לקוחות  המזמין

מהפרת סעיף זה על  אשר לא הפך פומבי כתוצאה , למעט מידע שהוא נחלת הכללביצוע ההסכם

במידע  תעשה, ולא והן לאחר מכןבהסכם זה  םהתקשרותוזאת הן במשך תקופת  החברהידי 

  .המזמיןכאמור כל שימוש אלא לטובת 

או כל מזמין הייצר בדרך אחרת את מסמכי תולא  םצלתשכפל, לא תעתיק, לא תלא חברה ה .12.2

יהא דרוש אותה מידה שהדבר , אלא אם ובמזמיןלאו כל מידע אחר כלשהו השייך  חלק מהם

מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם כי העתקים,  .על ידי החברהם והעבודות שירותיהלצורך בצוע 

או , או מחלק מהם, מזמיןממסמכי הצילומים, שכפולים או מסמכים שייוצרו בדרך אחרת 

ודינם כדין ין מזמהיהיו וייחשבו לכל צורך ועניין ובכל עת כרכוש , מזמיןלממידע כלשהו השייך 

 .מזמיןהמסמכי 

תום תקופת גם לאחר תחייבנה ו ןבתוקפתעמודנה ל כאמור בסעיף זה לעיחברה ההתחייבויות  .12.1

 ., מכל סיבה שהיאהסכם זה

חברה ה. החברהשל  הו/או מי מטעמ הו/או נציגי ההאמור בסעיף זה חל גם ביחס לעובדי .12.4

לכל הפרה של  תואחראי כנו של סעיף זהקיומו ותודבר בו/או מי מטעמה  הליידוע עובדי תאחראי

 . הו/או מי מטעמ הו/או נציגי ההוראות סעיף זה על ידי מי מעובדי

ככל שיידרש צד אחד לגלות מידע סודי של הצד השני מתוקף חיקוק או הוראה של רשות  .12.5

 , לרבות בשל רגולציה החלה על המזמין מתוקף היותו חברה ממשלתיתו/או שיפוטית ממשלתית

לצד השני בהקדם האפשרי. מוסכם כי על כך , ימסור הצד אשר יידרש לכך הודעה זרוע ביצועו/או 

הצד הנדרש לגילוי המידע ישתף פעולה עם הצד השני ככל הנדרש באופן סביר על מנת לאפשר לצד 

אך הצד השני יישא בכל  וע את פרסום המידע באמצעים החוקיים העומדים לרשותוהשני למנ

 . ת בכך ההוצאות הכרוכו

מובהר כי המזמין יהיה רשאי למסור כל מידע בקשר עם התקשרות זו לכל גורם הזכאי לקבלו  .12.2

בהתאם להסכם המסגרת שנחתם בינו ובין מדינת ישראל, וזאת מבלי לגרוע מזכותו לעשות כן 

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

לסודיות והימנעות מניגוד ענינים המצ"ב  החברה מתחייבת לחתום על מסמך ההתחייבות .12.7

, לפעול בהתאם לאמור בו ולהחתים את כל הפועלים מטעמה בקשר עם אספקת כנספח ט'

 השירותים ו/או ביצוע העבודות בהתאם להסכם זה על מסמך כאמור.

 הפרת הוראה מהוראות סעיף זה הנה הפרה יסודית של ההסכם. .12.8

 הפרות וסעדים .17
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הרות החברה בהתאם למסמכי המכרז ו/או להסכם זה, אי עמידה אי עמידה בהצמוסכם כי  .17.1

הפרת סעיף מהסעיפים בתנאי הסף של המכרז במועד כלשהו במהלך תקופת ההתקשרות וכן 

 ייחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה. 16 ,15 , 14 ,13 ,12 ,0 ,7 ,5 ,4 ,2 

 רה יסודית כל אחד מהמקרים הבאים:כמו כן ייחשבו כהפ .17.2

שלילת אחד או יותר מההיתרים או הרשיונות המפורטים בתנאי המכרז ו/או בהצעת  .17.2.1

 ;ו/או שינוי בסיווג החברה בהתאם לחוק רישום קבלנים ותקנותיו חברה במכרזה

עובדים ללא רשיונות  רכב ו/אוכלי ו/או ציוד ביצוע השירותים ו/או העבודות על ידי  .17.2.2

 ;כנדרש על פי דין

איחור במתן השירותים ו/או אי ביצוע השירותים בהתאם ללוחות הזמנים ו/או לתכנית  .17.2.1

 העבודה;

החברה בקשה למתן צו פירוק או צו כינוס נכסים, או שמונה כונס נכסים זמני הוגשה נגד  .17.2.4

 או קבוע לרכושה;

 מונה מפרק או מפרק זמני לחברה או שהתקבלה החלטה על פירוקה; .17.2.5

 החברה הגישה הצעה להגיע להסדר עם נושיה, או ניתן לגביה צו להקפאת הליכים; .17.2.2

הי מטעם משרד ההוצאה לפועל לגבי הוטל עיקול על רכוש החברה או בוצעה פעולה כלש .17.2.7

 ימים.  10רכוש החברה, והעיקול או הפעולה האמורה לא הוסרו בתוך 

 החברה הפסיקה את מתן השירותים או הסתלקה מביצוע הסכם זה; .17.2.8

התברר שהצהרה כלשהי של החברה בקשר עם חתימת הסכם זה ו/או בקשר עם הצעתה  .17.2.9

ה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע על במכרז אינה נכונה או שהחברה לא גילתה עובד

 החלטת המזמין להתקשר עמה מלכתחילה.

יום ממועד  14הפרה החברה את ההסכם בהפרה שאינה יסודית, ולא תיקנה את ההפרה תוך  .17.1

 קבלת הודעה על כך מהמזמין, תחשב הפרה כאמור להפרה יסודית.

ת מי מטעמו במהלך תקופת בחר המזמין לבצע את השירותים ו/או העבודות בעצמו או באמצעו .17.4

ההסכם, לאור התרחשות אחד או יותר מהמקרים המפורטים לעיל, יערוך המזמין התחשבנות 

במסגרתה יובאו בחשבון, בין היתר, ההוצאות והתשלומים שהוציא המזמין לשם ביצוע העבודות 

או ו/או השירותים, וכן ההפסדים והנזקים שנגרמו לו בשל הצורך לבצע את השירותים ו/

העבודות בעצמו ו/או באמצעות אחרים מטעמו. המזמין יהיה רשאי לקזז סכומים אלה או חלקם 

 ישירות מתוך כל תמורה ו/או תשלום שיגיעו לחברה.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין חובה על המזמין לבצע את השירותים ו/או העבודות  .17.5

לעיל, והוא יהיה זכאי לדרוש  17.4  בעצמו, או בכל דרך אחרת, בכל מקרה של פעולה לפי סעיף

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

, כי בגין ההפרות הבאות תתחייב החברה בתשלום הפיצויים המוסכמים כמפורט להלןמוסכם  .17.2

 :על פי דין למזמיןכל סעד אחר העומד וזאת מבלי לגרוע מ

 סכום הפיצוי המוסכם ההפרה

 ₪  1,750,000 בחר המזמין לסיים את ההתקשרות בעקבותיה הפרה יסודית
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 לכל יום₪  1,000 ימים 7אי עמידה בהתחייבות החברה שלא תוקנה תוך 

 לכל יום איחור₪  10,000 אי הגשת תכנית עבודה מפורטת ושלמה במועד שנקבע 

עבודה ללא היתר ו/או רישיון הנדרשים לפי חוק ו/או לפי הסכם זה 

ו/או אי הצגת רשיונות, היתרים וכל מסמך אחר הנדרשים לפי חוק 

 שעות מרגע דרישתם 24ו/או לפי הסכם זה למנהל האתר תוך 

 לכל יום₪  1,000

 לכל יום איחור₪  8,000 אי הגשת תכנית בטיחות במועד הנדרש בהסכם

רשלני של הובלה )תאונה, חומר שנשפך או התפזר, אי הגעה  ביצוע

 לאתר טיפול בזמן סביר או בכלל(

 לכל הפרה₪  5,000

אי עמידה בלוחות זמנים, למעט סטייה של עד יום עבודה אחד על 

)מובהר כי הסטיות אינן ניתנות לצבירה,  כל שבוע בתכנית העבודה

ביצוע שירותים ו/או  ובכלל זאת לא תתאפשר צבירת ימי סטיה בגין

 עבודות שבוצעו תוך עמידה בלוח הזמנים(

 לכל יום₪  5,000

 לכל הפרה₪  5,000 חריגה מהמשקל המותר להובלה

 עבירות בטיחות לפי:

 פרק שני: 1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד ,

 נאמני בטיחות, ועדת בטיחות וממונים על הבטיחות;

 פרק ט': 1970 –וסח חדש( פקודת הבטיחות בעבודה )נ ,

עברות, עונשים והליכים משפטיים, סימן א': אחראים, 

 ;224וסעיף  221סעיף 

 תכנית בטיחות עדכנית של מבצע הבניה 

 לכל עבירה₪  1,500

בין משקל היציאה מאתר השיקום למשקל   1%סטיה של מעל 

 בכניסה למתקן המטפל

 לכל הפרה₪  2,500

ס לתכנית העבודה המאושרת או ביחס מחסור בכלים הנדסיים ביח

להתחייבות בהסכם או אי עמידת הכלים במפרטים הנדרשים 

 במסמכי המכרז ו/או בהסכם

 לכל יום₪  1,000

 לכל שעת העדרות₪  1,800 העדר מנהל עבודה באתר בשעות העבודה, ללא תיאום מראש

מטרד ולכל לכל  ₪ 1,000 )לרבות ריח, רעש ואבק( מחוץ לאתר העבודה םגרימת מטרדי

 יום

 לכל שעת העדרות₪  1,500 העדר שוקל בעמדת השקילה בשעות העבודה

לכל שעה מעבר ₪  1,500 תקלה במאזני הגשר שלא תוקנה תוך שעתיים

לשעתיים הראשונות של 

 התקלה, בכל יום.

בכל מקרה של מחלוקת בשאלה האם בוצעה הפרה מההפרות המפורטות לעיל אם לאו יכריע 

 האתר מטעם המזמין וקביעתו תהיה סופית ומכרעת.מנהל 

ומשקפים נכונה הצדדים מצהירים כי סכומי הפיצוי הנקובים לעיל הינם סבירים בנסיבות הענין 

 .עקב הפרת ההסכם כאמור לעיל למזמין יגרםיאת הערכת הנזק ש



 

28 

 

ו יה זכאי לגבות את סכום הפיצויים המוסכמים ו/או כל סכום נזק שנגרם להמזמין יה .17.7

מהערבות הבנקאית או לנכותם מכל תשלום שיגיע לחברה או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת, 

הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. גביית הפיצויים המוסכמים ו/או סכום הנזק לא ישחררו את 

 החברה מהתחייבויותיה על פי הסכם זה.

ת המזמין על פי דין אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל זכות וסעד אחרים העומדים לרשו .17.8

 ו/או הסכם זה, במקרה של הפרת התחייבות כלשהי של החברה.

 

 תנאים כלליים .18

החברה מוותרת בזאת מפורשות על כל זכות קיזוז ו/או עיכבון, ככל שאלה עומדות לה מכח דין  .18.1

כלשהו. החברה מתחייבת לכלול סעיף ויתור על זכות קיזוז ו/או עיכבון כלפי המזמין ו/או המשרד 

להגנת הסביבה ו/או נכסים שלהם בכל התקשרות שלו עם קבלני משנה שיספקו שירותים מטעמו 

 בפרויקט.

 הלא להעביר או להמחות ולא להסב, בין במישרין ובין בעקיפין, את זכויותי תמתחייב חברהה .18.2

לרבות עפ"י הסכם זה, כולם או מקצתם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה,  הו/או התחייבויותי

. העברת זכויות מזמיןהמוקדמת בכתב של  הללא הסכמש בקבלני משנה מטעמה, שימו

מובהר כי החברה תהיה רשאית לבצע  והתחייבויות בניגוד לאמור לעיל לא יהיה לה תוקף כלשהו.

חלק מן השירותים ו/או העבודות נשוא הסכם זה באמצעות קבלני משנה, אף ללא קבלת הסכמה 

, ובלבד שמדובר בקבלני משנה שנכללו בהצעת החברה במכרז מוקדמת מראש ובכתב מהמזמין

, אך אין באמור כדי לגרוע מכל חובה או אחריות המוטלת על החברה ובכלל זאת )נספח א'(

 . להחזקת כל אישור ו/או רישיון הנדרשים לציוד ו/או לכל אדם

/או בדרישת קיום ו ולמימוש זכויותי מי מהצדדיםכל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות  .18.1

דחייה כלשהי, לצד השני לסטות מתנאי ההסכם ו/או לתת  ותנאי מתנאי הסכם זה ו/או הסכמת

ואין להסיק מהן גזירה שווה  ולא יהוו תקדים, לא יחשבו לויתור או הסכמה לויתור על זכויותי

 על זכות.   למקרה אחר ו/או ויתור כלשהו

צורף וכן מסמכי ההצעה שהוגשה על ידי החברה , יחד עם מסמכי המכרז אליו הוא הסכם זה .18.4

, ולא על ידי החברהאת כל המוסכם בין הצדדים בעניין מתן השירותים  יםממצ במסגרת המכרז,

כתב ובין בעל פה, תהא נפקות לכל הצעה ו/או הסכם ו/או הבנה ו/או מצג ו/או הבטחה, בין ב

במקרה של סתירה בין  סכם זה.לא, אשר היו בין הצדדים עובר לחתימת הבמפורש ו/או מכל

 מסמכי המכרז ובין הוראות הסכם זה יגברו הוראות הסכם זה.

אם יקבע כי הוראה מהוראות הסכם זה מחוסרת תוקף, בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה,  .18.5

לא תשפיע קביעה זו על תוקפן, חוקיותן או אפשרות אכיפתן של יתר הוראותיו, ככל שאין בכך 

 מהות הכללית של העסקה נושא הסכם זה.שינוי מהותי ב

כל שינוי, תיקון או הוספה להסכם זה יהיו ברי תוקף אך ורק אם נערכו בכתב ואם שני  .18.2

  הצדדים הסכימו לכך בכתב. 

מבוא להסכם זה, וכל הודעה שתישלח מצד בכתובות הצדדים לעניין הסכם זה יהיו כאמור  .18.7

 , תוךת מעת שנשלחה לצד שכנגד בדואר רשוםשעו 72לרעהו תיחשב כאילו הגיעה ליעדה בתוך 
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 יםהמופיע בותואו לכת למספר או בדואר אלקטרוני יום עסקים אחד מיום שנשלחה בפקסימיליה

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

תל יר מקום השיפוט הבלעדי בכל התדיינות בעניינו של הסכם זה יהא ביהמ"ש המוסמך בע .18.8

 וביהמ"ש זה בלבד. יפו-אביב

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 המזמין  החברה

 נוסח המכרז ומסמכי הצעת הזוכה במכרז –נספח א' 
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  של המזמין -אתר נוף יםשיקום תוכנית  - "ב"ספח נ
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 שירותי הובלהמחירון  –נספח ג' 
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 חפירהמחירון שירותי  –' דנספח 
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 "ה"נספח 
 מחירון שירותים נוספים

 
 
 ______________________ עלות חודשית של  שירותים נוספים )כולל מבנה יביל אחד(: (א)

 

   (:תשלום חד פעמי)נוסף במקרה בו ידרוש המזמין מבנה מבנה יביל נוסף עלות  (ב)

 

_____________________________
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 נספח "ו"

 נספח ביטוח
 

 (ביטוח עבודות קבלניות )המזמין

כל דין, ומבלי שהמזמין נוטל אחריות כלשהי על פי הסכם זה או על פי קבלן המבלי לגרוע  מאחריות  .1
ביטוח עבודות ": פוליסת ביטוח עבודות קבלניות כמפורט בהמשך )להלןערוך יקבלן, המזמין הכלפי 

זה. בכפוף  "( מפני אבדן, נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות נשוא הסכםקבלניות
עבודות הלתנאים, סייגים, גבולות אחריות המבטח וסכומי ההשתתפות העצמית הכלולים בביטוח 

 , יכלול ביטוח העבודות הקבלניות את פרקי הביטוח המפורטים להלן:הקבלניות

אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו באתר לעבודות במשך  :נזק רכוש -( 1פרק ) .א
 . הביטוח תקופת

חבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו : אחריות כלפי צד ג' -( 2רק )פ .ב
  במשך תקופת הביצוע

חבות כלפי עובדים בגין פגיעה גופנית הנגרמת באתר במשך : אחריות מעבידים -( 3פרק ) .ג
 תקופת הביצוע, תוך כדי ועקב ביצוע העבודות

בגבול אחריות לפי שיקול דעתו  חבות כנגד סיכוני זיהום סביבתי ערוך פוליסתרשאי המזמין לכמו כן, 
הבלעדי. במידה ויבחר לרכוש פוליסה כאמור, יכלול את הקבלן כמבוטח נוסף בכפוף לתשלום חלקו 

 להלן. 1היחסי בביטוח כמפורט בסעיף 

וח של בדמי הביט ףשתתהקבלן ועל הקבלן להשם המבוטח בביטוח העבודות הקבלניות יכלול גם את  .2
 ביטוח זה.

שאינו , של סכום _________השתתפות הקבלן תהיה על ידי ניכוי משכר ההסכם, כשהוא צמוד למדד 
. הניכוי יבוצע מכל חשבון חלקי משווי העבודות הקבלניות המובטחותפרומיל( ___ ) 0יעלה על %____.

זכות להגדיל את שיעור ההשתתפות שומר לעצמו את ה המזמין.  על ידי הקבלן למזמיןגש ואו אחר שי
שידרוש מהקבלן מעבר לשיעור האמור, באופן יחסי, בשל שינויים העשויים לחול בגובה הפרמיה 

 שתשולם על ידי המזמין, עקב הגדלת היקף העבודות ו/או הארכת תקופת הביטוח מעבר לצפוי.

( של 1המבוטח על פי פרק ) ל פי ההסכם, בקרות מקרה ביטוחעקבלן הבכפוף למילוי כל התחייבויות  .1
כספים מתוך תגמולי  לקבלןהמזמין להעביר על ביטוח העבודות הקבלניות לעבודות נשוא הסכם זה, 

עד לסכום הדרוש  הביטוח אשר יתקבלו בפועל מאת המבטח )אם יתקבלו( בגין הנזק שנגרם לקבלן
 . קבלןהעל ידי המבוצעות לשם קימום האובדן או הנזק לעבודות 

הקבלן ללמוד את תוכן על , ולעיון הקבלן פוליסות ביטוח העבודות הקבלניותת הקבלן, תועבר לדריש .4
, כן יוכל הקבלן לקבל תחילת ביצוע העבודות הקבלניות, טרם כל תנאיועל ביטוח העבודות הקבלניות 

 עותק של הפוליסות הנוספות שירכשו כאמור, במידה וירכשו

 אחר למלא הביטוח, חברת עבור שייערך החיתומי הסקר ללמוד את כל פרטי בנוסף, על הקבלן
 תנאי מוצהר בזאת על ידי הקבלן כי קיום. בו המצוינים ובנהלים המיגונים בכל ולנקוט הסקר המלצות

 העבודות ביטוח פוליסת פי על והמזמין הקבלן לזכויות תנאי החיתומי כאמור מהווה הסקר והמלצות
 .זו דרישה הפרת בגין זמיןהמ את ועל הקבלן לשפות, הקבלניות

טענה, תביעה או דרישה מכל מין או סוג שהוא באשר לתוכן או היקף ביטוח  לא תהיה כלקבלן ל .5
 העבודות הקבלניות.

העבודות העשוי להוות עילה לתביעה על פי ביטוח  עאירומיד על כל ולמבטח הקבלן להודיע למזמין על  .2
דרש לשם מימוש תביעת ביטוח במסגרת ביטוח נהלשתף פעולה עם המזמין ככל וכן , הקבלניות

  כאמור. העבודות הקבלניות

תגמולי ביטוח שנמנעו עקב כל בגין  ם המזמיןכלפי המזמין ו/או מי מטע חלה האחריות הקבלןעל  .7
ם הקבלן לרבות אי דיווח על ידי הקבלן ו/או מי של תנאי הפוליסה על ידי הקבלן ו/או מי מטע הפרה

הפרה  מזמיןלתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם ל הזכותמזמין ל מטעמו כאמור לעיל.
 .מזמיןההבלעדי של  ווכל זאת בהתאם לשיקול דעת כאמור

תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי המבטח  , מוסכם בזאת במפורש כי,למען הסר ספק .8
כם זה או על פי כל דין לרבות, במקרה על פי הס הקבלן לא ישחרר את הקבלן מן האחריות המוטלת על

טוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה ישהב
בכל מקרה לקבלן לא תהא שום טענה ו/או  או הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר.

     י הביטוח )אם יהיו(.לגבי גובה תגמולם המזמין והבאים מטע המזמיןתביעה כלפי 

הזכות לניהול מו"מ מול המבטח בביטוח העבודות הקבלניות )אלא אם המזמין הורה אחרת(  למזמין .9
בגין אובדן או נזק לעבודה. שיקם  העבודותעל פי ביטוח  שיפויתהא הזכות הבלעדית לקבלת וכן 

מפקח או מנהל העבודות כי תעודה חתומה על ידי ההמזמין הקבלן את האובדן או הנזק והציג בפני 
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את הסכומים שקיבל מאת המבטח בגין אותו נזק המזמין עמיד יהנזק שוקם לשביעות רצונם, אזי 
 . לרשות הקבלן

 תיכלללא על הקבלן לוודא כי , ם הקבלןמטעעם קבלני משנה שיבצעו עבודות הקבלן בהתקשרות  .10
ביטוח  פוליסתשם המבטח שיערוך , בשם המזמין, או בם הקבלןבשמוותר ) קבלןההוראה על פיה 

אותם מאחריותם על  פוטרהעבודות הקבלניות( על זכות חזרה, שיפוי או שיבוב כנגד אותם קבלנים או 
לזכויות הקבלן והמזמין על פי  תנאימהווה  ,אי ויתור על זכויות כאמורמובהר כי הסכם.  פי דין ו/או

 .בגין הפרת דרישה זו ,לשפות את המזמיןועל הקבלן יהיה פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות, 

, הקבלן באישור צורך ללא לבטלו או הקבלניות העבודות בביטוח שינויים לבצע נשמרת הזכות למזמין .11
 זמן בתוך בכתב לידיעת הקבלן יובא לקבלן, הניתן הכיסוי היקף את לצמצם כדי בו שיש שינוי כל אולם
 . ביצועו קודם סביר

לערוך  ,כי על הקבלן  ימים מראש( עשר חמישה) 15 של בהתראה לקבלן, ורותלמזמין שמורה הזכות לה
 הסיכונים את הקבלניות, אשר תכסה העבודות לביטוח כתחליף שתבוא בפוליסה ונפרד עצמאי ביטוח

 תחול על הקבלן החובה לא, כזה במקרה"(. העצמאי הביטוח)" בביטוח עבודות קבלניות שבוטחו
 העצמאי הביטוח על יחולו זה חוזה וסעיפי, לעיל 2  בסעיף כאמור הניכוי סכום את למזמין להעביר

 הנדרשת. בהתאמה

 

 ביטוחי הקבלן

קבלן לבצע ולקיים אצל חברת ה עלפי הסכם זה או על פי כל דין, -קבלן עלהמבלי לגרוע מאחריות  .12
 או/ו לרבות תקופת האחריות ובדק למשך תוקפו של הסכם זה ,טיןובעלת מוניבישראל ביטוח מורשית 

דין ]ולעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות  פי על אחראי להימצא עשוי בה נוספת תקופה כל למשך
וכן את להלן הביטוחים המפורטים את  ( שנים נוספות[ על חשבון הקבלן7המוצר, למשך שבע )

ז' נספח ביטוחי הקבלן לפי הנוסח המצורף להסכם זה כהביטוחים המפורטים באישור עריכת 
 (:קבלןהביטוחי "" או אישור ביטוחי הקבלןוהמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן בהתאמה: "

ביטוח אחריות בגין פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן -כנדרש על ביטוח חובה .א
 . בגין נזק אחד₪  400,000לסך  עקב השימוש בכלי רכב עד רכוש של צד שלישי

כאמור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של  שלישי שלא לערוך ביטוח צד הזכות קבלן ל
. ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כנגד המזמין או מי כאילן נערך ביטוח צד ג' כאמור ₪  400,000

בלן לשפות המפורטים מטעם המזמין, בגין נזק אשר היה מכוסים לו נערך ביטוח כאמור, על הק
 לעיל בגין נזק או הוצאה כאמור.

, לכל כלי הרכב אשר בבעלות ו/או בשימוש הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת העבודות. ביטוח מקיף .ב
על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף, כאמור בסעיף זה, במלואו או בחלקו, 

 להלן; שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. 22 ובלבד שיחול האמור בסעיף 

מיום החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה  ימים)שבעה(  7-לא יאוחר מ ,להמציא לידי המזמין הקבלןעל  .11
על ידי המבטח. לא יאוחר ממועד  חתום את אישור ביטוחי הקבלןלאתר העבודה,  הקבלן טרם כניסת

בגין הארכת ביטוחי הקבלן אישור את  המזמיןלהפקיד בידי על הקבלן  ,הקבלןתום תקופת ביטוחי 
)או למשך תקופה נוספת  וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם ,נוספת תקופהתוקפו ל

 לעיל(. 12 כמפורט בסעיף 
המזמין  כלפילתחלוף של המבטח יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו הרכוש של הקבלן ביטוחי  .14

 ו/או מי מטעם המזמין, המפקח, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

 

 הוראות כלליות –ביטוחים 

פות בסכומי ההשתתודמי הביטוח לשאת בתשלומי קבלן כי על הלמען הסר ספק, מודגש במפורש  .15
. סכומים אלה יהיו לרבות פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות העצמית הנקובים בפוליסות הביטוח

  נתונים לקיזוז על ידי המזמין מכל סכום שיגיע לקבלן על פי הסכם זה.

להאריך את פוליסות  כאמור, נספח הביטוחקבלן לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי על ה .12
מדי פעם בפעם לפי הצורך, כך שתהיינה תקפות עד למועד תשלום י נספח זה, כמתחייב לפהביטוח 

חשבון סופי וכן תהיינה תקפות במהלך כל תקופת התחזוקה, תיקונים ואחזקה על פי אחריות הקבלן 
 .(לעיל 12  בסעיף כמפורט נוספת תקופה למשך או) הקבועה בהסכם

בהמצאתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר , ביטוחי הקבלןמוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת  .17
פי -עלהקבלן צמצם את אחריות /או לוהמזמין על  יטיל אחריות כלשהאין בהם כדי לההתאמתם ו

 פי כל דין.-ו עלאהסכם זה 

ביטוחי הקבלן לבין האמור באישורי הביטוח ו/או בהעתקי בכל מקרה של אי התאמה בין האמור 
 לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה. הקבלן לגרוםעל בהסכם זה, 
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 הנה בנספח זה, לרבות אישור עריכת הביטוח כמפורט האחריות גבולות קביעת כי, בזאת מוסכם .18
זה  הסכם לפי חבותו ממלוא את הקבלן פוטרת שאינה הקבלן, על המוטלת מזערית  דרישה בבחינת

 הקשור המזמין ו/או מי מטעם המזמין בכל כלפי דרישה או/ה ולקבלן לא תהא כל טענ. ו/או לפי הדין
 על שהוצא הביטוח הכיסוי היקף או/ו גובה בנושא אחרת טענה כל או/ו האמורים האחריות לגבולות

 ידי הקבלן.

ו/או היקף ביטוחי הקבלן להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות  ,קבלן קיים צורךהככל שלדעת 
ו/או המשלים את הביטוח הנוסף על הקבלן לערוך , ו/או משלימים ים נוספיםלערוך ביטוחו/או 

יכלל סעיף בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על ידי הקבלן, י .הקבלן ןכאמור, על חשבו
המזמין ו/או מי מטעם המזמין, המפקח, למעט  כלפילתחלוף של המבטח מפורש בדבר ויתור על זכותו 

 זק בזדון.כלפי אדם שגרם לנ

של  יובאו לידיעת מנהלי, עובדי וקבלני המשנהפרק הביטוח לעיל לגרום לכך כי הוראות על הקבלן  .19
 הקבלן. 

, במידה ויועסקו על ידי הקבלן קבלני הסבת ההסכם לעניןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי .20
העסקתם, כי הינם אוחזים משנה בקשר עם העבודות נשוא הסכם זה, על הקבלן לוודא כתנאי לתחילת 

וזאת למשך בשינויים המחוייבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות, , נספח זההמפורטים בבביטוחים 
 זה.התקשרותם עם הקבלן או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בנספח  תקופתכל 

על  ותעבודביחס לביצוע ה מזמיןהבאחריות כלפי  ושאלמען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן הוא הנ
 . פי הסכם זה לרבות עבודות שיבוצעו על ידי קבלן משנה

פגיעה, לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת  ם הקבלןעל הקבלן והבאים מטע .21
העבודות ובמיוחד לקיים אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב הקבלן  .חוםסדרי עבודה לעבודות ב
למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, 
תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל 

ו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים עובדיו, שליחיו יהי
   .הנ"ל

וכן את כל הקבלנים הקשורים ם ואת כל הבאים מטעמ, המפקח, הקבלן פוטר במפורש את המזמין .22
לנזק  לאבדן או , מכל אחריות)ובלבד שבהסכמיהם נכלל פטור מקביל לטובת הקבלן( עבודותלביצוע ה

היגרם לרכוש כלשהוא המובא על ידי הקבלן ו/או מטעמו )לרבות כלי רכב כלים ומנופים( עלול לאשר 
, או שהיה זכאי שהינו עורך ביטוח רכוש ע"פזכאי לשיפוי בגינו  לאתר העבודות וכן לנזק אשר הקבלן

 לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בביטוח, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי מי
  פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.ה , אולםמהאמורים לעיל בגין נזק כאמור

לאישור עריכת  1-4מובהר בזאת כי לקבלן הזכות שלא לערוך את הביטוחים המפורטים בסעיפים 
 הביטוח, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט בסעיף זה יחול כאילו נערך הביטוח בגינו במלואו. 

. על אף האמור לעיל, אי של ההסכםיסודית הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה נספח הביטוח  .21
יום ממועד בקשת המזמין  10המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 

 בכתב להמצאת אישור כאמור.
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  אישור ביטוחי הקבלן - זנספח 

  | |  תאריך :

 לכבוד

ו/או מדינת  ו/או חברת האם ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות י איכות הסביבה בע"מהחברה לשירות
 ישראל

 "(המזמין)להלן ביחד ולחוד: "

 מ__________________

 

 א.ג.נ.,

: להלןערכנו את הביטוחים המפורטים להן ע"ש ___________________ )הננו מאשרים כי  הנדון:
___________________________, לרבות כל עבודה נלווית בקשר עם ביצוע עבודות  "(הקבלן"

 החל מיום _______________ ועד יום"( וזאת העבודותכמפורט בהסכם ביניכם לקבלן )להלן: "
 : "(תקופת הביטוח)להלן: "  _______________

ה חבות הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונהמבטח ביטוח אחריות מקצועית  .1
במשך תקופת הביטוח בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי של הקבלן ו/או עובדי הקבלן ו/או של כל מי 

)שני מיליון שקלים ₪  2,000,000מהבאים מטעם הקבלן בכל הקשור בעבודות, בגבול אחריות בסך 
 עקב בדן השימוש ועיכובוהגבלה בדבר א כוללהביטוח לא  חדשים( למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.

מקרה וכן כולל הרחבה לכיסוי אי יושר עובדים. הביטוח מורחב לשפות את המזמין ו/או המפקח בגין 
חבות אשר תוטל על מי מהם עקב מעשה או מחדל של הקבלן או של מי מהבאים מטעם הקבלן וזאת 

ם חודשים לאחר תו 2מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי המזמין. הביטוח כולל תקופת גילוי של 
תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור 

 באישור זה. הביטוח כאמור יכלול תאריך למפרע שאינו לפני _______________.

בקשר עם  כל נזק ו/או אובדן שייגרמובגין  דיןעל פי כל  הקבלןאחריות  כיסויל ביטוח חבות המוצר .2
קב מוצר המיוצר, מטופל, משווק, מסופק על ידי הקבלן ו/או הבאים מטעם הקבלן )להלן: ו/או ע

מיליון שקלים חדשים( למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.  שני₪ ) 2,000,000"(, בסך המוצרים"
הביטוח מורחב לשפות את המזמין ו/או המפקח בגין חבות אשר עלולה להיות מוטלת עליהם עקב 

בדבר סעיף ל הקבלן או של מי מהבאים מטעם הקבלן ו/או עקב המוצרים, בכפוף למעשה או מחדל ש
חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא  12אחריות צולבת. הביטוח כולל תקופת גילוי של 

נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה.  הביטוח כאמור 
  למפרע שאינו לפני _______________.יכלול תאריך 

נוסח הפוליסה יהיה בהתאם לנוסח הידוע כביט מהדורה ____________, בכפוף לשינויים הנקובים 
 לעיל.

על בסיס ערך כינון לכיסוי אובדן או נזק, לרבות גניבה ופריצה לכל רכוש, ציוד  ביטוח "אש מורחב" .3
 . או מטעם הקבלן לאתר העבודות ומתקנים מכל סוג שהוא שהובאו על ידי הקבלן

לציוד ההנדסי המובא על ידי הקבלן או מי מטעם הקבלן לאתר העבודות,  ביטוח "ציוד מכני הנדסי" .4
על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד, רעידת אדמה, סיכוני טבע ונזק בזדון במלוא ערך כינון. 

בגין כל ₪  750,000נזק לרכוש בגבול אחריות של הביטוח כולל כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או 
כלי הנדסי כבד, המורחב לשפות את המזמין בגין אחריות המזמין למעשי ומחדלי הקבלן, בכפוף לסעיף 

 "אחריות צולבת. 

 כללי

 על שהוויתור ובלבד מטעם המזמין והבאים המזמין כלפי התחלוף זכות על ויתור כוללים דלעיל הביטוחים .א
 .בזדון לנזק שגרם לטובת מי יחול לא כאמור ףהתחלו זכות

על הקבלן האחריות הבלעדית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח  .ב
 המפורטות לעיל. 

וכי אנו מוותרים על כל  המפקח או/המזמין וביטוחים המפורטים לעיל קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי ה .ג
 ם אלו.שיתוף ביטוחידרישה ו/או טענה בדבר 

מבלי שניתנה  הביטוחלא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת המפורטים לעיל מאשרים, כי הביטוחים  אנו .ד
  .יום מראש 20לכם הודעה על כך בדואר רשום, 

 .על פי הפוליסות לקבלת שיפויהמזמין פגע בזכויות ימוטלות על המבוטח לא בתום לב החובות האי קיום  .ה

רטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור זה, הביטוחים המפו
 ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.
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 )חתימת 
 מבטח(ה

)תפקיד   )שם החותם(  )חותמת המבטח( 
 החותם(
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 'חנספח 
 ההובלה של החברה תורישיונולכלי הרכב והחפירה רישיונות 

 
 



 

40 

 

 נספח ט'

 ותשע" טבש ל'  

 2016 פברואר 9

 

 קרקעות מזוהמותשיקום פרויקט הנחיות והגדרות בטיחות ל  הנדון:

הוא תהליך מורכב בעל סיכונים רבים וזאת  קרקעות מזוהמות ברחבי המדינהפרויקט שיקום 

כל אזור שיקום  .שונות ומגוונות עקב העובדה כי ישנם מקומות שונים הדורשים פעולות שיקום

 בעל מאפיינים וסיכונים ייחודיים לו.הוא 

 :העיקרייםהסיכונים להלן 

חשיפה לחומרים כימיים מזהמים בכל דרכי החשיפה האפשריים )שאיפה, בליעה, חשיפה  (1

 דרך העור והעיניים(.

 יצירת פליטות מזהמים לאוויר בזמן עבודות החפירה. (2

 חפירה לעומקים גדולים. (3

לי חשמל וקווי צנרת תוך כדי ביצוע עבודות עפר היתקלות במפגעי דרך, כלומר חשיפת כב (4

 או פעילות שיקום באתר.

  צמ"ה כבדים רבים בכל שטח העבודה: תנועת והימצאות כלי (5

 א. סכנת הידרדרות ודריסה במישור ובמדרון.

 ב. שימוש בכלי צמ"ה בניגוד לייעודם.

 ג. תאונות דרכים.

 מטרדי רעש. (6

 .עבודות הנפה (7

 חומרי נפץ. (8

 .סיכוני אש (9

 כניסת גורמים לא מאושרים לאזור העבודה בשעות שבהן אין פעילות באתר. (10

 

"תקנות הבטיחות בעבודה שיוצגו בהמשך, לפי  בטיחותההגורמים האחראים ליישום הנחיות 

 ":1988 -)עבודות בניה(, התשמ"ח

קבלן ראשי או מזמין, המבצע את העבודה כולה או חלקה באמצעות עובדים שלו  -"מבצע בניה" 

 או באמצעות קבלנים העובדים עבורו;

 

 הגורם האחראי לתקשר עם קבלנים לביצוע העבודה נקרא:

בעל הנכס או מי שבעל הנכס ייפה את כוחו להתקשר עם קבלנים לביצוע עבודת בניה  -"מזמין" 

 או בניה הנדסית, כולה או חלקה;
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העבודה אותה הוא חפץ מזמין העבודה, מטעם סמכותו יוצר קשר וממנה "קבלן ראשי" לביצוע 

 להלן קבלן ראשי: לבצע.

 מי שמתקשר בהסכם חוזי עם מזמין לבצע עבודת בניה או בניה הנדסית; -"קבלן ראשי" 

הקבלן הראשי ממנה עקב סמכותו "קבלן משנה" שתפקידו לבצע את הבנייה בהתאם להנחיות 

 הקבלן הראשי, להלן ההגדרה לפי התקנה. 

 

 בהסכם חוזי עם קבלן ראשי לבצע עבודות בניה או בניה הנדסית; מי שהתקשר -"קבלן משנה" 

מנהל העבודה תפקידו לנהל  ."מנהל עבודה"באחראיות מבצע בניה/ קבלן ראשי: חובה למנות 

 את העבודה המתבצעת באופן יומי באתר העבודה, להלן ההגדרה )ההגדרה כוללת מהם כישוריו, 

 ל מנהל עבודה(: תחומי האחריות ובאיזה תנאים ניתן לפסו

 מינוי מנהל עבודה 

מבצע בניה אחראי לכך כי כל עבודת בניה תתבצע בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה  .1

 שהוא מינהו.
מבצע בניה יודיע למפקח העבודה האזורי, עם התחלת פעולת הבניה, את שמו, גילו, מענו,  .2

העבודה וכן ירשום בפנקס הכללי את שמו בעבודת בניה של מנהל  ווניסיונהשכלתו המקצועית 

 ומענו של מנהל העבודה.

מינה מבצע הבניה מנהל עבודה או הפסיק מנהל העבודה לשמש בתפקידו ולא מונה מנהל  . לא2

 עבודה אחר, רואים את כל החובות המוטלות על מנהל העבודה כמוטלות על מבצע הבניה;

 

 קבלן ראשי וקבלני משנה

 הטיל המזמין את ביצוע הבניה על קבלן ראשי, יראוהו כמבצע הבניה והחובות המוטלות על .1

 מבצע הבניה מוטלות עליו.

 .יראו את הקבלן הראשי כמבצע הבניהמעסיק קבלן ראשי בביצוע פעולת בניה קבלני משנה,  .2

הטיל המזמין את ביצוע פעולת הבניה על יותר מקבלן ראשי אחד, יראו את המזמין כמבצע  .3

 הבניה והחובות המוטלות על מבצע הבניה מוטלות עליו.

 

)לפני  תיומי-רמה יוםוסקירת המצב הבטיחות באתרי העבודה יתבצע ב תאכיפת נוהלי הבטיחו

תחילת יום העבודה( ע"י מנהל העבודה באתר ומנהל האתר )ממצאי הבדיקה ירשמו בפנקס 

 .הכללי(

תבוצע אכיפה ע"י מפקחי בטיחות מטעם "החברה לשירותי איכות הסביבה" אחת  ,נוסף על כך 

כולה להשתנות בהתאם לסיכונים הקיימים באתר או בהתאם לשבוע לפחות )תדירות הביקורות י

 לדרישות הגורמים הרלוונטיים(.

 אחריות מנהל עבודה 
מנהל העבודה חייב למלא אחר הוראות תקנות בטיחות בעבודה ולנקוט צעדים מתאימים כדי  .1

להבטיח שכל עובד ימלא אחר התקנות הנוגעות לעבודתו, אלא אם כן החובה מוטלת במפורש על 

 מבצע הבניה.
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 ביקורתהבלעדי,  דעתה שיקול לפי עת,  בכל לבצע "החברה לשירותי איכות הסביבה" רשאית

באתר העבודה בתדירות  פעילות כל על קרקעות מזוהמות שיקום פרויקט במסגרת ופיקוח

 משתנה.

 

להציג שילוט בולט המפרט את מהות העבודה  באחריות "מבצע בניה", בכל אתר עבודה

 המתבצעת וע"י מי היא מתבצעת: 

 מהות העבודה המתבצעת..3

 

לות על שח הנחיות הבטיחות הבאות להלן ,ובלהתייחס לסיכונים שנמנו לאמור לעילבהתאם 

 :"מבצע בניה"

ובכלל זה, חוקים, תקנות,  תוך ציות לכל דין, כל פעילות אשר תבוצע במושכר תהיה (1

 מבצע הבנייההוראות, צווים וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת. 

ופקודת  1954 -בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ג  יפעלומי מטעמו 

והתקנות והצווים שפורסמו על פיהם,  1970 -סח חדש[, התש"ל הבטיחות בעבודה ]נו

ייטול על עצמו את כל האחריות  מבצע הבנייה. ובהתאם להוראות הבטיחות של החברה

כלפי החברה וכלפי כל הבאים מכוחה לשחררם ו/או לשפותם בקשר לכל תביעה שתוגש 

עובדיו ו/או קבלן משנה נגדם בשל הפרת הוראה כאמור שנעשתה על ידו ו/או על ידי מי מ

 שלו ו/או מי מטעמו.

ציוד מגן אישי מלא לעובדיו, שלוחיו והפועלים מטעמו,  יספק על חשבונו מבצע הבנייה (2

שלמים ונקיים, נעלי בטיחות, משקפי מגן, אוזניות או  לרבות: בגדי עבודה תקינים,

חות לעבודה אטמי אוזניים לעבודה באזורים המוגדרים כאזורי רעש מזיק, רתמות בטי

השוכר אחראי לוודא שעובדיו, שלוחיו והפועלים  בגובה, כפפות ומסכת גזים/אב"כ.

מטעמו משתמשים בציוד מגן אישי, בהתאם לסוג העבודה ועל פי הנהלים והוראות 

 העבודה המקובלים בחברה.

יהיו מאיכות  במושכר והמכשירים בהם ישתמש לביצוע העבודה , הכליםכל החומרים (3

עמדו בכל התקנים ובכל דרישות הדין והחברה, ובכל הקשור לציוד הנדרש מעולה וי

לביקורות תקופתיות ולאישור כל רשות ומוסד, ישתמש אך ורק בציוד מאושר על פי כל 

הנדרשים על  תוהרישיונודין. תחילת העבודה תאושר לאחר הצגת האישורים, ההיתרים 

והציוד לדרישות החברה ו/או תעודות לרבות: אישורים על התאמת החומרים  ,פי כל דין

בדיקה בקשר לכל ציוד שהוא, לרבות ציוד הרמה וציוד חפירה, המעידות כי הציוד 

האמור נבדק, עומד בדרישות כל תקן מחייב והינו תקין מבחינה בטיחותית ומבחינת 

הבלעדית לציוד ולטיב החומרים  יישא באחריות מבצע הבנייההתאמה לביצוע העבודה. 

 .והמכשירים אשר ישמשו לביצוע העבודה

 שלט שבו יצוינו פרטים אלה:

 שם מבצע הבניה ומענו; .1

 שם מנהל העבודה ומענו;.2
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יחרוג מאיזו מהוראות הבטיחות הנזכרות לעיל ומבלי לגרוע מכל  מבצע הבנייהו היה (4

הזכויות והסעדים העומדים לחברה עקב הפרתו זו את ההסכם )לרבות זכותה לבטל את 

 מתחייב כדלקמן:מבצע הבנייה  ההסכם(,

התראה על חריגה בעת ביקורו באתר, מעם החברה, מפקח הבטיחות יקבל מו במידהא. 

פעל לתיקון החריגה לאלתר בהתאם לאמור במכתב יהוא  -כל שהיא מהוראת הבטיחות 

 הבטיחות של החברה. מפקחמבל יההתראה שק

כמעט תאונת עבודה,  תאונת עבודה,עברת בטיחות חמורה, במקרים חריגים, כגון ב. 

 מטעם החברה, בסמכותו של מפקח הבטיחותיבתי, גרימת נזק לרכוש וכד' נזק סבגרימת 

כמו כן מפקח הבטיחות ישתתף  ."מבצע בניה" או מי מטעמולהפסיק את עבודתו של 

 בכל תחקיר של אירוע בטיחות. 

": 1999 -הדרכת עובדים(, התשנ"טלפי תקנות "ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע ו (5

קום עבודה אלא אם כן ניתנה לו הדרכה כאמור בתקנות אלה לא יועסק עובד במ"

 וסופקו לו אמצעי המיגון הנדרשים". 

הדרכת בטיחות )המכילה הסבר על סביבת לבצע  באחריות "מבצע בניה", כךלפי

העבודה, הסיכונים הקיימים בה ודרכי ההתמודדות עם סיכונים אלו( בתחילת העבודה 

 ,במידה וחל שינוי בתהליך העבודה, נוסףב. קוםומבקרים באתר השי לכלל העובדים

 להדריך את העובדים בדבר השינוי והשלכותיו.   אחראי "מבצע בניה"

בגדי עבודה עם שרוול ארוך, נעלי ב להצטייד מחויבכל אדם הנמצא בשטח העבודה  (6

, קסדת בטיחות ומשקפי מגן. בהתאם לאופי העבודה יצטייד העובד S3עבודה מסוג 

או מסיכת אבק  ABEK2P3דה וציוד מגן נשימתי, מסיכה עם פילטר מסוג בכפפות עבו

 )בהתאם להנחיות מחלקת הבטיחות( ואטמי אוזניים.

 חל איסור מוחלט לעשן באזור העבודה למעט באזורי עישון מוגדרים ומשולטים בבירור!  (7

תן להתקין בסביבת העבודה משטפות עיניים ומקלחות חירום )ני באחריות "מבצע בניה" (8

 במידת הצורך(. ,להשתמש בציוד נייד

 יש לשמור על מרחק התואם לרדיוס הסיבוב של כלי הצמ"ה. ,בעת עבודת כלי צמ"ה (9

 :"1988 -לפי "תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח (10

צדי חפירה או מילוי, למעט חפירה או מילוי לפי השיפוע הטבעי של הקרקע שאין עמה  א.

מטרים, יובטחו מפני התמוטטות על  1.20ושעמקם או גבהם עולה על סכנת התמוטטות, 

 ידי דיפון מתאים עשוי עץ, מתכת או חומר אחר בעל חוזק נאות.

אין לקרב לשפת החפירה כלי רכב, מחפר, דחפור, טרקטור או ציוד הנדסי אחר כיוצא   ב.

ו אמצעים למניעת באלה, עד כדי ערעור יציבות צדי החפירה או הדיפון, אלא אם כן ננקט

 התמוטטות;

חומר או אדמה, לפי העניין, שהוצאו תוך כדי חפירה, יוחזקו במרחק המבטיח מפני  ג.

 סנטימטרים מדופן החפירה או משפתה. 50 -התמוטטות; המרחק לא יפחת מ
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" פוע הטבעי של הקרקעאת האדמה המזוהמת יש להניח בצדי החפירה "לפי השי ,כלומר

 ד עם סכנת התמוטטות האדמה על עובד הנמצא באזור העבודה.וזאת על מנת להתמוד

 משפת בור החפירה.נוסף על כך יש לשמור על מרחק סביר של כלי הצמ"ה 

להימצאות קווי חשמל, חומ"ס, מים וכו'  לבצע סקירה מקדימה"מבצע בניה" אחראי   (11

 לפני התחלת ביצוע החפירה.

להתקין תאורה  בצע בניה" אחראי"מ ,גם בשעות החשיכה תבוצענהבמידה והעבודות 

 יש להתקין "תאורה אדומה" ליד כל בור/בריכת שיקום. ,בנוסף .נאותה

יבדוק מבצע בניה את קיומם האפשרי  ציבהחלפני תחילת ביצוע עבודות חפירה או  א.

 ציבהבחשל קווי חשמל, מים, ביוב, טלפון, גז וכיוצא באלה, ולא יתחיל בחפירה או 

נקט אמצעי זהירות מיוחדים למניעת פגיעה בעובדים או כאמור אלא לאחר ש

 במיתקנים.

מנהל העבודה ינקוט אמצעי זהירות מיוחדים למניעת פגיעה באדם הנמצא בחפירה או  ב.

 בבור מזרם חשמלי, אדים מזיקים, גזים או התפרצות מים.

רים לשם ביצוע עבודה בשעות החשכה או במקום חשוך, תותקן במקום העבודה ובמעב ג.

 הסמוכים תאורה נאותה.

 ליד כל חפירה או בור שקיימת סכנת נפילה לתוכם יוצבו פנסים שאורם אדום.  ד.

   לגדר את הבור הנפער בעת פעולות עבודות השיקום. באחריות "מבצע בניה" (12

ו/או הכניסה לאתר העבודה תורשה אך ורק לעובדים המורשים לכך ע"י מנהל האתר  (13

  .מנהל העבודה

 שימוש בכלי צמ"ה בהתאם לייעודם המקורי בלבד! יש לבצע (14

יש להכיר את תנאי השטח שבו מתבצעת העבודה ולפיכך לדעת המגבלות לעבודה עם  (15

 הכלי בשטח הנתון. 

באחריות מבצע בנייה, לוודא כי לכלל העובדים אשר יבצעו את העבודה יש אישורים  (16

 רפואיים מתאימים לעבודה מסוג זה.

, השומרים באחריות .להציב שמירה באתר אחריות "מבצע בניה", בבשעות לא שגרתיות (17

 לדווח לגורמים הרלוונטיים בעת אירועי חירום העשויים להתרחש. בין היתר,

על מנת להתגבר על שריפות העלולות להתרחש יש ליצור מאגר של אדמה לכיסוי אשר   (18

סיים המצויים ניתן יהיה להתגבר על השריפות, הכיבוי יבוצע ע"י כלים הנדבעזרתו 

 באתר. 

 יש להתקין במבנים היבילים שימוקמו באתר גלאי עשן ואש.  (19

במידה ומתגלה חומר נפץ במהלך עבודות השיקום יש לעצור את העבודה באופן מידי  (20

 ולדווח לגומרים המוסמכים לטיפול בחומרים מסוג זה.
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געי בטיחות וסיכוני קיים סיכוי למפ ,עקב הסיכונים הנ"ל ועקב תנאי שטח/עבודה לא קלים

יש לעצור את העבודה באופן  ,מפגע/סיכון חדש עם גילויעבודה. הבטיחות המתגלים תוך כדי 

 סדר הדיווח הבא:לפי  ,דייבאופן מי די ולהעביר דיווח על המקרהימי

 מנהל עבודה. .א

 מנהל אתר. .ב

 מחלקת בטיחות "החברה לשירותי איכות הסביבה".  .ג

 ברה לשירותי איכות הסביבה".מנהל פרויקט שיקום קרקעות "הח .ד

 סמנכ"ל אקולוגיה ובטיחות "החברה לשירותי איכות הסביבה". .ה

 מנכ"ל "החברה לשירותי איכות הסביבה".   .ו

 

  לפי סדר הדיווח המופיע בנוהל החירום. דייבאופן מי בזמן אירוע חירום, יש להעביר דיווחים

 

י "תקנות ארגון הפיקוח על העבודה באחריות מבצע הבניה להכין "תכנית לניהול הבטיחות" לפ

ביצוע סקר  ,בתוכנית 4" אשר עיקרה יהיה פרק מספר 2013 -)תכנית לניהול בטיחות( התשע"ג

יש להגיש את התכנית למנהל בטיחות של "החברה לשירותי  סיכונים רלוונטי לאתר העבודה.

 איכות הסביבה". 
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 ' ינספח 
 התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים

 
 

 לכבוד
 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 
 התחייבות לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד ענייניםהנדון: 

 
"( לביצוע החברה" –פי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן והתחייבתי כל   הואיל: 

 "(; העבודה" –)להלן  M1/2016העבודה כמפורט במכרז / הסכם מס'  
 

והוסבר לי כי במהלך ביצוע העבודה, או בקשר אליה, אקבל לחזקתי, או יבוא  והואיל: 
שהוא, של  לידיעתי, מידע המתייחס לכל ענין מקצועי, עסקי או אחר, מכל סוג

החברה ושל כל הקשורים עמה, בעבר, בהווה, או בעתיד וכן כל חומר אשר הוכן 
עבור או על ידי, או הוגש לחברה בקשר עם, פעולות החברה או עם העבודה )להלן 

 "(;מידע סודי" –
 

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

 
 

 אי לכך, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן: 
 

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

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

 לתקופה בלתי מוגבלת.

)במגבלות לא יחול על מידע הידוע לכלל הציבור, מידע שגילויו מחוייב על פי דין  2-ו 1האמור בסעיפים  .3
 חיוב הגילוי כאמור( או מידע שניתנה הסכמת החברה לגילויו, מראש ובכתב, ובמידה שניתנה.

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

עבודה ולעשות את כל הנני מתחייב לנקוט אמצעי זהירות קפדניים לאבטחת המידע הסודי ופרטי ה .5
הדרוש מבחינה בטיחותית, נוהלית או אחרת, כדי לקיים את התחייבותי על פי כתב זה. כן הנני 
מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים, על מנת לשמור בסודיות גמורה כל מסמך 

 הקשור, או הנוגע לעבודה.

וב או אחר, וכל חפץ או דבר, שקיבלתי מכם, או הנני מתחייב להחזיר לידיכם ולחזקתכם כל חומר כת .6
השייך לכם, ושהגיע לחזקתי, או לידי, עקב, בקשר עם, או בזמן ביצוע העבודה, בין מכם ובין מצדדים 
שלישיים, וכל חומר שהכנתי עבורכם. הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כלשהו של כל חומר כאמור, 

ומר אשר שימש כבסיס לדו"חות שהכנתי עבורכם והדו"חות או של מידע סודי. למעט כל דו"ח או ח
 הנ"ל עצמם.

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

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

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

הנני מתחייב להחתים כל עובד ו/או מועסק ו/או מבצע שירות על ידי בקשר לביצוע העבודה, על  .11
התחייבות כלפיכם הזהה להתחייבותי זו, להעביר עותק מההתחייבות החתומה לחברה וכן הנני ערב 

 לכל הפרה של התחייבות כאמור.

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

 
 
 

 :םולראיה באתי על החתו
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