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 כללי .1

"( הינה חברה ממשלתית אשר הוכרזה החברההחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: " .1.1
כ"זרוע ביצוע" של מדינת ישראל בתחום ניהול שיקום קרקעות מדינה מזוהמות. החברה מנהלת 

 עבודות השיקום באתרים ברחבי הארץ. את

במסגרת מכרז זה פונה החברה בבקשה לקבלת הצעות לתכנון שיקום מטמנת רתמים ולתכנון  .1.2
 "( הכל בהתאם להוראות מכרז זה על נספחיו.המטמנותשיקום מטמנת א.א. אשדוד )להלן: "

 להלן טבלת ריכוז מועדים רלוונטיים במכרז: .1.3

 מועד פעילות

 08/03/2021 רזמועד פרסום המכ

 22/03/2021 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים 

 18/04/2021 המועד האחרון להגשת הצעות 

במקרה של אי התאמה בין התאריכים שצוינו לעיל לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף המכרז,  .1.4
 קובעים התאריכים בטבלה זו.

מן המועדים המנויים לעיל בהודעה שתפורסם  לשנות כל אחד הזכות את הלעצמ תשומר החברה .1.5
, ולא תהא (http://www.soil-remediation.co.ilשיקום קרקעות המדינה )של  האינטרנטבאתר 

 לכך. בקשרכל טענה או דרישה  מציעיםלמי מה

 עיקרי ההתקשרות .2

ק במקרים הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים ר
אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה התייחסות אחרת 

 . כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת המפורטת

ממוקמים ה רתמים וא.א. אשדוד –החברה מבקשת לקבל שירותי תכנון לשיקום שתי מטמנות  .2.1
מחנה פלמים שטחי לצפוני של העיר אשדוד, דרומית מצפון לבית הזיקוק ולאזור התעשייה ה

 וכק"מ מזרחית לחוף הים התיכון. 

 180-ואתר א.א. אשדוד כ ,דונם 500-דונם, אתר רתמים כ 680-הוא כ המטמנותהמשותף של  ןשטח .2.2
 .דונם

בין היתר, איסוף וניתוח מצב קיים, הכנת , השירותים אותם יידרש המציע הזוכה לספק כוללים .2.3
לצורך תכנון השיקום  חקירות קרקע, גזי קרקע, מים ופסולת ככל שידרשו,לרבות , חקירהתוכנית ל
, 4ב'-2ב'מסמכים )בהתאם לתמ"מ והנחיות המשרד להגנת הסביבה המפורטות ב Cappingבשיטת 

הכנת תוכנית למיפוי בערות, הכנת תוכנית לאיתור תשטיפים, ליווי מקצועי לחקירות, תכנון 
מאושרת, הכנת תוכנית לבקרה ואבטחת איכות, תכנון ניטור מ התאם לתב"שיקום המטמנות ב

ואחזקה ארוכת טווח, קבלת אישור מכל הגורמים הרלוונטיים לרבות המשרד להגנת הסביבה 
 "(.השירותיםוהכנת מפרטים וחומר אשר ישמש למכרז לבחירת הקבלן המבצע )להלן: "

וריות הכרוכות בהכנת תוכנית השיקום, לרבות, המציע הזוכה יידרש לעמוד בכל הדרישות הרגולט .2.4
אך לא רק, קבלת כל ההיתרים, הרישיונות והאישורים מאת הרגולטורים השונים, אף אם לא 

 נכתב במפורש במסגרת מסמכי המכרז, וזאת כחלק בלתי נפרד ממתן השירותים על ידו.

נו בהתאם למפרט השירותים מובהר כי תיאור השירותים לעיל הנו כללי בלבד, וכי תיאור מפורט ה .2.5

 מכרז מס' 
 A31/2021 

 מסמך א'
 הזמנה להציע הצעות
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 המצורף כמסמך ב'.

 להלן תיאור כללי של המטמנות מושא המכרז :  .2.6

של המאה שעברה כאתר הטמנת פסולת של העיר  60-האתר הוקם בשנות ה - אתר רתמים .2.6.1
. האתר קלט פסולת ביתית מיישובי האזור ופסולת 2003אשדוד וסביבתה ופעל עד שנת 

 ת שונים בארץ. תעשייתית )כולל חומ"ס( ממקומו

האתר הינו מטמנת פסולת יבשה צמודת דופן למטמנת רתמים. שטח  - אתר  א.א. אשדוד .2.6.2
ההטמנה המקורי הורחב באופן בלתי מוסדר והתפרס על פני עשרות דונמים בהם הוטמנו 

 פסולת אורגנית, פסולת בניין, גזם ופסולת גושית. 

, לרבות בהתאם למסמכים שבידי החברהמובהר כי תיאור המטמנות הנו כללי ובהתאם למידע 
אחריות מובהר כי אין בהמצאת המסמכים האמורים כדי לגרוע מ. 1המצורפים כמסמך ב'

 המציעים לערוך בירורים וחקירות על מנת לקבל מידע מפורט אודות המטמנות.

להבהיר כי בכוונתה להתקשר עם מציע זוכה אחד לקבלת השירותים לגבי שתי  מבקשתהחברה  .2.7
מנות. על אף האמור, מטעמים מיוחדים, תישמר לחברה הזכות לפצל את מתן שירותי התכנון המט

בין שני מציעים שיקבלו את הציון המשוקלל הגבוה ביותר, ובמקרה זה כל אחד מן המציעים יקבל 
 לביצועו מטמנה אחרת. 

פיקוח על כמו כן, החברה תהא רשאית להתקשר עם המציע הזוכה לצורך קבלת שירותי ליווי ו .2.8
עבודת הקבלן שייבחר לביצוע עבודות השיקום, ובמקרה זה התמורה אשר תשולם למציע הזוכה 

 תהא בהתאם לתעריף שעתי שייקבע בין הצדדים במכפלת שעות העבודה בפועל של המציע הזוכה.

על ידו לצורך הוכחת  ו/אשר יוצג יועצים/היועץ השירותים יינתנו על ידי המציע הזוכה באמצעות .2.9
, אלא במקרים להחליפם/והוא לא יהא רשאי להחליפועמידתו בתנאי הסף כמפורט להלן, 

מיוחדים, ובאישור מוקדם ומראש של החברה הן לגבי עצם ההחלפה והן לגבי זהות 
. מובהר כי ככלל, החלפת יועץ תהווה הפרה יסודית של התחייבויות המציע המחליפים/המחליף

 בטל את ההתקשרות עמו ואת זכייתו במכרז.הזוכה, ותקנה לחברה את הזכות ל

בנוסף ליועץ יידרש המציע הזוכה להעניק את שירותי התכנון באמצעות צוות מטעמו אשר הנו בעל  .2.10
: הנדסה אזרחית, הנדסת סביבה, פלינות הדרושות, כגוןצימומחיות וניסיון בכל הדיס

לוג )השפעה על בעלי אקוונוף, אדריכלות גיאולוגיה, איכות אוויר, -גיאולוגיה/הידרו
יועצים אשר אושרו על ידי החברה, הן במעמד הגשת מובהר כי ככלל, החלפת חיים/ציפורים(. 

הפרה עלולה להוות  ללא הסכמת החברה,המענה למכרז, והן לאחר חתימת החוזה )ועל פי הצורך(, 
 עמו.יסודית של התחייבויות המציע הזוכה, ותקנה לחברה את הזכות לבטל את ההתקשרות 

 12תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תחל במועד שייקבע בצו התחלת העבודות, ולתקופה של  .2.11
חודשים ממועד זה. בתקופה זו יידרש המציע הזוכה להשלים את כל אבני הדרך הקבועות בהסכם. 
החברה תהא רשאית להאריך תקופה זו בתקופות נוספות עד לתקופת התקשרות מקסימאלית של 

במהלכם יסיים המציע הזוכה את מתן השירותים. ככל ויוחלט על קבלת שירותי ליווי חודשים  48
ופיקוח של הקבלן הזוכה במכרז לביצוע עבודות השיקום, תהא רשאית החברה להאריך את תקופת 

 ההתקשרות בתקופה נוספת שתהא חופפת לתקופת ביצוע העבודות על ידי הקבלן המבצע. 

חברה בכל עת ומכל סיבה שהיא לבטל את ההסכם ולהביא את על אף האמור לעיל, רשאית ה .2.12
פיו לידי גמר על ידי הודעה בכתב על כך למציע הזוכה. ניתנה הודעה כאמור -ההתקשרות על

יסתיים ההסכם בתאריך שיהיה נקוב בהודעת החברה ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין 
 כך.

התכנון של המטמנות באופן טורי ולא במקביל,  החברה תהא רשאית להחליט על ביצוע שירותי .2.13
ובמקרה זה לכל מטמנה ייצא צו התחלת עבודות נפרד, והמציע הזוכה יידרש לבצע את שירותי 

 התכנון לכל מטמנה בהתאם ללוח הזמנים הקבוע בהסכם ובהתאם לאבני הדרך הקבועות בו.
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ים ואינה מתחייבת לספק לו מובהר כי החברה לא תעניק לזוכה הרשאה בלעדית להענקת השירות .2.14
עבודה בהיקף כלשהו ו/או בכלל. בנוסף, החברה תהא רשאית, בכל עת, להתיר גם לנותני שירותים 

 רות דומה ו/או מקביל, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ולטובתה.יאחרים להפעיל ולקיים ש

עם פרויקט  מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר כי השירותים נשוא מכרז זה מתבקשים בקשר .2.15
שיקום קרקעות המתבצע במסגרת הכרזה על החברה כ"זרוע ביצוע" של מדינת ישראל בתחום 

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

 .מכל מין וסוג שהוא כלפי החברהולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה  נשוא המכרז,

   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

לחוק חובת המכרזים  מן התוספת השנייה חורגיםתנאי הסף שנקבעו חלק מהחברה מבקשת להבהיר כי 
 יסיון ומומחיות מיוחדים. זאת כיוון שמדובר בשירותי ייעוץ המצריכים ידע, נו

( ועל כל תנאי הסף להתקיים JVיובהר למען הסר כל ספק, כי לא תותר הגשת הצעה משותפת/מיזם )
חר, לרבות בכל אורגן או עובד במציע עצמו ולא ניתן יהיה להסתמך על התקיימותו של תנאי סף בגורם א

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

לפחות, פרויקטים ( 10עשרה )של בתכנון ו/או ביצוע קודם חברת תכנון בעלת ניסיון  והמציע הינ .3.1
 הסביבה. בתחום איכות השנים האחרונות,  5במהלך 

הנדסה אזרחית ו/או הנדסת על תואר במהנדס בהיועץ המוצע מטעם המציע למתן השירותים הנו  .3.2
 .( שנים לפחות10של עשר )פרויקטים ובעל ניסיון בתחום תכנון ו/או ביצוע סביבה, 

מוכח המציע, הנו בעל ניסיון איתו התקשר  היועץ המוצע מטעם המציע למתן השירותים, או יועץ אחר .3.3
בשיטת  ,לפחותבת רמעופסולת מטמנות ( 2של שתי )בתכנון שיקום לך עשר השנים האחרונות במה

"Capping"כאשר ,: 

כאשר כל כלל התמודדות עם גזי מטמנה וטיפול בתשטיפים, של שתי המטמנות  התכנון  .3.3.1
 מ"ק ומעלה.  100,000 שלנפח בפסולת מעורבת עם  מטמנה בנפרד הנה מטמנה

על ידי הגורם הרגולטורי )בארץ או  ל שתי המטמנות אושר/וו/או הביצוע שהתכנון  .3.3.2
  בחו"ל(.

מוכח המציע, הנו בעל ניסיון איתו התקשר היועץ המוצע מטעם המציע למתן השירותים, או יועץ אחר  .3.4
בה התבצעה הטמנה של לפחות  מטמנת חומ"ס אחתשל בתכנון שיקום במהלך עשר השנים האחרונות 

  ת נדיפים גבוהה יחסית.ותכול וכילר הפסולות חומרים מסוכנים אש
 3.4-ו 3.3, 3.2מובהר כי אין מניעה להציג את אותו יועץ לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף 

)לפני ח "ש 2,000,000המציע הנו בעל מחזור הכנסות הנובע ממתן שירותי תכנון ופיקוח בהיקף של  .3.5
 .)בנפרד( 2019-ו 2018, 2017בכל אחת מן השנים מע"מ( 

 בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.יע המצ .3.6

בעבירה פלילית שיש עמה המציע והיועצים המוצעים מטעמו לא הורשעו במהלך השנתיים האחרונות  .3.7
קלון ו/או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות ו/או בעבירות מירמה ו/או בעבירות שעניינן הפרת רישיון 

, ו/או בחוקים ו/או הוראות דין 1984-רת הניקיון, תשמ"דבעבירה הקשורה בחוק שמיעסק ו/או 
ו/או בעבירות על חוק ההגבלים  שעניינם הגנת הסביבה ו/או איכות הסביבה, או בעבירות מירמה

 העסקיים.
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 מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו .4

הכלל, הוכחת עמידתו בכל תנאי הסף בלא יוצא מן כל המסמכים הנחוצים לעל המציע לצרף להצעתו את 
 :, וגם בלא קשר לתנאי הסף גם את המסמכים הבאיםומבלי לגרוע מכלליות הדרישה

 העתק של תעודת התאגדות מאומת ע"י עו"ד כ"נאמן למקור". .4.1

מאת רשם החברות/השותפויות בדבר פרטי רישום  1.01.2021תדפיס נתונים, שאינו מוקדם מתאריך  .4.2
 כסיו. התאגיד, מנהלי התאגיד והשעבודים הרובצים על נ

כשהוא מלא של היועץ  הכולל את פרטי המציע ופירוט ניסיונו הקודם כי המכרזלמסמ (1א)מסמך  .4.3
 ., לרבות כל האסמכתאות והאישורים הרגולטוריים המעידים על הצהרות המציעוחתום כדין

לעיל  3.2-3.4ם את דרישות תנאי סף מיעל ידי המציע כמי שמקיי יםהמוצג ציםקורות חיים של היוע .4.4
בין אם הנן ממוסד אקדמי מוכר בישראל, ובין אם מדובר על מוסד אקדמי  – צירוף תעודות השכלהב

 זר.

אינם עובדים שכירים  3.2-3.4היועצים המוצעים על ידי המציע לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף ככל ו .4.5
את  תחייב להעניקהיועץ ילפיו של המציע, על המציע לצרף הסכם הבנות בינו לבין אותו יועץ 

 יוכרז כזוכה.המציע השירותים מטעם המציע ככל ו

קורות חיים של צוות היועצים הנוסף, המפורט תחת אמות המידה, וכן תעודות השכלה ופירוט ניסיון,  .4.6
 (.1לרבות פירוט על גבי מסמך א)

 (.2א)אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה חתום ומאושר ע"י רואה חשבון או עורך דין בנוסח מסמך  .4.7

 Error! Referenceאת עמידת המציע בתנאי סף  המאשר (3א)מסמך רואה חשבון בנוסח ישור א .4.8

source not found. .לעיל 

, חתום על ידי מורשה 1976–תצהיר בדבר קיום תנאים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .4.9
וכן אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס  (,4א)חתימה מטעם המציע ומאושר כדין, בנוסח מסמך 

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

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

לפיו המציע מקיים את חובותיו בכל הנוגע  (5א)תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים בנוסח מסמך  .4.10
 לשמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה המפורטים שם. 

המחזיק לפיו המציע ו/או מי  , חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המציע,(6א)תצהיר, בנוסח מסמך  .4.11
, וכן היועצים המוצעים ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלומן הבעלות בו ו/או  25%בלמעלה מ 

בעבירה פלילית שיש עמה קלון ו/או בעבירה פלילית הכרוכה לא הורשעו  מטעם המציע בהצעה למכרז,
בעבירה הקשורה בחוק יון עסק ו/או באלימות ו/או בעבירות מירמה ו/או בעבירות שעניינן הפרת ריש

, ו/או בחוקים ו/או הוראות דין שעניינם הגנת הסביבה ו/או איכות 1984-שמירת הניקיון, תשמ"ד
שקדמו ו/או בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים במהלך השנתיים  הסביבה, או בעבירות מירמה

ל מורשי החתימה, לא מתנהלים נגד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, וכן, כי למיטב ידיעתם ש
תביעות משפטיות או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק או פשיטת רגל ו/או מי מבין המנויים לעיל 

לכינוס נכסים או חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור, וכי הם לא הורשעו 
  מועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה. שקדמו ל בשנתייםאו נקנסו מנהלית בגין עבירות כאמור 

מציע שאינו עומד בתנאי זה יפרט בתצהיר את פרטי העבירות וכל נסיבה רלוונטית, וועדת המכרזים 
תחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי אם בנסיבות העניין יש לקבל את הצעתו אם לאו, והיא תהא 

ערוך בירורים שונים בהקשר לכך, והמציע רשאית לזמן אותו לשימוע ו/או לערוך שימוע בכתב ו/או ל
מסכים מראש לעריכת כל בירור כאמור.   מציע המבקש לקבל החלטה של ועדת המכרזים בעניין זה 
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 רשאי, אך אינו חייב, לפנות לוועדת המכרזים לפחות שבועיים לפני המועד לקבלת הצעות.

 כנדרש על ידי המציע. םחתו (7א)בנוסח מסמך  תצהיר העדר ניגוד עניינים וזיקה אישית/עסקית .4.12

 כנדרש על ידי המציע. מהחתו (8א)הצהרת המציע בנוסח מסמך  .4.13

 בדבר אי לקיחת שוחד. (9א)התחייבות המציע בנוסח מסמך  .4.14

 חתומה על ידי המציע. (10א)הצהרה על אי תיאום מכרז בנוסח מסמך  .4.15

, כשהם חתומים ברהשהועלו לאתר האינטרנט של החכל מסמכי המכרז, מסמכי הודעות והבהרות  .4.16
 בחותמת החברה וחתימת מורשה החתימה, בתחתית כל עמוד. 

"( כשהוא ממולא טופס המחיריםג' )להלן: "במסמך טופס המחירים של המציע לפי הנוסח המופיע  .4.17
 ג' יש להגיש במעטפה אטומה נפרדת משאר מסמכי המכרז.מסמך  יודגש כי את כנדרש. 

משפטית אחת בלבד כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז יהיו על  מובהר כי ההצעה תוגש על ידי ישות
 (. אחרתצוין במפורש  לגביהם שם המציע במכרז בלבד )פרט למסמכים

, חתימה על מסמך התחייבות לשמירה על סודיות לצורך קבלת מסמכי המכרזקבלת  .5
 ונשיאה בהוצאות המסמכים המקצועיים הנלווים למסמכי המכרז,

ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה  להגשהת מסמכי החברה את חובר .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

 קשר;מספר טלפון ליצירת  .5.1.5

 מספר פקס. .5.1.6

( ההתחייבות לשמירה על סודיות של המסמכים 11לבקשה יצרף המציע את מסמך בנוסח מסמך א) .5.2
. מובהר כי ללא כתנאי לקבלת מסמכי המכרז(, וזאת 1המקצועיים הנלווים למסמכי המכרז )מסמך ב'

 הצעתו.צירוף המסמך האמור חתום על ידי המציע, לא יוכל המציע להתמודד במכרז והלגיש את 

https://soil-: תועלה לאתר האינטרנט של החברה  לעיוןמובהר כי חוברת המכרז  .5.3

remediation.co.il/.  המציעים יהיו רשאים לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט אולם הצעה תוגש
 .דוא"לב שיקבלואך ורק על גבי מסמכים 

אות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל כל ההוצ .5.4
זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות, תחולנה על המציע. בשום מקרה לא 

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

שהוציא מציע או לנזק שייגרם למציע במידה  מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל הוצאה .5.5
והחברה תחליט על ביטולו של המכרז מכל סיבה שהיא, וזאת הן בשלב הגשת ההצעות והן לאחר 
מכן, ולרבות במקרה של קבלת הצעות אשר מרעות עם החברה ו/או במקרה של שינוי בצרכי 

 החברה או במצבה הכלכלי.  

עד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים החברה תהא רשאית, בכל עת, קודם למו .5.6

mailto:moshe@escil.co.il
https://soil-remediation.co.il/
https://soil-remediation.co.il/
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 ותיקונים במסמכי המכרז, בכל אופן שהוא, ביוזמתה או במענה לשאלות המשתתפים. 
האינטרנט של אתר ל יועלוהשינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז והם 

תיקון כאמור מחייבים מתן זמן  . היה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, שינוי אוהחברה
 היערכות נוסף למציעים, יידחה המועד להגשת ההצעות בהתאם לקביעת החברה.  

 הבהרות ושינויים .6

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

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

 ירות או אי התאמות כאמור.בדבר אי בהירויות, סת

לא  15/03/2021 עד ליום escil.co.ilshikum@בדוא"ל  מתי כספישאלות הבהרה תוגשנה למר  .6.2
 יש לוודא את קבלת הדוא"ל בדוא"ל חוזר.  .12:00יאוחר מהשעה 

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

נפרד ממסמכי המכרז אותם יידרש המציע לצרף להצעתו כשהם חתומים על ידו. באחריות 
והמציעים יהיו המציעים להתעדכן באתר האינטרנט באופן שוטף עד למועד הגשת ההצעות, 

מנועים מהעלאת כל טענה לגבי אי ידיעה אודות כל עדכון ו/או הבהרה ו/או תשובה שיפורסמו 
 באתר האינטרנט כאמור.

לא התייחסה החברה לפניה ו/או השגה ו/או אי התאמה עד למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעות  .6.4
 יראו בכך דחיית פניית המציע.

מכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי מסמכי ההגשת החברה רשאית בכל עת, קודם למועד  .6.5
המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי 

באמצעות אתר נפרד ממסמכי המכרז ומתנאיו ויובאו בכתב לידיעתם של כל משתתפי המכרז 
 .האינטרנט של החברה

ציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים , מצהיר הממסמכי המכרזעם הגשת  .6.6
מכרז, יהיה מנוע את מסמכי ה. מציע שהגיש םהרלבנטיים מכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיס

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

, תקבע יהםת לגבבמצב בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים ו/או אי בהירו ,להסרת ספק .6.7
החברה את הפרשנות המחייבת. למציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה הנובעת מאי בהירות ו/או 

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

 אופן הגשת ההצעה: .7

ומבי מספר הצעת המציע תוגש במעטפה חלקה ללא סימני זיהוי על גביה ייכתב: "מכרז פ .7.1
A31/2021. 

, אשר יוכנסו למעטפה חלקות נפרדות ללא סימני זיהויאת הצעתו יחלק המציע, לשתי מעטפות  .7.2
 לעיל. הצעת המציע תוגש כדלקמן: 7.1השלישית המוזכרת בסעיף 

 (. "1מעטפה הלן: "מסמכים ואישורים" )ל – 1"מעטפה  –רשם ייה יעל – 1 מעטפה .7.2.1

יגיש המציע, את כל מסמכי המכרז כשהם חתומים, לרבות הסכם ההתקשרות  1במעטפה 
 מסמךלמעט  אךלעיל,  4בצירוף כל המסמכים וכל האישורים כמפורט בסעיף ד'( מסמך )

תכיל עותק דיגיטלי שיוגש על גבי בנוסף לאמור, המעטפה  . ג' )"טופס הצעת המחיר"(
 .קי-און-דיסק

 "(.2מעטפה הצעת המחיר" )להלן: " – 2רשם "מעטפה ייה יעל – 2מעטפה  .7.2.2

mailto:moshe@escil.co.il
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 ג', ללא מע"מ.  מסמךגבי -יגיש המציע את הצעתו הכספית על 2במעטפה 

חברה לשירותי איכות הסביבה תופקד במסירה אישית בתיבת המכרזים של ה ההצעהמעטפת  .7.3
בין השעות  24/03/2021בתאריך  ,ושם בלבד ,, תל אביב40ברחוב יצחק שדה לה במשרדי ההנה

הצעות שיוגשו מועד זה תיפסלנה.  הצעות שיוגשו לאחר ."(מועד הגשת ההצעות)" 13:00-08:00
 בטרם המועד יושבו לבעליהן.

בתיבת המכרזים, אינם  המעטפהמשלוח ההצעה בדואר או הגשתה בכל דרך אחרת שאינה שלשול  .7.4
הצעה שלא תמצא, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד המועד . עונים על דרישות המכרז

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

באמצעות מורשי החתימה בחותמת, וזאת  –בראשי תיבות, ובמקרה של תאגיד יחתום  המציע .7.5
הכלול במסמכי המכרז, לרבות על מסמכי הבהרות ו/או על כל עמוד ועמוד ועל כל מסמך  ,מטעמו

 .וזאת בשולי כל דף – על המענה לשאלות שיועלה לאתרי האינטרנט

אישור עו"ד אם נדרש ובמקום ו מלא בשם יחתמו ת המציעחתימל מקום יועד בהם במקומות .7.6
 המשתתף חותמת בליווי, תאגיד הינו שהמשתתף במקרהובנוסח שנדרש במסמכי המכרז, ו

, ואישור "חרו או"ד עו"י ע תאושר חתימתםש, המשתתף של החתימה מורשי"י עחתימה מלאה ו
 במקום ובנוסח שנדרש במסמכי המכרז.עו"ד אם נדרש 

האינטרנט של ועדת המכרזים רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה שתפורסם באתר  .7.7
 .כל טענה או דרישה בקשר לכך מציעים, ולא תהא למי מהחברהה

ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול על הסף הצעה שלא תוגש במועד כאמור או שתוגש שלא  .7.8
 בהתאם לתנאי מכרז זה, או לקבל אותה למרות הפגמים שנפלו בה, הכל לפי שיקול דעתה.

בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל זאת  .7.9
 ת.לכל תנאי הסכם ההתקשרו

המציע לא יצרף שום הסתייגויות או התניות או שינויים לגבי תנאי המכרז. עשה כן המציע לא יהא  .7.10
תהא רשאית לפסול את הצעתו בשל כך בלבד, ו/או להתעלם  והחברה, החברהבכך כדי לחייב את 

 מן ההסתייגויות ו/או לדרוש תיקונן, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

של המציעים או מי  שתתף בשום צורה בהוצאות כלשהןולא תתשפה חזיר ולא תלא  החברה .7.11
, לרבות בשלב המכרזהכרוכות בהכנת ההצעה ובהגשתה ו/או בהשתתפות לרבות הוצאות , מטעמם

  בגין הבדיקות המוקדמות או כל הוצאות אחרות שהן.

נפרד ותהווינה חלק בלתי , הצהרות והתחייבויות המציע בשלב המכרז תחייבנה את המציע הזוכה .7.12
 .מההסכם שייחתם עימו

 : כיבזאת בעניינה של הצעת המציע,  מובהר .7.13

 תהיה רשאית לפסול על הסף הצעה חסרה.החברה  .7.13.1

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים  .7.13.2
 . במכרז בלבד ציעבמכרז, יהיו על שם המ

, או כל הסתייגות, בין על ידי המכרזכל השמטה, שינוי או תוספת אשר יעשו במסמכי  .7.13.3
או באמצעות מכתב לוואי, או בכל דרך אחרת, לא יהיו בני תוקף  המכרזתוספת במסמכי 

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

 . שינוי, תוספת או הסתייגות
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את כל הוצאות מציע, בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל  תכלולהמציע המחיר של הצעת  .7.13.4
כלליות האמור לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים ככל שיחולו, ממין וסוג שהוא. מבלי לגרוע 

 לרבות מכס, בלו, מס קניה, וכיו"ב וכן שינויים בשיעורי מדד המחירים לצרכן ו/או
, לרבות אך לא רק במחירי ההצעה הככלול תיחשבהתשומות ו/או כל עלות אחרת שהיא 

 הוצאת וקבלת כל ההיתרים, הרישיונות, והאישורים לצורך ביצוע השירותים.

ההצעה תוגש בעותק מקורי של מסמכי ההזמנה, לאחר שהושלמו בו כל הנתונים הנדרשים  .7.13.5
מקרה של אי צירוף מסמך או השמטה, או להשלמה וללא כל הסתייגות או תיקון שהוא. ב

או מסמכי המכרז  שינוי או תוספת או הסתייגות מנוסח תנאי המכרז, או סטיה אחרת מתנאי
לפסול את ההצעה או לקבלה, עם או בלי הפגם האמור, או לאפשר תיקון  תהא החברה רשאית

כי אם הודיעה  להסרת ספק מובהר כל פגם או חסר כאמור, והכל לפי שיקול דעתה המוחלט.
החברה למשתתף כי היא מתעלמת מהסתייגות, וסרב המשתתף לחתום על הסכם 

לפעול בהתאם לכל ההתקשרות, ייחשב הדבר כהפרת התחייבויותיו והחברה תהיה רשאית 
נסיבות אלה. כל עוד החברה לא התייחסה הסכם זה או בדין, זכות המוקנית לה ב

ידה במפורש אחרת, יחייב את הצדדים -לא נקבע עללהסתייגויות או לפגם כאמור וכל עוד 
 הנוסח של מסמכי ההזמנה, כפי שהוכן ע"י החברה ו/או עודכן על ידה.

 תוקף ההצעה .8

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ועדת  120תהא בתוקף לתקופה של  ציעהצעת המ .8.1
 קבע על ידה.המכרזים רשאית לדרוש מהמציע את הארכת תוקף הצעתו עד למועד אשר יי

 דירוג ההצעות ובחירת זוכה  .9

 מהניקוד המשוקלל: %70- ניקוד ציון האיכות .9.1

ציע ובהתאם לראיון שיתקיים בהתאם למסמכים שהוגשו על ידי המ יינתןניקוד איכות  .9.1.1
המצוי  מציע ועם הצוות המוצע על ידו. בנוסף לכך, החברה רשאית להתחשב במידעהעם 

  ג' אחר. מצד אליהבידי החברה ו/או הגיע 

 נק'( יחושב על פי אמות המידה כדלהלן: 100ניקוד האיכות )סה"כ כולל של  .9.1.2

 

ניקוד  קריטריון
 מקסימלי

 שיטת הניקוד

מספר פרויקטי התכנון שביצע היועץ  א
מטעם המציע אשר עומדים בתנאי סף 

לתנאי סף )מעבר לשני הפרויקטים  3.3
 הדרושים להוכחת עמידה בתנאי הסף(

12  

קט נוסף יזכה את המציע כל פרוי
נקודות  12נקודות עד  4-ב

 מקסימאליות

מספר פרויקטי התכנון שביצע היועץ  ב
מטעם המציע אשר עומדים בתנאי סף 

לתנאי סף )מעבר לפרויקט אחד  3.4
 הדרוש להוכחת עמידה בתנאי הסף(

כל פרויקט נוסף יזכה את המציע  12
נקודות  12נקודות עד  4-ב

 מקסימאליות

 

יסיון הצוות המוצע על ידי המציע נ ג
למתן שירותי התכנון )בנוסף ליועץ( 

 ובהם :

 .הנדסה אזרחית. מומחה בתחום 1

החברה תבחן את ניסיון הצוות  30
המוצע על ידי המציע, לרבות 

ניסיונו הקודם, רלוונטיות 
הניסיון לפרויקט מושא המכרז, 

התאמה לתפקיד, תוספת של 
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 .הנדסת סביבה. מומחה בתחום 2

-גיאולוגיה/הידרו. מומחה בתחטום 3
 .גיאולוגיה

 .איכות אוויר . מומחה בתחום4

 .נוףאדריכלות  . מומחה בתחום5

פעה )הש מומחה בתחום האקולוגיה .6
 על בעלי חיים/ציפורים(

. כל יועץ אחר אשר לדעת המציע 7
 דרוש להצלחת השירותים

 יועצים בתחומים שונים.

עם היועץ התרשמות מראיון שייערך  ד
המוצע מטעם המציע, וכן עם צוות 

 היועצים

הוועדה תזמן את היועץ ואת  46
צוות היועץ לראיון בפניה 
במסגרתו ייבחנו הקריטריונים 

 הבאים :

. ניסיון בדגש על מומחיות 1
 10 –בתחום מושא המכרז 

 נקודות

 וצוות היועץ . התאמת היועץ2
 נקודות 10 –הקודם  םוניסיונ

 10 –רותיות . זמינות ושי3
 נקודות

 נקודות 16 –. התרשמות כללית 4

מובהר כי אי התייצבות של היועץ 
מטעם המציע עלול להוביל 
לגריעת מלוא הניקוד תחת אמת 

 מידה זו.
 

 100 סה"כ

 

 

קביעת הניקוד לפי אמות המידה לעיל, לרבות הערכת טיב ההמלצות הרלוונטיות ואיכות  .9.1.3
לעדי של החברה והיא תהא רשאית להתחשב בחוות הניסיון תהא לפי שיקול דעתה הב

 דעת של ממליצים.

החברה יהיו רשאים לערוך בירורים ולקבל המלצות ו/או  וועדת המכרזים ו/א .9.1.4
התייחסויות הן ביחס לממליצים אליהם הפנה המציע, והן ביחס לכל אדם או גוף אחר, 

הבירורים או  ולא תהא מוטלת עליהם כל חובה, בכל שלב שהוא, לגלות את תוכן
ההתייחסויות או ההמלצות, 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.

עשות כן, החברה  רשאית, אך לא מבלי לפגוע באמור, ומבלי להטיל עליה את החובה ל .9.1.5
כל הוכחה  – הצעותלאחר הגשת ה –חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל מציע 

שתראה לנכון, בדבר ניסיונו, מומחיותו, מיומנותו, כישוריו והאמצעים העומדים לרשותו 
ות לבצע עבודות מהסוג ובהיקף של העבודות נשוא המכרז, וכן תהא רשאית לדרוש ראי

בדבר הרמה המקצועית של המציע, והמציע יהיה חייב לספק לחברה את מלוא המידע 
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 להנחת דעתה.

החברה רשאית להתחשב בניסיון קודם עם המציע ו/או מי מהנהגים המוצעים עם גורמים  .9.1.6
אחרים ככל שידוע לחברה על ניסיון זה, לטוב ולרע. ככל שלחברה ניסיון קודם עם 

ברה תקבל משקל מכריע בעת מתן הניקוד ביחס ליתר המציע, חוות הדעת של הח
 ההמלצות.

של מינימלי ציון איכות יובהר כי החברה תהא רשאית לפסול כל הצעה אשר לא קיבלה  .9.1.7
רשאית,  החברהנקודות. על אף האמור, במקרים מיוחדים, תהא  100מתוך  נקודות 60

אמור, וזאת בהתחשב מדה בסף האיכות הלפי שיקול דעתה המקצועי, לקבל הצעה שלא ע
בנתונים הבאים: גובה הציון של אותה הצעה, מספר המציעים שקיבלו את הניקוד 
 המינימאלי הנדרש, פער הציונים הכולל, יתרונות מיוחדים ויוצאי דופן של ההצעה.

 מובהר כי אין מדובר על רשימה סגורה.

 .70%ניקוד רכיב האיכות יהיה ציון האיכות במכפלת  .9.1.8

 מהניקוד המשוקלל %30-מחיר ניקוד ציון ה .9.2

החברה תפתח את הצעותיהן הכספיות של מציעים אשר יעמדו ברף האיכות המינימאלי  .9.2.1
 המפורט לעיל.

על ידו  המחיר המוצעהמציע יידרש לציין במסמך ג' את  -אופן הגשת הצעת המחיר  .9.2.2
 30%המקסימאלי בגינו יהא והניקוד  על פי הטבלה המפורטת במסמך לביצוע השירותים

 מן הציון המשוקלל.

 בשקלים ביותר הזולה ההצעה שבו באופן יחושבהציון  תהצעת המחיר הכולל עבור .9.2.3
 בהתאם יחסי באופן אחריה ינוקדו המחיר הצעות ושאר המירבי בציון תנוקד, חדשים
 :הבאה לנוסחה

 משקל ( *חדשים בשקלים הנבחנת בהצעה לחלק חדשים בשקלים ביותר הזולה)ההצעה 
 .הרלוונטי לרכיב ההצעה של המחיר קודני=  הרכיב

של המציע לצורך שקלול הציון הסופי לו יזכה יהיה התוצאה בין  המחיר הצעת ציון .9.2.4
 .30%-מכפלת ציון המחיר ב

 סיכום הציונים ובחירת זוכה  .9.3

 9.1-9.2 ההצעה בעלת הניקוד המצטבר הגבוה ביותר, בכפוף לאמור בסעיף זה ובסעיפים .9.3.1
 כה. לעיל, תיקבע כהצעה הזו

על אף האמור לעיל, במקרה בו הצעה אחת בלבד תעמוד בכל תנאי הסף, תהא רשאית  .9.3.2
החברה שלא לבצע בדיקות איכות, ובמקרה זה תיבחן הצעה זו לפי אמת מידה יחידה של 

 מן הניקוד. 100%מחיר שתהווה 

מובהר בזאת כי החברה רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, לרבות סיבות  .9.3.3
 לפי שיקול דעתה.תקציביות, 

החברה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה גם לאחר  .9.3.4
 פתיחת ההצעות ו/או לזמנם לשימוע לקבלת הבהרות בדבר הצעתם.

 הודעה על זכייה והתקשרות:  .10

הודעת הזכייה תהיה בכתב, חתומה בידי המוסמך לכך מטעם החברה, ותחייב את החברה והמציע,  .10.1
שר עם משלוח ההודעה יחשב הסכם ההתקשרות על כל תנאיו ונספחיו כנכרת בין הצדדים במועד כא

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

 המציע שנקבע כזוכה במכרז ימציא לידי החברה תוך הזמן הנקוב במכתב הזכייה:  .10.2

 ידי המציע.-ד' כאשר הוא חתום על מסמךאת ההסכם המצורף כ .10.2.1

ערבות בנקאית מקורית, אוטונומית, ובלתי מותנית שהוצאה על ידי בנק בישראל,  .10.2.2
 15ותיו של המציע הזוכה על פי הוראות ההסכם, תקפה למשך להבטחת מילוי התחייבוי

 10%חודשים מיום הוצאתה לפקודת החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ, בגובה 
אשר תחודש מעת  להסכם 18 בהתאם לקבוע בסעיף מסכום הצעתו למכרז כולל מע"מ

 .חודשים לאחר תום סיום ההתקשרות )לרבות פיקוח( 3לעת עד ל 

לעיל תוך התקופה האמורה במכתב  10.2 זוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיףלא מילא ה .10.3
ה, ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו יהזכי

מהצעתו, תהא רשאית החברה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד 
ים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית החברה במקרה זה נוספים העומד

)אך לא חייבת( להזמין את השירותים ממציע אשר השתתף במכרז ואשר דורג שני לאחר הזוכה מבין 
פי -פי המכרז ו/או על-המציעים, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית החברה על

 כל דין. 

חודשים  12הזוכה הפר את ההסכם הפרה יסודית וכתוצאה מכך החברה ביטלה את ההסכם תוך אם  .10.4
רשאית להזמין כל מציע אחר במכרז, לפי סדר דירוג המציעים החברה ממועד מכתב הזכייה, תהיה 
 מכרז זה. מושא הסופי, לספק את השירותים 

, והחברה תהא רשאית לפנות "שניכשיר "כהחברה תהא רשאית להכריז על המציע שדורג במקום שני  .10.5
בכל מקרה בו יפר המציע הפרה יסודית את ההתקשרות עם החברה. במקרה  השירותיםאליו לביצוע 

. הצעת הכשיר השני תעמוד בתוקפה לתקופה תתקשר החברה עם הכשיר השני לקבלת השירותיםזה 
 חודשים ממועד קבלת הודעה על הכרזתו ככשיר שני. 12של 

ן האמור, שמורה לחברה הזכות לפצל את השירותים בין שני מציעים אשר קיבלו את מבלי לגרוע מ .10.6
הציון המשוקלל הגבוה ביותר, ובמקרה זה היא תהא רשאית לקבל את השירותים בגין כל אחת מן 

 הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. –המטמנות ממציע אחר 

יו בלתי סבירות, או שיחרגו החברה תהא רשאית שלא לקבל הצעות אשר לפי שיקול דעתה יה .10.7
מהתקציב העומד לרשות החברה ו/או שאושר על ידי הגורם המממן ו/או הצעות אשר המחירים 
שיוצעו במסגרתן, והפערים בהם יצביעו על קיומה של תכסיסנות או תיאום או חוסר תום לב או אי 

 הבנה את מהות ו/או היקף העבודות.

י הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע חלקי בלבד או זכה מציע, ולאחר מכן התברר לחברה כ .10.8
מטעה, רשאית החברה לשלול את זכייתו מעיקרה, מבלי שהמציע יהיה זכאי לקבל כל פיצוי או החזר 
הוצאות, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת להחברה ו/או לחברה, לפי העניין, כתוצאה 

 ו לפי כל דין.מההפרה, לפי תנאי מסמכי מכרז זה א

בהתבסס על מידע, הבטחה, התחייבות, מצג, הצעה, הבנה, פרסום,  טענותהזוכה מנוע מלטעון  .10.9
 –פה, בין לפני המכרז -פרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ למסמכי המכרז, בין בכתב ובין בעל

 ובין לאחריו. –לרבות במסגרת הליכי מכרז זה 

ונות ו/או ההיתרים ו/או התעודות הנדרשים, תהא החברה לא חידש הזוכה במכרז איזה מהרישי .10.10
רשאית, אף מטעם זה בלבד, לבטל את ההסכם, ולהיפרע ממנו בגין כל הנזקים שייגרמו לה, לרבות 

 בגין החלפתו בזוכה אחר. 

 שמירת זכויות .11

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

 עקרון ה"עפרון הכחול" .12

הובא ענין הנוגע ו/או קשור ו/או נובע ממכרז זה בפני ערכאה שיפוטית ופסקה אותה ערכאה כי  .12.1
הוראה או הוראות מהוראות מסמכי המכרז אינן עומדות בדרישות כל דין ולפיכך פסולות ו/או פסולה 

מכרז, לא יפגע הביטול או הצמצום האמור ביתר הוראות המכרז שיוותרו בתוקף הוראה מהוראות ה
ויפורשו באופן הרחב ביותר האפשרי העולה בקנה אחד עם ההוראה הפסולה, ויוסיפו לחול בין 

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

 אחריות .13

החברה אינה נושאת בכל אחריות להוצאות או נזקים שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו במסגרת ו/או  .13.1
 בקשר למכרז זה, ובפרט בשל אי קבלת הצעתו.

מובהר במפורש, כי בכל מקרה לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהן בקשר  .13.2
 ם השתתפותו במכרז זה, לרבות במקרה של ביטול המכרז על ידי החברה.ע

 סודיות .14

בקבלת מסמכי המכרז המציע מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על ידי החברה בקשר או  .14.1
 לצורך מתן השירותים, למעט מידע שהוא נחלת הכלל או המחויב בגילוי לפי חוק.

עיף זה, מתחייב המציע לדאוג לשמירת סודיות כאמור גם מצד לשם מילוי התחייבויותיו על פי ס .14.2
 עובדיו, קבלני המשנה שלו או כל מי מטעמו.

 המציע מתחייב לציית לכל הוראות החברה בכל הנוגע לשמירת סודיות. .14.3

כל מסמכי המכרז הינם רכוש החברה והמסמכים מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה. אין  .14.4
מכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. לא הגיש המציע הצעה, או המציע רשאי להעתיק מס

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

 סמכות שיפוט ייחודית .15

ז זה על מסמכיו הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל תובענה ו/או עתירה ו/או תביעה הנוגעים למכר
 השונים תהא של בתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב.

 תנאים כלליים .16

החברה )או מי מטעמה( רשאית, על פי שיקול דעתה, לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או  .16.1
הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא בכל שלב משלבי המכרז על מנת לבחון את המציע והצעתו 

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

נוסף על האמור, לוועדת המכרזים שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר למציע להוכיח  .16.2
בהצעה ו/או הוצגו  את עמידתו בתנאי הסף באמצעות נתונים ו/או פרויקטים אשר לא הוצגו על ידו

לצורך אחר ו/או שהינם בידיעת החברה, ובלבד שאלו אכן בוצעו על ידו עובר להגשת ההצעה, ובמקרה 
 זה תהא רשאית הוועדה לפנות אל המציע בבקשה לקבלת מידע נוסף ו/או מסמכים נוספים.

הצעה החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ה .16.3
ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת החברה מונע הערכת ההצעה 

 כדבעי.
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החברה רשאית שלא לקבל הצעה של מציע אשר לפי שיקול דעתה ההרשעות ו/או ההליכים  .16.4
שי מן הבעלות בו ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממור 25%-המתנהלים לגביו או לגבי מי מחזיק בלמעלה מ

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

החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל הצעה של מציע שהיה לה ו/או למשרד לאיכות הסביבה  .16.5
ניסיון שלילי עימו או עם גורם הקשור עימו, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי, וכן הצעתו של מציע 

 ו/או המלצות שליליות במיוחד. אשר יתקבלו לגביו חוות דעת

 

 בכבוד רב,                              

 בועז הירש                
  יו"ר ועדת מכרזים                

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ              
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 מכרז מס'

 A31/2021 
 (1מסמך א)

בדיקת תנאי פרטי מציע, 
 מסמכי הערכה סף ו

 

 וכחת עמידה בתנאי סף ולשם קביעת הניקוד האיכותי של ההצעהפרטים לה

 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
          טלפון קווי: .1.6
          טלפון נייד: .1.7
          פקסימיליה: .1.8
         דואר אלקטרוני:  .1.9

 

 3.1 עמידה בתנאי הסף שבסעיף .2

 5( פרויקטים לפחות, במהלך 10חברת תכנון בעלת ניסיון קודם בתכנון ו/או ביצוע של עשרה ) והמציע הינ
 השנים האחרונות, בתחום איכות הסביבה :

השירותים  שם הפרויקט
שהוענקו במסגרת 

 הפרויקט

פרטי העיסוק 
בתחום איכות 

 הסביבה

שנת ביצוע 
 הפרויקט

 פרטי איש קשר
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 * ניתן להוסיף פרוייקטים נוספים על בסיס רשימה זו. 

 3.2 עמידה בתנאי הסף שבסעיף .3

ו הנדסת הנדסה אזרחית ו/אבעל תואר במהנדס הנו היועץ המוצע מטעם המציע למתן השירותים  .3.1
 :בתחום תכנון ו/או ביצוע פרויקטיםובעל ניסיון של עשר שנים לפחות סביבה, 

 שם היועץ : ________________

 מועד תחילת העסקתו אצל המציע : _________________

 4.5כמפורט בס"ק  -מעביד, יש לצרף הסכם הבנות  -ככל והיועץ לא מועסק על ידי המציע ביחסי עובד
 .לתנאי המכרז

מספר שנות ניסיון בתחום תכנון ו/או ביצוע של פרויקטים : פרטי השכלה : ___________________
_____________________ 

 ים רלוונטיים.ואישור תעודות השכלה* יש לצרף קורות חיים של היועץ, 

, המציעמטעם היועץ המוצע מטעם המציע למתן השירותים, או יועץ אחר  - 3.3עמידה בתנאי הסף שבסעיף  .4
בת רפסולת מעומטמנות ( 2של שתי )בתכנון שיקום במהלך עשר השנים האחרונות מוכח הנו בעל ניסיון 

 , כאשר:"Cappingבשיטת "לפחות 

כאשר כל מטמנה בנפרד כולל התמודדות עם גזי מטמנה וטיפול בתשטיפים,  התכנון של שתי המטמנות .4.1
 ומעלה. מ"ק 100,000 שלנפח בפסולת מעורבת עם  הנה מטמנה

  ו על ידי הגורם הרגולטורי הרלוונטי )בארץ או בחו"ל(./התכנון ו/או הביצוע של שתי המטמנות אושר .4.2

 לעיל(: 3.1פרטיו של היועץ )יש למלא במקרה בו מדובר ביועץ שונה מהיועץ המוצג בסעיף 

____________________________________________________________________________
_.___________________________________________________________________________ 

 פרטי הניסיון של היועץ:

 מיקום המטמנה

  

תיאור 
 המטמנה

נפח, סוג )
הפסולות, 

תאור כללי של 
 השיקום(

פרטי הגורם 
הרגולטורי 

 המאשר 

שנת ביצוע 
תכנון 

 השיקום

תיאור 
שירותי 
התכנון 
 שניתנו

פרטי איש 
אצל  שרק

מזמין 
 העבודות
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 * ניתן להוסיף פרוייקטים נוספים על בסיס רשימה זו. 

 לניסיון המוצג לעיל. הגורם הרגולטורי הרלוונטי* יש לצרף אישורים מטעם 

 4.5כמפורט בס"ק  -מעביד, יש לצרף הסכם הבנות  -ככל והיועץ לא מועסק על ידי המציע ביחסי עובד
 לתנאי המכרז.

 איתו התקשראו יועץ אחר היועץ המוצע מטעם המציע למתן השירותים,  - 3.4 עמידה בתנאי הסף שבסעיף .5
לפחות  של מטמנת חומ"ס אחתבתכנון שיקום במהלך עשר השנים האחרונות מוכח המציע, הנו בעל ניסיון 

 .ילה תכולת נדיפים גבוהה יחסיתבה התבצעה הטמנה של פסולות חומרים מסוכנים אשר הכ

 לעיל(: 3.1פרטיו של היועץ )יש למלא במקרה בו מדובר ביועץ שונה מהיועץ המוצג בסעיף 

____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________.______ 

 פרטי הניסיון של היועץ:

 מיקום המטמנה

  

תיאור 
נפח, המטמנה )

סוג הפסולות, 
תאור כללי של 

 השיקום(

מזמין 
 העבודות

שנת ביצוע 
תכנון 

 השיקום

תיאור 
שירותי 
התכנון 
 שניתנו

פרטי איש 
 קשר
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 יס רשימה זו. * ניתן להוסיף פרוייקטים נוספים על בס

 4.5כמפורט בס"ק  -מעביד, יש לצרף הסכם הבנות  -ככל והיועץ לא מועסק על ידי המציע ביחסי עובד
 לתנאי המכרז.

 פלינות הנוספות לפרויקט :צילהלן פרטי הצוות המוצע למתן השירותים בדיס .6

 פרטי ניסיון פרטי השכלה שם היועץ דיספלינה

    הנדסה אזרחית

    הנדסת סביבה

-גיאולוגיה/הידרו
 גיאולוגיה

   

    איכות אוויר

    נוףאדריכלות 

מומחה בתחום 
יה )השפעה אקולוגה

על בעלי חיים / 
 ציפורים(

   

    תאחרהתמחות 

 לצרף קורות חיים של כל אחד מן היועצים. יש* 

 על החתום:

                  שם המציע: _____________________ 

 תאריך: ____________________                     מציע: ____________חתימת וחותמת ה 

 
 אישור עו"ד

 
הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, המוכר לי באופן אישי / אשר זיהה 

, ולאחר עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה _________________, והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות 

 תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
 
 

_______________________    ___________________________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך
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 מכרז מס'
A31/2021 

 (2סמך א)מ
ישור רישום תאגיד א

 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 המציע)להלן: " ___________________עו"ד של  ___________________אני הח"מ 

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

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

ושים על פי מסמכי ההתאגדות של בקשת פירוק כנגדו; כי נתקבלו אצל המציע כל ההחלטות וכל האישורים הדר

חתם/ו  ___________המציע ועל פי כל דין לחתימת המציע על מסמכי המכרז ולהגשת הצעתו למכרז; וכי ביום 

, בעל/י ______________________________בפניי על הצהרה זו ועל כל יתר מסמכי המכרז וההצעה ה"ה 

שהינו/ם מורשה/י חתימה של המציע אשר הוסמך/ו כדין  _____________________________ת.ז. שמספרה 

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

 .באופן שחתימתו מחייבת את המציע בהצעתו לפי כל דין הפועל

 
 

 ,עו"ד   _______________
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 אישור רו"ח על מחזור כספי
 

 .201931.12 -ו .201831.12, .201731.12אישור על מחזור כספי לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום הנדון : 
  

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

 
בוקרו/נסקרו  31.12.2019 -ו 31.12.2018, 31.12.2017הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום  .ב

 )בהתאמה( על ידי משרדנו.
 

 לחילופין:
 

בוקרו על ידי רואי  31.12.2019 -ו 31.12.2018, 31.12.2017הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום 
 חשבון אחרים. 

 
 -ו 31.12.2018, 31.12.2017וות הדעת/דוח הסקירה שניתנו לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום ח .ג

 1אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד  .201931.12
 

 לחילופין:
 

 -ו 31.12.2018, 31.12.2017ים )בהתאמה( ליום חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקור
 כוללת חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' להלן. 31.12.2019

 
 לחילופין:

 
 -ו 31.12.2018, 31.12.2017חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום 

 כוללת חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף ד' להלן. 31.12.2019
  
המחזור הכספי  31.12.2019 -ו 31.12.2018, 31.12.2017בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום  .ד

 גבוה מ / שווה להינו ון ופיקוח הנובע ממתן שירותי תכנ 2019-ו 2018, 2017 בכל אחת מן השניםשל חברתכם 
 שקלים חדשים(. שני מיליון ש"ח ) 2,000,000

 
                                                                                                            

 בכבוד רב,         
                                                                                                           

                                                                               ___________________________ 
                    

 חתימת רואי החשבון        
 הערות: 

 . 2009אוגוסט  –הל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון בישראל נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינ •

 יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח. •

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

 מהנוסח האחיד.
 

 מכרז מס'
A31/2021 

 (3סמך א)מ
אישור רו"ח על מחזור 

 כספי
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 מכרז מס'
A31/2021 
 (4מסמך א)

תצהיר בדבר קיום התנאים 
לפי חוק עסקאות עם גופים 

 ציבוריים
 

 תצהיר בדבר קיום התנאים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים

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

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

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

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

עבירה עפ"י חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין  -ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה  הורשע
(, או לחלופין, המציע ו/או 1987 -, או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז1991-והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

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

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

       ____________________ 
 חתימת המצהיר                           

 
 

 אישור עו"ד
 

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

 ליו בפני.וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם ע
 
 

_______________________     ___________________________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך  
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 לכבוד

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
 

 תצהיר בדבר קיום דיני עבודה
"( שהוא הגוף המבקש המציע" –__________________ )להלן הנני נותן תצהיר זה בשם ______ .1

להתקשר עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה 
 בשם המציע.

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

 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

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

 שירות חוק ;1958-תשי"ח השכר, הגנת חוק ;1954-תשי"ד העבודה, על הפיקוח ארגון חוק ;1954-תשי"ד

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

 חוק ;1987-תשמ"ז מינימום, שכר חוק;1957-תשי"ז קיבוציים, הסכמים חוק ;1995-תשנ"ה משולב[,

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

 מוגבלות, עם לאנשים זכויות שוויון לחוק ד' פרק;1996-תשנ"ו אדם, כוח קבלני ידי על עובדים העסקת

 ; 1957-תשי"ז קיבוציים, יםהסכמ חוק ;1998-תשנ"ח מינית, הטרדה למניעת לחוק 8 סעיף ;1998-תשנ"ח
 ; 2000-תשס"א גנטי, מידע לחוק 29 סעיף ;2001-תשס"א ולהתפטרות, לפיטורים מוקדמת הודעה חוק
 סעיף ;2006-תשס"ו חירום, בשעת עובדים על הגנה חוק ; 2002-תשס"ב עבודה(, )תנאי לעובד הודעה חוק

 ;1997-תשנ"ז התקין(, במינהל או המידות בטוהר ופגיעה עבירות )חשיפת ובדיםע על הגנה לחוק א5

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

__________                                                                                    __________________ 

 שם המצהיר+ חתימה                                                                                              תאריך
 

 אישור עו"ד
הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________ שכתובתו 

שמספרה  ______________________, המוכר לי באופן אישי / אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז.
_________________, והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המועמד, 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       תאריך

 

 מכרז מס'
A31/2021 

 (5מסמך א)
תצהיר שמירת זכויות 

 עובדים

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.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.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.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.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.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
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 תצהיר בדבר היעדר הרשעה פלילית
 

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

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

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

  
בעבירה פלילית שיש עמה קלון ו/או תימה שלו לא הורשעו המציע וכל בעלי השליטה בו, מנהליו ומורשי הח .2

בעבירה פלילית הכרוכה באלימות ו/או בעבירות מירמה ו/או בעבירות שעניינן הפרת רישיון עסק ו/או 
, ו/או בחוקים ו/או הוראות דין שעניינם הגנת הסביבה 1984-בעבירה הקשורה בחוק שמירת הניקיון, תשמ"ד

שקדמו  בשנתייםוזאת ו/או בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים,  בעבירות מירמה ו/או איכות הסביבה, או
למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, ולמיטב ידיעתי לא מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל תביעות 
משפטיות או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק או פשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים או חקירה פלילית או 

יכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור, והם לא הורשעו או נקנסו מנהלית בגין עבירות כאמור הל
 שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.  בשנתיים

 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 עומד  3ף מציע שאינו עומד בכל תנאי סעי)
 (.בתנאי האמור, וכן כל נסיבה רלוונטית אחרת לעניין

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

        ____________________ 
 חתימת המצהיר                 

 
 
 

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

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

 
_______________________     ___________________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך  

 מכרז מס'
A31/2021 

 (6מסמך א)
תצהיר העדר הרשעה 

 פלילית
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 ית/עסקיתנים וזיקה אישיתצהיר העדר ניגוד עני

 

______________, מס' ת.ז./מס' תאגיד _________________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר אני הח"מ, 

 את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה צפי/ה לעונשים הקבועים לכך בחוק, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 היעדר ניגוד עניינים .א

לצורך מתן השירותים איננו עומדים בניגוד נכון למועד זה אני ו/או בעלי התפקידים המוצעים מטעמי 

עניינים ו/או קשורים בהתקשרות אחרת, בין אם עסקית, מקצועית או אישית, בין בשכר או תמורת טובת 

הנאה כלשהי, ובין אם לאו אשר יש בה לגרום לניגוד עניינים בין מתן השירותים נשוא ההתקשרות עם 

עימם יש לי התקשרות זהה ו/או דומה ו/או ורמים אחרים ובין גבע"מ  החברה לשירותי איכות הסביבה

 אחרת. לעניין זה, ניגוד עניינים משמעו אף חשש ממשי לניגוד עניינים כאמור. 

בע"מ אני ו/או בעלי  הנני מתחייב/ת כי בכל תקופת ההתקשרות עם החברה לשירותי איכות הסביבה

קשרות אחרת ולא ניתן שירותים אשר יהיה התפקידים המוצעים מטעמי לא נהיה קשורים בחוזה או הת

 בהם כדי לגרום לניגוד עניינים כאמור. 

, בדבר כל מצב, חוזה ו/או בע"מ בכתב הנני מתחייב/ת להודיע לחברה לשירותי איכות הסביבה

התקשרות ו/או מתן שירותים אשר יש או יהיה בהם כדי לגרום לניגוד עניינים כאמור ולפעול בהתאם 

 להנחיותיה. 

 זיקה אישית/עסקיתב. 

 במקום המתאים: Xיש לסמן             
 

 לאדם פרטי/ עוסק מורשה  .1

לי ו/או לבעלי התפקיד המוצעים מטעמי, זיקה אישית או עסקית למי מעובדי    איןהריני להצהיר כי              

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ.  

קיד המוצעים מטעמי, זיקה אישית או עסקית למי מעובדי  לי ו/או לבעלי התפ ישהריני להצהיר כי  

 .)יש לציין שם ותפקיד(החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. הזיקה הינה לעובד __________ 

 לתאגיד / שותפות .2

 מכרז מס'
A31/2021 

 (7מסמך א)
תצהיר העדר ניגוד 

עניינים וזיקה 
 אישית/עסקית
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לי, לשותף, נושא משרה, לבעלי התפקיד המוצעים מטעמי או לבעל שליטה בי, זיקה  איןהריני להצהיר כי  

 ית למי מעובדי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. אישית או עסק

לי, לשותף, נושא משרה, לבעלי התפקיד המוצעים מטעמי או לבעל שליטה בי, זיקה  ישהריני להצהיר כי  

אישית או עסקית למי מעובדי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. הזיקה הינה לעובד 

 )יש לציין שם ותפקיד(. ______________

 :לעניין זה      

-בחוק ניירות ערך, תשכ"ח בעל השליטה בספק, כהגדרת המונח "שליטה" " בעל שליטה"

 , ולמעט שליטה הנובעת מאחזקת מדינת ישראל בספק.1968

קרבת משפחה מדרגה ראשונה )הורה, לרבות הורה מאמץ והורה חורג,  " זיקה אישית"

א, צאצא בן הזוג, לרבות בן/בת זוג לרבות ידועים בציבור, אח/אחות, צאצ

 הורה או בן זוג של כל אחד מהם(.

מעביד, זכות משותפת לקבלת -קיום קשרים עסקיים, לרבות יחסי עובד " זיקה עסקית"

רווחים, להצבעה או למינוי מנהל, שותפות, בעלות, החזקה משותפת או 

 ( בתאגיד. 1968-"שליטה" )כהגדרתה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

ל התקשרות בכתב או בעל פה, הסכמה הסכם, הסדר, הזמנת עבודה, כ " חוזה"

התחייבות, החלטה בדבר הענקת זכות או טובת הנאה אחרת, שבין 

החברה לשירותי איכות הסביבה לבין הספק, יהא תאורה וכינויה אשר 

 יהא.

 .1999-כהגדרתו בחוק החברות, תשנ"ט " נושא משרה"

ה בינו לבין החברה לשירותי איכות הסביבה, המציע וכן מי שקיים חוז " הספק"

 וחתום על מסמך זה, יהא תוארו וכינויו אשר יהא. 

עובד החברה "

לשירותי איכות 

 " הסביבה

 לרבות דירקטור, חבר הנהלה ועובד. 
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 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.

  _________________ 
 : חתימת מורשי חתימה וחותמת תאגיד לתאגיד                                                                            

 
   

 
  _________________ 
 : חתימהלאדם                                                                                                   

 
 
 
 

 אישור
 

מאשר/ת כי ביום _____________, הופיע בפני ____________, אשר אני הח"מ, __________, עו"ד, 

זיהה/תה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' _________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת אחרת 

 ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים לכך בחוק, אשר/ה נכונות תצהירו/ה זה וחתם/ה עליו בפניי. 

 
 _________________ 
 ,עו"ד              
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 לכבוד
 "(החברההחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: "

 
 

 
 הצהרת משתתף

,  לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה __________________ח.פ/ע.מ.  ____________________אני הח"מ 
ואת הסכם ההתקשרות, ועיינתי במסמכים האחרים  םישירותהזהירה את מסמכי המכרז, ולרבות את מפרט 

אשר צורפו למכרז, מגיש את הצעתי כמפורט להלן וזאת מבלי לגרוע מאיזו מהתחייבויותיי כמפורט בשאר 
 מסמכי המכרז:

)לעניין תאגיד, באמצעות מורשי חתימה מטעמי( כי הבנתי את כל האמור במסמכי המכרז וכן  הריני מאשר .1
מים הקשורים בביצוע השירותים ו/או העלולים להשפיע עליהם, והנני מצהיר כי אני בעלי בדקתי את כל הגור

 הידע, המומחיות והניסיון הדרושים למתן השירותים נשוא מכרז זה. 

הנני מצהיר כי בידי כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע כל התחייבויותיי על פי הסכם  .2
למסמכי המכרז, והריני מכיר את כל הדינים  ד'-ומסמך ב' המצורפים כלרבות  תםירושהההתקשרות ומפרט 

 המתייחסים למתן השירותים ומתחייב לפעול על פיהם.

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

לתנאים המפורטים במסמכי המכרז לפי המחירים שהצעתי, והנני  אני מתחייב לתת את השירותים בהתאם .4
 מקבל על עצמי לבצע את השירותים האמורים לשביעות רצונה המלא של החברה.

בהגשת הצעתי זו, הננו מתחייב כי היה ותתקשרו עמי בהסכם, אנהג על פי ההסכם שצורף למסמכי המכרז  .5
לגרוע מכלליות האמור לעיל, על פי כל האמור בנספחים ולמפרט השירותים שצורף למכרז, לרבות אך מבלי 

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

בחתימתי על מסמכי המכרז, אני מצהיר כי כל העובדות והמצגים שנתתי לחברה במהלך המכרז הינם נכונים  .6
 ארו במהלך תקופת ההסכם.ומדויקים, וכך ייש

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

ג, תהא החברה זכאית לפסול את הצעתי ההודעה על הזוכה(. ידוע לי כי במקרה של אי התאמה מכל מין וסו
 ו/או לבטל את ההסכם שיחתם עמי, אם אזכה במכרז, ולא תהא לי כל טענה בקשר לעניין זה.

בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, הנני מציע לתת את השירותים המפורטים  .8
( המוגש יחד עם הצעתי נקבתי במסמך ג' )טופס המחיריםבהם במסמכי המכרז בתמורה למחירים 

 זו. 

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

 שינויים במיסוי ו/או שינויים במחירי התשומות. 

הריני מתחייב כי תוך המועד שנקבע במסמכי המכרז אחתום ואפקיד בידי החברה את כל המסמכים  .10
הנדרשים כאמור במסמכי המכרז, וכן אתחיל לספק את השירותים ביום שהחברה תורה לי כאמור במכתב 

 הזכייה.

 כרז מס'מ
 A31/2021 

 (8א)מסמך 
 הצהרת המשתתף
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תן, תהא החברה הנני מודע לכך כי אם לא אמלא אחר התחייבויותיי הכרוכות בזכייה במכרז, כולן או מקצ .11
בגין  וכן לתבוע פטורה מכל התחייבות כלפיי ותהא זכאית למסור הזכות למתן השירותים למשתתף אחר

 נזקיה.

הנני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת בתום לב, ללא הסכם, תיאום או קשר עם אנשים או גופים אחרים המגישים  .12
 ימתי על הצעה זו.הצעות במכרז, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחת

 הנני מצהיר כי הצעתי זו איננה הצעה גרעונית.  .13

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

 התראה כנ"ל.תשמש במקום 
 

 
 מס' הזיהוי: _______________________  שם המציע: __________________________ 

 __________חתימה וחותמת המציע: ____ ___________________________ כתובת רשומה:

    תאריך: ___________

 
 הצהרת מורשי חתימה )ימולא במידה והמציע הינו תאגיד(

צעה זו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, וכי הרינו מצהירים כי ה
 אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו.

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

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

 

 טל' נייד: ______________________ יש קשר מטעם המציע : ___________________ שם א

 פקס' : _____________    מייל : ___________________________
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 התחייבות בדבר מניעת שוחד 
 

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

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

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

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

 בתפקידו.
 

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

 
 
 

        ____________________ 
 חתימת המצהיר             

 
 

 אישור עו"ד
 

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

_________________, והמוסמך לתת להצהיר ולהתחייב בשם המציע, 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           תאריך   

 מס'מכרז 
A31/2021 
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 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז
 

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

 את כי: מצהיר בז

 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

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

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  . 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.       

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

 הגשת ההצעות .

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

 

 תאריך_________ שם החברה______________ חותמת החברה __________
  

 _________ חתימת המצהיר ____________שם המצהיר__
 
 

 
 אישור עו"ד

 
אני הח"מ, עו"ד _________________ שכתובתי ______________והנושא רישיון מספר ______ מאשר 
בזאת כי ביום________ הופיע/ה/ו לפני מר/גב' ____________________, שזיהה/תה/ו עצמו/ה/ם לפי 

ֹֹהמוכר/ת/ים לי אישית, וחתם/מה/ו על תצהיר זה לאחר שהבינו את משמעותה  ___/תעודת זהות מס' ____ֹֹֹֹֹֹֹֹ___
 המשפטית של חתימתם. 

 
_______________  ___________                            ___________ 

 ימהשם עורך הדין                               מס' רישיון                                        חת
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32 

 

 
 
 

 
 

 
 

 כתב התחייבות לשמירה על סודיות
 

 (1מסמך ב'כ המסמכים המקצועיים המצורפים)ייחתם על ידי מציע לצורך קבלת 
 

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

 

 כתב התחייבות לשמירת סודיות 
 

אני הח"מ, ____________, ת.ז./ח.פ. מספר ______________ מרח' __________ , מתחייב בזאת כלפי 
 החברה כדלקמן:

מסמכי המכרז לרבות המסמכים המקצועיים ידוע לי כי חתימתי על מסמך זה מהווה תנאי לקבלת   .1
 למסמכי המכרז. 1המצורפים כמסמך ב'

ך ורק לצורך הגשת ההצעות למכרז, וכי לא במסמכי המכרז אכי המציע ו/או מי מטעמו יעשה שימוש   .2
שאינו קשור באופן ישיר  מסמכי המכרזייעשה על ידי המציע ו/או מי מטעמו כל שימוש ו/או הפצה של 

ים להגשת ההצעות למכרז אלא אם קיבל על כך אישור מפורש ובכתב מטעם החברה עבור שימוש מסו
 אחר.

שיכפול, העתקה, צילום, במסמכי המכרז שלא להעתיק ו/או להרשות לאחרים ו/או לגרום לאחר לבצע   .3
 תדפיס וכל צורת העתקה אחרת שאינה לצורך הגשת המענה למכרז באופן ישיר.

 במסמכי המכרזלא לפרסם ולא לעשות כל שימוש בכל צורה שהיא בין בעצמי ובין באמצעות אחרים   .4
 לי.    א ושיועבר

הריני לאשר כי קראתי במלואו את כתב התחייבות זה, הבנתי את משמעותו וחתמתי עליו מרצוני   .5
 החופשי. 

 
 תאריך: __________                        חתימה: _________ 
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 מסמך ב'

 השירותיםמפרט 

רש המציע הזוכה לספק כוללים, בין היתר, איסוף וניתוח מצב קיים, הכנת תוכנית לחקירה השירותים אותם ייד
 )בהתאם לתמ"מ והנחיות המשרד להגנת הסביבה המפורטות במסמכים Cappingלצורך תכנון השיקום בשיטת 

חקירות לרבות  - , הכנת תוכנית למיפוי בערות, הכנת תוכנית לאיתור תשטיפים, ליווי מקצועי לחקירות4ב'-2ב' 
, תכנון שיקום המטמנות בהתאם לתב"ע מאושרת, הכנת תוכנית קרקע, גזי קרקע, מים ופסולת ככל שידרשו,

לבקרה ואבטחת איכות, תכנון ניטור ואחזקה ארוכת טווח, קבלת אישור מכל הגורמים הרלוונטיים לרבות 
ת הקבלן המבצע, הכל בהתבסס המשרד להגנת הסביבה והכנת מפרטים וחומר אשר ישמש למכרז לבחיר

 למפורט להלן:ובהתאם 

 

 
 מכרז מס'

   A31/2021 
 מסמך ב

 מפרט השירותים 
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 2מסמך ב'

 שיקום אתר סילוק פסולת "רתמים". – 1/287תכנית מתאר מקומית מס' בר/
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 3מסמך ב'

 

 רתמים פסולת סילוק אתר שיקום -כללית  וסקירה המשרד להגנת הסביבה עם הנחיות מסמך

 

 



 
 

36 

 

 4מסמך ב'

  הנחיות שיקום אתר א.א. אשדוד 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

37 

 

 

 

 

 טופס הצעת מחיר –מסמך ג' 
 ]יוכנס למעטפה סגורה נפרדת מיתר מסמכי המכרז[

 
המפורטים  םשירותיהבהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, הנני מציע להעניק את  .א

 להלן במחירים הנקובים על ידי בצידם:

 משקל וצע )ללא מע"מ(מחיר מ השירותים

הצעת מחיר כוללת לביצוע כל 
שיקום מטמנת לתכנון ה תועבוד

 רתמים 

 70% 

הצעת מחיר כוללת לביצוע כל 
שיקום מטמנת לתכנון ה תועבוד

 א.א. אשדוד

 30% 

 :הערות כלליות לעניין מילוי הצעת המחיר

 פי הוראות ההסכם, וכי התמורה הצעת המחיר הנה עבור ביצוע כלל העבודות מושא המכרז עד לסיומן על .א
 ולא יחולו לגביה שינויים. (פאושלית)הנה כוללת 

 וועדת המכרזים תהא רשאית לתקן כל טעות אריתמטית כאמור. .ב

מע"מ. מע"מ בשיעור החוקי שיהיה אינם כוללים בשקלים חדשים בלבד ו הנםשלעיל  ההמחירים בטבל .ג
 ם לזוכה בכפוף להמצאת חשבונית מס כדין. בתוקף במועד ביצוע התשלום יתווסף לתשלום שישול

מובהר ומודגש כי הצעת המציע כוללת את כל ההוצאות של המציע, בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין  .ד
וסוג שהוא, הכרוכות במתן השירותים על פי הסכם ההתקשרות, לרבות הוצאות ציוד, תשלומים 

לוות למתן השירותים. מבלי לגרוע בכלליות האמור לעובדים, ביטוחים, ערבויות וכל יתר ההוצאות הנ
לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים ככל שיחולו, וכן שינויים בשיעורי מדד המחירים לצרכן ו/או התשומות 

 ו/או כל עלות אחרת שהיא הקשורה במתן השירותים ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה.

ידע שבידי החברה. באחריות המציעים לערוך מובהר במפורש כי תיאור המטמנות הנו כללי ובהתאם למ .ה
 .בירורים וחקירות על מנת לקבל מידע מפורט אודות המטמנות

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

דעתה, מובהר כי החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, שלא לקבל הצעה שתימצא על ידה, לפי שיקול . .ז
בין היתר משום שהיא חורגת במידה ניכרת מהערכות החברה ו/או התקציב העומד כהצעה בלתי סבירה, 

 .לרשותה

 
מס' הזיהוי: _______________________  ע: __________________________ שם המצי

 תאריך: _________ ____________ חתימה וחותמת המציע: __
 

 מכרז מס' 
A31/2021 

 מסמך ג
 טופס מחירים
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 הסכם

 2021  שנערך ונחתם בתל אביב ביום ________לחודש ________שנת
 
 בין

 520036450החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ ח.פ. 
 אביב-, תל40מרחוב יצחק שדה, 

 (או "המזמין" )להלן: "החברה"
 ;מצד אחד

 לבין
______________________ 

 תאגיד/עוסק מספר _____________
 ________מרחוב _________

 (או "חברת התכנון" "המתכנן)להלן: "
 ;מצד שני

 שיקום של מטמנתשירותי תכנון להציע הצעות למתן  A31/2021פרסמה מכרז פומבי והחברה   הואיל
 "המכרז"להלן: ) החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מרתמים ומטמנת א.א. אשדוד עבור 

 (;" בהתאמההשירותיםו"

הוא עוסק במתן שירותי תכנון כאמור וכי  , כיהמכרזלאחר שקרא את כל מסמכי מצהיר,  והמתכנן והואיל
הסכם זה ועל פי כל דין, כי הוא בעל ניסיון ובעל  הנדרשים על פייש בידו את כל האישורים 

ובהסכם זה להלן, וכי הוא נכון  במכרזהאמצעים הנדרשים על מנת לבצע את השירותים כמפורט 
 לתנאי ההסכם ובתמורה לסכומים הנקובים בו; לבצע את השירותים בהתאם

 וועדת המכרזים של החברה החליטה על בחירה במתכנן למתן השירותים; והואיל

 וברצון הצדדים להעלות על הכתב את ההסכמות אליהם הגיעו; והואיל

 :אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן

 מבוא, נספחים וכותרות .1

 .הימנוחלק בלתי נפרד  יםמהוו יוונספח המבוא להסכם זה .1.1

כל משקל בפרשנות  ןכותרות הסעיפים בהסכם זה ניתנו למען הנוחות בלבד ואין ליתן לה .1.2
 ההסכם. 

להצעתו, לרבות הצעת המחיר, ייחשבו כחלק  המתכנןוכן כל המסמכים שצרף  המכרזכל מסמכי  .1.3
 פרד מהסכם זה ויצורפו כנספח א' להסכם זה.בלתי נ

, יחול על החוזה, כאשר לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק 1981-תשמ"אחוק הפרשנות, ה .1.4
 כמשמעותו בחוק הנ"ל.

לצורך פרשנות חוזה זה, לא יובא בחשבון הכלל של "פרשנות כנגד המנסח", ולפיכך אין לראות  .1.5
חוזה הוכנו על ידי החברה ככלי עזר כלשהו בפרשנותם. כמו כן, או ה/הליך ובעובדה כי מסמכי ה

ותרות הסעיפים ו/או סעיפי המשנה בחוזה זה נועדו אך ורק לנוחיות בלבד ואין להן נפקות כ
 כלשהי בפרשנות החוזה.

לכל מונח שלא הוגדר מפורשות בהסכם זה תהא המשמעות אשר ניתנה לו במסגרת ההזמנה להציע  .1.6
"(. הציע הצעותההזמנה להצעות למתן השירותים, אשר פורסמה על ידי המזמין בשלב המכרז )להלן: "

 בנוסף, למונחים הבאים תהא המשמעות הכתובה בצידם:

 
 'סמך דמ

הסכם 
 ההתקשרות



 
 

39 

 

כל החוקים, התקנות, הצווים, הכללים, הפקודות, התקנים, חוקי עזר, פסקי דין  דין
והלכות משפטיות, צווים מנהליים, תכניות והיתרים סטטוטוריים, כל 

ת הסכם זה או הוראה/הנחיה/נוהל של כל גורם בעל סמכות לפי דין, שהוחלו במסגר
 לפי כל דין, והכל כפי שיתוקנו ויעודכנו מעת לעת. 

ההזמנה להציע הצעות על כלל נספחיה והמסמכים שצורפו לה, כפי שתוקנו מעת  מסמכי המכרז 
 שפורסמו על ידי המזמין בשלב המכרז. לעת, לרבות מסמכים ונספחים

מסמכי ההסכם או  
 ההסכם 

כל נספחיו, ולרבות כל מסמך, מכל מין וסוג, , על מתכנןהסכם זה שייחתם עם ה
שיצורף להסכם בעתיד, וכל תיקון למסמכים אלה, כפי שיהיה מעת לעת, באישור 

 הצדדים בכתב. 

)ה(עבודות או 
או )ה(שירותים 

 שירותי התכנון

 

 

 האתרים/המטמנות

על פי מסמכי  מתכנןכל העבודות הנדרשות לצורך ביצוע וקיום כל התחייבויות ה
רז והסכם זה, וכן כל העבודות והפעולות הכרוכות מעצם טבען ומהותן בביצוע המכ

הפרויקט, זאת אף אם אין הוראה מפורשת לביצוע עבודה כאמור בהסכם זה ו/או 
במסמכי המכרז, ואף אם לא צוין במפורש כי ביצוע עבודה כאמור הינו באחריות 

 . מתכנןה

 

 מטמנת רתמים ומטמנת א.א. אשדוד

 הסכם:נספחי ה .1.7

 מסמכי הצעת הזוכה  - נספח א'
 תנאי תשלום - נספח ב'
 ביטוח  נספח ג'
 נספח ד'
 נספח ה'

 

- 
- 
 

 התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים
 נוסח ערבות ביצוע

  
 

 מהות ההסכם .2

 ותממוקמהרתמים וא.א. אשדוד  –החברה מבקשת לקבל שירותי תכנון לשיקום שתי מטמנות  .2.1
מחנה פלמים שטחי ללבית הזיקוק ולאזור התעשייה הצפוני של העיר אשדוד, דרומית  מצפון

 וכק"מ מזרחית לחוף הים התיכון. 

כוללים, בין היתר, איסוף הנם כמפורט במסמך ב', ולספק  המתכנןהשירותים אותם יידרש  .2.2
סולת ככל , לרבות חקירות קרקע, גזי קרקע, מים ופוניתוח מצב קיים, הכנת תוכנית לחקירה 

)בהתאם לתמ"מ והנחיות המשרד להגנת    Cappingשידרשו, לצורך תכנון השיקום בשיטת 
, הכנת תוכנית למיפוי בערות, הכנת תוכנית (,12-14א )4ב'-2ב'הסביבה המפורטות במסמכים 

לאיתור תשטיפים, ליווי מקצועי לחקירות, תכנון שיקום המטמנות בהתאם לתב"ע מאושרת, 
לבקרה ואבטחת איכות, תכנון ניטור ואחזקה ארוכת טווח, קבלת אישור מכל הכנת תוכנית 

הגורמים הרלוונטיים לרבות המשרד להגנת הסביבה והכנת מפרטים וחומר אשר ישמש למכרז 
 "(.השירותיםלבחירת הקבלן המבצע )להלן: "

רבות, אך יידרש לעמוד בכל הדרישות הרגולטוריות הכרוכות בהכנת תוכנית השיקום, ל המתכנן .2.3
לא רק, קבלת כל ההיתרים, הרישיונות והאישורים מאת הרגולטורים השונים, אף אם לא נכתב 

 במפורש במסגרת מסמכי המכרז, וזאת כחלק בלתי נפרד ממתן השירותים על ידו.

מובהר כי תיאור השירותים לעיל הנו כללי בלבד, וכי תיאור מפורט הנו בהתאם למפרט  .2.4
 ב'. השירותים המצורף כמסמך
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לצורך קבלת שירותי ליווי ופיקוח על עבודת הקבלן המתכנן החברה תהא רשאית להתקשר עם  .2.5
תהא בהתאם  למתכנןשייבחר לביצוע עבודות השיקום, ובמקרה זה התמורה אשר תשולם 

 .המתכנןלתעריף שעתי שייקבע בין הצדדים במכפלת שעות העבודה בפועל של 

על ידו לצורך הוכחת עמידתו  הוצגבאמצעות היועץ אשר  ןהמתכניינתנו על ידי  שירותי התכנון .2.6
, והוא לא יהא רשאי להחליפו, אלא במקרים מיוחדים, ובאישור מוקדם ומראש של הסףבתנאי 

החברה הן לגבי עצם ההחלפה והן לגבי זהות המחליף. מובהר כי ככלל, החלפת היועץ תהווה 
את הזכות לבטל את ההתקשרות עמו ואת  , ותקנה לחברההמתכנןהפרה יסודית של התחייבויות 

 זכייתו במכרז.

להעניק את שירותי התכנון באמצעות צוות מטעמו אשר הנו בעל  המתכנןבנוסף ליועץ יידרש  .2.7
: הנדסה אזרחית, הנדסת סביבה, מומחיות וניסיון בכל הדיספלינות הדרושות, כגון

 השפעה על בעלי חיים/ציפורים(. אקולוג )וגיאולוגיה, איכות אוויר, נוף, -גיאולוגיה/הידרו

 אחר נתון וכל השירותים למתן הנוגעים ההיבטים כל את בדק הוא כי, ומאשר מצהירהמתכנן  .2.8
, ופרטיהם השירותים אספקת תנאי כל את בחשבון הביא בהצעתו וכי, זה הסכם בביצוע הקשור

 והסכם נוהג, דין כל יפ על, הדרושים האדם וכוח האמצעים, המומחיות, הידע, הניסיון בידיו וכי
 לרבות, המכרז במסמכי החברה דרישות פי ועל במועדם, במלואם השירותים למתן, זה

 . אלה כל עם בקשר תביעות לתבוע או טענות מלטעון מנוע היהי אווה, ידה על שניתנו ההבהרות

ת מתחייב לפעול בשיתוף פעולה מלא עם נציג החברה, כפי שימונה על ידי החברה מעהמתכנן  .2.9
לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולעדכן אותו ולתאם עימו את כל הדרוש בקשר עם מתן 

 השירותים. במועד חתימת הסכם זה נציג החברה יהיה ______.

במתן שירותי התכנון בלעדיות כלשהי  למתכנןאין בהסכם זה ובנספחיו כדי להקנות מובהר כי  .2.10
וכי המנהל יהא רשאי לבצע כל שלב של  ,יקטביחס לשלב או מספר שלבים בביצוע העבודות בפרו

העבודות באמצעות מתכנן אחר או בעצמו או באמצעות צד ג' כלשהו בכל עת, במהלך ו/או לאחר 
 ביצוע העבודות, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

 

 המתכנןהצהרות והתחייבויות  .3

 לקמן : מבלי לגרוע מיתר התחייבויותיו בהסכם זה, המתכנן מצהיר ומתחייב בזאת, כד

הינו בעל הכישורים, הידע,  כיליתן את השירות ו דיןכל על פי ו/או מוסמך כי הוא מורשה  .3.1
להוראות  לשביעות רצונה המלאה של החברה ובהתאם את השירותיםתן יהאמצעים והיכולת ל

 . בעת לעת החברההסכם זה והוראות כל דין, 

הדרושים למתן השירותים כישורים הכלים, הידע, כח האדם, האמצעים והכי יש בידיו את כל  .3.2
ברמה מקצועית גבוהה, בהתאם לסטנדרטיים הגבוהים ביותר בתחום זה ובהתאם ללוחות 

מתן ימשיכו להיות ברשותו עד לסיום הזמנים שיקבעו על ידי החברה, וכי אמצעים אלה 
דם ח האומצהיר כי כמתכנן פי הסכם זה. ה-וסיום ביצוע מלוא התחייבויותיו על השירותים

 .  מתן השירותיםלעל פי כל דין  , בסיווגים ובהסמכות הדרושיםשיונותיהמועסק על ידו מחזיק בר

כי ידועות ומוכרות לו כל הוראות הדין החלות בקשר עם מתן השירותים, וכי הוא מתחייב לפעול  .3.3
 על פיהן.

בביצוע כי להתקשרותו בהסכם זה, ו על פי כל דין או הסכם שהמתכנן צד לו כי אין כל מניעה .3.4
 לא יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם.  ההסכם, על פי המתכנן התחייבויות

וכי כל  ,למסמכי המכרז, ובפרט את נספח פירוט השירותים המצ"ב כי קרא את ההסכם ונספחיו .3.5
את כל ההסברים החברה כי הוא קיבל מנציגי ונהירים וברורים לו והוא מסכים להם  םתנאיה

 החברהעל פי הסכם זה, ולא תהיה לו כל טענה כלפי  למתן השירותים והנחיות הנחוצים לוה
במתן בקשר עם אי גילוי או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורות 

 .   השירותים
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כי במידה שיידרשו לו נתונים או מידע נוספים לצורך מתן השירותים בהתאם להוראות הסכם  .3.6
על כל קושי ו/או עיכוב  ם על חשבונו. מבלי לגרוע מהאמור, יודיע המתכנן לחברהשיגדאג להזה, י

מתן השירותים. כן לעכב את לדעתו להקשות או בהשגת הנתונים כאמור לעיל, אשר עלולים 
 .  מתן השירותיםהנהלים, התקנים והחיקוקים החלים על  ידועים לו כלמצהיר המתכנן, כי 

 את כל הציוד הנדרש לעובדיו לצורך מתן השירותים.  ויספק על חשבונ כי .3.7

במתן השירותים, והחברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  בלעדיותכי לא תהיה לו כל  .3.8
לבצע בעצמה את השירותים או להתקשר עם גורמים אחרים או נוספים לצורך קבלת השירותים 

כלפי החברה בשל כך. פעלה החברה כאמור, ולמתכנן לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 
בין אם לפני החתימה על ההסכם ובין אם לאחריו, יסייע המתכנן בידי כל מי שימונה מטעם 
החברה, ישתף עימו פעולה וימציא לו כל מידע, נתון ומסמך המצוי בידי המתכנן ואשר יידרשו על 

  .ידו

הגשת הצעתו ויכולתו לעמוד בכל  מצהיר כי בדק את כל הבדיקות הנחוצות לצורךהמתכנן  .3.9
התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג 

 בקשר עם כך. החברהשהוא כלפי 

יידרש  ולצורך מילוי התחייבויותיש ככלמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם ומוצהר, כי  .3.10
לשמור על יחסי אמון עם המתכנן יקפיד , החברה מטעםם לבוא במגע עם גורמים שוניהמתכנן 

 ,החברהולהימנע מלהציג מצגים ו/או להבטיח הבטחות ו/או ליטול התחייבויות בשם  החברה
 .מראש ובכתבאלא לאחר קבלת אישור לכך 

מתחייב, כי ידועים ומוכרים לו היטב החוקים, התקנות והוראות כל רשות מוסמכת, המתכנן  .3.11
ם מתן השירותים, וכי הוא מתחייב לפעול על פי הוראותיהם ותוך עמידה בלוחות החלים בקשר ע

הזמנים הקבועים בהם. מובהר, כי עמידה בהוראות כל דין כלל, ובלוחות הזמנים הקבועים בהם, 
 בפרט, מהווה תנאי יסודי ומהותי בהסכם זה. 

פי המפורט בהסכם זה, מתחייב ליתן את השירותים ולבצע את כלל התחייבויותיו על המתכנן  .3.12
ובהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר של התחומים השונים  לפי מיטב הנוהג המקצועיוזאת 

בהתאם להוראות כל דין  ,במקצועיות ובמיומנות מרביתהכרוכים בביצוע השירותים, וכן לבצעם 
ועם  ,נציג החברהמגע הדוק ושיתוף פעולה עם קיום תוך , החברהולשביעות רצונה המלאה של 

ה, בקשותיה ודרישותיה אחר כל הוראותי המתכנןימלא . לשם כך הרלוונטייםכל אנשי המקצוע 
מלפעול ללא קבלת וימנע  ,בין שהן מפורטות בהסכם זה ובין שאינן מפורטות בו ,החברהשל 

 אישור מראש.

ו לשבש כי אין לו והוא לא ייקח על עצמו כל התחייבויות אחרות העלולות למנוע ו/או לעכב ו/א .3.13
ו/או להעמידו בניגוד עניינים ביחס לביצוע התחייבויותיו במהלך תקופת הסכם זה, וזאת באיכות 

 ובמועדים כמפורט בהסכם זה ובנספחיו.

מצהיר כי אין בחתימתו על הסכם זה ובביצועו משום הפרה כלשהי בדרך של מעשה ו/או  המתכנן .3.14
מחויב ו/או כפוף  המתכנןל כל דין אשר מהווה צד לו ו/או ש המתכנןמחדל, של כל הסכם אשר 

 לו. 

כי במועד חתימת הסכם זה יש בידיו את האישורים כדלקמן, כי במהלך כל מצהיר  המתכנן .3.15
תקופת הסכם זה ו/או התקופה המוארכת, לפי העניין, ידאג כי יהיו בידיו אישורים אלו תקפים, 

 וכי הוא יציגם מפעם לפעם בפני התאגיד לפי דרישתו:

בדבר ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות  אישור .א
 .1976 –ותשלום חובות מס(, תשל"ו 

 אישור עוסק מורשה מטעם שלטונות מע"מ. .ב

, www.enviro-services.co.ilהוא מכיר את הקוד האתי של המזמין, המפורסם באתר המזמין  .3.16
 ויפעל בהתאם לערכיו.
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כי הוא יפעל בהתאם להוראות כל דין רלוונטי וכל נוהל בנושא בטיחות,  מתחייבמצהיר ו המתכנן .3.17
 ויישא באחריות לכל תביעה שתוגש נגדו או נגד המזמין ו/או נגד מי מטעמו עקב הפרתם.

מקבל על עצמו את כל האחריות לכל תאונה ו/או חבלה ו/או נזק שייגרמו לכל אדם ו/או  המתכנן .3.18
משחרר  המתכנןיבויותיו על פי הוראות הסכם זה ו/או בקשר לכך. רכוש כתוצאה מביצוע התחי

 את המזמין ומי מטעמו מכל אחריות ו/או חובה שהיא בקשר לכל תאונה, חבלה או נזק כאמור.

הוא יפעל להסרת כל תביעה ו/או דרישה שתופנה לחברה מצד ג' במקרה בו הוא יפר את  .3.19
במקרה בו הוא יפר הוראה חוקית כלשהי  התחייבויותיו ו/או מצגיו כמופיע בהסכם זה או

 וכתוצאה מכך תופנה תביעה ו/או דרישה כלשהי לחברה. 

הוא מתחייב להודיע למזמין ללא דיחוי בכל מקרה בו יחול שינוי לרעה במצבו הפיננסי או במצבו  .3.20
י את השינו המתכנןהפיננסי של מי מבעלי מניותיו/החברים בו, לפי העניין. במסגרת הדיווח יפרט 
, והוא יהא המתכנןהמהותי. המזמין יבחן את מהות השינוי בהתאם למידע שיימסר לו מאת 

לספק מסמכים נוספים. החלטת המזמין בכל הנוגע להודעה כאמור  המתכנןרשאי לדרוש מאת 
 .המתכנןתחייב את 

כי שוכנע על יסוד בדיקותיו כי התמורה לפי הסכם זה, מהווה תמורה הוגנת ומלאה לביצוע  .3.21
תחייבויותיו על פי הסכם זה, מכל מין וסוג שהוא, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ה

ו/או תביעה לכל תמורה נוספת, אלא כמפורט במפורש בהסכם זה. למען הסר ספק, מובהר כי 
לא יהיה רשאי לבסס שום תביעות כספיות ואחרות, לרבות הארכת לוח זמנים ותקופת  המתכנן

, עקב אי ידיעה של תנאי כלשהו מתנאי המכרז, ההסכם, או הוראות כל דין, או ביצוע העבודות
השלכותיהם של תנאים כאמור, או על אי ידיעה או אי הכרת תנאי או נסיבה כלשהו הקשורים 

 בביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם.

הרי שאלא כי ככל שבוצעו סקרים ו/או דו"חות על ידי המזמין ו/או מטעמו בקשר עם הפרויקט  .3.22
מהווים אינפורמציה ראשונית בלבד, וכי מסירתם למתכנן, אם וככל שבוצעה, לא יפטרו אותו 
מהחובה המוטלת עליו להתריע על נחיצות בדיקות ככל שנדרש לצורך ביצוע כל התחייבויותיו על 

 . , ולא יגרעו מאחריותו לביצוע כל הבדיקות והבירורים הדרושים לופי הסכם זה

יהיה משוחרר מכל התחייבות על פי הסכם זה, והוא או כל צד הקשור לו לא יהיה לא  המתכנן .3.23
רשאי לתבוע פיצוי או ארכה או תשלום נוסף כלשהם או כל סעד אחר, בין אם מתוך עילה 

 נזיקית, חוזית  או אחרת, בקשר למידע שהועבר או הועמד לרשותו.

המכרז, מהוות חלק בלתי נפרד  במסגרת המתכנןכל הצהרותיו, מצגיו והתחייבויותיו של  .3.24
 מהסכם זה.

 כוח אדם .4

צוות היועצים אשר הוצג על ידי על ידי  נשוא הסכם זה יינתנוהשירותים המתכנן מתחייב כי  .4.1
 מטעמו, יםהמומחהיועץ במסגרת המענה למכרז, ואושר על ידי החברה, ואשר ישמש כצוות 

 "(.נציג המתכנן: "להלן) צועבנאמנות, בחריצות וברמה הגבוהה ביותר כמקובל במק וזאת

המתכנן מצהיר, כי הוא מודע לכך שמתן השירותים על ידי נציג המתכנן או תחת פיקוחו האישי,  .4.2
מהווה תנאי עיקרי ויסודי של הסכם זה. היה וייבצר מנציג המתכנן למלא את תפקידו כאמור, 

וזאת מבלי לגרוע מכל סיבה שהיא, תהא החברה רשאית להודיע למתכנן על ביטול הסכם זה, 
 מכל סעד אחר העומד לה על פי הסכם זה ועל פי כל דין.

מבלי לגרוע מן האמור המתכנן מתחייב להפעיל בביצוע השירותים גם את צוות היועצים בכל  .4.3
הדיספלינות שהוצגו על ידו בהצעתו למכרז, וכל מתכנן או יועץ בתחום נוסף שיידרש לצורך 

 הסכם זה. מילוי מלוא התחייבויותיו על פי

החלפה של מי מן היועצים ו/או חברי הצוות שלא בהסכמת החברה )הם לגבי ההחלפה, והן לגבי  .4.4
 זהות המחליף אם תאושר ההחלפה( יקנה לחברה את הזכות לבטל את ההתקשרות עם היועץ.
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 תיאום ודיווח .5

 המתכנן מתחייב להעניק את השירותים ולמלא את התחייבויותיו על פי הסכם זה בהתאם .5.1
להנחיות והוראות מנהל הפרויקט ו/או מי שתורה עליו החברה, לקיים עימו קשר מתמיד ויעיל 

 ולאפשר למנהל הפרויקט פיקוח מלא על ביצוע השירותים. 

המתכנן מתחייב להעניק את השירותים תוך שיתוף פעולה עם המתכננים האחרים הפועלים ו/או  .5.2
צעים של הפרויקט. עם זאת, רק מנהל שייפעלו במסגרת הפרויקט וכן עם הקבלנים המב

הפרויקט מטעם החברה יהיה מוסמך ליתן למתכנן הוראות הקשורות במתן השירותים ו/או 
 בפרויקט.

בכל מועד שייקבע על ידי החברה, יגיש המתכנן לחברה דין וחשבון בכתב על התקדמות  .5.3
נערכו על ידו עד  השירותים, ובכלל זה ימסור לחברה, על פי דרישתה, את כל המסמכים אשר

לאותה עת בקשר עם השירותים. בנוסף, ימסור המתכנן לחברה, ולפי דרישת החברה גם לכל גוף 
אחר הפועל מטעם החברה, דיווחים שוטפים, בכתב ובעל פה, בנוגע להתקדמות השירותים. 

דת המתכנן, במידאג יכן  האמורים, או חלקם, ייערכו בכתב.דיווחים לדרוש כי ה תרשאיהחברה 
  . והרשאה והנחיות לגבי המשך פעולותימהחברה לקבל הצורך, 

ת , רשאיבשירותי התכנוןלדווח על כל התקדמות, פעולה ובעיה המתכנן מבלי לגרוע מחובת  .5.4
או המצוי ו/או לדרוש לעיין בכל מסמך בקשר עם המתכנן  ילבקר במשרד האו מי מטעמהחברה 

 עת. לבצע את הבדיקות בכל חברהע למתחייב לאפשר ולסייוהמתכנן , בידי המתכנן

המתכנן ימסור לחברה כל חלק של השירותים שהושלם על ידו לאישורה. העבירה החברה את  .5.5
הערותיה למתכנן, יבצע המתכנן, על חשבונו, את התיקונים המתחייבים ו/או הנדרשים כתוצאה 

בלוחות הזמנים  מההערות האמורות, וזאת תוך פרק זמן סביר, אשר יבטיח את עמידת המתכנן
 הקבועים בהסכם זה ו/או הנדרשים על ידי החברה. 

את התכנון  מי מטעמהו/או  החברהאישור ב ה אוהסכמאין במוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי  .5.6
המקצועית הבלעדית  ומאחריותהמתכנן את  ו/או שלב כלשהו משלבי השירותים, כדי לשחרר

 .ושירותים הניתנים על ידל

  תשינויים בתוכניו .6

מצא תהבלעדי, להגדיל, להקטין או לשנות בכל אופן ש ה, לפי שיקול דעתתרשאי היההחברה ת .6.1
היקף שירותי התכנון, והמתכנן מתחייב היקף הפרויקט )להגדיל ו/או להקטין( ואת לנכון את 

מוסכם ומובהר כי למתכנן לא תהיה כל תביעה ו/או החברה בקשר לכך. החלטות לפעול על פי 
בכל הקשור לשינוי בהיקף  החברה ו/או מי מטעמהרישה כספית או אחרת כלפי טענה ו/או ד

 הפרוייקט ו/או שירותי התכנון כאמור.

הבלעדי, ביצוע שינויים  הלדרוש מהמתכנן, בכל עת ולפי שיקול דעת תרשאי החברה תהיה .6.2
ליישם בכל תוכניות, ובלבד שהשינויים אשר יידרשו ניתנים לביצוע על פי הדין. המתכנן מתחייב ב

שלב של שירותי התכנון ו/או של הקמת הפרוייקט, שינויים בתכנון כפי שיידרש בכתב ע"י 
שביקשה החברה שינוי שיש בו כדי להשפיע ככל  החברה וזאת, במועד שייקבע בדרישת החברה.

התייחסות הכוללת את הסיכון הכרוך בשינוי, המתכנן עביר , יעל האחריות התכנונית של המתכנן
     .הנדרש על ידי החברהירות להתממשותו וכן חלופה מקבילה לשינוי הסב

המתכנן מתחייב בזאת שלא לשנות ולא להוסיף במסגרת שירותי התכנון פרטים לתכניות  .6.3
, מבלי שקיבל מתכנניםקבלן ו/או לל החברהולמסמכים העלולים להגדיל את היקף החוזים שבין 

. כמו כן, מתחייב בזה המתכנן לא לתת שום רההחבקודם לכן אישור בכתב לעשות כן מאת 
לבין החברה הוראות לשינויים כלשהם המחייבים קביעת מחירים שאינם מופיעים בחוזים בין 

 לכך בכתב. החברהקיבל תחילה אישור  אלא אםכאמור,  המתכנניםו/או הקבלן 

עבודה אחרת  , או כלםאו חלק ם, כולשירותי התכנוןאם המתכנן יבצע עבודות שלא נכללות ב .6.4
לא ישולם למתכנן כל תשלום שהוא עבור  - החברהלכך במפורש בכתב על ידי  ידרשמבלי שי

 עבודתו בקשר עם עבודות אלה.



 
 

44 

 

כל שיידרשו בכתב על ידי לעיל ו/או  6.2כאמור בסעיף שינויים ותוספות  בצעמתחייב ל המתכנן .6.5
בכל  במתן השירותים,ידרש ישר כל שינוי א .גוף מוסמך ו/או מוסד התכנון הרלוונטי מעת לעת

כתוצאה בין היתר , עד למועד סיום התכנון המפורט וביצוע ההתקשרויות הנדרשות לביצועו שלב
או משרדי /וובכלל זה רשויות התכנון השונות  ,ו/או מדרישת כל רשות מוסמכתמדרישת החברה 
יהיה לא המתכנן , וברההחבאופן מיידי, תוך תיאום עם  מתכנןידי ה-יבוצע על ,הממשלה השונים

 זכאי לכל תשלום נוסף בגינו.

במקרה של שינוי לאחר המועד האמור וטרם מסירת הפרויקט, הנדרש בעקבות התאמות 
ו/או מגבלות אשר נוצרו עקב התכנון  או משרדי הממשלה השונים/ורשויות השונות לדרישות ה

ו הצדדים בתמורה הנוספת שתגיע ייעשו אף הם על חשבון המתכנן. במקרים שלא צוינו לעיל ידונ
מובהר כי במקרה זו המתכנן יידרש להגיש לאישור  – למתכנן בגין השירותים הנוספים שיידרשו

החברה ניתוח מחירים מפורט, החברה תבחן את ניתוח המחירים ותהא רשאית לאשרו במלואו 
ה בעניין זה תהא קביעתה של החבר .והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי –או בחלקו או לדחותו 

סופית, ולמתכנן לא יהיו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בעניין זה וכן לא יהיה רשאי 
 המתכנן לעכב ביצועה של כל פעולה מחמת קביעתה של החברה.

 לא תשולם כל תוספת לשכר המתכנן בגין שינויים שיידרשו מחמת פגם בעבודה המתכנן. .6.6

 ום מוקדם של ההסכם, תקופת ההתקשרות וסילוח זמנים .7

 12תחל במועד שייקבע בצו התחלת העבודות, ולתקופה של  המתכנןתקופת ההתקשרות עם  .7.1
 .המפורטות להלןלהשלים את כל אבני הדרך  המתכנןחודשים ממועד זה. בתקופה זו יידרש 

החברה תהא רשאית להאריך תקופה זו בתקופות נוספות עד לתקופת התקשרות מקסימאלית   .7.2
את מתן השירותים. ככל ויוחלט על קבלת שירותי ליווי  המתכנןשים במהלכם יסיים חוד 48של 

ופיקוח של הקבלן הזוכה במכרז לביצוע עבודות השיקום, תהא רשאית החברה להאריך את 
בתקופה נוספת שתהא חופפת לתקופת ביצוע העבודות על ידי עם המתכנן תקופת ההתקשרות 

 הקבלן המבצע. 

, רשאית החברה בכל עת ומכל סיבה שהיא לבטל את ההסכם ולהביא את על אף האמור לעיל .7.3
. ניתנה הודעה כאמור יסתיים למתכנןפיו לידי גמר על ידי הודעה בכתב על כך -ההתקשרות על

 לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין כך. ולמתכנןההסכם בתאריך שיהיה נקוב בהודעת החברה 

ירותי התכנון של המטמנות באופן טורי ולא במקביל, החברה תהא רשאית להחליט על ביצוע ש .7.4
יידרש לבצע את שירותי התכנון  והמתכנןובמקרה זה לכל מטמנה ייצא צו התחלת עבודות נפרד, 

 ל מטמנה בהתאם לאבני הדרך המפורטות להלן.לכ

 להלן אבני הדרך לביצוע השירותים : .7.5

 לח הזמנים לביצועו תיאור הפעולות הכלולות בו שלב

איסוף וניתוח מידע קיים על האתרים. המענה יינתן  .1 א' שלב
 לכל אחת מהמטמנות בנפרד.

הכנת תכנית לחקירה קרקע, גזי קרקע בשטח  .2
המתחם, אפיון פסולות וגזי מטמנה, תכונות 

גיאופיסיות וכל  הנדרש לתכנון השיקום בשיטת 
Capping . 

 הכנת תכנית למיפוי בערות. .3

שריים המצויים הכנת תכנית לאיתור תשטיפים אפ .4
 כ"נוזל חופשי" בגוף ותחתית המטמנה ומי תהום.

חודשים ממועד  4
הוצאת צו תחילת 

 העבודה.

בהתאם לתכנית על  בהתבססליווי מקצועי לחקירות אשר יבוצעו  .5 שלב ב'
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החקירה שתאושר  התכניות המפורטות לעיל ומתן הנחיות מקצועיות.
 בשלב א' לעיל

בהתאם לתב"ע המאושרת  תכנון שיקום המטמנות .6 שלב ג'
ו/או הנחיות המשרד להגנת הסביבה העדכניות, 

לרבות, תכנון כיבוי בערות )אם יש(, תכנון הכיסוי 
הסופי ושיפועי המטמנות, תכנון מערך איסוף וטיפול 
בתשטיפים, תכנון מערך איסוף וטיפול בגזי מטמנה, 

 תכנון שיקום נופי ועוד.

ביצוע עבודות תכנית לבקרה ואבטחת איכות במהלך  .7
 שיקום.

 תכנון ניטור ואחזקה ארוכת טווח. .8

 אישור המשרד להגנת הסביבה לתכניות הנ"ל. .9

חודשים ממועד  4
קבלת ממצאי 

 החקירות.

מפרט מיוחד, תוכניות, הכנת , לרבות מפרטיםהכנת  .10 שלב ד'
למכרז  ואשר ישמש ,כתב כמויות ואומדן עלויות

 לבחירת ספק לשיקום המטמנות

השלמת חודשים מ 1
 שלב ג' לעיל

 

המתכנן יבצע כל שלב בשירותים שלא נקבע לו מועד, כל אימת שייקבע על ידי החברה כי הינו  .10.1
דרוש מבחינה מקצועית, תוך זמן סביר, אשר יבטיח את השלמת שירותי התכנון בהתאם ללוח 

 הזמנים הנ"ל. 

 לא הייתה המתכנןנציג  ח עליון או תנאים אחרים שלדעתועקב כ נגרם עיכוב בביצוע השירותים .10.2
, רשאית החברה לדחות בכתב את מועדי הביצוע ו/או יכולת למנוע אותם שליטה עליהם מתכנןל

. החלטת החברה בענין זה תהיה סופית ותחייב את שנקבעו בהסכם זה, לתקופה שתיקבע על ידה
  .מתכנןה

שלדעתו יש בו כדי  המתכנן יודיע לחברה מייד עם התרחשות או אי התרחשות של אירוע,נציג  .10.3
  לגרום לעיכוב בלוחות הזמנים. 

המתכנן מצהיר, כי הוא מודע לכך שהעמידה בלוחות הזמנים מהווה תנאי עיקרי ויסודי בהסכם  .10.4
 ., והוא מתחייב לפעול בהתאם ללוח הזמנים הנקוב בהסכם ובנספח ו'זה

לקוי, חסר, רשלני או  היההמתכנן על ידי  השירותיםהיה ומתן מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה,  .10.5
או  ,לא קיים אחר הוראותיההמתכנן שאו , החברהדעתה הבלעדי של בלתי מקצועי, לפי שיקול 

רשאית להביא לביטולו המידי של חוזה החברה תהא  לא עמד בלוחות הזמנים, שהמתכנןבמקרה 
פן מתן ימים ובה פורטו טענותיה ודרישותיה באשר לאו 7זה, ובלבד שנתנה על כך התראה בת 

 הימים האמורים. 7והטעון תיקון לא תוקן באופן מלא לשביעות רצונה במהלך  יםהשירות

תהא רשאית לבטל את הסכם זה באופן מידי וללא החברה מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .10.6
 מתן הודעה מוקדמת, במקרים הבאים:

כפושט רגל, למינוי  ותהוגשה בקשה למינוי כונס נכסים )זמני או קבוע(, להכרזהמתכנן נגד  .10.6.1
 ,באיחוד תיקיםנמצא המתכנן או אם  ,יום 60תוך בוטל מפרק )זמני או קבוע( והמינוי לא 

 או אם הוגשה בקשה לאיחוד תיקים;

 ועיקול זה לא הוסר תוך שבועיים.המתכנן של  וצו עיקול על נכס מנכסי הוטל .10.6.2

, ללא הסכמת החברה באופן מהותי בכל דרךהמתכנן אצל שונתה הבעלות ו/או השליטה  .10.6.3
 מראש ובכתב.
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באופן אשר על פי שיקול דעתה הסביר של המתכנן העסקי או הכספי של  ושונה מצב .10.6.4
 ולבצע כיאות את התחייבויותיהמתכנן של  והחברה עלול להשפיע מהותית לרעה על יכולת

 על פי החוזה.

פי הסכם זה לצד  העביר ו/או המחה זכויותיו ו/או חובותיו ו/או התחייבויותיו עלהמתכנן  .10.6.5
 ג'. 

, לרבות חובות חברהנמצא במצב שעלול להעמידו בניגוד עניינים עם חובותיו להמתכנן  .10.6.6
הנאמנות והאמון, ואשר עלולים ליצור ניגוד עניינים כאמור לעיל ו/או קשורים למתן 

 השירותים.

אינו מעניק את השירותים בזמינות המצופה בהתאם לסוג האירוע ומועדי המתכנן  .10.6.7
 ובה.התג

אינו המתכנן שו/או עבודתו ו/או תוצריו או המתכנן אינה שבעת רצון מתפקוד החברה  .10.6.8
 מקיים את התחייבויותיו לפי הסכם זה.

ימים ממועד קבלת הודעה  3הפר את ההסכם הפרה יסודית ולא תיקן אותה תוך המתכנן  .10.6.9
 בכתב על כך מאת החברה.

, החברהשל  הכל דין או הסכם, זכויותיח ובכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכ .10.7
 שארו בתוקפם המלא, כאילו לא בוטל ההסכם.ייהמתכנן חובותיו של 

השירותים שניתנו לה  תמורה בגין למתכנןהובא ההסכם לידי גמר כאמור לעיל, תשלם החברה  .10.8
, בפועל בניכוי הוצאותיה ו/או נזקיה הישירים ו/או העקיפים על פי תחשיביה. מלבד תשלום זה

לא תהא כל טענה או  ולמתכנן, שכר ו/או פיצוי ו/או תשלום נוסףזכאי לכל  המתכנןלא יהיה 
 תביעה בקשר לכך. 

ביצוע את תהא החברה רשאית למסור מכל סיבה שהיא, הובא ההסכם לידי גמר כאמור לעיל,  .10.9
 ולמתכנןללא תשלום  המתכנןלאחר ולהשתמש לצורך כך בכל מסמך שהוכן על ידי  השירותים

לא תהיינה כל טענות, דרישות או תביעות מכל סוג שהוא בשל שימוש בזכותה זו. מוצהר 
עביר את כל המסמכים על יא וכבון במסמכים, והילא תהא כל זכות ע למתכנןומוסכם, כי 

מודגש, כי  ספקלמען הסר  , ללא תמורה, לידי החברה.וחברה והמצויים אצללסוגיהם השייכים 
, לרבות דרישה להשבת כספים המתכנןכלפי החברה לגרוע מטענות וזכויות אין באמור לעיל כדי 

  לעיל.בגין נזקים שנגרמו לה עקב אחד או יותר מהאירועים המפורטים 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לבטל הסכם זה במקרה של הפרתו היסודית על ידי  .10.10
 .1970-פרת הסכם( התשל"אמי מהם, בהתאם להוראות חוק החוזים )תרופות בשל ה

  

 איסור הסבת החוזה .11

למסור  את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או רשאי להסב לאחר המתכנן אין .11.1
 מראש בכתב. החברהלאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת 

 החברהרשאי למסור את ביצועה של העבודה כולה או מקצתה, אלא בהסכמת  המתכנןאין  .11.2
בכתב על רצונו למסור את ביצועו של חלק כלשהוא  לחברה המתכנןובכתב. הודיע מראש 

בכתב תוך זמן סביר על מנהל הפרויקט למתכנן מהעבודה לקבלן משנה, שיצוין בהודעה, יודיע 
 הסכמתו או התנגדותו לכך.

במפורש בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה  ואת הסכמת נציג החברהן נת .11.3
ישא באחריות מלאה לכל  והמתכנןמאחריותו ומהתחייבויותיו לפי החוזה,  המתכנןרת את פוט

 מעשה של כל מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם.-מעשה או אי

תהא רשאית להמחות ולהעביר את חובותיה וזכויותיה  החברהמוסכם בזה על ידי הצדדים כי  .11.4
כתב כפי שתמצא לנכון. ניתנה הודעה ב , לפי הסכם זה, לכל אדם או גוף אחר,המתכנןכלפי 
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, יחולו, יום לפחות 14, בהתראה של על העברת הזכויות והחובות לאדם או גוף כאמור למתכנן
על אותו אדם או גוף  המתכנןכלפי החברה מועד שייקבע בהודעה, כל זכויות וחובות ההחל מ

 ור.יחולו בהתאמה כלפי אותו אדם או גוף כאמ המתכנןוזכויות וחובות 

 היעדר בלעדיות .12

תהיה רשאית, אם תמצא לנכון  החברהלא תהיה בלעדיות ביחס למתן השירותים.  למתכנן .12.1
, חברהלעשות זאת, להזמין על חשבונה או להעסיק מבין עובדיה מומחה או מומחים לשם ייעוץ ל

 בכל עניין הקשור ו/או הכרוך במתן השירותים. 

בידי  המתכנןההסכם ובין לאחר אותו מועד, יסייע הוזמן מומחה כאמור, בין אם לפני חתימת  .12.2
המומחה בביצוע תפקידו, ישתף עמו פעולה וימציא לו כל מידע, נתון ומסמך המצויים ברשותו 

 .   החברה ואשר יידרשו על ידי המומחה או על ידי

לא תהיה איזו זכות קדימה ו/או עדיפות ו/או זכות אחרת כלשהי למתן שירותים ו/או  למתכנן .12.3
נותן בזה את הסכמתו הבלתי מסויגת  המתכנןביצוע שירותים, אשר אינם כלולים בהסכם זה. ב

תמצא לנכון בשירותים שניתנו על פי הסכם זה, לרבות לצורך קבלת החברה לעשות כל שימוש ש
 שירותים נוספים כאמור. 

 תמורה .13

לתמורה זכאי תכנן המיהא  על כל נספחיו, וכל מחויבויותיו לפי ההסכםבגין ביצוע השירותים  .13.1
שנקבעה על ידי החברה )להלן: , כפי הוצעה על ידו בהצעתו אשר נבחרה כהצעה הזוכהאשר 

 "(.התמורה"

 ווסף מע"מ כשיעורו על פי הדין.תתמורה יל .13.2

ולרבות כל פעולה  השירותיםהינה תמורה כוללת בגין כל מרכיבי  מובהר בזאת כי התמורה לעיל .13.3
, לרבות כל הוצאה הנדרשת לצורך מתן השירותים בשלמותן, ומטלה נלוות המתבצעות במסגרתה

, והכול כמפורט והחומרים הנדרשים למתן השירותיםנשיאה בכל הוצאות הציוד, כח האדם 
 במפרט הטכני. 

שא בהוצאה כלשהי, תחול ההוצאה ת החברהמוצהר בזה כי פרט למקרים בהם נאמר במפורש כי  .13.4
 בחוזה במפורש ובין אם לאו.בין אם הדבר נקבע המתכנן האמורה על 

ללא כל שינוי ו/או עדכון  םבתוקפ ושאריי אותם נקב בהצעתו,המתכנן תעריפי הזכייה של  .13.5
 .כל תקופת ההסכםבמהלך 

מובהר ומוסכם כי, תנודות במדדים מכל סוג שהוא, בריבית, בשכר עבודה, במסים, ארנונות,  .13.6
תעריפי הזכייה הנ"ל כם לא ישנו את לספק ע"פ ההסהמתכנן תשלומים ומחירי חומרים אשר על 

 והם יישארו בתוקפם ללא כל שינוי ו/או עדכון במהלך כל תקופת ההסכם. 

 יהיו כמפורט בנספח ב'. ואבני הדרך לתשלום תנאי התשלום  .13.7

ישלם  המתכנןמבלי לגרוע מכל סעד העומד לזכות החברה, מוסכם כי –פיצויים מוסכמים  .13.8
 א הוכחת נזק בשל ההפרות המפורטות להלן: לחברה פיצויים מוסכמים מראש לל

 

הפיצוי בשקלים חדשם )לפני  האירוע מס"ד 
 מע"מ( לכל אירוע

של אחד או יותר מן איחור בלוח הזמנים  1
 השלבים

 ליום₪  500עד 

 ימי 2 אי עמידה בהתחייבות שלא תוקנה תוך 2
 עסקים

 איחור  לכל יום₪  500
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וה רשימה סגורה וכי הפיצוי המוסכם הנו הפיצוי מובהר כי פירוט האירועים אינו מהו
המינימאלי שנקבע בין הצדדים ואין בו כדי לגרוע מכל זכות אחרת ונוספת של החברה לתביעה 

 או לקבלת כל סעד אחר על פי דין.

 מעביד-קבלן עצמאי והעדר יחסי עובד –יחסי מזמין  .14

זה כנותן שירות עצמאי, ואין  ייתן את השירותים נשוא הסכם המתכנןמוסכם בין הצדדים כי  .14.1
 המתכנןו/או מי מטעמה לבין  החברהבהתקשרות בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין 

 ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו.

-על בסיס התקשרות למתן שירות קבלני המתכנןהסכימה להתקשר עם  החברהמובהר בזאת, כי  .14.2
עניין תעריפי התשלומים והן לעניין הזכויות עצמאי, על כל המתחייב והמשתמע מכך, הן ל
בגין השירות הינה בבחינת עלות כוללת והיא  הוהחובות ההדדיות, וכי התמורה המשולמת על ידי

 לא תידרש לתשלום נוסף.

, ומנוע מלדרוש החברהמעביד בינו לבין -יהיה מנוע מלטעון לקיומם של יחסי עובד המתכנן .14.3
מעביד בינו לבין  -ענה לכאורית לקיומם של יחסי עובד זכויות כלשהן שיסודן בטהחברה מ

 .החברה

מצהיר, כי הוא משלם מס הכנסה כקרן; כי הינו מורשה לעניין מס ערך מוסף; כי הוא  המתכנן .14.4
מבטח את עובדיו שיועסקו במתן השירות במוסד לביטוח לאומי כדין, ומתחייב לפעול לגבי 

ות המס את כל תשלומי המס המתחייבים בדין וכן עובדיו בהתאם לדין, לנכות ולהעביר לרשוי
 המתכנןתשלומי ביטוח לאומי וכן לבטחם בביטוח פנסיוני ולשלם להם תנאים סוציאליים כדין. 

תשלום ו/או איחור מצהיר ומתחייב כי הוא בלבד יהיה אחראי לכל התוצאות הנובעות מאי 
 בניכוי או בתשלום תשלומי חובה ומסים. 

להלן סכומים כלשהם )למעט  לא תנכה מהתמורה המפורטתשהחברה ידוע לו  מצהיר כי המתכנן .14.5
(, ולא תעביר מכספיה סכומים כלשהם , וסכומים העוסקים בקיזוזמס הכנסה במקור, אם נדרש

ו/או לעובדיו, לרבות תשלומים למוסד לביטוח לאומי  למתכנןלמען הבטחת זכויות סוציאליות 
עוד  סיוני או לכל ביטוח אחר וכי האחריות והחבות חלה עליו.או לביטוח סוציאלי או לביטוח פנ

שולמה גם תמורה  לחברהכי בתמורה המשולמת לו שהינה בבחינת עלות כוללת  המתכנןמאשר 
 מלאה עבור עובדיו. 

, מנהליו או מי , עובדיוהמתכנןאם למרות כל האמור לעיל ייקבע עקב דרישה או טענה של  .14.6
, כי חרף האמור בהסכם זה, ולמרות כוונת הצדדים שהיחסים מטעמו, על ידי גורם כלשהו

יהיו יחסים שבין מזמין עבודה לבין קבלן, היחסים הינם יחסי  המתכנןביניהם ו/או לבין עובדי 
 40% ימים, 30-, ולא יאוחר ממיד עם דרישה ,לחברהלהשיב  המתכנןמעביד, אזי מתחייב  -עובד 

להוראות חוזה זה או את ההפרש בין התמורה בהתאם  מהחברהמהתמורה שקיבל בפועל 
לעובד החברה לבין עלות השכר שהיה משולם על ידי  למתכנן החברההחודשית ששולמה על ידי 

יתה מתקשרת עם עובד שכיר באותו תוכן והיקף התקשרות לפי הגבוה. חישוב ההחזר יאם ה
רשי ריבית והצמדה ממועד כאמור יתבצע למפרע, מיום תחילת תוקפו של חוזה זה ויצורפו לו הפ

 ביצוע כל תשלום. 

ו/או לשפותה, מיד עם דרישה ראשונה, בכל סכום שתידרש  החברהמתחייב לפצות את  המתכנן .14.7
לשלם ו/או שיהא עליה לשלם ובכל ההוצאות שתישא ו/או תידרש לשאת בהן עקב טענה לקיומם 

עובדיו ו/או מי מטעמו,  ו/או המתכנןאו מי מטעמה לבין  החברהמעביד בין -של יחסי עובד
 לרבות, אך מבלי לגרוע, הוצאות משפטיות להן תידרש.

העוסק  המתכנן, מנימוקים סבירים, לדרוש החלפת עובד מעובדיו של תהיה רשאית החברה .14.8
. יובהר, כי אין בסעיף זה כדי לגרוע המתחייב להיענות לדרישת והמתכנןבמתן השירותים, 

 מעביד כמפורט לעיל.-חסי עובדמהסכמת הצדדים כי לא יהיו כל י
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 והודעות ויתור על הודעה נוטריונית .15

שני הצדדים מוותרים בזאת על הצורך בשליחת התראות או הודעות נוטריוניות ועצם הפרת  .15.1
 החוזה או אי קיומו או אי קיום כל תנאי הימנו ישמשו במקום התראה או הודעה כזאת. 

 של הצד חוזה זה, תינתן במכתב רשום לפי הכתובתכל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד שני לפי  .15.2
בדואר רשום, דינה  השני המפורטת בחוזה, או תימסר במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה

 שעות מזמן מסירתה בדואר. 48כדין הודעה שנמסרה ביד, כעבור 

 זכויות במסמכים וזכויות קנין רוחני  .16

בים, התיאורים והמסמכים שיוכנו על ידו המתכנן לא יהיה רשאי להשתמש בתוכניות, החישו .16.1
במהלך ביצוע השירותים וכן בנתונים שהגיעו אליו כתוצאה מהשירותים לכל מטרה שהיא, זולת 
לצורך מתן השירותים, ולא יהיה רשאי לפרסמם בכל צורה שהיא, אלא אם קיבל הסכמה מראש 

להשתמש בתוכניות,  ובכתב מאת החברה ובהתאם לתנאי ההסכמה. החברה מצדה תהיה רשאית
בחישובים, בתיאורים ובמסמכים שהוכנו על ידי המתכנן במהלך ביצוע השירותים,  לכל צורך 

 שהוא, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. 

בכל שלב בביצוע השירותים תהיה רשאית החברה לקבל לידיה את כל המסמכים או חלק מהם,  .16.2
המסמכים מיד עם דרישתה ולשביעות רצונה המלא.  והמתכנן מתחייב להעביר לידי החברה את

מבלי לגרוע מהאמור, בתום תקופת ההתקשרות, ימסור המתכנן לחברה סדרות מושלמות של 
המסמכים, החישובים, הדיסקטים, עם נתונים או סטים אורגינלים של התוכניות כשהם 

כי העבודה הנ"ל הנם מעודכנים ומושלמים, לשביעות רצון מנהל הפרויקט. מובהר, כי כל מסמ
קניינה הבלעדי של החברה, ולמתכנן לא תהיה לגביהם כל זכות יוצרים, זכות מוסרית, זכות 

 קניינית או כל זכות אחרת.

זכויות היוצרים בכל הקשור בשירותים, במסמכים השונים שנוצרו במהלך מתן השירותים  .16.3
זכות כאמור, לרבות הזכות  ובתוצרי הסכם זה יהיו של החברה בלבד, והמתכנן מוותר על כל

 המוסרית בהם.  

החברה רשאית לבצע  שינויים, תיקונים או תוספות, בכל מסמך שהגיע מהמתכנן וזאת לפי  .16.4
שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שהמתכנן יהיה זכאי להתנגד לשינויים כאלה. שינתה החברה את 

כנן  אחראי לשינוי ו/או לא יהא המת -מסמכי המתכנן בלא שקיבלה את הסכמת המתכנן לשינוי 
 לתוצאותיו. 

 סודיות .17

, למסור, לגלות, לפרסם לחשוף או ולא להעבירעל סודיות מוחלטת מתחייב לשמור  המתכנן .17.1
שנאסף או  ופרסום, תכנית, חומר, מסמך עיוני או מעשי כל מידעלרמוז לכל אדם ו/או גוף כלשהו 

לא להשתמש בכל מידע שמתחייב  ואוה ,החברהמתן השירותים ו/או בקשר עם במסגרת  נתקבל
על  ולכל מטרה אחרת שהיא, למעט לצורך מילוי תפקידמתן השירותים עם ולצורך  ושהגיע אלי

למען הסר  תקבע. זוובתנאים ש החברהאלא אם קיבל הסכמה מראש ובכתב מאת  ,פי הסכם זה
 הינה הבעלים של כל מידע, מסמך ותוכנית כאמור. החברה, מובהר, כי ספק

יחתום ויחתים את אנשי הצוות מטעמו על הצהרת סודיות בנוסח המפורט בנספח ד'  נןהמתכ .17.2
 להסכם כתנאי לחתימה על ההסכם.

 תחרות-ניגוד עניינים ואי .18

, לרבות חברהמתחייב שלא להימצא במצב שעלול להעמידו בניגוד עניינים עם חובותיו ל המתכנן .18.1
, מיד וללא דיחוי, על כל חברהלדווח ל המתכנןחובות הנאמנות והאמון, ובכל מקרה מתחייב 

ות אשר יש לגביהם עניין ואשר עלולים ליצור ניגוד עניינים כאמור לעיל חעניין או נושא או התפת
 יש עניין בהם.    חברהו/או קשורים למתן השירותים ו/או של

 יםמתן השירותסוק, בין במישרין ובין בעקיפין, בכל דבר הקשור עם לעלא מתחייב ש המתכנן .18.2
 לכך. החברה, אלא במידה שקיבל את הסכמת החברהאלא באמצעות 
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תעמוד בתוקפה גם לאחר  לעיל 15.2 יףכאמור בסע המתכנןשל  יותיומובהר ומוסכם כי התחייבו .18.3
 תום תקופת הסכם זה ו/או לאחר ביטולו על ידי מי מהצדדים, תהא עילת הביטול אשר תהא.

 אחריות  .19

בלבד ולפיכך  המתכנןבלעדית עבור השירותים תחול על מוסכם בין הצדדים כי האחריות ה .19.1
על פי חוזה זה  המתכנןלמסמכים הקשורים בייעוץ ו/או אשר הוכנו על ידי  החברהאישוריה של 

ו/או  החברהמאחריות המקצועית המלאה הנ"ל ואין בכך כדי להטיל על  המתכנןלא ישחררו את 
ירותים ו/או התוכניות ו/או מסמכים, על מי מטעמה אחריות כלשהי לטיב ו/או לכשרות הש

 כאמור.

ו/או לצד שלישי בגין מתן  לחברהיהיה אחראי לנזק, הפסד או הוצאה שיגרמו  המתכנן .19.2
 השירותים.

לכל נזק ו/או אבדן אשר יגרמו לגוף, לרכוש ו/או לציוד  החברהיהיה לבדו אחראי כלפי  המתכנן .19.3
ו/או בקשר עם הפרת התחייבויותיו גרם עקב ו/או לעובדיה ו/או לצד ג' כלשהו אשר נ החברהשל 

ו/או עובדיו  המתכנןטעות ו/או השמטה של ו/או מחדל  על פי הסכם זה ו/או בקשר למעשה ו/או
 ו/או כל מי שפועל מטעמו, תוך כדי ביצוע השירותים או בקשר אליהם.

עסקים על , כלפי העובדים המוהחברהאחראי כלפי  המתכנןמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .19.4
ידו ו/או כלפי כל אדם הפועל מטעמו ו/או כלפי צד שלישי כלשהו, לכל נזק לגוף או לרכוש או 

, רשלניים מחדלו/או  אובדן או נזק אחר מכל סוג שהוא שיגרם להם או לרכושם, עקב מעשה
 או מי מטעמו תוך כדי ביצוע השירותים או בקשר אליהם. המתכנןטעות ו/או השמטה של 

ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל אובדן  החברהוטר את פ המתכנן .19.5
על כל סכום שתחויב  החברהישפה את  המתכנןו/או נזק לגוף ו/או לרכוש, כאמור בהסכם זה. 

, כאמור לעיל ו/או עפ"י כל דין, לרבות המתכנןלשלם או ששילמה בגין נזק או אובדן להם אחראי 
על  למתכנןתודיע  החברהטיות השונות שתישא בהן בקשר לחיוב כאמור. בגין ההוצאות המשפ

 תביעה ו/או דרישה כאמור ותינתן לו האפשרות להתגונן מפניה. 

בגין כל נזק שיגרם לה עקב שגיאה מקצועית של  החברהישפה ו/או יפצה את  המתכנןבנוסף,  .19.6
בציוד ו/או חומרים ו/או  ו/או התרשלות במילוי חובתו המקצועית לרבות עקב שימוש המתכנן

ת הרגולציה בהן שאינם מתאימים לדרישוו/או אי התאמת חומרי המבנה ו/או  אבזרים לקויים
תחול גם לאחר תום  המתכנןמובהר, כי אחריותו של  ספק. למען הסר נדרש המזמין לעמוד

 תקופת הסכם זה. 

ו הליכים אחרים ו/אויתקיימו הליכים משפטיים במידה  לחברהלסייע מתחייב  המתכנן .19.7
זאת הן בתקופת ההתקשרות על פי הסכם זה והן לאחר גמר הסכם  -מתן השירותים הקשורים ל

ובכלל זה ימציא לה כל מידע,  החברהמתחייב לשתף פעולה עם  המתכנןזה מכל סיבה שהיא. 
נתון ומסמך המצויים ברשותו ו/או בתחום ידיעתו ואשר יידרשו על ידה, גם אם במסגרת 

 ם כאמור.ההליכי

יהיה אחראי, הוא לבדו, כלפי כל הרשויות המוסמכות בגין כל הוראת דין המתייחסת  המתכנן .19.8
לבטיחות בביצוע השירותים, אופן ביצוען ותשלום כל התשלומים שיש לשלם על פי דין בגין 

 ביצועו של הסכם זה.

יזוק, עקב כך, איזו מהתחייבויותיו בהסכם זה ונ המתכנןמבלי לגרוע מכלליות האמור, הפר  .19.9
 אחראי בלעדית לכל נזק כאמור. המתכנןרכוש ו/או ציוד, בכל דרך שהיא, יהיה 

מתחייב לתקן ו/או להשלים ו/או להשיב לקדמות כל נזק ו/או אובדן, שנגרמו כאמור  המתכנן .19.10
לא יתקן ו/או ישלים ו/או ישיב לקדמות כל נזק ו/או  והמתכנןלעיל, מיד לאחר התרחשותם. היה 

בעלות שנגרמה  המתכנןרשאית לתקן את הנזק ולחייב את  החברהבהקדם האפשרי, תהא אובדן 
 . 10%לה בתוספת 



 
 

51 

 

מתחייב לעשות שימוש בחומרים מכל סוג ובלבד שאינם מוגנים בזכויות יוצרים ו/או  המתכנן .19.11
זכות קנינית אחרת, ומתחייב לפעול על פי כל הוראות הדין בקשר עם שימוש בחומרים 

 בות אך לא רק, חוק הגנת הפרטיות.האמורים, לר

 ביטוח .20

לערוך ולקיים, על המתכנן על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המתכנן מבלי לגרוע מאחריות  .20.1
את הביטוחים ויתר ההוראות כמפורט בנספח הביטוח המצורף להסכם זה , המתכנןחשבון 

 .ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן כנספח ג'

 כםביצוע ההסלערבות  .21

לחברה, עד וכתנאי  המתכנןעפ"י ההסכם, ימציא  המתכנןלהבטחת קיום התחייבויותיו של  .21.1
 10%בגובה  'נספח הלחתימתו של ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בנוסח 

 חודשים לאחר מכן. 3-תקפה למשך כל תקופת ההסכם ו מגובה הצעתו הכוללת למכרז, וכשהיא

ערבות ביצוע מוארכת לתקופה  ות עם המתכנן, ימציא המתכנןהוארכה תקופת ההתקשר .21.2
 הנוספת.

 45 למתכנןותוחזר  המתכנןהערבות הבנקאית המקורית תשמש כערבות למתן השירותים על ידי  .21.3
יום לאחר פקיעתו של החוזה או ביטולו כדין לפי המוקדם, או לאחר השלמת התחייבויות 

של החברה לחלט כל סכום ממנה במקרה של  לחברה לפי המאוחר, ובכפוף לזכותה המתכנן
 את התחייבויותיו.  המתכנןהפרה שיפר 

לחלט את תהא זכאית החברה אם לא תוחלף הערבות כאמור או לא יוארך תוקפה במועד,  .21.4
הערבות וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו תהא זכאית החברה על פי הסכם זה ו/או על פי כל 

 דין. 

ת הערבות, כולה או חלקה, ללא התראה מוקדמת בכל עת בה יפר החברה תהא רשאית לממש א .21.5
תנאי מתנאי ההסכם, וכן תהיה רשאית לעכב בידיה, או לזקוף, לפי שיקול דעתה, כל  המתכנן

 כלפיה, אף אם לא הגיע מועד פירעונו.  המתכנןסכום מדמי הערבות, כנגד כל חוב של 

להמציא לחברה, מיידית, ערבות  המתכנן מימשה החברה את הערבות, כולה או מקצתה, מתחייב .21.6
בנקאית חדשה ומעודכנת לגובה סכום הערבות האחרון. דינה של הערבות הבנקאית המחודשת 

 על פי סעיף זה כדין הערבות האמורה ברישא של סעיף זה, לכל דבר ועניין. 

כום לא נותר חייב לחברה כל ס והמתכנןבוטל ההסכם, או הסתיים תוקפו מכל סיבה שהיא,  .21.7
 את הערבות.  למתכנןשהוא, תחזיר החברה 

במקרה של מימושה  המתכנןאין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של  .21.8
 או בכל מקרה שהוא. 

 תהווה הפרה יסודית של ההסכם. המתכנןהפרת סעיף זה על ידי  .21.9

 

 תוכניותבלאחר והשימוש  שירותי התכנוןמסירת  .22

או מכל סיבה סיום, או ביטולו, , בשל הבאת החוזה לידי התכנוןשירותי בכל מקרה של הפסקת  .22.1
לא יהיה  מתכנןלאחר וה ןאו כל חלק מה שירותי התכנוןלמסור את זכאית  החברהתהא אחרת, 

. , אף אם הוא זכאי לכך על פי הדיןזכאי להתנגד לכך או להעמיד לכך מכשולים מכל סיבה שהיא
ואשר יש בה כדי לעכב את המשך  ן הדיןל זכות הנובעת מעל כ, מוותר בזאת מראש מתכנןה

 . אחרמתכנן ע"י כל  שירותי התכנוןביצוע 

המתכנן מצהיר ומתחייב כי בכל מקרה של הפסקת שירותי התכנון מכל סיבה שהיא, המתכנן לא  .22.2
להמשיך בביצוע הפרוייקט  מהחברהינקוט בכל פעולה שהיא, אשר עלולה לעכב ו/או למנוע 

 תמצא לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי. שהחברהבאופן ובתנאים כפי  ולהשלימו
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בכל  הכאמור, להשתמש לצרכי תכנוןבמקרה של הפסקת שירותי ה תהיה רשאית החברה .22.3
 יעמיד אותם לרשות אשר מתכנן,התכניות, השירטוטים, החישובים ושירותי התכנון שנעשו ע"י ה

 טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם האמור.ה, ולמתכנן לא תהיה כל מיד עם דרישת החברה
 אחריות המתכנן תהא לכל המסמכים שהוכנו על ידו. באם ישונו המסמכים או יעודכנו על ידי צד

 לא תהא למתכנן אחריות על המסמכים שעודכנו/שונו. –שלישי אחר 

 שימוש או אי שימוש בזכויות .23

על פי החוזה במקרה מסוים או  לה שימוש בזכות כלשהי המוקניתהימנעות החברה מלעשות  .23.1
 אין בה ולא תתפרש בשום אופן כוויתור על אותה הזכות באותו מקרה או בכלל. -בכלל 

הסכמה מצד החברה לסטייה בתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה  .23.2
 גזרה שווה למקרה אחר.

, לא יפגעו יו ע"י החברה או מטעמהשניתנו על פכל ויתור או ארכה לתנאי החוזה או להוראות  .23.3
של  המתכנןבזכויות החברה, ולא ישמשו כצידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום מצד 

 התחייבויותיו על פי החוזה.

 קיזוז .24

על פי החוזה, כל חוב, בין שקצוב ובין שאינו  למתכנןהחברה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע  .24.1
החוזה ו/או על פי כל דין. מובהר בזאת, כי הוראות סעיף זה אינן על פי  מהמתכנןקצוב, המגיע לו 

 גורעות מזכותו של החברה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת.

 סמכות השיפוט .25

בתל אביב בלבד,  מוסכם על הצדדים כי על הסכם זה יחול הדין הישראלי, וכי לבתי המשפט .25.1
מחלוקת שתתגלע בין הצדדים בקשר תהיה סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל תביעה ו/או 

 לחוזה זה.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל מחלוקת ו/או תביעה שתועבר לבית המשפט המוסמך לא  .25.2
 על פי החוזה. המתכנןתהווה עילה לשינוי ו/או לעיכוב ביצוע התחייבויות 

 פרשנות .26

ת במסמך אחר במקרה של סתירה, בין הוראה מהוראות הסכם זה לבין הוראה ברורה ומפורש .26.1
בשאלה איזו הוראה מבין ההוראות תהא  המזמיןמהמסמכים המהווים את ההסכם יכריע 

תהא סופית ובלתי ניתנת  המזמיןהכרעת  .עדיפה על רעותה, )אשר על כן יש לנהוג על פיה(
 לערעור.

מסופק בפירושו הנכון של מסמך  המתכנןסתירה בין הוראות ההסכם או שהיה  המתכנןגילה  .26.2
 לשם קבלת הנחיות כיצד לנהוג. לחברהי ההסכם או מסמך אחר הנוגע לו יפנה מיד ממסמכ

בכתב תוך שבעה ימים מיום קבלת הפניה. מובהר בזאת כי  למתכנןיינתנו  החברההנחיות  .26.3
 המתכנןוכי  המזמין יההכרעה בעניינים המפורטים לעיל תהא נתונה באופן מוחלט ובלעדי ביד

 יותיו והוראותיו של זה.יהא מחויב לנהוג על פי הנח

 ו י ת ו ר .27

דין  חמכוויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על ביצוע חובה שחייב היה הצד השני לבצע  .27.1
או הסכם לא ייחשב הדבר לויתור גורף במקרה עתידי דומה ולא יהא בויתור כאמור משום 

  תקדים לכל מקרה עתידי כאמור.

צדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו מראש ובכתב כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד ה .27.2
 ונחתמו על ידי הצדדים לחוזה זה.
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 כתובות והודעות .28

  כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם. .28.1

סמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום לפי כתובות הצדדים, וכל מסמך שנשלח כל  .28.2
 שעות מתאריך המשלוח. 72הנמען עם תום  בדואר רשום כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל ע"י

 שינוי החוזה .29

 אין לשנות איזו מהוראות חוזה זה, אלא במסמך בכתב ובחתימת שני הצדדים.  .29.1

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 החברה
 

_______________ 
 
 
 

  המתכנן
_________________ 
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 נספח א'
 

  בהליךהזוכה  המתכנןמסמכי הצעת 
 הזוכההמתכנן ס הצעת המחיר של לרבות טופ
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 ואבני דרך לתשלום תנאי תשלום –נספח ב' 

בתמורה לקיום התחייבויותיו על פי הסכם ההתקשרות, יהיה הספק זכאי לתמורה שנקב בה במסגרת  .1.1

"(. מובהר כי התמורה הינה תמורה סופית ומלאה עבור קיום מלוא התמורההצעתו )נספח א'( )להלן: "

של הספק עפ״י הסכם ההתקשרות, והיא לא תושפע משינויים בשכר עובדים ו/או במיסוי  התחייבויותיו

 ו/או במחירי התשומות ו/או שיעורי המדד ו/או כל שינוי אחר. 

 אבני הדרך לתשלום התמורה יהיו כדלקמן : .1.2

 גובה התמורה שלב

 מהתמורה 20% שלב א

 מהתמורה 10% שלב ב

 מהתמורה 50% שלב ג

 התמורהמ 20% שלב ד

 

מובהר כי תשלום התמורה יהא לאחר קבלת אישור החברה להשלמת השלב במלואו ולשביעות רצון  .1.3

 .לכל אחד מהשלביםלדרוש הבהרות באשר  תרשאיהחברה, וכן כי החברה התא 

החברה מאחריותו ו/או כדי לגרוע מזכות המתכנן אין בתשלום התמורה כדי לשחרר את בנוסף לאמור,  .1.4

 .נגד הספק בגין רשלנות, ביצוע לקוי, פגמים, מרמה וכל עילה נוספת על פי כל דיןלהעלות טענות כ

 התמורה תשלום בהתאם לתנאים המפורטים להלן: .1.5

לאחר בדיקת ואישור המזמין את נכונות בתום כל שלב. הספק יעביר למזמין חשבון מפורט  .1.5.1

תשלום עבור ביצוע הנתונים, הספק ינפיק וישלח למזמין חשבון וחשבונית מס כדין בגין ה

, 6721210ת"א  40השירותים לכתובת: החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ, רח' יצחק שדה 

לחודש העוקב לפי  10-את החשבונות יש להעביר עד ל _________, וכן בדוא"ל: 51631ת.ד. 

אבני הדרך ואת חשבונית המס יש להנפיק מיד לאחר אישור המזמין בכתב של החשבון 

עוד יובהר כי הספק לבדו יהיה אחראי על העברת הנתונים למזמין, וככל ולא יעביר  י.הרלוונט

את הנתונים האמורים, לא יבוצע כל תשלום. המזמין ינכה מסך התמורה מס במקור כדין אלא 

אם המציא לו הספק בתחילת ההתקשרות וכן בתחילת כל שנה קלנדרית אישור על ניכוי מס 

 ספרים.  במקור ואישור על ניהול 

למזמין, ולאחר הנפקת חשבונית מס כדין, יעביר המזמין  מתכנןהעם אישור החשבון אותו הגיש  .1.5.2

 מתכנןדרישת תשלום בצירוף חשבונית מס כדין למשרד להגנת הסביבה. התמורה תשולם ל

ימי עסקים ממועד קבלת מלוא התשלום מאת המשרד להגנת הסביבה ובכפוף להעברת  5בתוך 

. יובהר כי בהתאם להסכם המסגרת בין המזמין לבין המשרד להגנת הסביבה, התשלום כאמור

ידי המזמין, ובכל -ימים ממועד הגשת דרישת התשלום כאמור על 60תנאי התשלום הינם עד 
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כל טענה, דרישה או  מתכנןמקרה של הקדמה ו/או עיכוב בהעברת התשלום למזמין, לא תהיה ל

  .תביעה בשל כך

ר כי התמורה כמפורט לעיל ולהלן )לרבות כל חלק ממנה( הינה סופית ומוחלטת למען הסר ספק מובה .1.6

 והספק לא יהיה זכאי לתשלומים נוספים ו/או אחרים כלשהם. 

מס ערך מוסף יתווסף לתמורה וישולם על ידי המזמין ובלבד שהספק הינו עוסק מורשה ע"פ חוק מס  .1.7

במקור כדין אלא אם המציא לו הספק  . המזמין ינכה מסך התמורה מס1976-ערך מוסף, תשל"ו

בתחילת ההתקשרות וכן בתחילת כל שנה קלנדרית במהלך ההתקשרות אישור על ניכוי מס במקור 

 ואישור על ניהול ספרים.  

מוסכם כי התמורה המפורטת בפרק זה תהווה התמורה השלמה והסופית עבור ביצוע השירותים ו/או  .1.8

את כל המיסים, וכל תשלום אחר הכרוך בהם, וכי התמורה העבודות על ידי הספק, כשהיא כוללת 

 מעביד בין הצדדים. -נקבעה בשים לב לכך שלא יחולו יחסי עובד

, ובכלל זאת התקציב המוקצה לצורך תשלום התמורה התכנוןהספק מצהיר כי ידוע לו שתקציב  .1.9

מלבד המזמין  בהתאם להוראות הסכם זה הינו קבוע מראש וטעון את אישורם של גורמים נוספים

עצמו. לפיכך, מתחייב הספק שלא לדרוש תשלום נוסף כלשהו על המפורט בהסכם זה, אלא אם הוסכם 

אחרת מראש ובכתב בין הצדדים והספק מוותר בזאת על תשלום בגין כל שירות ו/או עבודה שהתמורה 

 ש ובכתב.עבורם אינם מוסדרת במפורש בהסכם זה ו/או שלא נתקבל לגביהם אישור המזמין מרא
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 ביטוח -ג'  נספח

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 _________________.    -" המבוטח"
, תל אביב ו/או 40מרחוב יצחק שדה  520036450החברה לשירותי איכות הסביבה ח.פ.   -" מבקש האישור"

 חברת אם ו/או חברות בנות ו/או קשורות ו/או בעלי המניות.
שירותי תכנון שיקום מטמנת רתמים ומטמנת א.א. אשדוד עבור החברה לשירותי איכות   -" יםהשירות"

  הסביבה בע"מ ו/או כל שירות אחר בהתאם למפורט בהסכם מיום _________ 

פי כל דין, על המבוטח לערוך ולקיים, -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על .1
ח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן השירותים, ולעניין ביטוח אחריות מקצועית אצל חברת ביטו

 6חודשים לאחר תום תקופת מתן השירותים, את הביטוחים המפורטים בסעיף  36למשך תקופה נוספת של 
 "(.ביטוחי המבוטחלהלן )להלן: "

את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא  על המבוטח לקיים .2
שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם ולשאת בהשתתפויות העצמיות 

לה הנקובות בביטוחי המבוטח. כן מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עי
ידי מבקש -לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על

 האישור להגישה למבטחים. 

, הינה ביטוח זה מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בנספח .3
פי הסכם זה ו/או -טרת את המבוטח ממלוא החבות עלמזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פובבחינת דרישה 

פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש -על
האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח 

 שהוצא על ידי המבוטח.

לדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או ככל ש
משלימים לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבון 

על זכות  ידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור-המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על
המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור, בגין -בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על
 מעשי או מחדלי המבוטח, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור,  המבוטח פוטר, .4
ידי מי מטעם ו/או -ידי המבוטח ו/או על-מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על

ים, עבור המבוטח למקום ביצוע השירותים ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש את המבוטח לצורך ביצוע השירות
במפורש לרבות אבדן תוצאתי עקב נזק לרכוש כאמור )ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות משאיות, כלי רכב, 
נגררים וכלי שינוע כלשהם(, וכן מאחריות לאבדן או נזק אשר המבוטח זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש 

לא ההשתתפויות העצמיות הנקובות והאבדן התוצאתי שערך המבוטח )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמ
בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות( אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

 בזדון.

בהתקשרות המבוטח עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, יוודא המבוטח שלקבלני המשנה  .5
דות ואופיין ו/או לכלול את קבלני המשנה בביטוחי המבוטח קיימים ביטוחים נאותים בהתאם להיקף העבו

בהתאמה כאמור. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס 
 לשירותים, בין אם בוצעו באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח.

 ביטוחי המבוטח: .6

  שלישי ביטוח אחריות כלפי צד .6.1

פי דין בשל פגיעה ו/או נזק העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם -המבטח את חבות המבוטח על
 ו/או גוף כלשהו בקשר עם השירותים.

הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות 
ספק, מבקש האישור, עובדי מבקש האישור ורכוש מבקש  תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. למען הסר

 האישור ייחשבו במפורש לצד שלישי.
הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מבקש האישור עקב 
מעשה ו/או מחדל של המבוטח ו/או הבאים מטעם המבוטח, בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב 

 אילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.הביטוח כ
 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  2,000,000: גבול אחריות
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  ביטוח אחריות מעבידים .6.2

פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים -המבטח את חבות המבוטח על
גרם למי מעובדי המבוטח תוך כדי ו/או עקב , בשל פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולה להי1980 -התש"ם 

 השירותים. 
הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור היה ויקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה כלשהי כי 

 מבקש האישור נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי המבוטח.
 ח.לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטו₪  20,000,000: גבול אחריות

 ביטוח אחריות מקצועית  .6.3

פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במהלך תקופת הביטוח, -המבטח את חבות המבוטח על
 בגין טעות עקב מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד המבוטח ו/או מי מהפועלים מטעם המבוטח. 

 הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.
וח יורחב לשפות את מבקש האישור בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מבקש האישור עקב הביט

מעשה ו/או מחדל של המבוטח ו/או הבאים מטעם המבוטח, בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב 
 הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח, אך לא תביעת מבקש האישור כנגד המבוטח.

וח לא יכלול כל הגבלה בדבר אי יושר או מעילה באמון מצד עובדי המבוטח, אבדן מסמכים, הביט
 הוצאת דיבה ו/או לשון הרע, השמצה וחריגה מסמכות ונזק כספי או פיננסי.

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי המבוטח  12הביטוח יכלול תקופת גילוי של 
כיסוי מקביל כמתחייב מנספח זה, ובמידה והביטול או השינוי בתנאי הביטוח לא ביטוח חלופי המעניק 

 נבע מאי תשלום או מרמה של המבוטח.
 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח₪  2,000,000: גבול אחריות

 ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם: .7

ותר על כל טענה ו/או ידי מבקש האישור וכי מבטח המבוטח מו-הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .7.1
 דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור.

יום לאחר משלוח הודעה של  30שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  .7.2
 המבטח למבקש האישור בדבר השינוי לרעה או הביטול.

בתום לב על ידי המבוטח הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים  .7.3
ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים 

 כאמור.

היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט או דומיו במועד עריכת הביטוח.  .7.4
כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח חריג רשלנות רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף 

 . 1981 -וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור, אולם הויתור  .7.5
 על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

ום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשל .7.6
 פיהן. 

מובהר, כי המבוטח יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום  .8
ההשתתפות העצמית. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל 

מבוטח יחויב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית ו/או תשלום שהיה אמור להיות משולם נזק ו/או תשלום שה
ידי מבטח המבוטח בכל מקרה שבו המבטח כאמור דחה תביעה כלשהי בטענה שאין בידי שאין בידי מבקש -על

ת האישור אישור ביטוחי המבוטח בתוקף ו/או בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה וזא
 מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.

 .הפרה של איזה מהוראות נספח ביטוח זה תהווה הפרה יסודית .9
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 התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים –נספח ד' 
 לכבוד

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
 

 התחייבות לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד ענייניםהנדון: 
 

( לביצוע השירותים "החברה" –לפי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן והתחייבתי כ : הואיל
 (; "העבודה" –)להלן המצורף  במסמכי המכרזכמפורט 

והוסבר לי כי במהלך מתן השירותים, או בקשר אליהם, אקבל לחזקתי, או יובא לידיעתי, מידע  : והואיל
וא, של החברה ושל כל הקשורים עמה, המתייחס לכל ענין מקצועי, עסקי או אחר, מכל סוג שה

בעבר, בהווה, או בעתיד וכן כל חומר אשר הוכן עבור או על ידי, או הוגש לחברה בקשר עם, 
 (;"מידע סודי" –פעולות החברה או עם העבודה )להלן 

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

 
 אי לכך, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן: 

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

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

 מוגבלת.
ות חיוב לא יחול על מידע הידוע לכלל הציבור, מידע שגילויו מחוייב על פי דין )במגבל 2-ו 1האמור בסעיפים  .3

 הגילוי כאמור( או מידע שניתנה הסכמת החברה לגילויו, מראש ובכתב, ובמידה שניתנה.
 אני מתחייב לא לעשות שימוש במידע הסודי או בפרטי העבודה, אלא לטובת החברה ולצורך העבודה. .4
דרוש הנני מתחייב לנקוט אמצעי זהירות קפדניים לאבטחת המידע הסודי ופרטי העבודה ולעשות את כל ה .5

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.

ו דבר, שקיבלתי מכם, או השייך הנני מתחייב להחזיר לידיכם ולחזקתכם כל חומר כתוב או אחר, וכל חפץ א .6
לכם, ושהגיע לחזקתי, או לידי, עקב, בקשר עם, או בזמן מתן השירותים, בין מכם ובין מצדדים שלישיים, וכל 
חומר שהכנתי עבורכם או עבורי. הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כלשהו של כל חומר כאמור, או של מידע 

 ש כבסיס לדו"חות שהכנתי עבורכם והדו"חות הנ"ל עצמם.סודי. למעט כל דו"ח או חומר אשר שימ
 .1977 -לחוק העונשין תשל"ז 118-119ידוע לי כי הפרת ההתחייבויות לסודיות מהווה עבירה לפי סעיפים  .7
הנני מאשר כי למיטב ידיעתי ובדיקתי, לאחר חקירה ובדיקה שערכתי, אין מצב של ניגוד עניינים בין מתן  .8

 ין אחר שיש לי ולקרובי ו/או למנהלי ו/או לעובדיי ו/או לגופים קשורים בי, ענין אישי בו.השירותים לבין כל ענ
אני אהיה אחראי כלפיכם בנזיקין ועל פי כל דין, לכל נזק, הפסד או הוצאה, מכל סוג, אשר יגרמו לכם, או לצד  .9

 שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת התחייבויות על פי כתב זה. 
ל עובד ו/או מועסק ו/או מבצע שירות על ידי בקשר למתן השירותים, על התחייבות הנני מתחייב להחתים כ .10

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

כלפי בגין הפרה  בכל מקרה בו תופר התחייבות כלשהי על פי כתב זה, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית .11
 זו, לרבות הזכות לקבלת סעדים זמניים כגון צווי מניעה לצורך הקטנת נזקיכם.

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

 
 __________________ :ולראיה באתי על החתום        
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 נוסח ערבות ביצוע –נספח ה' 
 לכבוד

 
 לשירותי איכות הסביבה בע"מ החברה

         40רחוב יצחק שדה 
 67212אביב, -תל

 
 
התחייבויות הספק לפי הסכם כלפיכם בקשר עם  מתחייבים בזאת"( אנו הספקבקשת ___________ )להלן: "ל

לשלם לכם כל סכום או סכומים איכות הסביבה בע"מ של החברה לשירותי  A31/2021שנחתם מכוח זכייתו במכרז 
וזאת בלא כל תנאי שהוא, דרישתכם,   ימי עסקים מיום קבלת 3וזאת בתוך  חדשים, שקלים ______של עד לסך 

לטעון שנהיה רשאים מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, ומבלי ו
 .או בכלל י שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכםכלפיכם טענת הגנה כלשה

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

 ועד בכלל.______ יום ______ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 ________בנק: ___       תאריך: ________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


