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 כללי .1

"( הינה חברה המזמין" או "החברההסביבה בע"מ )להלן: " איכותה לשירותי החבר .1.1
ניהול שיקום קרקעות מדינה לממשלתית אשר הוכרזה כ"זרוע ביצוע" של מדינת ישראל 

 שיקום באתרים ברחבי הארץ.חקירה והאת עבודות ה מנהלתמזוהמות. החברה 

המשרד להגנת הסביבה )להלן:  משרדית, בראשות נציג-החברה מונחית ע"י ועדת היגוי בין .1.2
"(, נציג מטעם החשב הכללי, נציג אגף התקציבים, נציג רשות מקרקעי ישראל ונציג המשרד"

"(. וועדת ההיגוי קובעת את חלופות השיקום לכל אתר, ההיגוי וועדתמשרד הביטחון )להלן: "
 .בכל אתר ועל בסיס תוכנית שיקום מאושרת, מוציא המשרד הזמנת רכש לביצוע העבודות

ות למתן שירותי קליטת קרקעלהתקשר בהסכם מסגרת החברה מזמינה בזה הצעות  .1.3
 ביעדי קצה אסבסט פריך ופסולת )מעורבת, יבשה וכד'( אגרגטים, ,, אסבסט צמנטמזוהמות

-ו" קרקע לטיפול)להלן: " הן בהתאם לרמות וסוגי הזיהומים של הקרקעלטיפול בו
 ים המפורטים במסמכי המכרז להלן. בהתאמה(, על פי התנא "השירותים",

 להלן טבלת ריכוז מועדים רלוונטיים במכרז: .1.4

 מועד פעילות

 31/05/2020 מועד פרסום המכרז

 08/06/2020 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים 

 11/06/2020  פרסום השאלות והתשובותמשוער למועד 

 21/06/2020  המועד האחרון להגשת הצעות

 

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

 

לשנות כל אחד מן המועדים המנויים לעיל בהודעה  הזכות את הלעצמ תשומר החברה
, ולא תהא (http:// soil-remediation.co.il) של החברהשל  האינטרנטשתפורסם באתר 

 .כל טענה או דרישה בקשר לכך מציעיםלמי מה
 

 עיקרי ההתקשרות .2

הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק להלן הפרטים המובאים בסעיף זה 
יתה יה .המכרזבמקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי 

 . ההוראה האחרת המפורטת , תחייבהמכרזאחרת כאמור באיזה ממסמכי  תהתייחסו

מאגר של אתרי קצה מסוגים שונים )מטמנות, מתקני טיפול ביולוגי  קיםלההחברה מעוניינת  .2.1
ומתקנים לטיפול תרמי( אשר אליהם היא תפנה מעת לעת, ובהתאם לצרכיה, קרקעות 

לטיפול. מובהר כי הקרקעות יועברו לטיפול באתרי הקצה אשר יוכלו לטפל ופסולת מזוהמות 
 קרקע בהתאם לסוגי הזיהום שיימצאו בה ולערכיהם.ב

יעמדו בתנאי הסף המוגדרים להלן ותתקשר תקשר עם כל אחד מן הזוכים אשר החברה ת  .2.2
 בנוסח המצורף למסמכי המכרז.בהסכם מסגרת איתו 

 מסגרתמכרז 
24A-2020 

 מסמך א'
 הזמנה להציע הצעות
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מעת לעת, ובהתאם לצרכיה ולשיקול דעתה הבלעדי, תעביר החברה לספקי המסגרת, כולם  .2.3
 וטיפול בה., לטיפול לקליטת הקרקעניות לקבלת הצעות מחיר בקשות פרטאו חלקם, 

מובהר כי הבקשות יועברו לספקי מסגרת אשר באפשרותם לטפל בקרקע בהתאם לסוג  .2.4
 וזאת בהתאם להוראות הדין והוראות המשרד להגנת הסביבה. –הזיהום המצוי בה ולרמתו 

ירוט הספציפי שיכלל בהתאם לפמחיר להציע יידרשו אליהם תפנה החברה  המסגרת ספקי .2.5
 בבקשה הפרטנית, וזאת עד המועד אשר יינקב בבקשה לקבלת ההצעות הפרטנית. 

טון  1-בעת הגשת המענה לפנייה פרטנית יידרשו ספקי המסגרת להציע הצעת מחיר לטיפול ב
תיווסף לעלות זו עלות  ,לצורכי ההשוואה בין ההצעות וקביעת ההצעה הזוכהו קרקע מזוהמת,

טון  1-כאשר מחיר ההובלה לשל ספק המסגרת הקרקע המזוהמת אל המתקן של הובלת 
הצעת  - קבלן הובלות מטעם החברהשל מחיר על פי הצעת על פי ק"מ יהא  1-קרקע מזוהמת ל

מובהר בזאת כי, . לאחר שילוב מחיר הטיפול וההובלה הנמוכה ביותרה תהיה כהזוהמחיר 
 .עד לאתר ספק המסגרתהמזוהמת ומספר הק"מ יחושב ממיקום הקרקע 

 מספקיהחברה שומרת על זכותה לקבוע במסמכי הבקשה הפרטנית דרישות נוספות  יצוין כי
ובמקרה זה יכול והפנייה  (תפעוליות)כגון: דרישות ביטוחיות מיוחדות או דרישות המסגרת 

המתאימים  האישוריםהמסגרת אשר יהיו בידיהם הכישורים ו/או  לספקיתועבר אך ורק 
 .בלבד

 –תהיה רשאית לקבוע אמות מידה איכותיות במסגרת הבקשה הפרטנית כמו כן, החברה 
 המסגרת אשר יקבל את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר. לספקיובמקרה זה תועבר העבודה 

מובהר כי החברה תהא רשאית שלא לנהוג בהתאם לאמור במקרים של אי שביעות רצון 
המסגרת ו/או משיקולי זמינות ולוח זמנים ו/או מכל  ספקשירותים קודמים שסופקו על ידי מ

 שיקול אחר, לרבות כל אמת מידה נוספת/אחרת אשר תיקבע בבקשה הפרטנית.

 טיפול בחומרים מסוכנים, כולליםה השירותים הנדרשים במסגרת מכרז זמן  קחלמובהר כי  .2.6
רישות הרגולציה ככל וישתנו ד מובהר כי. 1993 -"גתשנ, המסוכנים החומרים בחוק כהגדרתם

שייבחרו להעניק את השירותים  מתחייבים ספקי המסגרתלעניין טיפול בחומרים מסוכנים, 
 בהתאם להוראות כל דין.

הקרקע המזוהמת תעבור לבעלות ספק המסגרת הזוכה החל ממועד קליטתה באתר הטיפול.  .2.7
הטיפול  באחריות ספק המסגרת הזוכה לבצע את הפעולות הנדרשות הקשורות לקרקע לאחר

בה, לרבות, אך לא רק, שינועה לטיפול משלים, הטמנתה וכיוצב', על פי שיקול דעתו הבלעדי, 
 בהתאם להוראות כל דין, ועל חשבונו.

המסגרת בקשות לקבלת  לספקיהחברה מבקשת להבהיר כי היא אינה מתחייבת כי יועברו  .2.8
דרישה ו/או טענה ו/או הצעות מחיר פרטניות בהיקף כלשהו ו/או בכלל, ולא תהא להם כל 

כמו כן תהא רשאית החברה להחליט על העברת העבודות לטיפול  תביעה בקשר עם האמור.
 הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. –באמצעים אחרים 

חודשים, שתחילתה  12 לתקופה שלהמסגרת הינה  מספקיתקופת ההתקשרות עם כל אחד  .2.9
 3 -אריך את תקופת ההתקשרות בבמועד שייקבע ע"י החברה. החברה תהיה רשאית לה

מסגרת באופן  ספקעם כל  – או חלק מהם חודשים 12( תקופות נוספות, כל אחת בת שלוש)
יום לפני  30זוכה המסגרת ה לספקוזאת בהודעה שתימסר ע"י החברה  –נפרד ובלתי תלוי 

וארכת, לפי העניין. הוארכה תקופת ההתקשרות תום תקופת ההתקשרות ו/או התקופה המ
על ידי החברה, יחולו כל הוראות ההסכם ויתר מסמכי המכרז גם על תקופת ההתקשרות 

 המוארכת.
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על אף האמור לעיל, רשאית החברה בכל עת ומכל סיבה שהיא לבטל את ההסכם ולהביא את  .2.10
פיו לידי גמר על ידי הודעה בכתב על כך למציעים הזוכים. ניתנה הודעה -ההתקשרות על

תאריך שיהיה נקוב בהודעת החברה ולזוכה/ים לא תהיה כל טענה כאמור יסתיים ההסכם ב
 ו/או דרישה בגין כך. 

. בנוסף, החברה ביצוע העבודותמובהר כי החברה לא תעניק לזוכה/זוכים הרשאה בלעדית ל .2.11
ו/או  ותדומבצע עבודות תהא רשאית, בכל עת, להתיר גם לנותני שירותים אחרים להפעיל ול

, הכל לפי רזים פומביים או הליכים תחרותיים אחרים/נוספותו/או לצאת במכ ותמקביל
המסגרת לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם  ספקיולשיקול דעתה הבלעדי 

 .האמור

החברה מבקשת להביא לידיעת משתתפי המכרז כי היא שומרת על זכותה לפרסם מכרז זה  .2.12
ים נוספים למאגר, ובמקרה זה יתווספו לצורך הצטרפות מציע –פעם אחת או יותר  –בעתיד 

, ויידרשו לחתום על הסכם ספקי המסגרת החדשים שייבחרו כחלק ממאגר שיוקם במכרז זה
 .בנוסח המצורף למכרז זה

מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר כי השירותים נשוא מכרז זה מתבקשים בקשר עם  .2.13
"זרוע ביצוע" של מדינת פרויקט שיקום קרקעות המתבצע במסגרת הכרזה על החברה כ

 ןישראל בתחום שיקום הקרקעות והסכם מסגרת שנחתם בין החברה ובין מדינת ישראל בעניי
זה. במקרה בו במועד כלשהו ו/או מסיבה כלשהי יבוטל הסכם המסגרת ו/או ההכרזה, תבוטל 

 מכל מין וסוגלא תהיה כל טענה ו/או תביעה  ולספקי המסגרתאף ההתקשרות נשוא המכרז, 
 .שהוא כלפי החברה

  תנאי סף : .3

כדין בישראל, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים תאגיד רשום  רשאי להגיש הצעות למכרז מציע שהוא
 .כמפורט להלן אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים

להתקיים  ( ועל כל תנאי הסףJVיובהר למען הסר כל ספק, כי לא תותר הגשת הצעה משותפת/מיזם )
לא ניתן יהיה להסתמך על התקיימותו של תנאי סף בגורם אחר, לרבות בכל אורגן או במציע עצמו ו

 אלא אם כן פורש אחרת עובד או מועסק או בעלים של המציע או אדם או תאגיד הקשור עם המציע
 :ואלו התנאים במסמכי המכרז. או נכתב במפורש אחרת

שה/ מעורבת מורשה וכיו"ב, אתר מורשה בקליטת קרקעות מזוהמות/ פסולת יבהמציע הינו  .3.1
 .מוסדר ובעל אישור של המשרד להגנת הסביבה

 -שיון תקף לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( התשנ"היבעל רהמציע הנו  .3.2
לפי צו רישוי עסקים )עסקים  או אשפה ופסולת – 5.1, סעיף מים ופסולת – 5קבוצה , 1995

ו/או אישור  אשפה ופסולת – 5.1, סעיף מים ופסולת – 5צה קבו ,2013-טעוני רישוי( תשע"ג
 .מנהל רוחבי לטיפול בקרקע מזוהמת

המציע מנהל ספרים כדין ובידיו האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  .3.3
 .1976-תשל"ו

 :להצעתו לצרף המציע שעל מסמכים .4

ידתו בכל תנאי הסף בלא יוצא מן הוכחת עמכל המסמכים הנחוצים לעל המציע לצרף להצעתו את 
 :, וגם בלא קשר לתנאי הסף גם את המסמכים הבאיםהכלל, ומבלי לגרוע מכלליות הדרישה

 העתק של תעודת התאגדות מאומת ע"י עו"ד כ"נאמן למקור". .4.1
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 בדבר המציע.פירוט  ום כדין, ובוחתו יםמלא ואלמסמכי המכרז, כשה( 1)א ךמסמ .4.2

 לעיל. 3.1בסעיף  ת עמידתוהמוכיחים אמן האישורים העתק  .4.3

המוכיח את עמידתו  ו/או אישור מנהל רוחבי לטיפול בקרקע מזוהמתהעתק מרישיון העסק  .4.4
 לעיל. 3.2בסעיף 

בנוסח מסמך  עורך דיןאו  רואה חשבוןאישור רישום תאגיד וזכויות חתימה חתום ומאושר ע"י  .4.5
 (.2א)

 ה, חתום על ידי מורש1976–ם, התשל"ולפי חוק עסקאות גופים ציבוריי תנאיםתצהיר בדבר קיום  .4.6
אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ וכן  ,(3א)בנוסח מסמך  ,חתימה מטעם המציע ומאושר כדין

המעיד כי המציע מנהל את פנקסי החשבונות  ,1976-מס לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
, או שהוא 1976מוסף, התשל"ז ה וחוק מס ערך והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנס

וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל  ,פטור מלנהלם
 עליהם מס לפי חוק מע"מ.

לפיו המציע מקיים את חובותיו בכל הנוגע  (4א)תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים בנוסח מסמך  .4.7
  המפורטים שם. לשמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה

חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המציע, לפיו המציע ו/או מי  ,(5א)תצהיר, בנוסח מסמך  .4.8
ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו לא הורשעו מן הבעלות בו ו/או  25%המחזיק בלמעלה מ 

 או בעבירה פלילית שיש עמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות מירמה
( השנים שקדמו 7) שבעב ושבוצע בעבירות שעניינן הפרת רישיון עסק ו/או פגיעה באיכות הסביבה

למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, וכן, כי למיטב ידיעתם של מורשי החתימה, לא 
 או לפירוק הנוגעים משפטיים הליכים או משפטיות תביעותמתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל 

חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית או  נכסים לכינוס/או ו רגל פשיטת
( השנים שקדמו למועד 7) בשבע, וכי הם לא הורשעו או נקנסו מנהלית בגין עבירות כאמור כאמור

  .האחרון להגשת הצעות למכרז זה

וועדת  מציע שאינו עומד בתנאי זה יפרט בתצהיר את פרטי העבירות וכל נסיבה רלוונטית,
המכרזים תחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי אם בנסיבות העניין יש לקבל את הצעתו אם לאו, 
והיא תהא רשאית לזמן אותו לשימוע ו/או לערוך שימוע בכתב ו/או לערוך בירורים שונים בהקשר 

מציע המבקש לקבל החלטה של ועדת  לכך, והמציע מסכים מראש לעריכת כל בירור כאמור.
בעניין זה רשאי, אך אינו חייב, לפנות לוועדת המכרזים לפחות שבועיים לפני המועד  המכרזים

 לקבלת הצעות.

 .כנדרש על ידי המציע מהחתו( 6א)בנוסח מסמך  משתתףהצהרת  .4.9

 בדבר אי לקיחת שוחד.( 7א)התחייבות המציע בנוסח מסמך  .4.10

 חתומה על ידי המציע. (8א)הצהרה על אי תיאום מכרז בנוסח מסמך  .4.11

שהועלו לאתר האינטרנט של  הבהרותהו הודעותהמכרז על נספחיהם לרבות כל המסמכי  כל .4.12
 הם חתומים בחותמת החברה וחתימת מורשה החתימה, בתחתית כל עמוד. החברה כש

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד כאשר כל המסמכים והאישורים מובהר כי 
צוין במפורש  לגביהם )פרט למסמכים לבדבמכרז ב ציעהנדרשים במכרז, יהיו על שם המ

 (. אחרת
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לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל או צירף מסמכים שאינם ברורים או 
סותרים זה את זה, רשאית ועדת המכרזים, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, 

או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין לבקש כי יוסיף ו/
המכרזים להתעלם מפגמים  ועדתמהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה. כן רשאית 

לפי  הכלטכניים, פגמים שאינם מהותיים ופגמים אשר אינם מצדיקים את פסילת ההצעה על הסף, 
 שיקול דעתה הבלעדי. 

 

 קבלת מסמכי המכרז .5

להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה את חוברת מסמכי החברה  .5.1
 בהודעת הבקשה יש לכלול: shikum@escil.co.il לכתובת דוא"ל 

 שם המציע; .5.1.1

 ח.פ/ע.מ; .5.1.2

 שמו של איש הקשר מטעם המציע; .5.1.3

 כתובת דוא"ל איש קשר; .5.1.4

 מספר טלפון ליצירת קשר; .5.1.5

 .מספר פקס .5.1.6

www.soil-מובהר כי חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת:  .5.2
remediation.co.il . המציעים יהיו רשאים לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט אולם הצעה

 .דוא"לב שיקבלותוגש אך ורק על גבי מסמכים 

ת, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל כל ההוצאו .5.3
בשום מקרה לא  זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות, תחולנה על המציע.

  יהיה זכאי המציע לשיפוי או החזר בגין הוצאותיו לשם השתתפותו במכרז.

הוציא מציע או לנזק שייגרם למציע במידה מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל הוצאה ש .5.4
והחברה תחליט על ביטולו של המכרז מכל סיבה שהיא, וזאת הן בשלב הגשת ההצעות והן לאחר 

 מכן, ולרבות במקרה של שינוי בצרכי החברה או במצבה הכלכלי.  

בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים  ת,רשאי החברה תהא .5.5
 או במענה לשאלות המשתתפים.  הביוזמת, שהוא אופן בכל, המכרז כייקונים במסמות

מבקשי  של לידיעתם יובאו והם המכרז מתנאי נפרד בלתי חלק יהוו, כאמור, והתיקונים השינויים
, שינוי או החברההבלעדי של  הדעת שיקול פי ועל היה. באמצעות אתר האינטרנט המכרז מסמכי

ם מתן זמן היערכות נוסף למציעים, יידחה המועד להגשת ההצעות בהתאם תיקון כאמור מחייבי
 .  החברהלקביעת 

 הבהרות ושינויים .6

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

. מציע שלא להלן 6.2 ולפרטם בכתב, וזאת עד למועד הנקוב בסעיף לחברהחרת, עליו לפנות א
מלהעלות בעתיד כל טענה ומושתק יפנה לקבלת הבהרות כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע 

 בדבר אי בהירויות, סתירות או אי התאמות כאמור.

mailto:shikum@escil.co.il
http://www.soil-remediation.co.il/
http://www.soil-remediation.co.il/
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 עד ליום, בפורמט וורד shikum@escil.co.il"ל בדוא  מתי כספי למר שאלות הבהרה תוגשנה  .6.2
  א את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת.יש לווד. 14:00לא יאוחר מהשעה  08/06/2020

במענה תשובות ו/או הבהרות ו/או כל שינוי או תיקון בתנאי המכרז, ככל שיוחלט עליהם, בין אם  .6.3
החברה, יפורסמו באתר האינטרנט של החברה ויהוו חלק בלתי  ביוזמתלפניות המציעים, ובין אם 

נפרד ממסמכי המכרז. באחריות המציעים להתעדכן באתר האינטרנט באופן שוטף עד למועד 
אודות כל עדכון ו/או  מהעלאת כל טענה לגבי אי ידיעההגשת ההצעות, והמציעים יהיו מנועים 

 ו/או תשובה שיפורסמו באתר האינטרנט כאמור.הבהרה 

עקב  ייחודיהבריאותי המצב שבהן הותקנו תקנות לשעת חירום ונוכח המודגש כי בימים אלה 
, קיימת חשיבות מוגברת להתעדכנות שוטפת באתר האינטרנט של החברה לצורך מגיפת הקורונה

 קבלת עדכונים שוטפים בדבר המכרז ותנאיו.

היר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים הרלבנטיים מצ הצעתועם הגשת  .6.4
במכרז, יהיה מנוע מלטעון כי לא  הצעה. מציע שהגיש םמכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיס

לא התייחסה החברה לפניה ו/או השגה עד  היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.
 יראו בכך דחיית פניית המציע. למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעות

בין הוראות בין מסמכי המכרז השונים ו/או או אי בהירות במצב בו תימצא סתירה  ,להסרת ספק .6.5
, תקבע החברה את הפרשנות המחייבת. למציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה שונות שבהם

הפירוש ו/או הנובעת מאי בהירות ו/או סתירה במסמכי המכרז ו/או כל אי התאמה ו/או בגין 
אלא אם כן פנה בטרם מועד הגשת ההצעות ובמועד שנקבע לשאלות  הנוסח שבחרה החברה

 .הבהרה והתריע על סתירה או אי בהירות כאמור

 אופן הגשת ההצעה: .7

במעטפה  ".24-2020Aמכרז מסגרת פומבי מספר הצעת המציע תוגש במעטפה על גביה ייכתב : " .7.1
, לרבות הסכם ההתקשרות )מסמך על ידו ז כשהם חתומיםזו יגיש המציע, את כל מסמכי המכר

 המעטפה תכילבנוסף לאמור, לעיל.  4'( בצירוף כל המסמכים וכל האישורים כמפורט בסעיף ב
 .קי-און-עותק דיגיטלי שיוגש על גבי דיסק

חברה לשירותי איכות הסביבה ים של הבתיבת המכרז אישיתמעטפת המכרז תופקד במסירה  .7.2
החל  21/06/2020בתאריך  ,4קומה , 40החברה בתל אביב, בכתובת רח' יצחק שדה במשרדי 

הצעות שיוגשו לאחר  ."(מועד הגשת ההצעות"להלן: )  13:00שעה ולא יאוחר מה 08:30 מהשעה
 .חזרה מציע שיגיש את הצעתו לפני המועד האמור יוזמן לקחתהמועד זה תיפסלנה. 

בתיבת המכרזים, אינם  המעטפהמשלוח ההצעה בדואר או הגשתה בכל דרך אחרת שאינה שלשול  .7.3
הצעה שלא תמצא, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד המועד . עונים על דרישות המכרז

הצעה שתוגש  האחרון להגשת ההצעות כאמור לעיל, לא תמנה בין ההצעות המשתתפות במכרז.
 גשת ההצעות תוחזר לבעליה.בטרם יחול מועד ה

, והודעה על כך תועלה לאתר להאריך את המועד להגשת הצעותבכל עת החברה רשאית  .7.4
 .האינטרנט של החברה

בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל זאת  .7.5
ייגות מסעיף ו/או מובהר בזאת כי מקרה בו יביע המציע הסת לכל תנאי הסכם ההתקשרות.

סעיפים ו/או נספח המצורף למסמכי מכרז זה, תהא רשאית החברה לפנות למציע ולבקשו לחזור 
בו מהסתייגותו ו/או להתעלם מן ההסתייגות ו/או לפסול הצעתו של המציע, והכל בהתאם 

 לשיקול דעתה הבלעדי.

mailto:shikum@escil.co.il
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 מובהר כי:  .7.6

 החברה תהיה רשאית לפסול על הסף הצעה חסרה. .7.6.1

כל הנתונים הנדרשים להשלמה וללא כל  הגש לאחר שהושלמו בההצעה תו .7.6.2
הסתייגות או תיקון שהוא. במקרה של אי צירוף מסמך או השמטה, או שינוי או  
או מסמכי  תוספת או הסתייגות מנוסח תנאי המכרז, או סטיה אחרת מתנאי 
לפסול את ההצעה או לקבלה, עם או בלי הפגם  המכרז תהא החברה רשאית 
ר, או לאפשר תיקון כל פגם או חסר כאמור, והכל לפי שיקול דעתה האמו 
להסרת ספק מובהר כי אם הודיעה החברה למשתתף כי היא מתעלמת  המוחלט. 
מהסתייגות, וסרב המשתתף לחתום על הסכם ההתקשרות, ייחשב הדבר כהפרת  
ל התחייבויותיו. כל עוד החברה לא התייחסה להסתייגויות או לפגם כאמור וכ 
ידה במפורש אחרת, יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי -עוד לא נקבע על 
 ההזמנה, כפי שהוכן ע"י החברה ו/או עודכן על ידה. 

 תוקף ההצעה .8

החברה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף  21/09/2020 עד ליוםהצעת המציע תעמוד בתוקפה  .8.1
 .חודשים נוספים 3למשך ההצעה 

 ספקי המסגרתבחירת  .9

 שר יעמדו בכל תנאי הסף יוכרזו כספקי מסגרת זוכים.מציעים א  .9.1

יהיו רשאים לערוך בירורים ולקבל המלצות ו/או התייחסויות הן  החברה וועדת המכרזים ו/א .9.2
ביחס לממליצים אליהם הפנה המציע, והן ביחס לכל אדם או גוף אחר, ולא תהא מוטלת 

או ההתייחסויות או ההמלצות, עליהם כל חובה, בכל שלב שהוא, לגלות את תוכן הבירורים 
ו/או את זהות מוסרי המידע, למציע הרלוונטי, או לכל מציע אחר, וזאת, בין היתר, לאור 
הצורך לשמור על אמינות המידע המתקבל, ושמירת זכויות מוסרי המידע, והמציע מקבל על 

 עצמו תנאים אלו.

חברה  רשאית, אך לא חייבת, לפגוע באמור, ומבלי להטיל עליה את החובה לעשות כן, ה מבלי .9.3
כל הוכחה שתראה לנכון,  –לאחר הגשת הצעה  -על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל מציע 

העומדים לרשותו לבצע עבודות  והאמצעיםבדבר ניסיונו, מומחיותו, מיומנותו, כישוריו 
 מהסוג ובהיקף של העבודות נשוא המכרז, וכן תהא רשאית לדרוש ראיות בדבר הרמה

 את מלוא המידע להנחת דעתה. לחברההמקצועית של המציע, והמציע יהיה חייב לספק 

 
 חברההמציע או עם גורמים אחרים ככל שידוע ל ה עםלהתחשב בניסיון קודם של תרשאי החברה .9.4

תקבל  חברהניסיון קודם עם המציע, חוות הדעת של ה חברהעל ניסיון זה, לטוב ולרע. ככל של
 .כמפורט בטבלה ביחס ליתר ההמלצות משקל בעת מתן הניקוד

 הודעה על זכייה והתקשרות:  .10

הודעת הזכייה תהיה בכתב, חתומה בידי המוסמך לכך מטעם החברה, ותחייב את החברה  .10.1
, כאשר עם משלוח ההודעה יחשב הסכם ההתקשרות על כל תנאיו ונספחיו ים הזוכיםוהמציע

בין בכתב ובין בעל פה, לא תיצור כל  כנכרת בין הצדדים במועד המשלוח. שום הודעה אחרת,
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סייגה החברה את הודעת . או הענקת זכות כלשהי למציע טענת השתק או מניעות כלפי החברה
 הזכייה, תהיה הזכייה על תנאי ובכפוף לסייגים ו/או התנאים הקבועים במכתב הזכייה. 

 במכתב הזכייה:  לידי החברה תוך הזמן הנקוב וימציא יםזוכמסגרת  ספקיכ ושנקבע יםמציע .10.2

 ידם.-' כאשר הוא חתום עלגת ההסכם המצורף כמסמך א .10.2.1

תוך התקופה האמורה למסמכי מכרז זה  10 לא מילא זוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף .10.3
ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו במכתב הזכייה, 

ו/או לבצע כל ת החברה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאי
נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של הסעד הזכות ו/או אשר תממש את ה תולה אחרעפ

הכריז על המציע הבא ל )אך לא חייבת( התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית החברה במקרה זה
כל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים , והמסגרת זוכה  ספקכבתור( הבא בתור )אחרי הזוכה 

  פי כל דין.-פי המכרז ו/או על-להם זכאית החברה על

זכה מציע, ולאחר מכן התברר לחברה כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע חלקי  .10.4
בלבד או מטעה, רשאית החברה לשלול את זכייתו מעיקרה, מבלי שהמציע יהיה זכאי לקבל כל 

וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת להחברה ו/או לחברה, לפי  ,זר הוצאותפיצוי או הח
 העניין, כתוצאה מההפרה, לפי תנאי מסמכי מכרז זה או לפי כל דין.

בהתבסס על מידע, הבטחה, התחייבות, מצג, הצעה, הבנה, פרסום,  טענותהזוכה מנוע מלטעון  .10.5
 המכרזלפני בין  פה,-, בין בכתב ובין בעלמכרזלמסמכי הפרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ 

 .יוובין לאחר –לרבות במסגרת הליכי מכרז זה  –

לא חידש הזוכה במכרז איזה מהרישיונות ו/או ההיתרים ו/או התעודות הנדרשים, תהא החברה  .10.6
רשאית, אף מטעם זה בלבד, לבטל את ההסכם, ולהיפרע ממנו בגין כל הנזקים שייגרמו לה, 

 ן החלפתו בזוכה אחר. לרבות בגי

 שמירת זכויות .11

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל  .11.1
 שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

 תנאים כלליים .12

ו החברה )או מי מטעמה( רשאית, על פי שיקול דעתה, לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/א .12.1
על מנת לבחון את המציע והצעתו  בכל שלב משלבי המכרזהבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא 

אשר  במסגרת שיקוליה כאמור, לרבות להביא לעיונה מאזנים, דו"חות מע"מ ודו"חות ניכויים
 ,.יומצאו על ידי המציע לחברה על פי דרישתה

ו בשל חוסר התייחסות מפורטת החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה, א .12.2
 לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת החברה מונע הערכת ההצעה כדבעי.

החברה רשאית שלא לקבל הצעה של מציע אשר לפי שיקול דעתה ההרשעות ו/או ההליכים  .12.3
מן הבעלות בו ו/או מי ממנהליו ו/או מי  25%-המתנהלים לגביו או לגבי מי מחזיק בלמעלה מ

 ( או נסיבותיהן מצדיקות זאת.7המפורטים במסמך א)ממורשי החתימה שלו 

ו/או למשרד לאיכות  החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל הצעה של מציע שהיה לה .12.4
הסביבה ניסיון שלילי עימו או עם גורם הקשור עימו, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי, וכן הצעתו 

 ליליות במיוחד.של מציע אשר יתקבלו לגביו חוות דעת ו/או המלצות ש

נוסף על האמור, לוועדת המכרזים שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר למציע  .12.5
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להוכיח את עמידתו בתנאי הסף באמצעות נתונים ו/או פרויקטים אשר לא הוצגו על ידו בהצעה 
להגשת ו/או הוצגו לצורך אחר ו/או שהינם בידיעת החברה, ובלבד שאלו אכן בוצעו על ידו עובר 

ההצעה, ובמקרה זה תהא רשאית הוועדה לפנות אל המציע בבקשה לקבלת מידע נוסף ו/או 
 מסמכים נוספים.

 עקרון ה"עפרון הכחול" .13

הובא ענין הנוגע ו/או קשור ו/או נובע ממכרז זה בפני ערכאה שיפוטית ופסקה אותה ערכאה כי  .13.1
ת כל דין ולפיכך פסולות ו/או הוראה או הוראות מהוראות מסמכי המכרז אינן עומדות בדרישו

פסולה הוראה מהוראות המכרז, לא יפגע הביטול או הצמצום האמור ביתר הוראות המכרז 
העולה בקנה אחד עם ההוראה הפסולה,  האפשרי יוותרו בתוקף ויפורשו באופן הרחב ביותרש
 –בלבד( זה, אלא אם תבחר החברה )והיא  נשוא מכרז סכםהוסיפו לחול בין הצדדים תנאי היו

 לבטל את המכרז או את ההסכם בעקבות ביטול או צמצום כאמור. –לפי שיקול דעתה הבלעדי 

 אחריות .14

או נזקים שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו במסגרת  ותהחברה אינה נושאת בכל אחריות להוצא .14.1
 ו/או בקשר למכרז זה, ובפרט בשל אי קבלת הצעתו.

יע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהן מובהר במפורש, כי בכל מקרה לא יהיה המצ .14.2
 , לרבות במקרה של ביטול המכרז על ידי החברה.בקשר עם השתתפותו במכרז זה

 סודיות .15

בקבלת מסמכי המכרז המציע מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על ידי החברה  .15.1
 יב בגילוי לפי חוק.בקשר או לצורך מתן השירותים, למעט מידע שהוא נחלת הכלל או המחו

לשם מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה, מתחייב המציע לדאוג לשמירת סודיות כאמור גם מצד  .15.2
 המשנה שלו או כל מי מטעמו. ספקיעובדיו, 

 המציע מתחייב לציית לכל הוראות החברה בכל הנוגע לשמירת סודיות. .15.3

לשם הכנת הצעתו והגשתה.  כל מסמכי המכרז הינם רכוש החברה והמסמכים מושאלים למציע .15.4
אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. לא הגיש המציע 
הצעה, או קיבל הודעה מהחברה כי לא זכה במכרז, יחזיר המציע מיד את מסמכי המכרז, אם 

 נדרש לעשות כן על ידי החברה.

 הודעות ונציגות .16

את כתובתו לצורך קבלת הודעות בכל הקשור במכרז ואת  בנספחי המכרזכל מציע במכרז יציין  .16.1
של נציג מטעמו המוסמך וכתובת דואר האלקטרוני מספר הפקסימיליה , שמו, מספר הטלפון

  ן מכרז זה.ילחייב את המציע על פי דין לעני

עם הנציג שיצוין כאמור ינוהלו המגעים של החברה בקשר למכרז זה והוא יהיה מוסמך לייצג  .16.2
 ע ולהתחייב בשמו. על נציג זה להיות תושב ישראל, וכתובתו בישראל.את המצי

לפי הכתובות  או בפקסימיליה , בדואר אלקטרוניתשלחנה בדוארלמציעים יכול שהודעות  .16.3
. הודעה שנשלחה בדואר ומספרי הפקסימיליה שסיפקו המציעים במעמד רכישת חוברת המכרז

 משלוח. הודעה שנשלחה בפקסימיליההמועד שעות מ 72רשום תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך 
שעות ממועד המשלוח ובלבד שהתקבל  24תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך  או בדואר אלקטרוני

או לא התקבלה הודעה אלקטרונית כי הדואר  אישור אלקטרוני על שליחת הפקסימיליה
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על ידי החברה קבלת הודעה אשר נשלחה -לא תתקבל כל טענה בנוגע לאי .האלקטרוני לא נשלח
לכתובת ו/או למספר הפקס ו/או לתיבת הדואר האלקטרוני של מי מהמציעים אם זו נשלחה 

 בהתאם לפרטים שסופקו על ידו.

 סמכות שיפוט ייחודית .17

הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל תובענה ו/או עתירה ו/או תביעה הנוגעים למכרז זה על  .17.1
 תל אביב.עיר מכים במסמכיו השונים תהא של בתי המשפט המוס

 

 בכבוד רב,                                 

 בועז הירש               
  יו"ר ועדת מכרזים             

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ            
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 רת מס'מסג מכרז
A24-2020 

 (1מסמך א)
  פרטי מציע

 

 וד האיכותי של ההצעהפרטים להוכחת עמידה בתנאי סף ולשם קביעת הניק

 פרטים על המציע .1

      שם המציע: .1.1

          מס' הזיהוי: .1.2

        מען המציע )כולל מיקוד(: .1.3

        שם איש הקשר אצל המציע:  .1.4

         תפקיד איש הקשר:  .1.5

          :ן קוויטלפו .1.6

          טלפון נייד: .1.7

          פקסימיליה: .1.8

         דואר אלקטרוני:  .1.9

 

תר מורשה בקליטת קרקעות מזוהמות/ פסולת יבשה/ מעורבת מורשה וכיו"ב, מוסדר א המציע הנו .2
 .ובעל אישור של המשרד להגנת הסביבה

 * יש לצרף אישורים מתאימים לרבות העתק מרישיון העסק

כל הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מידי על הריני להצהיר כי  .3
 לעיל. אחר או יותר מהפרטים שמסרתיכל שינוי ב

 על החתום:

  ע: ___________________שם המצי

 תימת וחותמת המציע: ____________ח

 תאריך: ____________________

 אישור עו"ד
 

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

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

 
_______________________    ___________________________ 

 
 חותמת + חתימת עוה"ד        אריךת
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 מסגרת מכרז
A24-2020 

 (2מסמך א)
אישור רישום תאגיד 

 וזכויות חתימה
 לכבוד

       לשירותי איכות הסביבה בע"מ החברה
        40רחוב יצחק שדה 

 67212אביב, -תל
 

 א. נ.,
 

 אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה הנדון:
 
 

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

/ כל תאגיד אחר כגון עמותה או אגודה  התאגד כדין כ: חברה בע"מ / שותפות רשומה בישראל מציעה

כי המציע הצהיר בפניי כי אינו נמצא בהליכי פירוק, פשרה או הסדר  וכי הינו תאגיד פעיל וקיים; שיתופית

כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי  מציעכי נתקבלו אצל הבקשת פירוק כנגדו; וכי לא הוגשה 

כי ועל מסמכי המכרז ולהגשת הצעתו למכרז; מציע מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין לחתימת ה

בפניי על הצהרה זו ועל כל יתר מסמכי המכרז וההצעה ה"ה  ם/וחת ___________ביום 

 _____________________________בעל/י ת.ז. שמספרה  ,______________________________

על כל המסמכים כאמור וכן ציע כדין לחתום בשם המ ך/והוסמ ציע אשרחתימה של המ ה/ימורש ו/םשהינ

באופן שחתימתו מחייבת את המציע  על כל מסמך נוסף או אחר שיידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל

 .כל דיןבהצעתו לפי 

 
 

 ,עו"ד  _______________
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  גרתמכרז מס
A24-2020 

 (3מסמך א)
תצהיר בדבר קיום התנאים 
לפי חוק עסקאות עם גופים 

 ציבוריים
 

 קיום התנאים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבורייםתצהיר בדבר 

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

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

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

 .מציעבשם ה

 

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

עפ"י חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא  עבירה -לא הורשע ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 
לחלופין,  או ,(1987 -או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז ,1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

, אולם במועד האחרון )כהגדרתן לעיל( או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירותו/המציע 
 עה האחרונה.להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות ממועד ההרש

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

       ____________________ 
 חתימת המצהיר                    

 
 

 אישור עו"ד
 

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

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

 
 

_______________________    ___________ ________________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך  
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 גרתמכרז מס
 A24-2020 

 (4מסמך א)
 תצהיר שמירת זכויות עובדים

 לכבוד
 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 
 בדבר קיום דיני עבודה תצהיר

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

 .המציעתצהיר זה בשם 

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

 החיילים חוק; 1946 בעבודה, הבטיחות פקודת 1945 )הודעה(; יד משלוח ומחלות תאונות פקודת

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

 עבודת חוק ;1953-תשי"ג הנוער, עבודת חוק ;1953-תשי"ג החניכות, חוק ;1951-תשי"א שנתית,

 ;1958-תשי"ח השכר, הגנת חוק ;1954-תשי"ד העבודה, על הפיקוח ארגון חוק ;1954-תשי"ד נשים,
 הביטוח חוק ; 1967-תשכ"ז חירום, בשעת עבודה שירות חוק ; 1959-תשי"ט התעסוקה, שירות חוק

 מינימום, שכר חוק;1957-תשי"ז קיבוציים, הסכמים חוק ;1995-תשנ"ה משולב[, ]נוסח הלאומי

 שלא )העסקה זרים עובדים חוק ;1988-תשמ"ח בעבודה, ההזדמנויות שוויון חוק ;1987-תשמ"ז

 שוויון לחוק ד' פרק;1996-תשנ"ו אדם, כוח ספקי ידי על עובדים העסקת חוק ;1991-תשנ"א כדין(,

 חוק ;1998-תשנ"ח מינית, הטרדה למניעת לחוק 8 סעיף ;1998-תשנ"ח מוגבלות, עם לאנשים זכויות

 סעיף ;2001-תשס"א ולהתפטרות, לפיטורים מוקדמת הודעה חוק ; 1957-תשי"ז קיבוציים, הסכמים

 על הגנה חוק ; 2002-תשס"ב עבודה(, )תנאי לעובד הודעה חוק ; 2000-תשס"א גנטי, מידע לחוק 29

 בטוהר ופגיעה עבירות )חשיפת עובדים על הגנה לחוק א5 סעיף ;2006-תשס"ו חירום, בשעת עובדים

 ;1997-תשנ"ז התקין(, במינהל או המידות

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

__________                                          __________________ 

 שם המצהיר+ חתימה                                               תאריך
 
 

 אישור עו"ד
 

שר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________ שכתובתו הריני לא
______________________, המוכר לי באופן אישי / אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה 

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המועמד, _________________, 
ונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו האמת וכי יהיה צפוי לע

 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.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/EF5DCC9A-852D-4F5E-8C22-8DA0CF8F4C25.htm
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.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.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.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.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.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
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 תתצהיר בדבר היעדר הרשעה פלילי

 
___________ 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 מציעה" –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן  .1

"החברה"(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת  –ם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן להתקשר ע
 .מציעלתת תצהיר זה בשם ה

  

מנהליו ומורשי החתימה שלו לא הורשעו בעבירה פלילית שיש עמה קלון כל בעלי השליטה בו, המציע ו .2
יינן הפרת רישיון עסק ו/או בעבירות שענ או או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות מרמה

( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, ולמיטב 7) בשבעוזאת  פגיעה באיכות הסביבה
 לפירוק הנוגעים משפטיים הליכים או משפטיות תביעותלא מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל  יידיעת

, ליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמורחקירה פלילית או האו  נכסים לכינוס/או ו רגל פשיטת או
( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת 7) בשבעוהם לא הורשעו או נקנסו מנהלית בגין עבירות כאמור 

  .הצעות למכרז זה

 1968 -לעניין סעיף זה, "בעל שליטה" כמשמעו בחוק ניירות ערך תשכ"ח  

 נכון למעט:  2האמור בסעיף  .3

לעיל יפרט בסעיף זה את פרטי העבירות וההליכים שבגינם אינו  3תנאי סעיף מציע שאינו עומד בכל )
 .(עומד בתנאי האמור, וכן כל נסיבה רלוונטית אחרת לעניין

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

        ____________________ 
 חתימת המצהיר              

 
 

 אישור עו"ד
 

יום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, שכתובתו הריני לאשר, כי ב
______________________ המוכר לי באופן אישי / אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה 

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המועמד, _________________, 
בועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הק

 בפני.
 

_______________________     ___________________________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך  

 

 גרתמכרז מס
  A24-2020 

 (5מסמך א)
 תצהיר העדר הרשעה פלילית
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 לכבוד
 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: "החברה"(

 

 

 הצהרת משתתף

לאחר שקראתי בעיון ובחנתי  ,__________________/ע.מ. פ.ח ____________________אני הח"מ 
מגיש את הצעתי כמפורט , למכרזבמסמכים האחרים אשר צורפו ועיינתי  ,בחינה זהירה את מסמכי המכרז

 להלן וזאת מבלי לגרוע מאיזו מהתחייבויותיי כמפורט בשאר מסמכי המכרז:

 את כל האמור במסמכי המכרז כי הבנתי חתימה מטעמי()לעניין תאגיד, באמצעות מורשי  הריני מאשר .1
הנני מצהיר כי ו ם,ו/או העלולים להשפיע עליהבביצוע השירותים את כל הגורמים הקשורים  תיבדקוכן 

 א מכרז זה. שונ למתן השירותיםאני בעלי הידע, המומחיות והניסיון הדרושים 

על פי כל דין לביצוע כל התחייבויותיי על פי הנני מצהיר כי בידי כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים  .2
, והריני מכיר את כל הדינים המתייחסים למתן המכרז למסמכי ב'מסמך כ ףהמצור ההתקשרות הסכם

 .השירותים ומתחייב לפעול על פיהם

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

אנקוב המחירים בהם בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז לפי  לתת את השירותיםאני מתחייב  .4
לבצע את הנני מקבל על עצמי , ומן הבקשות הפרטניות לקבלת הצעת המחיר שיועברי אלייבכל אחד 

 .לשביעות רצונה המלא של החברה השירותים האמורים

, אנהג על פי ההסכם בביצוע עבודות פרטניותה ותתקשרו עמי בהגשת הצעתי זו, הננו מתחייב כי הי .5
, לרבות אך מבלי לגרוע הבקשות הפרטניות שיועברו אליי, כמו גם על פי למסמכי שצורף למסמכי המכרז

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

לחברה במהלך המכרז הינם  שנתתיבחתימתי על מסמכי המכרז, אני מצהיר כי כל העובדות והמצגים  .6
 יישארו במהלך תקופת ההסכם.כך , ונכונים ומדויקים

הינה ביסוד הסכמת החברה להשתתפותי ו/או  לעיל 6בסעיף  אני מצהיר כי ידוע לי שההצהרה האמורה .7
. ידוע לי כי בכל שלבוכי החברה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את כל המצגים האמורים לזכייתי 

בטל את ההסכם ו/או ללפסול את הצעתי  במקרה של אי התאמה מכל מין וסוג, תהא החברה זכאית
 בקשר לעניין זה., ולא תהא לי כל טענה כזוכה מסגרת שיחתם עמי, אם אזכה

המסמכים ואפקיד בידי החברה את כל חתום במסמכי המכרז אבע קנכי תוך המועד שהריני מתחייב  .8
 .הנדרשים כאמור במסמכי המכרז

כי אם לא אמלא אחר התחייבויותיי הכרוכות בזכייה במכרז, כולן או מקצתן, תהא  מודע לכךהנני  .9
בבקשות הפרטניות לקבלת להשתתף הזכות החברה פטורה מכל התחייבות כלפיי ותהא זכאית למסור 

 לגרוע מיתר זכויותיה על פי דין. וזאת מבלי ,למשתתף אחר מחיר הצעות

או קשר עם אנשים או גופים אחרים  , תיאוםללא הסכם ,הנני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת בתום לב .10
 וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתי על הצעה זו. במכרז,המגישים הצעות 

 מכרז מסגרת 
A24-2020 

 (6א)מסמך 
 הצהרת המשתתף

 



- 19 - 

   

 

 

בקשר עם אי מילוי או  ידי החברהכתב או כל הודעה אחרת על אני מוותר על הצורך במשלוח התראה ב .11
הפרת 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 )ימולא במידה והמציע הינו תאגיד(

 
הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת הצעה זו כי  יםמצהירהרינו 

 .על הצעה זו בשם התאגיד לחתום םזכאי וכי אנוההצעה, 
 מס' זיהוי: _____________ שם מורשה החתימה מטעם המציע: _____________

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

 

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

 _____________ :' קספ   _______________מייל : ____________
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 התחייבות בדבר מניעת שוחד 
 

 ___________ מתחייב/ת בזה כדלקמן: אני הח"מ ____________ ת.ז. 
 
 –להלן ) ח.פ. ____________ הנני נותן התחייבות זאת בשם ________________________ .1

"(. אני החברה" –"( הגוף המבקש להתקשר עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן המציע"
 מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת להתחייב בשם המציע.

  
הנני מתחייב/ת בזאת כי המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו  .2

מתן, קבלה או שידול לקבלת טובת הנאה בעלת ערך כספי או לאו, בין לא יהיה מעורב בהצעה, הבטחה, 
במישרין ובין בעקיפין, כתמריץ או תגמול לעובד ציבור הפועל בין במעשה ובין שבמחדל בעד או נגד 

 פעולה הקשורה בתפקידו.
 

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

 
 

 
 

        ____________________ 
 חתימת המצהיר             

 
 

 אישור עו"ד
 

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

שהזהרתיו כי עליו  _________________, והמוסמך לתת להצהיר ולהתחייב בשם המציע, ולאחר
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל 

 וחתם עליו בפני.
 
 

___________________   ___________________________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד           תאריך   

  

 גרתמכרז מס
A24-2020 

 (7א')מסמך 
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 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

 
אני הח"מ______________ מס' ת"ז _____________נושא משרה בחברת _____________ )שם 

 המציע( מצהיר בזאת כי: 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם החברה ומנהליה.  . 1

 אני נושא המשרה אשר אחראי בחברה להצעה המוגשת מטעם החברה במכרז זה.  . 2

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  . 3

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.        . 4

 ום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. לא הייתי מעורב בניסיון לגר . 5

 הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא         . 6

 עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.       

 החתימה על התצהיר ועד ם לעיל מעתאני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטי      . 7

 מועד הגשת ההצעות .

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.  . 8

 

 תאריך_________ שם החברה______________ חותמת החברה __________
  

 שם המצהיר___________ חתימת המצהיר ____________
 
 

 
 אישור עו"ד

 
ד _________________ שכתובתי ______________והנושא רישיון מספר ______ אני הח"מ, עו"

מאשר בזאת כי ביום________ הופיע/ה/ו לפני מר/גב' ____________________, שזיהה/תה/ו 
ֹֹהמוכר/ת/ים לי אישית, וחתם/מה/ו על תצהיר זה לאחר  עצמו/ה/ם לפי תעודת זהות מס' ____ֹֹֹֹֹֹֹֹ______/

 משמעותה המשפטית של חתימתם. שהבינו את 
 

_______________  ___________                            ___________ 
 שם עורך הדין                               מס' רישיון                                        חתימה

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 מסגרת מס'מכרז 
A24-2020 

 (8א')מסמך 
יר בדבר אי תיאום תצה

 מכרז
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 מסגרת הסכם

 
 2020שנת ________לחודש ________שנערך ונחתם ביום 

 
 בין 
 

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
 , תל אביב40יצחק שדה  מרחוב

 "(המזמין"ו/או  "החברה")להלן: 
 03-5374860פקס: 

 
 מצד אחד

 
 לבין

______________________ 
 תאגיד מספר _____________        

 מרחוב _________________
 _טלפון: _____________פקס: ____________

 דוא"ל: ____________
 "(המסגרת ספק"/"ספקה)להלן: " 

 
 מצד שני

 
 

בהסכם מסגרת למתן שירותים  ותהתקשרל A24 /2020מס'  מסגרת פרסמה מכרז והחברה  הואיל
, אסבסט צמנט ואסבסט פריך ופסולת שאינה מסוכנת )מעורבת, תומזוהמ ותליטת קרקעלק

 (;" בהתאמההעבודותו" "המכרז)להלן: " באתרי קצה וטיפול בהןיבשה וכד'( 
 

והוא מצהיר כי ערך לפני הגשת ההצעה את כל הבדיקות הנחוצות מכרז בהגיש הצעה  ספקוה  והואיל
התקשר עם החברה בהסכם מסגרת במסגרתו יועברו אליו מעת והסכים ללצורך הגשת ההצעה 

 ;כי המכרז ותנאיובהתאם למסמלעת בקשות לקבלת הצעות מחיר לביצוע עבודות פרטניות, והכל 
 

מצהיר כי הוא מעוניין, מוכן ומסוגל לבצע את העבודות, כהגדרתן להלן, וכי יש לו היכולת  ספקוה  והואיל
 הארגונית וכל האישורים הנדרשים על פי כל דין על מנת לבצע את העבודות לפי הסכם זה;

 
בהסכם  ספקעם הלהתקשר  ההחליט ________,, בהחלטתה מיום החברהוועדת המכרזים של   והואיל

 ;תנאים המפורטים בחוזה זהבמסגרת 
  

 
 אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא .1

 

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1

 

 כותרות הסכם זה נועדו אך ורק לצרכי נוחות, והן לא תשמשנה לפרשנותו של הסכם זה. .1.2

 
 להלן מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ובחזקת תנאיו:הנספחים המפורטים  .1.3

 מסמכי הצעת ספק המסגרת במכרז - נספח א'
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 שהועברה לטיפול /פסולתקרקע מזוהמת על דיווחטופס  - 'בנספח 
 - 'גנספח 

 
 סודיות והימנעות מניגוד עניינים התחייבות לשמירת

 

 בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן: .1.4

 
 לקליטתבהסכם מסגרת למתן שירותים  ותלהתקשר A24/ 2020מכרז מס'  - כרז""המ

, על בהןלטיפול באתרי קצה ו קרקע מזוהמת, פסולת בנין, אסבסט וכיוצ"ב
 .נספחיו

 
מי שמונה מטעם החברה לנהל את ההתקשרות עם ספקי המסגרת על   - "המנהל"

 .הוראות הסכם זה
 

 של המכרז.התנאים הכלליים  - "תנאי המכרז"
 

או "ספק  "ספק"
"קבלן" או  מסגרת"

 "קבלן מסגרת"  או
 

ספק אשר הגיש הצעה במכרז וועדת המכרזים החליטה על זכייתו כספק  -
 מסגרת.

המתאימה לטיפול לפי הנחיות המשרד להגנת או פסולת קרקע מזוהמת  - קרקע מזוהמת" "
 הסביבה.

 
/"אתר "קצהאתר "

  טיפול"
כדין ובעל כל האישורים טת קרקע מזוהמת ולטיפול בה קלילאתר המשמש  -

 וההיתרים הנדרשים על פי דין.
 

 זה על נספחיו. הסכם - "ההסכםמסמכי "
 

 או"השירותים"  
 "העבודות"

וכן כל העבודות וההתחייבויות וטיפול בה שירותי קליטת קרקע מזוהמת  -
 .ההסכםלבצע על פי מסמכי  ספקשעל ה

 
מדד " או "המדד"
 "מחיריםה
 

פנייה פרטנית "
לקבלת הצעות 

 "מחיר
 
 

מענה לפנייה "
פרטנית לקבלת 

 "הצעות מחיר

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית 
 .לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו

 
פנייה לקבלת הצעות מחיר לביצוע שירותים ספציפיים אשר תועבר לכל 

י המסגרת, ואשר כל ספקי המסגרת יידרשו להשיב לה עד המועד ספק
שייקבע בה. הפנייה תכלול את כל הפרטים הדרושים לצורך הגשת הצעת 

 .המחיר
 

קבלת נה לפנייה הפרטנית להצעת המחיר אשר יגישו ספקי המסגרת במע
 הצעת מחיר

 

 : ספקצהרות הה .2

 
 מצהיר בזאת כדלקמן:  ספקה

 

 ת הקוד האתי של המזמין, המפורסם באתר המזמיןמתחייב להכיר א ספקה .2.1
 www.enviro-services.co.il , בכתובת                                        האינטרנט של שיקום קרקעות המדינהוכן באתר

www.soil-remediation.co.ilולפעול בהתאם לערכיו ,. 

http://www.enviro-services.co.il/
http://www.soil-remediation.co.il/
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הוא מכיר את הנהלים, התקנות והוראות כל דין הקשורים לביצוע השירותים נשוא הסכם זה,  .2.2
וכן כל דין ו/או הנחיות אחרות מטעם רשויות מוסמכות של מדינת ישראל, והוא מתחייב למלאם 

 בקפידה במהלך מתן השירותים נשוא הסכם זה.

את כלל השירותים הנדרשים לביצוע העבודה, לרבות האישורים וההיתרים  לספקיכולתו כי ב .2.3
פי כל דין, כח האדם, הציוד והאמצעים הנחוצים לשם כך, והוא מתחייב כי יהיה בעלת יכולת -על

 כאמור במשך כל תקופת ההסכם.

בין מכוח התחייבות כי אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, בין על פי דין, בין מכוח חוזה ו .2.4
אחרת כלשהי שלו, לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, וכי אין בחתימתו על ההסכם או 

 בביצוע התחייבויותיו על פיו משום הפרה של חוזה או התחייבות אחרת שלו.

הוא בעל הרישיונות, ההיתרים והביטוחים הנדרשים על פי דין למתן השירותים נשוא הסכם  כי .2.5
, והוא יתמיד בכך כל עוד הסכם זה יעמוד אתר טיפולאישורים ורישיונות להפעלת זה, לרבות 

חידוש כל הרישיונות ו/או ההיתרים ו/או הביטוחים הנדרשים ו/או -בתוקפו. מוסכם כי אי
לפי הסכם זה ו/או בהתאם לדרישות ההסכם  ספקהשידרשו מעת לעת לצורך ביצוע התחייבויות 

 יהם( יהוו הפרה יסודית של ההסכם. ו/או הדין )לפי המחמיר בינ

בביצוע השירותים נשוא הסכם זה הוא, יעסיק עובדים, מנוסים וכשירים, הרשאים לבצע את  .2.6
 השירותים על פי כל דין, וכשהם מצוידים בכל היתר ו/או רישיון הנדרש על פי דין לצורך ביצועם. 

ו נותני שירותים מטעמו, כולל מתחייב לשלם בעצמו ועל חשבונו את שכרם של עובדיו ו/א ספקה .2.7
 התנאים הסוציאליים ויתר ההוצאות בקשר להעסקתם. 

כי ברשותו ו/או ברשות מי מטעמו ציוד ומתקנים מתאימים למתן שירותים לפי הסכם זה, וכי  .2.8
לציוד ולמתקנים שלו ניתנים שירותי תחזוקה נאותים לפי כל דין, הן במועד חתימת הסכם זה 

 התקשרות. והן במשך כל תקופת ה

את השירותים והעבודות נשוא הסכם זה בתיאום עם צדדים יספקו ו/או מי מטעמו  ספקה .2.9
שלישיים אשר יפעלו עבור ו/או מטעמו של המזמין, וכל אדם ו/או גוף אחר עליו יורה המזמין. 

פעולה עם המזמין ו/או עם צדדים שלישיים מטעמו והכל  ספקהככל שיהיה צורך בכך, ישתף 
אפשר את ביצוע השירותים באופן יעיל, מהיר, איכותי ומיטבי, ומבלי להפריע לפעולות באופן שי

 המזמין ו/או הצדדים השלישיים מטעמו.

השירותים אספקת מתחייב לשלם בעצמו ועל חשבונו כל סכום ו/או הוצאה שידרשו לשם  ספקה .2.10
 והעבודות נשוא הסכם זה.

אותים נת לפי חוזה זה, וכי הוא בעל אמצעים וא בעל מיומנות, ניסיון וידע לביצוע העבודוה .2.11
עבודות ברמה גבוהה, על הומספיקים מבחינת כוח אדם, ציוד, חומרים ומימון על מנת לבצע את 

 פי הדרישות והתנאים המפורטים בחוזה. 

הווה תמורה נאותה והוגנת לכל אשר תוצע על ידו במסגרת מענה לבקשה פרטנית תי התמורה כ .2.12
זכאי לכל תוספת  ספקחוזה, וכי תהא הסיבה אשר תהא, לא יהיה ההפי התחייבויותיו על 

 ציין בכתב הכמויות במכרז זה. שלמחירים כפי 

 י לא חל שינוי בפרטים אשר מסר במסגרת הצעתו במכרז. כ .2.13

יו לא פי אין מניעה להתקשרותו בחוזה זה, ובחתימתו על חוזה זה ובביצוע התחייבויותיו על כ .2.14
 ל דין. ככויות של צדדים שלישיים כלשהם, על פי הסכם או על פי יהיה משום פגיעה בז

הירים נוא קרא את המכרז ונספחיו ואת חוזה זה ונספחיו, וכי כל תנאי החוזה והנספחים לו ה .2.15
 .  וברורים לו
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 השירותים .3

החברה תעביר מעת לעת לספקי המסגרת בקשה לקבלת הצעות מחיר לביצוע עבודה פרטנית, וככל  .3.1
פק להם את המידע הרלוונטי הזמין שיש בידיה אודות הקרקע המזוהמת. מובהר כי הניתן, תס

המידע כאמור לא יהווה מצג מצד החברה, ובאחריות פסק המסגרת לבחון את כל הנתונים והמידע 
 הדרושים לו לצורך הגשת הצעתו.

זהמת מובהר כי הבקשות יימסרו לספקי המסגרת אשר אשר ביכולתם האפשרות לטפל בקרקע המ .3.2
על פי סוגי הזיהום הקיימים בה וריכוזיהם וזאת בהתאם להוראות הדין ולהוראות המשרד להגנת 

 הסביבה.

בתוך שלושה ימי יחויבו בהגשת מענה לבקשה הפרטנית אליהם פנתה החברה, כל ספקי המסגרת  .3.3
ידי המענה שיוגש על  נו במסמכי הבקשה הפרטנית.זאת בהתאם לפורמט ולדרישות שיצוי, ועבודה

 המציעים יהא תקף למשך שנה.

קבלן ההובלות מטעם של המחיר הצעת , בשקלול עם ספק מסגרת אשר הצעת המחיר לבקשה שלו .3.4
. על אף האמור, החברה העבודהתהא הנמוכה ביותר יוכרז כספק המסגרת הזוכה לביצוע  החברה,

הזולה ו תהא שלתהא רשאית שלא להעביר את ביצוע העבודה לספק המסגרת אשר הצעת המחיר 
ביותר וזאת משיקולים של אי שביעות רצון מביצוע עבודות קודמות ו/או הפרות של התחייבויותיו 
ו/או עומס  עבודה שאינו מאפשר את ביצוע העבודות בלוחות הזמנים הקבועים ו/או כל שיקול 

 רלוונטי אחר.

טון קרקע  1-ל של ספק המסגרת תחושבעלות הובלת הקרקע המזוהמת אל המתקן מובהר כי, 
 .המזוהמת ועד לאתר ספק המסגרתממיקום הקרקע וזאת ק"מ  1-מזוהמת ל

החברה תהא רשאית לפנות לספקי המסגרת, כולם או חלקם, על מנת לקבל הבהרות ו/או השלמות  .3.5
 למענה לפנייה הפרטנית וזאת על מנת שתתאפשר השוואה בין ההצעות שיוגשו.

רת בקשות פרטניות לקבלת הצעות מחיר בהיקף כלשהו מובהר כי החברה אינה מתחייבת להעב .3.6
 ים שיימסר בפועל לביצוע ספקי המסגרת.תו/או בכלל, ואינה מתחייבת להיקף השירו

 אי הגשת הצעת מחיר פרטנית תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם. .3.7

 ביצוע העבודות מושא פנייה פרטנית .4

 
ה להתקשרות פרטנית ובה כתב כמויות לזוכים במכרז פנייהחברה תעביר במסגרת הפניה הפרטנית  .4.1

נדרש לרבות ממצאי אנליזות מעבדה )במקרה של קרקע מזוהמת(, הערכת מועד לתחילת עבודה 
 וכן כל חומר רלוונטי המצוי ביד החברה.

כשהיא תקפה למשך  י"ע 3הזוכים יעבירו את הפניה חתומה כולל הצעת המחיר הפרטנית בתוך  .4.2
 .שנה

המשוקללת,  ביצוע ההתקשרות הפרטנית בהתאם להצעת המחירהחברה תכריז על הזוכה ל .4.3
 ו/או כל אמת מידה נוספת שייקבע על ידי החברה בפנייה הפרטנית.  לעיל,  3כמפורט בסעיף 

 

בימי  מתחייב לקלוט כל משלוח שיגיע אליו מאת המזמין במהלך יום עבודה ספק המסגרת הזוכה .4.4
 .08:00-13:00ן השעות ביימי ו' ו 08:00-16:00בין השעות  ה' –א' 

 
מובהר כי במקרה של משאית שתוכנה קרקעות מזוהמות, שאינן פסולת, נדרש הספק לקבל אישור 

 .משאיתהתוכנה של מאת המנהל באשר ל
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לבצע שקילה וקליטה של המשלוח  הקבלן , מתחייבאתרהעם הגעת המשאית נושאת המשלוח אל  .4.5
. המשאית תישקל שוב לאחר פריקת יפולאתר הטממועד הגעת המשאית לשער  אחת תוך שעה

 .אתרהמשלוח ב

 
לשמור  ספקהוכן מתחייב  ,העתק מתעודות השקילה בהתאם לדין יועבר לידי נהג משאית המשלוח .4.6

מתחייב להעביר לחברה  ספקהיום לאחר מועד השקילה.  120העתק של תעודת השקילה במשך 
 לפי דרישת המזמין. Pdfו  Excelלשירותי איכות הסביבה סיכום שקילות בפורמט 

 
מתחייב כי יש ברשותו משקל תקין העומד בכל דרישות הדין ומבוצע בו כיול תקופתי בהתאם  ספקה .4.7

 להוראות כל דין. 

 

מתחייב להעמיד לרשות המזמין את כוח האדם הנדרש לשם ביצוע השקילה והקליטה של  ספקה .4.8
 המשלוח. 

 
 בחוק הגדרתםכטיפול בחומרים מסוכנים  היתר, , ביןמובהר כי השירותים נשוא הסכם זה כוללים .4.9

 לעמוד בה. ספקזה מתחייב ה ןככל שתשתנה הרגולציה בענייו, 1993 -"גתשנ, המסוכנים החומרים

 
' כשהוא העבודה בפועל ובכפוף לקבלת נספח בום יהיה עבור ביצוע מובהר כי בכל מקרה התשל .4.10

 מלא וחתום מאת ספק המסגרת.

 
רה בו מכל סיבה שהיא )מבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות תאונה, מתחייב כי בכל מק ספקה .4.11

שבר, ליקוי מכני ו/או טכני, מחלה, שביתה( תימנע ו/או תושבת ו/או תוגבל פעילותו של כלי ו/או 
ציוד ו/או אדם הנדרשים לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם זה או חלקן, מכל סיבה שהיא, הוא 

ה באופן מיידי, וככל שהדבר אינו אפשרי הוא יעמיד כלי ו/או ציוד יסיר את המניעה ו/או ההגבל
ו/או אדם חלופיים על מנת שהעבודות תבוצענה ברציפות ככל הניתן, והכל על אחריותו ועל חשבונו. 

מובהר כי היווצרותה של מניעה ו/או השבתה ו/או הגבלה כאמור לא יהוו עילה  ספקלמען הסר 
 בהסכם זה.הזמנים הקבועים לשינוי ו/או לסטיה מלוחות 

     
 
מתחייב לבצע את העבודה בהתאם למפורט בחוזה זה בצורה מקצועית ויסודית ולנהל  ספקה .4.12

 יומן עבודה יומי בהתאם להוראות ולמתכונת שתיקבע על ידי המנהל.
 

מנהל, דו"ח מרכז אישור הל ספק, יגיש המנהל(החודש )או ככל שיידרש על ידי / שבועבתום כל  .4.13
 .להלן 6כמפורט בסעיף ומן העבודה המתייחס לחודש שחלף, י של

 
מתחייב לבצע את העבודות ולקיים את כל יתר התחייבויותיו שבחוזה זה בהתאם  ספקה .4.14

לשאת בכל התוצאות שתנבענה מהפרתה של  ספקלהוראות כל דין ורשות מוסמכת. כן מתחייב ה
ו/או פועל מטעמו  ספקועסק על ידי ההתחייבות זו, לרבות כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של כל המ

 זה. הו/או בשליחותו בביצוע התחייבויותיו שבחוז

 
לטפל בה בהתאם להוראות  ספקמובהר כי בעת הגעת הפסולת לאתר הטיפול האחריות על ה .4.15

 הדין.

 

הקרקע המזוהמת תעבור לבעלות ספק המסגרת החל ממועד קליטתה באתר. באחריות ספק  .4.16
הנדרשות הקשורות לקרקע לאחר הטיפול בה, לרבות, אך לא רק,  המסגרת לבצע את הפעולות

שינועה לטיפול משלים, הטמנתה וכיוצב', על פי שיקול דעתו הבלעדי, בהתאם להוראות כל דין, ועל 
 חשבונו.
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 בטיחות .5

 

את השירותים נשוא הסכם זה תוך הקפדה על הוראות כל דין ונוהל הקשורים  יבצע ספקה .5.1
אופן שימנע כל מפגע, בין אם לעובדי המזמין ו/או המזמין ובין אם לכל צד לבטיחות ולגיהות, וב

 שלישי אחר.

 

 לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים כדי למנוע תקלות בביצוע העבודה, ספקעל ה .5.2
 ולמלא אחר כל הוראות המנהל )ככל שניתנו( למניעתן.

 
לרכוש, כתוצאה ממעשה או מחדל של  יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק שייגרם, לגוף או ספקה .5.3

 אספקתעובדיו ו/או מי מטעמו ובכלל זאת כתוצאה מהפרת הוראות הבטיחות במהלך 
 השירותים נשוא הסכם זה ו/או כתוצאה מעבירה על הוראות כל דין.

 
 ויומן עבודה חברהדיווחים ל .6

 

דיווח למנהל  ספקימסור ה, לשבוע או לחודש או כפי שיוגדר על ידי מנהל הפרויקט מטעם החברהאחת 
פסולת שהועברה לאתר קרקע/להסכם זה. מובהר כי הדיווחים כאמור יכללו רק  'בנספח על גבי 

 הטיפול  מטעם החברה בלבד.

 

 כוח אדם .7

 

 מתחייב להעמיד את כל כוח האדם הנדרש לביצוע העבודות כאמור. ספקה .7.1

 

בלבד,  ספקבלבד. ה ספקשל ה ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו ספקעובדי ה .7.2
על ידי  עובדיו  והמכרז שא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בעבודות על פי מסמכי החוזהיי

ו/או קבלני המשנה שיועסקו על ידו וכל מי שבא מטעמו, לרבות תשלום שכרם, זכויות 
 סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי דין  וכמקובל בתחום זה.

 
 ,עצמאי ולא כעובד ספקכ ספקיחשב ה ספקלבין ה חברההקשור למערכת היחסים בין הבכל  .7.3

בלבד. בכל מקרה בו יקבע אחרת לגבי  ספקהינם עובדי ה ספקוהעובדים המועסקים על ידי ה
בכל סכום בו הם יחויבו כתוצאה מתביעה,  חברהאת ה ספקו/או מי מעובדיו יפצה ה ספקה

 כ"ט עו"ד.כאמור, וכן בהוצאות המשפט ובש

 
 ספקהתמורה ל .8
 

לפנייה פרטנית  ספקהמענה בגין ביצוע העבודות תהא בהתאם ל ספקהתמורה, לה יהא זכאי ה .8.1
 אתר.פר טון הקרקע המזוהמת אשר תיקלט בבמכפלת מס לקבלת הצעות מחיר

 

אשר יוצג בבקשה לקבלת  ו/או פסולת מבקשת להבהיר כי היקף טון הקרקע המזוהמת ההחבר .8.2
טנית הנו בהתאם להערכות בלבד, ומהווה אומדן בלבד, וכי התמורה שתשולם לספק הצעת מחיר פר

כמפורט לעיל. בהתאם לאמור  ספקהמסגרת בפועל תהא בהתאם לביצוע בפועל על פי שקילת ה
 יכול והיקף הקרקע המזוהמת תגדל או תפחת.

 
)אחד ותקים אחת לחודש, בין הראשון לחמישי בכל חודש, חשבון בשני ע יגיש לחברה ספקה .8.3

ן בגיבמשלוח עותק קשיח למשרדי החברה ואחד לאימייל של מנהל הפרויקט מטעם החברה( 
כאמור לעיל )מכפלת כמות הפסולת  מחירההעבודות שבוצעו על ידו בחודש החולף, מחושב על פי 
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לחשבון יצורף דו"ח חודשי מפורט  (.ספקהחודשית שפונתה וטופלה בפועל במחיר לטון שהציע ה
וכן העתקים של בכל סבב של פינוי פסולת לתעודות השקילה  ינויים וכמויות פסולת בהתאםשל פ

שיכללו את כל הפרטים לגבי לפי סדר הפינויים והתאריכים  תעודות השקילה מאתר הסילוקכל 
 רכב הפינוי והפסולת המפונה לרבות:

 
 מספר הרישוי של הרכב. .8.3.1

 שם הנהג. .8.3.2

 תאריך ושעת הכניסה לאתר. .8.3.3

טו__________טרה___________ונטו__________של רכב פינוי משקל ברו .8.3.4
 הפסולת.

 
אישורים מתאימים ע"פ הנחיות המשרד להגנת הסביבה  חברהמתחייב להמציא ל ספקה

 המאושר. לאתר הטיפול ספקהמזמין או הוהמנהל על סילוק כל כמויות הפסולת המפונות ע"י 
 

ינפיק וישלח לחברה חשבון וחשבונית  ספקה לאחר בדיקת ואישור החברה את נכונות הנתונים, .8.4
מס כדין בגין התשלום עבור ביצוע השירותים לכתובת: החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ, 

. את shikum-finance@escil.co.il, וכן בדוא"ל: 51631, ת.ד. 6721210ת"א  40רח' יצחק שדה 
מס יש להנפיק מיד לאחר אישור לחודש העוקב ואת חשבונית ה 10-החשבונות יש להעביר עד ל

לבדו יהיה אחראי על העברת הנתונים  ספקהחברה בכתב של החשבון הרלוונטי. עוד יובהר כי ה
 לחברה, וככל ולא יעביר את הנתונים האמורים, לא יבוצע כל תשלום. 

 
חברה תהא רשאית להפחית מהחשבון סכומים, בגין עבודות שלא בוצעו לשביעות רצונו של ה .8.5

ו/או שלא בוצעו בפועל ו/או בוצעו חלקית בין בשל הוראת המנהל ובין מסיבה אחרת  המנהל
 כלשהי, לרבות קיזוזים, נזקים וקנסות.

 

 החברהעביר תכדין, , ולאחר הנפקת חשבונית מס לחברה ספקהעם אישור החשבון אותו הגיש  .8.6
בתוך  ספקללם דרישת תשלום בצירוף חשבונית מס כדין למשרד להגנת הסביבה. התמורה תשו

ימי עסקים ממועד קבלת מלוא התשלום מאת המשרד להגנת הסביבה ובכפוף להעברת  5
לבין המשרד להגנת הסביבה,  החברההתשלום כאמור. יובהר כי בהתאם להסכם המסגרת בין 

, ובכל החברהידי -ימים ממועד הגשת דרישת התשלום כאמור על 60תנאי התשלום הינם עד 
כל טענה, דרישה או  ספקל, לא תהיה לחברהאו עיכוב בהעברת התשלום מקרה של הקדמה ו/

 . תביעה בשל כך

 
 

עפ״י  ספקהשל  ועבור קיום מלוא התחייבויותיומלאה תמורה סופית מובהר כי התמורה הינה  .8.7
בשכר עובדים ו/או במיסוי ו/או במחירי  יםשינויהיא לא תושפע מ, והסכם ההתקשרות

, מכל מין וסוג למעט מע"מ )ככל שחל על פי ו/או כל שינוי אחר התשומות ו/או שיעורי המדד
 .דין(

 
אישור משלטונות מס הכנסה על פטור מניכוי מס במקור שאם לחברה מתחייב להמציא  ספקה .8.8

, לפי הוראות כל דין, בסכום המתאים מהתמורה החברהלא כן, ינוכה מס במקור על ידי 
 לפי הסכם זה. ספקשתשולם ל

 
 

כי ידוע לו שתקציב הפרויקט, ובכלל זאת התקציב המוקצה לצורך תשלום מצהיר  ספקה .8.9
התמורה בהתאם להוראות הסכם זה הינו קבוע מראש וטעון את אישורם של גורמים נוספים 

שלא לדרוש תשלום נוסף כלשהו על המפורט בהסכם  ספקהמלבד המזמין עצמו. לפיכך, מתחייב 
מוותר בזאת על תשלום בגין כל  ספקוההצדדים  זה, אלא אם הוסכם אחרת מראש ובכתב בין
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שירות ו/או עבודה שהתמורה עבורם אינם מוסדרת במפורש בהסכם זה ו/או שלא נתקבל 
 לגביהם אישור המזמין מראש ובכתב.

 

 אחריות .9

ישא באחריות מלאה ומוחלטת לכל הוצאה, הפסד, תאונה, חבלה, אובדן,  ספקמוסכם כי ה .9.1
או עקיף, לגוף, רכוש או אחר, שייגרם לחברה ו/או לעובדיה ו/או למי קלקול או נזק שהוא, ישיר 

ו/או לקבלני  ספקמטעמה )לרבות נציג החברה ו/או מי מטעמו( ו/או לצד ג' כלשהו, ו/או לעובדי ה
אחראי לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמו או מטעמו, כתוצאה  ספקהמשנה ולכל מי שה

וך כדי, או עקב, או במהלך מתן השירותים או בקשר אליהם, , תספקממעשה או מחדל של ה
 מצדו, עובדיו, שלוחיו, וכל אלה הנתונים למרותו.

משחרר בזאת את החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה, מכל אחריות או חובה שהיא  ספקה .9.2
וף, רכוש בקשר לכל הוצאה, הפסד, תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק שהוא, ישיר או עקיף, לג
ו/או  ספקאו אחר, שייגרם לצד שלישי כלשהו ו/או לחברה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או ל

אחראי לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא  ספקולכל מי שה ספקו/או לציוד ה ספקלעובדי ה
בשמו או מטעמו, בקשר לכל תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק שאירעו כתוצאה ממעשה או 

, תוך כדי, או עקב, או במהלך מתן השירותים או בקשר אליהם, מצדו, עובדיו, ספקמחדל של ה
שלוחיו, וכל אלה הנתונים למרותו, בין אם נגרמו באקראי, היו תוצאה של פעולה או מחדל 

 הכרחיים או צפויים מראש, ובין אם נגרמו מחמת תאונה בלתי נמנעת.

חברה, מיד עם דרישתה, בגין כל נזק שייגרם לה מתחייב לפצות ו/או לשפות את ה ספקה .9.3
, או כל הפסד ו/או כל תשלום שיהיה עליה לשלם בשל ספקכתוצאה ממעשה או מחדל של ה

תביעה שתוגש נגד החברה ו/או פסק דין שיינתן כנגדה ו/או בכל מקרה שהחברה תחויב בתשלום 
הלי או שיפוטי אחר, שמקורו כל סכום כאמור ו/או במקרה שיושת עליה קנס או תשלום חובה מנ

מתחייב לשלם כל סכום כאמור, במקום החברה או  ספקכאמור. ה ספקבמעשה או במחדל של ה
לחברה, וכן, לשאת בכל ההוצאות שנגרמו לחברה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורך דין. החברה 

פי להתגונן בכל תביעה כאמור, ביחד איתה או במקומה, כ ספקמצידה מסכימה לאפשר ל
 שתחליט החברה. 

יהא אחראי הבלעדי לכל נזק ו/או קלקול מכל סוג שהוא לרכוש או לכלי רכב המשמשים  ספקה .9.4
 אותו במתן השירותים.

    ביטוח .10

 
מבלי לגרוע מאחריותו של הספק על פי כל דין ועל פי הסכם זה מתחייב הספק לבחון את  .10.1

למשך כל תקופת  ול דעתו הבלעדיעים מפעילותו ולערוך ביטוחים בהתאם לשיקבהסיכונים הנו
ובלבד שלא יפחתו  ,קיימת על פי הסכם זה או על פי כל דין הספקההסכם וכל עוד אחריות 

 מהמצויין מטה. 
 

על פי  הספקכלפי עובדים, המועסקים על ידי  הספקביטוח חבות מעבידים המבטח את חבות  .10.2
, בגין  1980 -ם פגומים, התש"ם ו/או על פי חוק האחריות למוצרי (נוסח חדש) הנזיקין פקודת

גוף ו/או נזק נפשי לעובד כתוצאה מתאונה או מחלה, תוך כדי ועקב ביצוע  מוות ו/או נזק
 .המקובל בישראל  השירותים בגבול אחריות

על פי דין, בגין אובדן ו/או נזק שייגרמו  הספקביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות  .10.3
 ₪ 5,000,000ם ו/או במסגרת מתן השירותים בגבול אחריות בסך של אדם ו/או גוף בקשר ע לכל

חריג אחריות מקצועית לא יחול לענין נזקי גוף. רכוש החברה ו/או  למקרה ולתקופת הביטוח.
 הבאים מטעמה יחשב כצד ג' לפוליסה.

למעשי ו/או מחדלי הספק  הביטוחי הספק יכללו את החברה כמבוטחת נוספת בגין אחריות .10.4
 לקיומו של סעיף אחריות צולבת( וכן היה ותחשב כמעבידתו של מי מעובדי הספק. )בכפוף
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הביטוחים יכללו סעיף ויתור על זכות השיבוב כלפי החברה וכל הבאים מטעמה וכן כלפי כל מי  .10.5
שהחברה התחייבה בהסכם לויתור כלפיו טרם קרות מקרה ביטוח, למעט כלפי מי שגרם לנזק 

 בכוונת זדון.

חים הנערכים על ידי הספק לא יפחתו מהתנאים הידועים כתנאי "ביט" הרלוונטיים תנאי הביטו .10.6
 לאותה שנת ביטוח.

ידי מי מטעם -ו/או על הספקהפרת תנאי הביטוחים ו/או אי עמידה בתנאיהם בתום לב על ידי  .10.7
 .פי הביטוחים כאמור-לא יגרע מזכות החברה לקבלת שיפוי על הספק

ו/או  החברהו הנם קודמים לכל ביטוח אחר שנערך ו/או יערך ע"י ביטוחי הספק יכללו סעיף, לפי .10.8
, כמו החברהלטובתה, ככל שייערך ביטוח כאמור, וכי המבטח מוותר על הזכות לשיתוף ביטוחי 

כן יצוין מפורשות בביטוחי הספק שחברת הביטוח ו/או הספק לא יטענו כל טענה בדבר קיומו 
ו/או הבאים מטעמה. הספק מתחייב, כי בפוליסות  רההחבשל ביטוח כפל ו/או שיתוף ביטוחי  

שייערכו על שמו תצוין הסכמת המבטחים, לפיה היה וקיים סעיף בפוליסות, המפקיע ו/או 
מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת 

סר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח ח
ו/או  החברהו/או הבאים מטעמה וזכויותיה של   החברהמטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי  

הבאים מטעמה על פי ביטוחי הספק לא תצומצמנה ו/או תבוטלנה ו/או תופקענה. אין באמור 
 ול דעתה הבלעדי. כדי לערוך ביטוח כלשהי והדבר נתון לשיק החברהבסעיף זה כדי לחייב את  

פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם -ביטוחי הספק ייכללו תנאי מפורש, על .10.9
יום  30הודעה על כך בדואר רשום  לחברה, אלא אם כן מסר המבטח תקופת הביטוחבמהלך 

 לפני כניסתו לתוקף של ביטול ו/או צמצום כאמור.
דרישה הינם בבחינת  לעילאחריות המפורטים גבולות ה הביטוחי ובכלל זאת היקף הכיסוי .10.10

 יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  הספק. הספקהמוטלת על  מינימלית
 וגובה גבולות האחריותהביטוחי היקף הכיסוי מטעמה, בכל הקשור למי כלפי ו/או  החברה
 כאמור.

באים מטעמה פטור סופי ומוחלט ו/או את ה החברההספק והבאים מטעמו פוטרים בזאת את  .10.11
מאחריות כלשהי בגין תקלה ו/או קלקול ו/או אובדן ו/או כל נזק אחר לרכוש כלשהו אשר יעשה 
בו שימוש על ידי הספק  ו/או הבאים מטעמו של הספק בקשר עם מתן השירותים, לרבות בכל 

כאי לשיפוי עבורו )או הקשור לכלי רכב וכלי צמ"ה וכל כלי עבודה אחר וכן בגין כל נזק שהספק ז
שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה ו/או בשל אי עמידה בתנאי 

-הפוליסה ו/או אי התאמת הפוליסה לצרכיו של הספק( במסגרת ביטוחי הרכוש הנערכים על
ו/או מי מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור, אולם הפטור  החברהידו, והוא פוטר בזאת את 

 ור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. כאמ
ו/או לערוך ביטוחים נוספים  ביטוחי הספקקיים צורך להרחיב את היקף  הספקככל שלדעת  .10.12

לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על  הספק, על לביטוחי הספק ו/או משלימים
סעיף מפורש בדבר ויתור על , ייכלל הספקידי -. בכל ביטוח נוסף ו/או משלים שייערך עלחשבונו

  ., למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדוןהחברהו/או מי מטעם  החברהזכות המבטח לתחלוף כלפי 

את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לשלם  הספק, ביטוחי תנאי כל לקיים את הספק מתחייב .10.13
לשאת ו לקיימם ,יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויותיוהספק לדאוג ולוודא שביטוחי 

 בהשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי הספק. 
מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים או  .10.14

לדאוג כי בידי קבלני המשנה  הספק, על הספקיסופקו על ידי קבלני משנה מטעם  חלק מהם
נתונה הרשות  לספקלחלופין, בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם.  פוליסות ביטוח נאותות

 ו.ביטוחי לכלול את קבלני המשנה במסגרת

 

 תקופת ההסכם .11
 

 לאחר המועד הנ"ל. חודשים 12הסכם זה יהיה בתוקף מיום חתימתו ולמשך  .11.1
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זכות הברירה להאריך את תוקפו של הסכם  חברהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, ניתנת בזאת ל .11.2
וזאת לכל ספק מסגרת בנפרד ובאופן  -שים כל אחתחוד 12ות נוספות בנות תקופ בשלושזה  

 בלתי תלוי בספק האחר.
תהא רשאית להשתמש בזכות הברירה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי  חברהמובהר בזה כי ה .11.3

 והמוחלט. 
יום לפחות  30בכתב   ספקכמפורט לעיל, תודיע על כך ל זכות הברירהלממש את  חברהביקשה ה .11.4

הסכם זה או טרם פקיעת תוקפה של תקופת ההארכה המתאימה טרם מועד פקיעת תוקפו של 
 כאמור לעיל.

 .זכות הברירהכל תנאי הסכם זה יחולו בהתאמה בתקופת  .11.5

לעיל, לחברה שמורה הזכות להביא הסכם זה לכלל סיום טרם  11.2-ו 11.1על אף האמור בסעיף  .11.6
ימים  30של  ספקלתום תקופת ההסכם, ובכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וזאת בהתראה 

 לפחות. מובהר כי זכותה של החברה הנה ביחס לכל ספק מסגרת בנפרד ובאופן בלתי תלוי.

טרם תום תקופת ההסכם מחמת העובדה  ספקמובהר כי בכל מקרה של הפסקת ההסכם על ידי ה .11.7
הרשאה  לאתר הטיפולאו מחמת העובדה שאין  שלואת נפח הקליטה  מיצה שאתר הטיפול
זמן סביר מראש  לחברה ספק(, אזי יודיע הספק)מסיבות שאינן תלויות ב טיפולע להמשיך ולבצ

 .ספקעל תום תקופת ההתקשרות והדבר לא ייחשב כהפרת חוזה מצד ה

מובהר כי תנאי מתלה לקיומו של הסכם זה הינו קיומו בתוקף של הסכם מסגרת בין המזמין  .11.8
שירותי שיקום  ספקו יידרש המזמין לובין מדינת ישראל ו/או המשרד להגנת הסביבה במסגרת

קרקעות והוצאתו לפועל של פרויקט שיקום הקרקע. במקרה בו הסכם מסגרת כאמור יסתיים 
או יבוטל מכל סיבה שהיא, או אם מכל סיבה שהיא הפרויקט לא יצא אל הפועל, יהיה המזמין 

 מאן דהוא.לא תהיה כל דרישה ו/או טענה בגין כך, כלפי ספק רשאי לבטל הסכם זה ול

 
 הפרה ופיצויים .12

על אף האמור לעיל, החברה תהיה רשאית לסיים הסכם זה לאלתר במקרה של הפרה יסודית  .12.1
התראה בכתב על ההפרה והוא לא תיקנה בתוך  ספק, ובלבד שניתנה לספקשל ההסכם על ידי ה

 ימים ממועד קבלתה. 7

ום ממועד קבלת הודעה על י 14את ההסכם בהפרה שאינה יסודית, ולא תיקנה תוך  ספקהפר ה .12.2
 כך מהחברה, תחשב הפרה כאמור להפרה יסודית.

 הפרה יסודית של ההסכם תהיה כל אחת מאלה:  .12.3

 ;הנדרשים לצורך ביצוע השירותיםשלילת אחד או יותר מההיתרים או הרישיונות  .12.3.1

 וע את השירותים לשביעות רצונה של      ביצ-איחור באופן עקבי במתן השירותים ו/או אי .12.3.2
 החברה או מי מטעמה;           

       בקשה למתן צו פירוק או צו כינוס נכסים, או שמונה  ספקבמקרה בו )א( הוגשה נגד ה .12.3.3
  או שהתקבלה החלטה על  ספקנכסים זמני או קבוע לרכושו, )ב( מונה מפרק או מפרק זמני ל כונס 

 יו צו להקפאת הגיש הצעה להגיע להסדר עם נושיו או אם ניתן לגב ספקפירוקו, או )ג( אם ה
 הליכים;          

 או אם בוצעה פעולה כלשהי מטעם משרד ההוצאה  ספקבמקרה שהוטל עיקול על רכוש ה .12.3.4
 ימים; במקרה  30, והעיקול או הפעולה האמורה לא הוסרו בתוך ספקלפועל לגבי רכוש ה          
 הפסיק את מתן השירותים או הסתלק מביצוע הסכם זה; ספקשה          

בקשר עם חתימת הסכם זה ו/או המכרז  ספקמקרה שיתברר שהצהרה כלשהי של הב .12.3.5
         לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע על החלטת החברה  ספקאינה נכונה או שה

 להתקשר עמו מלכתחילה;

 אי הגשת מענה לפנייה פרטנית; .12.3.6

לם לחברה פיצויים מוסכמים יש ספקמבלי לגרוע מכל סעד העומד לזכות החברה, מוסכם כי ה .12.4
 מראש ללא הוכחת נזק בשל ההפרות המפורטות להלן: 

 

 סכום הפיצוי המוסכם ההפרה 
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  ₪ 20,000 תבחר המזמין לסיים את ההתקשרו בעקבותיה הפרה יסודית

 לכל שעת איחור ₪ 300 הטיפול עיכוב של למעלה משעה בכניסה לאתר

 לכל מקרה ₪ 5,000 /פסולתקרקע מזוהמתמשלוח  סירוב בקבלת

 

או לגבותם  ספקאת סכום הפיצויים המוסכמים מכל תשלום שיגיע ל לנכותהחברה תהא זכאית  .12.5
מהתשלומים  ניכוי הפיצויים המוסכמיםבכל דרך חוקית אחרת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

 זה. מהתחייבויותיו על פי חוזה  ספקאו גבייתם בדרך אחרת, לא ישחררו את ה ספקהמגיעים ל

הצדדים מצהירים כי סכומי הפיצוי הנקובים לעיל הינם סבירים בנסיבות העניין ומשקפים  .12.6
 נכונה את הערכת הנזק שייגרם לחברה עקב הפרת ההסכם כאמור לעיל. 

פיצויים בשל אי ביצוע  ספקכל האמור לעיל בסעיף זה לא יפגע בזכותה של החברה לתבוע מה .12.7
פרה אחרת כלשהי של תנאי הסכם זה בהתאם לאמור בו, משביע רצון של השירותים או בעד ה

או על פי כל דין. למען הסר כל ספק, הטלת פיצויים מוסכמים כאמור לא יגרעו מכל זכות ו/או 
 טענה ו/או סעד ו/או תרופה להן זכאית החברה. 

 ספקתשלום הפיצויים המוסכמים כאמור לעיל, או ניכויים או קיזוזים מסכומים המגיעים ל .12.8
מהתחייבותו להשלים את השירותים ומכל התחייבות אחרת לפי ההסכם  ספקו פוטר את האינ

 ו/או לפי כל דין. 

בחר המזמין לבצע את השירותים ו/או העבודות בעצמו או באמצעות מי מטעמו במהלך תקופת  .12.9
, יערוך לעיל 12.3-12.4בסעיפים ההסכם, לאור התרחשות אחד או יותר מהמקרים המפורטים 

התחשבנות במסגרתה יובאו בחשבון, בין היתר, ההוצאות והתשלומים שהוציא המזמין  המזמין
לשם ביצוע העבודות ו/או השירותים, וכן ההפסדים והנזקים שנגרמו לו בשל הצורך לבצע את 
השירותים ו/או העבודות בעצמו ו/או באמצעות אחרים מטעמו. המזמין יהיה רשאי לקזז 

 .ספקלמתוך כל תמורה ו/או תשלום שיגיעו  סכומים אלה או חלקם ישירות

מובהר בזאת כי אין חובה על המזמין לבצע את השירותים ו/או העבודות בעצמו,  ספקלמען הסר  .12.10
 ספקמהלעיל, והוא יהיה זכאי לדרוש  12.10או בכל דרך אחרת, בכל מקרה של פעולה לפי סעיף 

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

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל זכות וסעד אחרים העומדים לרשות המזמין על פי דין  .12.11
 .ספקהו/או הסכם זה, במקרה של הפרת התחייבות כלשהי של 

בוטל ההסכם ו/או הובא לידי גמר כאמור לעיל, כי אז תהיה החברה רשאית למסור את ביצוע  .12.12
ישתף פעולה ככל שיידרש לצורך זה לשביעות רצונו המלאה של  ספקהאחר, ו ספקהעבודות ל

מהחברה בגין העבודות שבוצעו על  ספקהמנהל, והדבר יהווה תנאי לביצוע כל תשלום המגיע ל
 ידו טרם  ביטול ההסכם או הבאתו לידי גמר.

 ספקוחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו ל החברהספרי  .12.13
 .יהם, לשיעור הוצאות ההשלמה ומועדי הוצאתןומועד

אלא אם  החברהבזכויותיה על פי חוזה זה כביטול החוזה על ידי  החברהלא יראו בשימוש  .12.14
יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי  ספק, והספקהודיעה על כך במפורש ובכתב ל החברה

 .תנה לו הודעה על ביטול החוזהיהחוזה, כל עוד לא נ

הינן עבודות חיוניות שלא ניתן  טיפול בקרקע מזוהמתצהיר כי ידוע לו כי עבודות מ ספקה .12.15
מתח בטחוני, שביתות והשבתות ואשר מגיפות, להפסיקן בכל מקרה לרבות בתקופות מלחמה, 

, מטעם כלשהו על פי חברהאו ההסכם בוטל על ידי הו/הפסיק ביצוע העבודה  ספקעל כן היה וה
די ירשאית להעביר את ביצוע העבודות באופן מי חברהסכם, תהיה ההדין או על פי הקבוע בה

מוותר בזאת על  ספקה תהיה זכות למנוע זאת. ספקאו כל צד ג' אחר בלא שלאחר  ספקלידי 
למסור את ביצוע העבודות  חברהזכותו לבקש מערכאה שיפוטית צו שימנע בדרך כלשהי מה

 .חברההביטול של הן השנוי במחלוקת הינו זכות ילאחר, אף אם העני

 העברת זכויות .13
 

אחרת את זכויותיו  לא יהיה רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר בכל דרך  ספקה .13.1
 מפורשת, מראש ובכתב, מאת החברה.  פי הסכם זה, כולן או מקצתן, מבלי לקבל על כך רשות -על
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ביצוע העבודה, כולה או לא יהיה רשאי לאצול מחובותיו וזכויותיו ו/או למסור את  ספקה .13.2
 מקצתה, לכל צד ג' שהוא, מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של החברה מראש וכתב.

 
 תחולת יחסי עובד מעביד-אי .14

 

ד. מעבי-, לא מתקיימים יחסי עובדהצדדים ו/או מי מטעמם, מובהר בזאת כי בין ספקלמען הסר  .14.1
  בלבד.  ספק –בין הצדדים מתקיימים יחסי מזמין 

כלפי הצד השני רשאי להתחייב בשם כל אחד מהצדדים אינו מובהר בזאת, כי  ספק למען הסר .14.2
כלפי צדדים שלישיים  וובדיו לא יציג עצמעו/או כן כי כל אחד מהצדדים צדדים שלישיים ו

 ו של הצד השני.ו/או כמי שרשאי להתחייב בשמ ו של הצד השניכשלוח ו/או פועל מטעמ

 וו/או מי מעובדי ספקהזה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין מוסכם ומוצהר בזה כי אין בהסכם  .14.3
כל תביעות ו/או  ספקלובין המזמין, ולפיכך, עם סיומו של הסכם זה, לא תהיינה  וו/או מי מטעמ

טענות ו/או דרישות מכל מין ו/או סוג שהוא כלפי המזמין בכל הנוגע למהות היחסים בין 
 הצדדים.

לכוונתם המפורשת של הצדדים, יקבע על ידי ערכאה מוסמכת על אף האמור לעיל, אם בניגוד  .14.4
/ואו עובדיו ו/או מי מטעמו, או במקרה בו  ספקהכי שררו יחסי עובד ומעביד בין המזמין לבין 

יתבע המזמין בתביעה כלשהי ו/או אם יושת עליו קנס ו/או תשלום כלשהם הקשורים באי קיום 
לשפות את המזמין בגין  ספקהאו מי מטעמו, מתחייב כלפי עובדיו ו/ ספקהדיני העבודה על ידי 

כל הוצאה ו/או נזק ו/או כל סכום בו יחויב כתוצאה מתביעה ו/או דרישה ו/או קנס כאמור, וכן 
 בהוצאות המשפט ובשכ"ט עו"ד וזאת מיד עם דרישה ראשונה. 

 סודיות .15

 
מקצועיות, כספיות,  למאן דהוא אינפורמציה, מידע או ידיעות יגלהבסודיות ולא  ישמור ספקה .15.1

, לרבות, בהתקשרות הצדדים בהסכם זהמסחריות או אחרות הקשורים במישרין או בעקיפין 
 המזמיןנוהלי ו/או דרכי עבודה ו/או פעילות של קניין רוחני, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, 

צוע במהלך בי ספקהו/או כל מידע מסחרי אחר אשר יגיע לידיעתו של ו/או רשימת לקוחות 
ההסכם, למעט מידע שהוא נחלת הכלל אשר לא הפך פומבי כתוצאה מהפרת סעיף זה על ידי 

, ולא יעשה במידע כאמור והן לאחר מכןהתקשרותם בהסכם זה וזאת הן במשך תקופת  ספקה
  .כל שימוש אלא לטובת המזמין

כל חלק  אוהמזמין ולא ייצר בדרך אחרת את מסמכי  םצלישכפל, לא יעתיק, לא ילא  ספקה .15.2
, אלא אם ובאותה מידה שהדבר יהא דרוש לצורך או כל מידע אחר כלשהו השייך למזמין מהם
מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם כי העתקים, צילומים,  .ספקההשירותים והעבודות על ידי בצוע 

או ממידע כלשהו , או מחלק מהם, ממסמכי המזמיןשכפולים או מסמכים שייוצרו בדרך אחרת 
ודינם כדין מסמכי המזמין יהיו וייחשבו לכל צורך ועניין ובכל עת כרכוש למזמין, השייך 
 .המזמין

תום תקופת גם לאחר תחייבנה ו ןבתוקפתעמודנה כאמור בסעיף זה לעיל  ספקההתחייבויות  .15.3
 .הסכם זה, מכל סיבה שהיא

או מי מטעמו האמור בסעיף זה חל גם ביחס לעובדיו ו/או נציגיו ו/או קבלני המשנה מטעמו ו/ .15.4
אחראי ליידוע עובדיו ו/או מי מטעמו בדבר קיומו ותוכנו של סעיף זה ואחראי  ספקה. ספקהשל 

 לכל הפרה של הוראות סעיף זה על ידי מי מעובדיו ו/או נציגיו ו/או מי מטעמו. 

ככל שיידרש צד אחד לגלות מידע סודי של הצד השני מתוקף חיקוק או הוראה של רשות  .15.5
שיפוטית, לרבות בשל רגולציה החלה על המזמין מתוקף היותו חברה ממשלתית  ממשלתית ו/או

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

המידע באמצעים החוקיים העומדים לרשותו אך הצד השני יישא  לצד השני למנוע את פרסום
 בכל ההוצאות הכרוכות בכך . 
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מובהר כי המזמין יהיה רשאי למסור כל מידע בקשר עם התקשרות זו לכל גורם הזכאי לקבלו  .15.6
בהתאם להסכם המסגרת שנחתם בינו ובין מדינת ישראל, וזאת מבלי לגרוע מזכותו לעשות כן 

 חר ככל שאין על כך איסור על פי דין. כלפי כל גורם א

כנספח המצ"ב  םמתחייב לחתום על מסמך ההתחייבות לסודיות והימנעות מניגוד ענייני ספקה .15.7
לפעול בהתאם לאמור בו ולהחתים את כל הפועלים מטעמו, לרבות קבלני משנה, בקשר עם ' ג

 ר.השירותים ו/או ביצוע העבודות בהתאם להסכם זה על מסמך כאמו אספקת

 הפרת הוראה מהוראות סעיף זה הנה הפרה יסודית של ההסכם. .15.8

 
 שונות .16

 

שום ויתור, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה, או מתן ארכה, לא ייחשבו כוויתור של החברה  .16.1
ידיה, אלא אם כן נעשה ויתור -על זכות מזכויותיה לפי הסכם זה ולא ישמשו מניעה לתביעה על

 כזה במפורש ובכתב.

 

מהחברה )בין מכוח הסכם זה ובין מכוח  ספקא רשאית לקזז מכל סכום המגיע להחברה תה .16.2
סכום אשר החברה תהיה סבורה  (, כל ספקהסכם אחר ולרבות מכל תשלום במסגרת התמורה ל

, ובכלל זה כל סכום שהחברה תהיה סבורה כי הוא ספקלפי שיקול דעת המוחלט כי הוא מגיע ל
. החברה תהיה רשאית לקזז כאמור ללא ספקו לה על ידי המגיע לה כשיפוי על הנזקים שנגרמ

 .ספקצורך במשלוח הודעה ל
 

 כוחם.-ידי שני הצדדים או באי-אין לשנות תנאי מתנאי הסכם זה אלא במסמך בכתב החתום על .16.3
 
 

הסכם זה הינו הסכם ממצה, והוא כולל את כל ההסכמות שבין הצדדים. מבלי לגרוע מכלליות  .16.4
כי כל הסכם ו/או זיכרון דברים ו/או הסכמה אחרת בכתב או בעל פה, האמור לעיל מוסכם, 

 בטלים.  -שהוסכמו בין הצדדים ושאינם כלולים בהסכם זה
 

כל הודעה לפי הסכם זה תשוגר בדואר רשום או תימסר ביד לכתובות הצדדים כמפורט לעיל. כל  .16.5
, או עם מסירתה ימים מיום מסירתה במשרד הדואר 3הודעה כאמור תיחשב כאילו התקבלה 

 ביד, לפי העניין.

 
מקום השיפוט הבלעדי בכל התדיינות בעניינו של הסכם זה יהא ביהמ"ש המוסמך בעיר תל  .16.6

 יפו וביהמ"ש זה בלבד.-אביב

 
 

 
      

 ולראיה באו הצדדים על החתום:                                                 
 

 
                             __________________        __________________ 

                     ספקה     החברה                                                                 
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 מסמכי הצעת הספק במכרז –נספח א' 
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 לאתר שהועברה  /פסולתקרקע מזוהמת על דיווחטופס  –' נספח ב
               

  

 לכבוד: 
 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 
 

      ________________ :החודש המדווח

              

   
 

   

 פורט לעיל.בחתימתי על טופס זה, הריני מאשר את המידע המ*
 
 
 

 )כולל חתימה בכתב יד + חותמת רשמית(: _______________ שם ותפקיד מורשה החתימה
 

 תאריך: ________________
 

 (.ויציאה)כניסה  מהאתר שקילה תעודות זה לדיווח לצרף יש* 
 

 
  

 
 

 
  

 

 

 תאריך 'מס
 פינוי

 מספר
 של רישוי

 משאית
 הפינוי

 בכניסה משקל
 לאתר הטיפול
 )ברוטו( ]ק"ג[

 ביציאה  משקל
 מאתר הטיפול
 )טרה( ]ק"ג[

 

 

משקל תכולת 
בלבד  המשאית

 )נטו( ]ק"ג[

1      

2      

3      
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 התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים -'גנספח 
 

 לכבוד
 איכות הסביבה בע"מהחברה לשירותי 

 
 התחייבות לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד ענייניםהנדון: 

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

 "(; העבודה" –)להלן בהסכם ההתקשרות ונספחיו כמפורט 
 

ו בקשר אליה, אקבל לחזקתי, או יבוא לידיעתי, מידע והוסבר לי כי במהלך ביצוע העבודה, א והואיל: 
המתייחס לכל ענין מקצועי, עסקי או אחר, מכל סוג שהוא, של החברה ושל כל הקשורים 
עמה, בעבר, בהווה, או בעתיד וכן כל חומר אשר הוכן עבור או על ידי, או הוגש לחברה בקשר 

 (;"מידע סודי" –עם, פעולות החברה או עם העבודה )להלן 
 

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

 
 

 אי לכך, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן: 
 

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

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

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

 חיוב הגילוי כאמור( או מידע שניתנה הסכמת החברה לגילויו, מראש ובכתב, ובמידה שניתנה.
לטובת החברה  כמו כן, הנני מתחייב שלא לעשות שום שימוש במידע הסודי או בפרטי העבודה, אלא .4

 ולצורך העבודה.
הנני מתחייב לנקוט אמצעי זהירות קפדניים לאבטחת המידע הסודי ופרטי העבודה ולעשות את כל  .5

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

 או הנוגע לעבודה.
הנני מתחייב להחזיר לידיכם ולחזקתכם כל חומר כתוב או אחר, וכל חפץ או דבר, שקיבלתי מכם, או  .6

השייך לכם, ושהגיע לחזקתי, או לידי, עקב, בקשר עם, או בזמן ביצוע העבודה, בין מכם ובין מצדדים 
כם. הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כלשהו של כל חומר כאמור, שלישיים, וכל חומר שהכנתי עבור

או של מידע סודי. למעט כל דו"ח או חומר אשר שימש כבסיס לדו"חות שהכנתי עבורכם והדו"חות 
 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.
פסד או הוצאה, מכל סוג, אשר יגרמו לכם, אני אהיה אחראי כלפיכם בנזיקין ועל פי כל דין, לכל נזק, ה .9

 או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת התחייבויות על פי כתב זה. 
הנני מתחייב להחתים כל עובד ו/או מועסק ו/או מבצע שירות על ידי בקשר לביצוע העבודה, על  .10

הנני ערב  התחייבות כלפיכם הזהה להתחייבותי זו, להעביר עותק מההתחייבות החתומה לחברה וכן
 לכל הפרה של התחייבות כאמור.
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בכל מקרה בו תופר התחייבות כלשהי על פי כתב זה, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי  .11
 בגין הפרה זו, לרבות הזכות לקבלת סעדים זמניים כגון צווי מניעה לצורך הקטנת נזקיכם.

לנאמנות, שמירת סודיות והימנעות מניגוד אין באמור במכתב זה כדי לגרוע מכל חבות אחרת או נוספת  .12
 עניינים המוטלת עלי על פי כל דין.
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