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 מטמנות אפעה בע"מ

 03/22מכרז פומבי מספר 

 ומדידות עבור אפעהבדיקות מעבדה , להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי דיגום

 סבר כלליים והנחיות להגשת הצעותדברי ה – 1מסמך 

 תנאים כלליים ותיאור השירותים הנדרשים

מזמינה בזאת הצעות להשתתף במכרז למתן  "(החברה" :)להלן חברת מטמנות אפעה בע"מ .1

ם שירותיה"(. םשירותיה)להלן: " ת ריכוזי גזוומדיד בדיקות מעבדה, תשטיפים שירותי דיגום

רט במפרט הטכני ללקיחת דוגמאות וכתב וובאופן המפבתדירות החברה  ייבוצעו ברחבי אתר

מפרט טכני ללקיחת דוגמאות וכתב למסמכי המכרז )להלן: " 3מסמך כהכמויות המצ"ב 

 מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.  חברה"(, וכפי שתורה ההכמויות

רז )להלן: מציע שהצעתו תבחר כהצעה הזוכה במכלמעת לעת הזמנות עבודה  וציאת החברה .2

השונים כמפורט במפרט טכני ללקיחת דוגמאות  מהאתרים דיגומים לביצוע "(הספק" או "הזוכה"

התמורה תשולם בהתאם לסוג וכמות הבדיקות שיבוצעו וולביצוע בדיקות מעבדה, וכתב הכמויות 

תהא רשאית לשנות את כמות הבדיקות ו/או סוג הבדיקות ו/או מיקומי הדיגום  החברה .בפועל

 ואין היא מתחייבת להזמין מהספק שירותים בהיקף כלשהו.עת לעת מ

 (. 100%בלבד ) ןההצעות במכרז תדורגנה על פי מחיר .3

נתונה האופציה להאריך את  חברהחודשים, כאשר ל 12-תקופת ההתקשרות עם הזוכה הינה ל .4

, והכל כל אחת בהודעה בכתב לזוכהחודשים  12פות נוספות בנות תקו 4תקופת ההתקשרות בעד 

 "(. החוזהלמסמכי המכרז )להלן: " 5מסמך כחוזה המצ"ב במכרז, לרבות ב למפורטבהתאם 

תוצאות הדיגומים והמצאת מסמכים הקשורים לתוצאות הדיגומים יעשו בפרקי זמן מוגדרים  .5

על פי על ידי החברה, מעת לעת אשר יקבעו ( ו5מסמך )בחוזה  ,(3מסמך מפרט הטכני )קבועים בה

 . ובהתאם להוראותיה הבלעדי שיקול דעתה

  מסמכי המכרז

 

 "(:מסמכי המכרזמסמכי המכרז המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: " .6

 ;דברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעות -מסמך זה  - 1מסמך 

 , על נספחיה:המציע הרתהצ -2מסמך 

 .טופס פתיחת ספק – נספח א'  

 ;()ההצעה הכספית טכני ללקיחת דוגמאות וכתב כמויותמפרט           - 3מסמך 

 ;נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה )ערבות קיום( - 4מסמך 

 , על נספחיו:החברהחוזה התקשרות בין הזוכה לבין  - 5מסמך 

 ;אישור על קיום ביטוחים –נספח א' 
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 ;נוסח ערבות ביצוע – נספח ב'

 ;(SLAהסכם רמת שירות ) – נספח ג'

על ידי המציע כפי שמולא ) מפרט טכני ללקיחת דוגמאות וכתב כמויות – 'נספח ד

 ;(בהצעתו הזוכה

 .נוסח הצהרת סודיות – נספח ה'

 ;התאם לחוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר בדבר קיום דיני העבודה ב  - 6מסמך 

 .תצהיר בדבר העדר זיקה לנבחר או עובד מועצה והיעדר ניגוד עניינים  - 7מסמך 

 המסמכים הנ"ל מהווים יחד חלק בלתי נפרד ממכרז זה.כל 

 וקבלת מסמכי המכרז ודמי ההשתתפות במכרז וןעי

 וזאת ,20.11.2022החברה שבמישור רותם החל מיום את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי  .7

וחזר לרוכש בכל מקרה. רוכש המסמכים תשלא  ,מע"מ בתוספתש"ח  1000בתמורה לסך של 

 בעת הרכישה את פרטיו האישיים ואת זהות הגורם אותו הוא מייצג. יידרש למסור 

 -בימים א'  (6שלוחה ) 08-6226325ניתן לרכוש עותק דיגיטלי של מסמכי המכרז בטלפון שמספרו  .8

אסמכתא  תועברטלפונית וכן באמצעות העברה בנקאית שתתואם  או 16:00 - 09:00ה' בין השעות 

 .orit@ef-eh.comוני שכתובתו: על ביצוע ההעברה לדואר האלקטר

באתר האינטרנט של החברה, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום,  .9

 .www.ef-eh.comשכתובתו: 

  להשתתפות במכרזתנאי סף 

ם, בכל אחד מהתנאים במועד הגשת הצעתלהציע הצעה רק מציעים אשר עומדים בעצמם,  םרשאי .10

 : הבאים

, 1997-מעבדה כהגדרתה בחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"זנו המציע הי .10.1

כל הפרמטרים המפורטים במפרט הטכני ללקיחת את שהוסמכה לבצע את כל הבדיקות ו

 ."(הסמכה)להלן: " ISO 17025תקן  לפי דוגמאות וכתב הכמויות

אש ובכתב, מבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר, כי המציע יהיה רשאי, בהסכמת החברה מר

מים יו/או פרמטרים מסוי מסוימותבדיקות להתקשר עם קבלן משנה לטעמו לביצוע 

הנכללים במפרט הטכני ללקיחת דוגמאות וכתב הכמויות, ובלבד שלקבלן המשנה תהיה 

הכרה והסמכה )כהגדרתן לעיל( לביצוע כל הבדיקות שיבוצעו באמצעותו. מובהר, כי אין 

 ותו הכוללת של הזוכה למתן השירותים. באמור לעיל כדי לגרוע מאחרי

תקנות בריאות העם דוגמים מוסמכים, בהתאם לנדרש בהינם המציע הדוגמים מטעם  .10.2

 .2010-תש"ע(, )תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים
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שירותי דיגום ובדיקות  לפחות, השנים שקדמו להגשת ההצעה 3במהלך  העניקהמציע  .10.3

גופים ציבוריים לפחות, כאשר לפחות אחד מהם הנו רשות  2 -מעבדה של שפכים ומים, ל 

 . עירונימקומית או תאגיד 

השנים שקדמו להגשת ההצעה לפחות, שירותי דיגום ובדיקות  3במהלך  העניקהמציע  .10.4

גופים ציבוריים לפחות, כאשר לפחות אחד מהם הנו  2 -, ל ריכוזי גז באווירמעבדה של 

 . עירוני תאגיד רשות מקומית או

" הם משרדים ממשלתיים, רשויות גופים ציבורים" :לעיל 10.5 -ו 10.4פים סעילעניין 

ממשלתיות, תאגידים ממשלתיים, רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים וכל "גוף 

  .1985-לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה 21מתוקצב" כהגדרתו בסעיף 

 .במסמכי המכרזנדרש שהמציע צירף להצעתו למכרז ערבות בנקאית בנוסח  .10.5

 .המציע רכש את מסמכי המכרז .10.6

 .הינו עוסק מורשה לצרכי מע"מ ציעהמ .10.7

בעל אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים  הינו המציע .10.8

 .1976 –ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו 

דין חלוט, בעבירות לפי חוק עובדים זרים  המציע ו/או בעל זיקה אליו נעדר הרשעות בפסק .10.9

. אם 1976 –ולפי חוק שכר מינימום בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

חלפה שנה אחת לפחות ממועד  -הורשע ביותר משתי עבירות לפי החוקים האמורים 

ההרשעה האחרונה. היעדר הרשעה כאמור יחול גם לגבי בעלי השליטה במציע ומנהליו 

כירים וכל אחד ממורשי החתימה במציע. כמו כן, המציע עומד בדרישת חוק עסקאות הב

 גופים ציבוריים בנוגע להעסקת עובדים עם מוגבלויות.

 המציע הינו אזרח ישראלי או תאגיד רשום בישראל.  .10.10

מובהר, כי עד למועד תחילת ההתקשרות עמו, ישיג הזוכה )בעצמו או בכפוף מבלי לגרוע מהאמור  .11

כל רישיון והיתר הדרושים על פי כל דין לשם  ,באמצעות קבלן משנה מטעמו(החברה ר לאישו

ביצוע השירות ו/או לצורך מילוי התחייבויות הזוכה על פי תנאי החוזה, ככל שאלו אינם ברשותו 

 ולא נדרשו במפורש בתנאי המכרז.

 ערבות בנקאית לקיום ההצעה 

רף להצעתו ערבות בנקאית מקורית, אוטונומית להבטחת קיום הצעתו למכרז, על כל משתתף לצ .12

)להלן:   ₪ 13,750 בסךלמסמכי המכרז,  4מסמך ובלתי מותנית, של בנק ישראלי, בנוסח המצורף כ

תהא רשאית להורות החברה , אולם 31.03.2023"(. ערבות הקיום תהיה בתוקף עד ערבות הקיום"

 המציע יהיה חייב להאריכה בהתאם., ושלושה חודשים נוספיםעד למציע להאריך את תוקפה ב
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על המציע להקפיד הקפדה יתרה על כך שערבות הקיום תהיה תואמת לנוסח המצורף למסמכי  .13

המכרז, וכי גובה ותוקף הערבות יהיו בדיוק כפי שנדרש שם, ללא כל סטיות )כלפי מעלה או כלפי 

ל להביא לפסילת ההצעה מטה(. אי צירוף ערבות כלל או אי צירוף ערבות שלא בנוסח הנדרש עלו

 על הסף.

תהא רשאית לחלט את הערבות במידה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי החברה  .14

 המכרז ו/או יחזור בו מהצעתו ו/או ימנע מהארכת תוקף הערבות כמפורט לעיל. 

רשאית לחלט את ערבות הקיום במידה והמציע אשר החברה מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא  .15

יום ממועד ההודעה על הזכייה על ההסכם ו/או לא  14שלחה אליו הודעת הזכייה, לא חתם בתוך נ

 צירף את כל המסמכים הנדרשים ו/או לא עמד בהתחייבות כלשהי הכלולה בתנאי המכרז.

ערבויות הקיום יוחזרו למציעים אשר לא זכו במכרז עם מתן ההודעה על אי זכייתם. ערבות  .16

עתו זכתה במכרז תושב לו לאחר חתימתו על ההסכם וצירוף כל הטפסים הקיום למציע אשר הצ

 והמסמכים הנדרשים, לרבות ערבות ביצוע.

 שאלות הבהרה 

על המציעים לבדוק את כל מסמכי המכרז לפני הגשת הצעתם, לוודא כי המסמכים מובנים להם,  .17

 תם. לוודא שאינם סותרים אחד את השני וברורים להם די הצורך לשם הכנת הצע

בכל שאלה או הבהרה שתידרש למציע בקשר עם תנאי המכרז ו/או אם ימצא המציע סתירות ו/או  .18

שגיאות ו/או אי התאמות ו/או אם יהיה למציע ספק כלשהו בקשר למובנו של סעיף כלשהו, על 

, הגב' חברהב רכזת ההתקשרויותל, את שאלותיו בלבד  WORDבפורמטהמציע להפנות בכתב 

 . 12:00 בשעה 27.11.2022וזאת עד לא יאוחר מיום , orit@ef-eh.comבדוא"ל:  ,אורית פריינטה

 ותחלוף המועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה לא יתקבלו עוד כל טענ לאחרכי מובהר בזאת,  .19

 .בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו מפרטי המכרז

ה שיועברו באמצעות דואר בדבר קבלת שאלות הבהרהחברה באחריות המציע לקבל אישור של  .20

אלקטרוני, במייל חוזר )לא אוטומטי(. פניה שלא נתקבל לגביה אישור קבלה כאמור, תיחשב כאילו 

תפורסמנה באתר האינטרנט של תשובות לשאלות הבהרה כאמור, ככל שתינתנה,  לא התקבלה.

עות לתשובות או משמ לא יהיו כל תוקף, ועל אחריותם של המציעים להתעדכן בפרסומים. חברהה

 או לדברים שיאמרו בעל פה.

על השאלות להיות מנוסחות באופן ברור, ענייני ולכלול במסגרת השאלה את מספר העמוד, מספר  .21

הסעיף ותוכן הסעיף אליו מתייחסת השאלה. במסמך השאלות תצוין באופן ברור כתובת הדואר 

 האלקטרוני למתן התשובות. 

לות ההבהרה, כולן או מקצתן, לרבות מחמת היותן לא אינה מתחייבת לענות על שאהחברה  .22

 ברורות, לא ענייניות או בעלות הפניה שגויה אל מסמכי המכרז. 
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תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להכניס למסמכי המכרז שינויים, עדכונים, החברה  .23

למועד האחרון תוספות ותיקונים, בין אם במענה לשאלות המזמינים ובין אם מיוזמתה, וזאת עד 

להגשת ההצעות למכרז. שינויים, עדכונים, תוספות ועדכונים כאמור ישלחו אל כלל המציעים אשר 

 רכשו את מסמכי המכרז אל כתובות הדואר האלקטרוני אותן ימסרו בעת רכישת מסמכי המכרז.

ואת מובהר בזה, כי רק תשובות והבהרות אשר יפורסמו באופן האמור לעיל, יחייבו את החברה 

 המציעים, ויהפכו לחלק מתנאי המכרז.

ובין מסמכי המכרז המקוריים,  ההבהרה לשאלות בתשובותבין האמור בכל מקרה של סתירה,  .24

ובין  הבהרה לשאלות התשובות. במקרה של סתירה בין מסמכי התשובותיגבר האמור במסמכי 

 .המאוחר יותר במסמךעצמם, יגבר האמור 

 אופן הגשת ההצעות

לצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז ואת כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן,  על המציע  .25

, חתומים על ידו בתחתית 5מסמך ככל העמודים של מסמכי המכרז, לרבות החוזה המצ"ב כאשר 

למסמכי המכרז( מולאה במלואה ונחתמה על ידי  2מסמך המציע ) תהרוכאשר הצ ,כל עמוד

וכן על  ךלא כרו בעותק אחדההצעה תוגש עורך דין כנדרש שם.  וחתימה זו אומתה על ידי ,המציע

על . למסמכי המכרז( 3מסמך ), ותכלול את ההצעה הכספית גבי מדיה דיגיטלית )דיסק און קי(

 .ללא כל סימן היכר נוסף 03/22יש לרשום את מספר המכרז  ההמעטפ

ל המסמכים הבאים, אשר לעיל, יש לצרף את כ 25 לחוברת המכרז, כשהיא חתומה כאמור בסעיף .26

 יתייחסו לשנת המס הנוכחית:

בצירוף נספח  ,ISO 17025תעודת הסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לפי תקן  .26.1

 להן המעבדה מוסמכת.  והפרמטרים הבדיקות את היקף ההסמכה, המפרט

במידה ובכוונת המציע לבצע חלק מהבדיקות באמצעות קבלן משנה מטעמו, יש לצרף את  .26.2

 לעיל.  26.1-26.2עודות ההכרה וההסמכה גם של קבלן המשנה, כמפורט בסעיפים ת

 תעודות בדבר הסמכת הדוגמים המועסקים במעבדה.  .26.3

כשהיא חתומה על ידי על נספחיה, למסמכי המכרז,  2מסמך כ המציע המצ"ב הצהרת .26.4

הנתונים המוכיחים את עמידתו , לאחר שהמציע מילא בה את ואומתה כנדרש המציע

ו בתנאי הסף תעמיד, וכן המלצות ואסמכתאות אחרות המעידות על למכרזנאי הסף בת

 (.לעיל 10.5 -ו 10.4 פים)בהתאמה לדרישות סעי למכרז

 .למסמכי המכרז 4מסמך ערבות קיום בנוסח המצורף כ .26.5

העתק קבלה על רכישת מסמכי המכרז. הקבלה תהיה על שם המציע ואינה ניתנת להעברה  .26.6

 ם.בין המציעים השוני
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 .1975 –אישור עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו  .26.7

אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק  .26.8

 .1976-עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס(, התשל"ו

 .אישור על פטור מניכוי מס במקור .26.9

ימה של המציע, מאושר ומאומת על ידי עורך דין, בדבר תצהיר חתום על ידי מורשי החת .26.10

קיום דיני העבודה ובדבר העסקת עובדים עם מוגבלויות לפי חוק עסקאות גופים 

 .למסמכי המכרז 6מסמך בנוסח המצ"ב כ 1976-ציבוריים, תשל"ו

תעודת  -במידה והמציע הוא תאגיד העתק תעודת זהות;  – יחידבמידה והמציע הוא  .26.11

תאגיד, תדפיס עדכני ומלא מרשם החברות וכן אישור חתום על ידי עורך דין רישום של ה

 .בדבר זכויות החתימה בתאגיד

מסמכי ההבהרות ו/או התשובות לשאלות הבהרה )ככל שיהיו(, כאשר הם חתומים על ידי  .26.12

 המציע. 

לחוזה(, כשהוא חתום על ידי המציע. על המציע  נספח א'טופס האישור על קיום ביטוחים ) .26.13

ללא כל שינויים או לחתום על טופס זה לאחר שבדק אותו מול חברת הביטוח שלו, 

. מובהר, כי בשלב הגשת ההצעה אין צורך להחתים את חברת הביטוח על טופס מחיקות

האישור על קיום ביטוחים, וחתימתה תידרש אך ורק ממי שיוכרז כזוכה במכרז )הזוכה 

 יידרש להמציא אישור ביטוחים חתום(. 

היר חתום על ידי מורשי החתימה של המציע, מאושר ומאומת על ידי עורך דין, בדבר תצ .26.14

למסמכי  7מסמך בנוסח המצ"ב כהיעדר זיקה לנבחר או עובד מועצה והיעדר ניגוד עניינים 

 .המכרז

למסמכי המכרז(, לאחר  3מסמך המפרט הטכני ללקיחת דוגמאות וכתב הכמויות ) .26.15

מהפרמטרים הנדרשים  ביחס לכל אחד ואחדית שהמציע מילא בו את הצעתו הכספ

 .במכרז

עד , במשרדיה באזור התעשייה מישור רותם להגיש בתיבת המכרזים של החברהאת ההצעות יש  .27

הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים ביום ובשעה  .12:00בשעה  12.12.2022לא יאוחר מיום 

 האמורים, מסיבה כלשהי, לא תידון. 

ינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות במסמכי המכרז, לרבות בתנאי אינו רשאי לבצע שהמציע  .28

תהא רשאית לקבל או  החברה. החוזה ו/או בנספחיו, ולרבות בטופס האישור על קיום ביטוחים

לפסול הצעה שנעשו בה שינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות כאמור, וכן לבקש ו/או לקבל הבהרות 

וכן להתעלם מכל שינוי או תוספת כאמור, הכל על פי  ו/או הסברים ו/או מסמכים ממציע/ים,

 . שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמציע לא תהיינה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה
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מובהר, כי מסמכי המכרז הנם רכוש החברה בלבד, ולמציע אין כל רשות להעתיקם או לעשות כל  .29

 שימוש בהם, אלא לצורך הגשת הצעתו למכרז. 

 כללי

שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן טעויות אריתמטיות בהצעה, החברה  .30

לדרוש מכל מציע להשלים ו/או להבהיר כל מידע ו/או מסמך חסר, לדרוש מכל מציע להמציא 

אסמכתאות, אישורים, המלצות וכיוצא באלה מסמכים הדרושים לצורך הבהרת ההצעה, ולבוא 

 עם כל מציע, בכתב או בעל פה, ביחס לפרטי הצעתו וכל אי בהירות הקשורה אליה. בדין ודברים 

רשאית להציג החברה בהגשת הצעתו למכרז מסכים המציע לכך, כי במקרה בו יזכה במכרז תהיה  .31

את הצעתו בפני מציעים אחרים. במידה והמציע סבור כי הצעתו כוללת פרטים חסויים, יציין את 

, תוך סימון הפרטים החסויים לדעתו. יחד עם זאת מובהר, כי שיקול הדעת הדבר מפורשות בהצעה

הבלעדי והמוחלט באשר להיקף הפרטים מתוך ההצעה שייחשפו למציעים אחרים ו/או באשר 

 . לחברהלקיומו/ם של פרט/ים חסוי/ים בהצעה מסור 

שורים במכרז ואת כל המסמכים הק 3מסמך המציע יבדוק מראש ולפני את כל סעיפי הכמויות ב .32

לרבות ההסכם ותנאיו. בהגשת הצעתו מוותר המציע ויתור סופי ומוחלט על כל טענה בדבר אי 

הבנה, אי ידיעה, פגם או מום באיזה מתנאי או מסמכי המכרז, לרבות סבירותם. סעיפים שכוונתם 

 לעיל.  17 לא ברורה די הצורך, יש לבררם מראש, כאמור בסעיף

ינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות במסמכי המכרז, לרבות בתנאי המציע אינו רשאי לבצע ש .33

תהא רשאית לקבל או החברה . החוזה ו/או בנספחיו, ולרבות בטופס האישור על קיום ביטוחים

לפסול הצעה שנעשו בה שינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות כאמור, וכן לבקש ו/או לקבל הבהרות 

וכן להתעלם מכל שינוי או תוספת כאמור, הכל על פי  ו/או הסברים ו/או מסמכים ממציע/ים,

 שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמציע לא תהיינה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

 אופן דירוג ההצעות וקביעת ההצעה הזוכה

כתב הכמויות )ההצעה הכספית(. ההצעה מחירי  סכימתעל סמך  ההצעות תדורגנה בהתאם למחירן .34

 ביותר תדורג במקום הראשון.  הזולה

שומרת לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה החברה על אף האמור בכל מקום אחר בהוראות המכרז,  .35

שהיא או לדחות את כל ההצעות, לרבות ההצעה הנמוכה ביותר מכל סיבה שהיא, להפסיק ו/או 

ציעים )כולם או לבטל את המכרז בכל עת )לרבות לאחר הבחירה בזוכה(, לבקש הבהרות שונות ממ

חלקם( בין בכתב ובין בעל פה, לשנות את תנאיו ואת תכולתו ולעשות כל פעולה אחרת על פי שיקול 

ו/או מי החברה דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד 

ציעים, כולם את הזכות לנהל משא ומתן עם המהחברה שומרת לעצמה  ,מטעמה בגין כך. כמו כן

או חלקם )בין בטרם ההתקשרות עם הזוכה ובין לאחריה( ואף להתקשר עם מספר מציעים בו 

 זמנית. 
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יום מיום  14תקבע את ההצעה אשר תזכה במכרז ותודיע לזוכה על קבלת הצעתו. בתוך החברה  .36

זה, כל מסמך הנדרש לצורך ביצוע החוזה. בכלל  לחברההיוודע לו דבר זכייתו, ימציא הזוכה 

לחוזה, חתום על  נספח א'את טופס האישור על קיום ביטוחים, המצורף כ חברהימציא הזוכה ל

בתוך פרק הזמן האמור, ערבות  לחברהידי חברת ביטוח מטעם הזוכה. כמו כן, ימציא הזוכה 

לחוזה. ערבות הביצוע תהיה ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי  נספח ב'ביצוע בנוסח המצורף כ

 90-הערבות תהיה בתוקף לכל תקופת ההתקשרות ועד ל₪.  27,500לתי מוגבלת על סך מותנית וב

יום לאחריה, וזאת לצורך הבטחת עמידתו של הזוכה בכל ההתחייבויות הנכללות בהסכם על 

 נספחיו.

בוטלה הזכייה ו/או בוטלה ההתקשרות עם המציע הזוכה, מכל סיבה שהיא, בין טרם חתימת  .37

רשאית, בין היתר, לחלט את ערבות הקיום של המציע. החברה מכן, תהא  ההסכם עמם ובין לאחר

רשאית להתקשר עם המציע של ההצעה הכשרה הבאה בתור, החברה כמו כן, במקרה כאמור תהא 

ובמידה וההתקשרות עמו תבוטל או לא תצא אל הפועל )מכל סיבה שהיא(, להתקשר עם המציע 

חודשים ממועד משלוח ההודעה על הזכייה  12-מעלה מהבא אחריו וכן הלאה, ובלבד שלא חלפו ל

 בעניין זה.  החברה לזוכה. המציע מוותר מראש על כל טענה, דרישה או תביעה כנגד 

ימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות, או עד שיחתם  90ההצעה תישאר בתוקף למשך  .38

שלושה וקף ההצעות בעד תהא זכות להאריך את ת חברה, לפי המוקדם. לחברההחוזה על ידי ה

כאמור, ידאגו המציעים להאריך את החברה חודשים נוספים בהודעה בכתב למציעים. הודיעה 

. אם למרות האמור לעיל לחברהתוקף ערבות הקיום שלהם בהתאם ולהמציא ערבות קיום עדכנית 

ורט לעיל, כמפהחברה יחזור בו המציע מהצעתו, או לא יאריך את ערבות הקיום שלו על פי דרישת 

 רשאית לחלט את סכום ערבות הקיום שנמסרה במסגרת ההצעה, כפיצוי מוסכם.      החברה תהא 

וראות מסמך זה באות להוסיף על האמור ביתר מסמכי המכרז ולהבהיר אותם. במקרה של ה .39

סתירה או אי התאמה בין הוראות מסמך זה לבין יתר מסמכי המכרז, יגברו ויחולו הוראות מסמך 

 .זה

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז וההשתתפות בו, תחולנה על  .40

 המציע בלבד. 

 חלהדין ה

 הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל. .41

 כל עניין הנוגע להליך זה יידון אך ורק בבית המשפט המוסמך בבאר שבע. .42

 

 מטמנות אפעה בע"מ
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 03/22' הצהרת המציע להשתתפות במכרז מס – 2מסמך 

 לכבוד 

 מטמנות אפעה בע"מ

 "(חברהה)להלן: "

 אנו החתומים מטה:

  תפקיד אצל המציע מספר ת"ז שם ושם משפחה 

      

      

מצהירים ומתחייבים בזאת, כי אנו משמשים כבעלים ו/או כמנהלים ומורשי חתימה של המציע, 

 ות ידינו להלן.שפרטיו להלן, וכי אנו מוסמכים לחתום בשם המציע ולחייבו בחתימ

 פרטי המציע

    סוג תאגיד:   שם המציע:

    תאריך רישום:   ח.פ.:

    מס' טלפון:   כתובת: 

    טלפון נייד:   

    מס' פקס':   

    דוא"ל:          

 "(המציע)להלן: "         

 בעלי מניות במציע ואחזקותיהם

 מספר המניות שמחזיק מן המניות שהונפקו בעל מניות

  

  

  

  

 

 דירקטורים במציע

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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 מנהלי המציע

 תפקיד  שם

  

  

  

  

 

ללקיחת דוגמאות וכתב הכמויות,  לאחר שעיינו בכל מסמכי המכרז לרבות החוזה ונספחיו, המפרט הטכני

 אנו מגישים בזו את הצעתנו כדלהלן:

, בדיקות מעבדה למתן שירותי דיגום הסכם מסגרתבהחברה אנו הח"מ מציעים בזה להתקשר עם  .1

 5מסמך "(, כמפורט בנוסח החוזה אשר צורף כהשירותים)להלן: " ומדידות ריכוזי גז באתרי החברה

למסמכי  3מסמך (, במפרט טכני ללקיחת דוגמאות וכתב הכמויות )"החוזהלמסמכי המכרז )להלן: "

 ובתנאים המפורטים להלן.  ביתר מסמכי המכרז  ,(המכרז

לדברי ההסבר הכלליים  10אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל תנאי הסף של המכרז, כמפורט בסעיף  .2

 למסמכי המכרז(. 1מסמך )

בהתאם בהתאם למחירים שהוצעו בהצעתנו, ומורה ידוע לנו, כי היה ונזכה במכרז, תשולם לנו ת .3

תהא החברה לסוג וכמות הבדיקות שתבוצע על ידינו בפועל. כן ידוע לנו ואנו מסכימים לכך, ש

רשאית לשנות את כמות הבדיקות ו/או סוג הבדיקות ו/או מיקומי הדיגום מעת לעת, ולא תהיה לנו 

, פרט לקבלת תמורה בגין שירותים שניתנו על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלשהם בנוגע לכך

 להצעתנו. 3מסמך ידינו בפועל, כמפורט ב

, חברהאנו מצרפים בזה את מסמכי המכרז, לרבות החוזה, בשלמותם, כפי שהומצאו לנו על ידי ה .4

לתנאים  26מצרף את המסמכים המפורטים בסעיף  יכאשר כל העמודים חתומים על ידי. כמו כן, אנ

המכרז(, לרבות ערבות בנקאית לקיום ההצעה, בנוסח המצ"ב  למסמכי 1מסמך רז )הכלליים למכ

 (."ערבות הקיום" למסמכי המכרז )להלן: 4מסמך כ

אנו מצהירים בזאת, כי קראנו בעיון את כל מסמכי המכרז כהגדרתם בדברי ההסבר הכלליים  .5

( על כל תנאיו ופרטיו, זלמסמכי המכר 5מסמך וההנחיות להגשת הצעות, לרבות החוזה על נספחיו )

למתן  םמצהירים ומתחייבים כי הבנו את כל מסמכי המכרז, לרבות תנאי הסף להגשת הצעה ותנאי

השירות, שאלנו את כל השאלות שנדרשו לנו, בחנו את הגורמים העשויים להשפיע על מתן השירות 

את הצעתנו. בעצם וההוצאות שתהיינה כרוכות בכך עבורנו ובהתאם לכל אלה ועל פיהם ביססנו 

הגשת הצעתנו למכרז אנו מצהירים ומתחייבים, כי תנאי המכרז מקובלים עלינו וכי לא תהיה לנו כל 

 טענה, דרישה או תביעה בעניין תנאי המכרז, לרבות בהירותם ו/או סבירותם.
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המוצע  המחיר( את 3מסמך המצ"ב כ )הצעתנו הכספית הירים כי מילאנו בכתב הכמויותאנו מצ .6

המחירים המפורטים, לאחר שבדקנו מראש את כל סעיפי הכמויות ואת כל  כלנו עבור מטעמ

המסמכים הקשורים במכרז. אנו מוותרים ויתור סופי ומוחלט על כל טענה בדבר אי הבנה, אי 

 ידיעה, פגם או מום באיזה מתנאי או מסמכי המכרז, לרבות סבירותם.

לביצוע השירותים נשוא המכרז; בבעלותנו וברשותנו אנו מצהירים בזאת, כי אנו בעלי הידע הדרוש  .7

כי  –הציוד וכוח האדם הנדרשים על מנת לבצע את השירותים נשוא המכרז; במקרה של תאגיד 

שפירטנו בכתב הצעתנו התקבלה בהתאם לכל דיון ולמסמכי היסוד של התאגיד; כי המחירים 

ות, מכל סוג שהוא, הכרוכות בביצוע כוללים את כל ההוצאות בין המיוחדות ובין הכלליהכמויות 

רשות שכר עבודה בגין עובדינו, כולל עלויות מעביד, הפבמכרז, לרבות, העבודות המפורטות 

 סוציאליות ורווח קבלני.

 ISO 17025הסמכה מאת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לפי תקן  כי אנו בעליאנו מצהירים,  .8

הפרמטרים המפורטים במפרט הטכני ללקיחת "( ביחס לכל הבדיקות ולכל הסמכה)להלן: "

 תעודת הסמכה שלנו ושל קבלן המשנה )אם רלוונטי( מצ"ב להצעתנו זו.  הדוגמאות.

במידה וברצוננו לבצע חלק מהבדיקות ו/או הפרמטרים הנכללים במפרט הטכני ללקיחת דוגמאות 

הכרה והסמכה  וכתב הכמויות באמצעות קבלן משנה, אנו מצהירים כי לקבלן המשנה קיימת

)כהגדרתן לעיל( לביצוע כל הבדיקות שיבוצעו באמצעותו. תעודות הסמכה והכרה של קבלן המשנה 

 מצ"ב להצעתנו זו. 

ומצרפים להצעתנו תעודות הסמכה כדין אנו מצהירים, כי הדוגמים מטעם המעבדה הוסמכו לכך  .9

מעבדה על פי כל התקנים אמצעים לשנע את הבדיקות ל יבעל אנו. אנו מצהירים, כי רלוונטיות

 והכללים הקיימים בתחום, לרבות בקירור במידת הצורך.

השנים שקדמו להגשת ההצעה שירותי דיגום ובדיקות  3במהלך  נתנו לפחותאנו מצהירים, כי  .10

, כאשר (1 למסמך 10.5)כהגדרתם בסעיף  גופים ציבוריים לפחות 2-מעבדה של שפכים ומים, ל

 להלן: 1טבלה מס' . להלן פירוט האמור לעיל בעירוניקומית או תאגיד לפחות אחד מהם הנו רשות מ

חודש ושנת  סוגי השירותים שניתנו שם המזמין

תחילת מתן 

 השירות

חודש ושנת 

סיום מתן 

 השירות

שם איש קשר 

טלפון והקשר 

 קשר ליצירת

     

     



13 

  

 

 

     

     

שת ההצעה שירותי דיגום ובדיקות השנים שקדמו להג 3אנו מצהירים, כי נתנו לפחות במהלך  .11

(, כאשר 1 למסמך 10.5גופים ציבוריים לפחות )כהגדרתם בסעיף  2-, לריכוזי גז באווירמעבדה של 

 להלן: 2טבלה מס' . להלן פירוט האמור לעיל בעירונילפחות אחד מהם הנו רשות מקומית או תאגיד 

חודש ושנת  סוגי השירותים שניתנו שם המזמין

תחילת מתן 

 שירותה

חודש ושנת 

סיום מתן 

 השירות

שם איש קשר 

טלפון והקשר 

 קשר ליצירת

     

     

     

     

יום מיום שתימסר לנו על כך הודעה, יהיה  14ידוע לנו, כי במידה והצעתנו תזכה במכרז, הרי שתוך  .12

נקאית , להבטחת ביצוען של כל התחייבויותינו על פי חוזה זה, ערבות בחברהעלינו להמציא ל

 המצ"ב לחוזה"( וזאת בנוסח ערבות הביצועאוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן )להלן: "

(, כשהוא לחוזהנספח א' . בנוסף, נמציא את טופס האישור על קיום ביטוחים )המצ"ב כנספח ב'כ

 חתום על ידי חברת הביטוח שלנו, ללא שינויים וללא הסתייגויות.

זכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות, לרבות ההצעה שמורה ה חברהידוע לנו, כי ל .13

הנמוכה ביותר; לנהל משא ומתן עם מי מהמציעים; ולפצל את העבודות על פי שיקול דעתה,  ואנו 

 ו/או מי מטעמה בגין כך.החברה מצהירים, כי לא תהיה לנו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד 

חייב אותנו מהמועד בו הוכנסה לתיבת המכרזים ועד חתימתו של הצעתנו זו תעמוד בתוקפה ות .14

מהמועד האחרון להגשת הצעות  יום 90או עד חלוף החברה חוזה עימנו או עם מציע אחר על ידי 
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חודשים  3רשאית להאריך את תוקף ההצעות בעד החברה במכרז, לפי המוקדם שבין המועדים. 

חזור בנו מהצעתנו זו או לא נפקיד את ערבות הביצוע, אם למרות האמור, ננוספים, כמפורט לעיל. 

רשאית לחלט את סכום ערבות הקיום המצורפת בזה, כפיצוי החברה לעיל, תהא  14כאמור בסעיף 

מוסכם על נזקים שיגרמו לה בשל כך, וכן למסור את הזכייה למציע הבא בתור או לקבל כל החלטה 

 חלט.אחרת בעניין על פי שיקול דעתה הבלעדי והמו

 לראיה באנו על החתום:ו

     

 ___________________ שם המציע  _____________ תאריך

 ___________________ כתובת   

 ___________________ ת.ז / מס' תאגיד    

 ___________________ מס' טלפון    

 ___________________ מס' פקס    

 ___________________ חתימת המציע     

                                                                  

 אם המציע הוא יחיד

 אני הח"מ, ____________ עו"ד/רו"ח, מאשר כי _______________ חתם/מה בפני על ההצעה דלעיל. 

________________ ________________ ________________ 

 חתימה שם תאריך

 

 א תאגידאם המציע הו

אני הח"מ _________________, עו"ד )מ.ר __________(, מרחוב ______________, 

_____________, מאשר/ת בזה כי ביום __________, נחתם בפני טופס ההצעה דלעיל המוגש בשם 

___________________, מס' תאגיד: ______________ )להלן: "המציע"(, על ידי מר/גב' 

_, נושא ת.ז מס' _________________ ומר/גב' ____________________, נושא ______________

ת.ז מס' ____________________, המורשים והמוסמכים על פי מסמכי היסוד של המציע ועל פי כל דין 

 לחייב בחתימתם את המציע לכל דבר ועניין.

 

_________________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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 2ך נספח א' למסמ

 טופס פתיחת ספק

 

 ___________________________________________________________ שם הספק:

 ____________________ תיק ניכויים ___________________ מספר עוסק 

 

 כתובת למשלוח דואר ופרטי התקשרות

 

 _____ רחוב _______________ מספר בית _________ מספר דירה ________ עיר ______

 מיקוד __________  או לחילופין ת.ד. ________________ עיר ____________________

 ________________  פקס _________________   ________________  פלאפון טלפון

 ________________________________________________________  מייל-כתובת אי

 

 אישורים

 )חובה(אישור מצורף  ________________________  פריםתוקף אישור ניהול ס

 )חובה(אישור מצורף  ________________________   תוקף אישור ניכוי מס

 )חובה(אישור מצורף   כן/לא  עוסק פטור

 

 פרטי חשבון בנק

 ___________________________________ מספר הבנק  ___________ שם הבנק

 ________________________ מספר הסניף ______________________ שם הסניף

 ____________________________ מספר חשבון __________________  שם החשבון

 : צילום שיק/אישור בנק)חובה(אסמכתא מצורפת 

 

 חובה למלא את כל הפרטים הנדרשים

 

 

 חתימת המציע: ___________________________
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  וכתב כמויותמפרט טכני  – 3מסמך 

 טכני לבדיקת הרכב תשטיפיםמפרט 

 
 מפרט הביצוע .1

 כללי 1.1

 את הפעולות הבאות:העבודה כוללת 

 שעה( של תשטיפים בשש נקודות דיגום באתר, כדלקמן: 1מרוכב )נטילת מדגם  .א

 בצינור הכניסה אל בריכת תשטיפים )מיקום מדויק ייקבע ע"י מפעיל האתר(, -

 תר, בקצה המרוחק מצינור הכניסה.בריכות תשטיפים בתחום הא 6בתוך  -

בהמשך(  1)כל המרכיבים המפורטים בטבלה מס'  ביצוע של אנליזות מעבדה .ב

 והעברת דו"ח מסכם.

 -העבודות המפורטות בסעיפים א'+ב' לעיל יבוצעו מספר פעמים בשנה )מתוכנן  .ג

 אחת לשלושה חודשים, אך יתכנו שינויים(.

כאלה המאושרים ע"י המשרד להגנת הסביבה. שיטות העבודה ופרוטוקול המדידות יהיו 

הציוד כולו יהיה מסוג המותאם לביצוע העבודה, ויוצגו אישורים כי הציוד עבר הליכי 

 בדיקה וכיול תקופתיים כנדרש.

 ועל תיאום כל הפעילות מול מנהל האתר.יש להקפיד על נוהלי בטיחות 

 בטיחות ואבטחה 1.2

תאן בתחומי האתר ובסביבתו, יש לנקוט נוכח החשש מהמצאות ריכוזים פציצים של מ

בכל אמצעי הזהירות הנדרשים על מנת למנוע גרימת פיצוצים )זהירות מיצירת ניצוץ, 

 הימנעות מעישון בקירבת הקדוחים וכד'(.

 הנ"ל תקף בכל תחומי האתר, בסביבתו הקרובה, ובתוך מבנים וכלי רכב סגורים.

רחש מפולות ושקיעות. בכל פעילות יש גוף הפסולת אינו יציב, ועלולות להתאפשר ו

 לאבטח ציוד, רכבים ואנשים כנגד סכנת פגיעה כתוצאה מארועים כנ"ל.

באחריות הקבלנים לדאוג לשמירה ואבטחה של כל הציוד שברשותם, כנגד גניבות, נזקים 

 וכד'.
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 רשימת פרמטרים לדיגום - 1טבלה מס' 

 המרכיב סימול

  

(pH) הגבה 

(TDC) לל פחמימנים מומסיםכ 

(TSS) כלל מוצקים מרחפים 

(TDC) כלל מוצקים מומסים 

(EC) מוליכות חשמלית 

(COD) צח"כ 

(BOD) צח"ב 

(DOC) חומר אורגני מומס 

(VOC) כלל אורגניים נדיפים 

 אלקליניות 

 דטרגנטים 

(4NH) אמוניה 

 חנקן כללי 

(3NO) ניטראט 

(2NO) ניטריט 

(2SO) סולפט 

(2S) סולפידים 

 פנולים 

 3aCOC -קשיות כללית כ 

(CN) ציאנידים 

(Zn) אבץ 

(Al) אלומיניום 

(As) ארסן 

(K) אשלגן 

(B) בורון 

(Fe) ברזל 

(Br) ברום 

(Ba) בריום 

(Be) בריליום 

(S) גופרית 

(V) ונדיום 

(P) זרחן 

(Tl) טליום 

(Cl) כלוריד 

(Ag) כסף 

(Hg) כספית 

(Cr) רוםכ 

(Li) ליתיום 

Mg מגנזיום 

Mo מוליבדן 
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Mn מנגן 

Cu נחושת 

Ni ניקל 

Na נתרן 

Pb עופרת 

Cd קדמיום 

Co קובלט 

Ca קלציום 

 
 הצעת המחיר .2

שלהלן, ויחתום למטה על מסמך זה. מציע שלא  בהצעת המחיר את כל הפרטים המציע ימלא

( עבור כלל בש"ח, ללא מע"מרים )עלולה להיפסל. על המציע למלא מחי הצעתו -יעשה כן 

 :0 -במחיר המוצע עבור בדיקה זו כהחברה הבדיקות, בדיקה שלא נכתב עבורה מחיר, תראה 

נשוא  , הציוד וכל הנדרש על מנת לבצע את העבודההעבודותהקבלן אחראי לאספקת כל החומרים, 

 מפרט זה באופן מושלם, והכל על אחריותו ועל חשבונו. 

ומכסה את כל ההוצאות שיהיו לקבלן בגין ביצוע  התמורהם כולל את מלוא מובהר כי התשלו

של מפרט זה, ובכלל זה התארגנות, אספקת הציוד וכח האדם,  1כמפורט בסעיף  –העבודה כולה 

ביצוע כל עבודות השדה על פי המפרט והכנת הדו"חות וכל העבודות והחומרים הנדרשים, שמירה 

 הוא הנדרשת לצורך ביצוע מושלם של העבודה.ואבטחה וכל תשומה מכל סוג ש

מובהר כי התשלום יחושב לפי ביצוע בפועל, בהתאם למחירים הנקובים בכתב הכמויות )הצעת 

 הקבלן( ולכמויות כפי שיבוצעו על ידו בפועל. 

מדן, ולקבלן לא תהיה כל תביעה לשינוי של מחירי היחידה או לכל פיצוי וכל הכמויות נתונות בא

 שינוי בכמויות שיבוצעו בפועל. אחר עקב

  נדרש תשלום בסכום של  –בכל בריכה עבור ביצוע בדיקת הרכב התשטיפים

 )במילים: __________________ ש"ח( בתוספת מע"מ.  ₪____________ 

מתוך  בבריכה אחת)הרכב תשטיפים  ה אחת שלביצוע בדיקעבור המוצע הינו לתשומת לב: הסכום 

  .קות יתקיימו אחת לשלושה חודשיםידבהצפוי כי  ,הבריכות הקיימות( 6
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 גז-לבדיקת הרכב ביוטכני מפרט 

 
 הביצוע מפרט .1

 כללי 1.1

 העבודה כוללת את הפעולות הבאות:

ביצוע של מדידת ריכוזי גזים שונים )כמפורט בהמשך( בקידוחי ניטור בשטח האתר  .א

 קידוחים(. 7 -)סה"כ כ

ח אתר הפסולת, בנקודות דיגום בפני ביצוע של מדידות ריכוזי ביוגז על פני שט .ב

ום כאלה לכל שטח של נקודות דיג 5-4מ' ) 50x50קרקע הכיסוי, ברשת נקודות של 

ד'(. הנ"ל לביצוע בכל השטחים שבהם מוטמנת פסולת, למעט תחום שטח תא  10

 ההטמנה הפעיל שבו הוטמנה פסולת במהלך החודש האחרון.

מיקום הבדיקות, דיווח תוצאות ומפות של  הכנת דו"ח מסכם, הכולל פירוט נ.צ. של .ג

 קוים שווי ריכוז לכל אחד מן המרכיבים שנמדדו.

 -העבודות המפורטות בסעיפים א'+ב'+ג' לעיל יבוצעו מספר פעמים בשנה )מתוכנן  .ד

 אחת לשישה חודשים, אך יתכנו שינויים(.

הסביבה.  שיטות העבודה ופרוטוקול המדידות יהיו כאלה המאושרים ע"י המשרד להגנת

הציוד כולו יהיה מסוג המותאם לביצוע העבודה, ויוצגו אישורים כי הציוד עבר הליכי 

 בדיקה וכיול תקופתיים כנדרש.

 יש להקפיד על נוהלי בטיחות ועל תיאום כל הפעילות מול מנהל האתר.

 מדידת גזים בקידוחים ו"פרובים" 1.2

נקודות  7 -סה"כ יהיו כמדידות ביוגז יבוצעו בקידוחים רדודים ו/או עמוקים. ב 1.2.1

 מדידה )קידוחים(. הקידוחים נמצאים מחוץ לגוף הפסולת.

 .VOC2S, N2, CO, H2, O2, CO4CH ,בכל נקודת מדידה ימדדו ריכוזי הגזים הבאים: 1.2.2

 של הגז וטמפ' האויר בסביבה. טמפ'בנוסף, יש למדוד, בכל נקודת מדידה, גם:  1.2.3

 מדידת גזים על פני השטח 1.3

וטמפרטורה בפני השטח של האתר ובעומק רדוד בתוך שכבת יבוצעו בדיקות גז  1.3.1

מ' מעבר  10מ', כולל ועד למרחק של  50x50הכיסוי, בנקודות דיגום ברשת של 

 10נקודות דיגום מסוג זה לכל שטח של  5-4 -לגבול גוף הפסולת. סה"כ צפויות כ

דונם. נקודות הבדיקה יסומנו ע"ג מפת האתר ויזוהו על פי קואורדינטות 

וקוים ניצבים שיסומנו  ...A,B,Cמקומיות ברשת ספציפית )קוים שיסומנו 

פי מספר רץ. לכל קואורדינטה ברשת המקומית ידווח בדו"ח -, או על)…1,2,3

 הסופי גם המיקום ברשת ישראל החדשה.

 .VOC2S, N2, CO, H2, O2, CO4CH ,בכל נקודת מדידה ימדדו ריכוזי הגזים הבאים: 1.3.2

של הגז וטמפ' האויר בסביבה, וכן  טמפ'בכל נקודת מדידה, גם: בנוסף, יש למדוד,  1.3.3

 ס"מ אל תוך שכבת הכיסוי / גוף הפסולת. 60 -ו 30טמפרטורה בעומקים של 
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המדידה תתבצע באופן ובשיטה שתאפשר מדידה מייצגת של ריכוז הגזים בפני  1.3.4

 ס"מ מפני השטח.  20 -השטח ממש ו/או בעומק של כ

 בטיחות ואבטחה .2

ש מהמצאות ריכוזים פציצים של מתאן בתחומי האתר ובסביבתו, יש לנקוט בכל אמצעי נוכח החש

הזהירות הנדרשים על מנת למנוע גרימת פיצוצים )זהירות מיצירת ניצוץ, הימנעות מעישון 

 בקירבת הקדוחים וכד'(.

 הנ"ל תקף בכל תחומי האתר, בסביבתו הקרובה, ובתוך מבנים וכלי רכב סגורים.

הפסולת אינו יציב, ועלולות להתרחש מפולות ושקיעות. בכל פעילות יש לאבטח ציוד, אפשר וגוף 

 .רכבים ואנשים כנגד סכנת פגיעה כתוצאה מארועים כנ"ל

 וכד'. לדאוג לשמירה ואבטחה של כל הציוד שברשותם, כנגד גניבות, נזקים ןבאחריות הקבל

 הצעת המחיר .3

ן, ויחתום למטה על מסמך זה. מציע שלא שלהל הצעת המחירב את כל הפרטים המציע ימלא

( עבור כלל בש"ח, ללא מע"מעלולה להיפסל. על המציע למלא מחירים ) הצעתו -יעשה כן 

 :0 -במחיר המוצע עבור בדיקה זו כהחברה הבדיקות, בדיקה שלא נכתב עבורה מחיר, תראה 

נשוא  בצע את העבודה, הציוד וכל הנדרש על מנת להעבודותהקבלן אחראי לאספקת כל החומרים, 

 מפרט זה באופן מושלם, והכל על אחריותו ועל חשבונו. 

ומכסה את כל ההוצאות שיהיו לקבלן בגין ביצוע  התמורהמובהר כי התשלום כולל את מלוא 

של מפרט זה, ובכלל זה התארגנות, אספקת הציוד וכח האדם,  1כמפורט בסעיף  –העבודה כולה 

המפרט והכנת הדו"חות וכל העבודות והחומרים הנדרשים, שמירה  ביצוע כל עבודות השדה על פי

 ואבטחה וכל תשומה מכל סוג שהוא הנדרשת לצורך ביצוע מושלם של העבודה.

מובהר כי התשלום יחושב לפי ביצוע בפועל, בהתאם למחירים הנקובים בכתב הכמויות )הצעת 

 הקבלן( ולכמויות כפי שיבוצעו על ידו בפועל. 

מדן, ולקבלן לא תהיה כל תביעה לשינוי של מחירי היחידה או לכל פיצוי ונתונות בא כל הכמויות

 אחר עקב שינוי בכמויות שיבוצעו בפועל.

  נדרש  –ת גזים בקידורים ו"פרובים" של מדידדיגום בקידוח קרקעי אחד ביצוע עבור

___________ ש"ח( ___)במילים: ____ ₪_____ ____תשלום בסכום של ___

 מע"מ.  בתוספת

ושני סבבי מדידה  קידוחיםעבור קידוח אחד, צפוי כי יהיו שבעה המוצע הינו לתשומת לב: הסכום 

 .בשנה

  תשלום בסכום של נדרש  –על פני השטח  ת גזיםביצוע מלא של סבב מדידעבור

 )במילים: __________________ ש"ח( בתוספת מע"מ. ₪____________ 

. צפוי כי 1וע מלא של סבב הבדיקות והכנת הדו"חות ע"פ סעיף לתשומת לב: הסכום קומפלט לביצ

 יהיו שני סבבים בשנה.
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 נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה – 4מסמך 

 
 לכבוד

 מטמנות אפעה בע"מ

 ערבהד.נ. מישור רותם, 

 

 ,.ג.נ.א

 

 ערבות מס' ________________ הנדון:

: שלושה עשר אלף ושבע מאות )ובמילים ₪ 13,750 הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך

בלבד המגיע או העשוי להגיע לכם מאת _____________________________ )שייקרא  (וחמישים ש"ח

בדיקות , להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי דיגום 3/22 מכרז מס'"(, בקשר עם מכרז החייבלהלן: "

 .ומדידות עבור אפעה מעבדה

ואנו נשלם לכם מפעם לפעם,  ערבות זה הנה בלתי מותנית, אוטונומית ובלתי חוזרת התחייבותנו לפי כתב

מיד לאחר קבלת דרישתכם בכתב, כל סכום שיצוין בדרישתכם, בלי שיהיה עליכם להסביר, לנמק, או 

לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל 

 בותנו זו, לא יעלה על הסכום הנקוב לעיל.שנשלם על פי ער

 ועד בכלל, וכל דרישה על פיה, צריכה להגיע בכתב לידי 31.10.2022ערבות זו תישאר בתוקפה עד לתאריך 

הסניף החתום מטה שמענו הוא: _______________________, עד התאריך האמור ועד בכלל, בשעות 

 יע לאחר המועד האמור, לא תיענה.בהן הסניף הח"מ פתוח לקבלת קהל. דרישה שתג

 ערבות זו איננה ניתנת להעברה.

 

 

 

 

 

 בכבוד רב, 

 

 בנק __________ 

 סניף _________ 
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 5מסמך 

 חוזה

 2022ביום ____ לחודש _________  במישור רותםשנערך ונחתם 

 

 

 טמנות אפעה בע"ממ בין:

 מישור רותם, ד.נ. ערבה  

 "(חברהה)להלן: "  

 ;מצד אחד

 

 

 _______________ )ח.פ./ ע.מ_________(  לבין:

 כתובת______________  

 (""נותן השירות או" המעבדה" )להלן:

 ;מצד שני

 

שירותי דיגום, למתן  להתקשרות בהסכם מסגרת 03/22פרסמה מכרז מס' החברה ו הואיל

 "(;השירותים)להלן: "בדיקות מעבדה ומדידות ריכוזי גז 

 

פה במכרז וזכתה בו, והיא מוכנה ליתן את השירותים לשביעות רצונה של והמעבדה השתת והואיל

 ;, במתכונת המתוארת להלןחברהה

   

מעוניינת להתקשר עם המעבדה אשר תבצע את השירותים בתנאים המפורטים החברה ו והואיל    

 בחוזה זה להלן;

 

אדם, וביכולתה ליתן את והמעבדה מצהירה, כי היא בעלת הכישורים, האמצעים וכוח ה והואיל    

 השירותים כנדרש, הכל בכפוף להוראות חוזה זה;

 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:           

 מבוא

המבוא לחוזה זה והנספחים המצורפים לו, וכן מסמכי המכרז לרבות הצעתה של המעבדה, המפרט  .1

מחוזה זה )וכולם להלן:  הטכני ללקיחת דוגמאות וכתב הכמויות, מהווים חלק בלתי נפרד

 "(.החוזה"

 כותרות הסעיפים בהסכם זה ניתנו למען הנוחות בלבד ואין ליתן להן כל משקל בפרשנות ההסכם.  .2

 מסמכי המכרז המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה: .3
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 ;דברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעות - 1מסמך 

 , על נספחיה:הצהרת המציע -2מסמך 

 .טופס פתיחת ספק – נספח א'  

 (;)ההצעה הכספית מפרט טכני ללקיחת דוגמאות וכתב כמויות          - 3מסמך 

 ;נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה )ערבות קיום( - 4מסמך 

 , על נספחיו:החברהחוזה התקשרות בין הזוכה לבין  -מסמך זה  - 5מסמך 

 ;אישור על קיום ביטוחים –נספח א' 

 ;נוסח ערבות ביצוע – נספח ב'

 ;(SLAהסכם רמת שירות )  – נספח ג'

כפי שצורף להצעת ) מפרט טכני ללקיחת דוגמאות וכתב כמויות –נספח ד' 

 ;(המציע

 .טופס הצהרת סודיות –נספח ה' 

 ;תצהיר בדבר קיום דיני העבודה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים  - 6מסמך 

 .לנבחר או עובד מועצה והיעדר ניגוד עניינים תצהיר בדבר העדר זיקה  - 7מסמך 

 החברהנציג  .4

"(, והוא חברהנציג ה)להלן: " קובי ביטוןלביצוע הסכם זה הינו החברה איש הקשר מטעם  .4.1

הנחיות בדבר אופן מתן השירותים על פי הסכם זה, לגרוע  מעבדהמוסמך ליתן ל

וציא שינויים בעלות מהשירותים או להוסיף עליהם, הכול על פי שיקול דעתו, אך לה

 השירותים על פי הסכם זה.

  הצהרות והתחייבות המעבדה .5

המעבדה מצהירה, כי היא עוסק מורשה ומנהלת ספרים כחוק וכי היא מחזיקה בכל  .5.1

הרישיונות, האישורים וההיתרים הנדרשים על פי דין לשם ניהול העסק שהיא מנהלת 

צהירה המעבדה, כי היא מחזיקה ולשם ביצוע השירותים על פי חוזה זה. בין היתר מ

 בהסמכות ו/או האישורים הבאים:

 תעודת הסמכה על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. .5.2

תקנות בריאות כדין, על פי הנדרש באישור כי המעבדה מעסיקה דוגמים אשר הוסמכו  .5.3

 .2010-תש"ע ,העם )תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים(

יך את תוקפם של האישורים מעת לעת על פי הצורך ולדאוג, כי המעבדה מתחייבת להאר .5.4

אלו יהיו תקפים במשך כל תוקפו של חוזה זה. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל 

לכך  תאחראי המעבדההאישורים חייבים להיות על שם המעבדה בעצמה. עוד מובהר, כי 

ך מתן השירותים, לרבות את כל האישורים שנדרשים ו/או יידרשו בעתיד לצור השיהיו ל

 אישורים/ רישיונות/ היתרים שאינם מפורטים לעיל )ככל שיש או יהיו כאלה(. 
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ביצוע חלק מהבדיקות ו/או הפרמטרים באמצעות קבלן משנה ייעשה בכפוף לתנאים  .5.5

המצטברים הבאים: המעבדה הצהירה בהצעתה כי בכוונתה לבצע חלק מהשירותים 

בכתב להעסקת קבלן החברה את אישורה של  הקיבל המעבדהבאמצעות קבלן משנה או 

הסמכה מאת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לביצוע  לן המשנהמשנה כאמור; לקב

כל הבדיקות והפרמטרים המבוצעים על ידו; החלפת קבלן משנה טעונה הסכמה מראש 

 .החברהובכתב מאת 

לוונטיים, ובהתאם המעבדה מתחייבת לעבוד בהתאם להוראות כל דין, לרבות תקנים ר .5.6

 הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. שות מוסמכת, לרבותלהוראות והנחיות כל ר

ההסמכה מהרשות הלאומית להסמכת מעבדות בכל עת ת לשמור על המעבדה מתחייב .5.7

בוטלה, הושעתה, לא חודשה וכדומה,  רות, ולדווח בכל מקרה שבו במהלך תקופת ההתקש

הזכות לסיים עקב כך את  חברהאמור תהא למיד עם היוודע לה הדבר. במקרה כ

ההתקשרות עם המעבדה, ולמעבדה לא תהיינה כל דרישות ו/או טענות ו/או תביעות כנגד 

 עקב כך.החברה 

ובמיומנות מרבית  , מהימנותלבצע את השירות במקצועיות, בנאמנות תמתחייב המעבדה .5.8

 , ידיעותיה, ניסיונה, ולהשתמש בכל כישוריהללא כל ניגוד עניינים על פי כל דין,

, תוך מגע הדוק החברהבביצוע השירות, והכל לשביעות רצונה המלאה של  מיומנותהו

 , בכלל ההיבטים הקשורים למתן השירות. החברהושיתוף פעולה מלא עם 

שירותי  לרבות המעבדה מצהירה, כי היא בעלת כל הציוד הדרוש לשם מתן השירותים ) .5.9

תי בדיקות המעבדה( באופן מקצועי וטוב ככל הדרוש ושירו , הובלת הדגימותהדיגום

לצורך קבלת תוצאות מדויקות. מבלי לגרוע מכלליות האמור, למעבדה הרכבים והציוד 

המתאימים על מנת להוביל את הדגימות בצורה היגיינית ובטוחה למעבדה, לרבות בקירור 

 במידת הצורך.

מיומנים ומנוסים, בעלי  יםם ישראלעובדי חברהנותן השירות יעסיק לצורך מתן השירות ל .5.10

ידע, מומחיות, הכשרה, ניסיון ויכולת המתאימים לביצוע השירותים, הסמכה, 

תקם יאפשרו את מתן השירות בהתאם להוראות ההסכם ישכישוריהם, מספרם וו

 .   חברהולשביעות רצון ה

שר עם ביצוע נותן השירות מצהיר ומתחייב כי ידועות לו כל הוראות הדין הרלוונטיות בק .5.11

השירותים, וכן מתחייב לפעול על פי כל דין במתן השירותים, ובכלל זה )אך לא רק( 

להחזיק לאורך כל תקופת ההתקשרות וברציפות בכל הרישיונות, ההיתרים, האישורים 

 וכיוצא באלו הנדרשים על פי כל דין לצורך מתן השירותים נשוא הסכם זה. 

אין כל מניעה חוקית, מקצועית, כלכלית או אחרת  נותן השירות מצהיר ומתחייב, כי .5.12

 לקיום כל התחייבויותיו על פי הסכם זה. 
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מבלי לגרוע מכלליות ההצהרות דלעיל, נותן השירותים מצהיר כי ידוע לו כי דיגומים  .5.13

במסגרת ההתקשרות דנא, מתבצעות בין החברה ובדיקות מעבדה המבוצעות על ידו עבור 

  .תקנות בריאות העםעל פי החברה היתר, כחלק מקיום חובות 

החברה כי ממצאי הדיגום שיועברו על ידו לידי ספק השירותים מוסיף ומצהיר כי ידוע לו  .5.14

יוצגו על ידה בפני צדדים שלישיים, לרבות משרד הבריאות, משרד להגנת הסביבה, הרשות 

 יוב'.הממשלתית למים ולביוב וכ

תים מצהיר ומתחייב שלא להימצא במצב דלעיל, ספק השירו 5.15לנוכח האמור בסעיף  .5.15

מיד על כל חשש להיווצרות  חברהשל ניגוד עניינים מול מי ממושאי הדיגום ולהודיע ל

 ניגוד עניינים כאמור.

נספח את השירותים כמפורט במפרט הטכני המצ"ב כ חברהנותן השירות מתחייב ליתן ל .5.16

על פי  שירותיםמרכיבי ה ומתחייב לעמוד במועדים ובתנאים שנקבעו ביחס לכל אחד 'ד

 הסכם זה והמפרט הטכני.

יתן את השירות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות בעבודה, ולשם ינותן השירות  .5.17

השירות, ויימנע מביצוע כל מעשה כך ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים בקשר עם מתן 

חייב להדריך ולהנחות מחדל העלולים להוות סכנה לנפש או לרכוש. נותן השירות מת ו/או

בנושא הבטיחות, ולדאוג  חברהאת עובדיו ואת כל מי מטעמו שיעסקו במתן השירותים ל

 כי הנחיותיו והוראותיו יקוימו במלואן.  

בקשר עם השירות, כפי שאלו החברה נותן השירות יפעל בהתאם להוראות והנחיות נציג  .5.18

 יינתנו על ידו מעת לעת.

על כל בעיה )קיימת או צפויה( בנוגע למתן השירות החברה נותן השירות ידווח לנציג  .5.19

כל תשובה, הסבר, נתון או מסמך שיידרש על ידו ויפעל על פי החברה , יספק לנציג לחברה

 בעניין. החברה הנחיות 

בכל הנוגע למתן השירותים החברה נותן השירות מצהיר, כי למד היטב את צרכיה של  .5.20

 )כהגדרתם לעיל(. 

א יהא רשאי להסב את התחייבויותיו וזכויותיו על פי הסכם זה לאחר, או נותן השירות ל .5.21

 , מראש ובכתב. חברהליתן את השירות באמצעות אחר, אלא אם נתקבל לכך אישור ה

 הגדרת השירותים .6

המעבדה או מי מטעמה תבצע את השירותים המפורטים במפרט הטכני ללקיחת דוגמאות   .6.1

. החברהכנית עבודה שתימסר לה מעת לעת על ידי נציג על פי תוו( 'דנספח וכתב הכמויות )

יהיה רשאי להסמיך עובד מטעמו שישמש בנוסף לו בכל הפונקציות החברה נציג 
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המפורטות בחוזה זה, ובכלל זה יהיה מוסמך ליתן למעבדה הוראות בקשר עם ביצוע 

 השירותים.

או נוספות על אלה  יהיה רשאי להנחות את המעבדה לבצע גם פעולות שונותהחברה נציג  .6.2

 (,'דנספח הכמויות )שנקבעו לו מראש בחוזה זה ובמפרט הטכני ללקיחת דוגמאות וכתב 

 ולמעבדה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

רשאי, אך לא חייב, לפקח על ביצוע השירותים, ובכל מקרה החברה ידוע למעבדה, כי נציג   .6.3

חריות המלאה של המעבדה לבצע את השירותים באופן לא יהיה בכך כדי לגרוע מהא

מקצועי ומעולה, בהתאם לדרישות כל דין, הוראות חוזה זה ולשביעות רצונה המלא של 

 .החברה

תדירות הדיגום ומיקומיו יהיו כמפורט במפרט הטכני ללקיחת דוגמאות וכתב הכמויות  .6.4

ע דיגומים בתדירות שונה יהיה רשאי להנחות את המעבדה לבצהחברה אך נציג  ('דנספח )

 . ובמיקומים שונים ולמעבדה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה 

מבלי לגרוע מהתחייבויותיה של המעבדה ליתן את שירותי הדיגום ובדיקות המעבדה,  .6.5

רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לגרוע מהיקף החברה מוסכם בזאת, כי 

תנו על ידי המעבדה, על ידי הגדלה ו/או הפחתה של כמות השירותים בכל השירותים שיינ

דרך שתמצא לנכון, תוך התאמת התמורה לכך במידת הצורך, ולמעבדה לא תהיינה כל 

 בעניין זה.החברה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד 

 אופן ביצוע העבודה .7

תים יסופקו על ידי המעבדה, כל הציוד, החומרים וכוח האדם הדרושים לשם מתן השירו  .7.1

 על אחריותה ועל חשבונה.

המעבדה תבצע את השירותים באופן מקצועי ומעולה, תוך שימוש בציוד וחומרים   .7.2

 מקצועיים ומעולים התואמים את המטרה לה הם משמשים.

לא תהיה שביעת רצון מאיזה מהעובדים שנבחרו לביצוע שירותי הדיגום, החברה אם  .7.3

רשאית להורות למעבדה החברה , תהיה החברההמוחלט של  בהתאם לשיקול דעתה

כאמור, תבצע המעבדה את ההחלפה בתוך החברה להחליף את העובד בעובד אחר. הורתה 

יום, ותמנע מהעובד המוחלף כל גישה למידע שהתקבל  14זמן סביר ולא יותר מאשר 

עמידת  לא תהווה עילה לאיהחברה בקשר עם אספקת השירותים. הוראה כאמור של 

לא תהא חייבת לפצות או לשפות את המעבדה בגין החברה המעבדה בתנאי ההסכם, ו

הפסדים או הוצאות שייגרמו לה עקב כך. אין באמור להקים יחסי עובד ומעביד בין 

 לבין מי מעובדי המעבדה המבצעים השירות על פי הסכם זה. החברה 

אחר הוראות כל דין בקשר למתן המעבדה מתחייבת, כי היא ועובדיה ומי מטעמה ימלאו  .7.4

השירותים על פי חוזה זה, לרבות, אך לא רק, היגיינה, תברואה, בטיחות בעבודה ושמירה 
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על איכות הסביבה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המעבדה תנקוט בכל האמצעים על 

ריאותם, מנת למנוע סיכון או מטרד לציבור, לרכושו או לביטחונו ועל מנת למנוע סיכון לב

 . החברהלרכושם או לביטחונם של עובדיה, או לרכושה של 

לשאת בהוצאות כלשהן עקב ליקויים במילוי המעבדה אחר החברה במידה שיהיה על  .7.5

הוראות כל דין לרבות, אך לא רק, אי הגעה לביצוע דיגום, אי מסירת תוצאות הבדיקות 

בטיחות בעבודה וכו', תחויב  בזמן, תקלה במהלך הבדיקה או השינוע, ניקיון, תברואה,

המעבדה בגין הוצאות אלו. חשבון בעבור הוצאות אלו יוגש למעבדה מיד לאחר גרימת 

 . החברההנזק והמעבדה מתחייבת לשאת בתשלום של כל הסכום האמור שנקבע על ידי 

רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה, לרבות הפסקת השירותים החברה  .7.6

המעבדה, בכל מקרה בו על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ניתנים המבוצעים על ידי 

השירותים שלא בהתאם לכללי התברואה, הבטיחות בעבודה ואיכות הסביבה כמתחייב 

 מחוזה זה או על פי כל דין, ועל מנת להביא לסילוק ההפרעה, המפגע או המטרד. 

 , רשאית. עם זאתבדהמעבדה מתחייבת לבצע את השירות בעצמה ובאמצעות עובדיה בל .7.7

להסב לאחר או לאחרים, לרבות קבלני משנה מטעמה של המעבדה, את זכויותיה  המעבדה

מראש החברה קיבלה על כך את הסכמת ובלבד שאו חובותיה לפי חוזה זה, כולן או חלקן, 

ובכתב, ובלבד שקבלן המשנה הנו מעבדה מוכרת על ידי משרד הבריאות ומוסמכת על ידי 

את הסכמתה כאמור החברה ית להסמכת מעבדות לביצוע השירותים. נתנה הרשות הלאומ

לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את המעבדה מאחריותה ומהתחייבויותיה לפי החוזה 

ו/או על פי כל דין והמעבדה תישא באחריות מלאה לביצועם התקין של השירותים על פי 

 חוזה זה. 

נית או קבועה, לביצוע השירותים על ידה, התעוררה לדעת המעבדה מניעה כלשהי, זמ .7.8

את פרק הזמן המרבי החברה , על מנת ליתן לנציג בכתב לאלתרהחברה תודיע על כך לנציג 

אם  לחברהלהתארגנות. אין במתן הודעה כאמור כדי לגרוע מכל סעד אחר שיהיה נתון 

 אכן תתעורר מניעה כאמור.

שאי לדרוש מהמעבדה שתמציא לה רהחברה נדרשת המעבדה לבצע מטלה, יהיה נציג   .7.9

בו בוצעה המטלה על כך שלמיטב הבנתו של הנציג אישור בכתב מנציג הישוב או האתר 

בוצעה המטלה. למען הסר ספק, לא יהיה באישור כזה כדי להוות תעודה או הוכחה לכך 

שהמטלה בוצעה או לכך שבוצעה באופן משביע רצון והיא תהווה אך ורק ראיה לכאורית 

 לכך שהמטלה בוצעה.החברה וראשונית בידי נציג 

וקביעותיו של נציג החברה נתון לפיקוחו ולהנחיותיו של נציג  ביצוע השירותים יהיה  .7.10

בעניין עצם ביצועם של השירותים ובעניין רמת הביצוע ומועד הביצוע תהיינה החברה 

כדי לגרוע מאחריותה של המעבדה החברה סופיות. אין בסמכויותיו האמורות של נציג 

 כל דין והוראות חוזה זה. לביצוע השירותים באופן מקצועי ומעולה, בהתאם להוראות
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בלתי  ו/או תהא רשאית להטיל קנסות על נותן השירות בגין מתן שירות רשלניהחברה  .7.11

 'גנספח שלא לשביעות רצונה, הכל כמפורט בהסכם רמת השירות המצ"ב כאו /מקצועי ו

 .לחוזה זה

 תחרות-ניגוד עניינים ואי .8

, מתחייב בזאת ספק השירותים, מבלי לגרוע מהצהרות והתחייבויות ספק השירותים דלעיל

 כדלקמן:

 .לחברהלא להימצא במצב של ניגוד עניינים עם חובותיה והתחייבויותיה  .8.1

, מיד וללא דיחוי, על כל עניין או נושא או התפתחות אשר לגביהם יש לה לחברהדווח ל  .8.2

 ו/או אשר לחברהעניין ואשר עלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם חובותיה והתחייבויותיה 

 יש עניין בהם.  לחברהקשורים במישרין או בעקיפין לשירותים, ו

לעיל תעמוד בתוקפה גם לאחר  8.1לפי סעיף  המעבדהמובהר ומוסכם כי התחייבותה של  .8.3

תום תקופת חוזה זה ו/או לאחר ביטולו על ידי מי מן הצדדים, תהא עילת הביטול אשר 

 תהא.

 התמורה .9

מעבדה על פי הסכם זה ובהתאם למפרט הטכני של ה התחייבויותיהבתמורה למילוי כל  .9.1

שבוצעו לתשלום, בהתאם לסוג וכמות הבדיקות תהא המעבדה זכאית   ללקיחת דוגמאות

 : שהוצעו על ידה במסגרת הצעתה למכרזשלהלן בהתאם למחירים , בפועל על ידה

  ישולם בכל בריכה  בדיקת הרכב התשטיפיםעבור ביצוע_____ _____₪ . 

  ת גזים בקידורים מדידבקידוח קרקעי אחד של  מיםדיגוכל אחד מה שלעבור ביצוע

 . ₪_____ _____ישולם ו"פרובים" 

  של כל אחד מהסבבים המלאים של מדידת הגזים על פני השטח ישולם עבור ביצוע

_____ _____₪ . 

 "(.התמורה: ", ביחדלהלן)

חשבונית  לחברה לחודש העוקב, יגיש נותן השירות 10-, ולא יאוחר מהחודשבתום כל  .9.2

 חודשעל ידו במהלך אותו ה השירותים שניתנו על ידועסקה בצירוף דו"ח המפרט את 

 .והתמורה המגיעה לו בגינם

הזמנת עבודה, כל חשבון שיוגש על ידי נותן השירות יכלול את הפרטים הבאים: מספר  .9.3

הזמנת על ביצוע החברה אישור של נציג ו/ואתרים בהם התבצעה העבודהפירוט מועדים 

  העבודה.
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תבדוק את החשבון / חשבונית עסקה ותאשר אותו, כולו או חלקו, בהתאם החברה  .9.4

לשיקול דעתה הבלעדי. המזמינה תהא רשאית לדרוש מנותן השירות הבהרות ו/או 

 תיקונים בנוגע למרכיבי החשבון.

 ממועד הגשת חשבון / חשבונית עסקה 45התמורה תשולם לנותן השירות בתנאי שוטף +  .9.5

למזמינה, ובכפוף לאישור המזמינה את החשבון / חשבונית עסקה, הכל בהתאם לחוק 

. נותן השירות מתחייב להגיש חשבונית מס כדין 2017מוסר תשלומים לספקים התשע"ז, 

ימים ממועד קבלת תשלום כלשהו מהמזמינה. עוד מתחייב נותן השירות  7למזמינה בתוך 

בביצוע השירות ישולם מדי חודש במועד הקבוע בדין, כי שכר עבודתם של עובדיו שיועסקו 

ללא תלות במועד העברת התשלומים על ידי המזמינה ועיכוב בהעברת התשלומים על ידי 

המזמינה לא יהווה עילה לעיכוב שכרם של עובדיו שיועסקו בביצוע השירות. כן מובהר, כי 

כלשהי של המזמינה כלפי אין באישור המזמינה כאמור כדי להוות משום ויתור על טענה 

 נותן השירות ו/או השירותים שניתנו על ידו.

הנם מחירים שישולמו לנותן השירות המחירים המפורטים בהתקשרות זו וכל המחירים  .9.6

סופיים הכוללים את כל העלויות הישירות והעקיפות הנדרשות בכדי לספק את השירותים 

 רישה כלשהי לתוספת עלויות.המפורטים בהתקשרות זו, ולמציע הזוכה לא תהיה ד

כל השגה ו/או דרישה לגבי שינויים במבנה העלויות או פרשנות שונה שתינתן לאיזה מבין  .9.7

 תידחה על הסף. נותן השירותהסעיפים על ידי 

הכוללת את כל  לחברהלמען הסר ספק מוסכם, כי התמורה הינה בבחינת עלות כוללת  .9.8

שר עם השירות, לרבות הוצאות מכל מין וסוג המגיע לנותן השירות בגין כל פעולותיו בק

שיוציא בגינו ולרבות כל המסים, ההיטלים, האגרות ויתר תשלומי החובה הכרוכים במתן 

השירות. התמורה הינה מלאה וסופית, ופרט לה לא יהיה נותן השירות זכאי לתוספות 

ו/או תביעה ו/או הטבות ו/או החזרים אחרים. נותן השירות לא יוכל להעלות כל טענה 

 להגדלת התמורה או להחזרת כספים שהוציא תוך כדי ועקב מתן השירות.החברה כלפי 

תנכה מס הכנסה במקור מן התמורה האמורה לעיל, בהתאם להוראות כל דין החברה  .9.9

 ובהתאם לאישורים שיומצאו על ידי נותן השירות, אם יומצאו.

, בכלל, בכתב הכמויותכמפורט  דיגומיםאינה מתחייבת להזמין את ההחברה מובהר, כי  .9.10

בתשלום לנותן השירות הן החברה או בכמויות מסוימות, בפרט. הכמויות שיחייבו את 

הכמויות שיוזמנו ויסופקו בפועל באמצעות בהזמנות העבודה בלבד, ונותן השירות מוותר 

 בגין כך. כן מובהר, כי מחירי השירותים לא ישתנוהחברה על כל טענה או דרישה כנגד 

 בפועל.החברה כתוצאה מסוג או כמות השירותים שיוזמנו על ידי 

 תקופת ההתקשרות .10

מיום חודשים,  12-ל תקופת ההתקשרות הבסיסית בין הצדדים על פי הסכם זה הינה .10.1

תתחדש "(. תקופת ההתקשרות תקופת ההתקשרות)להלן: " ליום ______עד ו ______
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תקופת/ות תקופות נוספות )להלן: " 4 -חודשים נוספים ועד ל 12 -מאליה בכל שנה ל

ימשיכו לחול על הצדדים כל תנאי הסכם זה  ההארכהבמהלך תקופת/ות  "(.ההארכה

את כל  ההארכה)בשינויים המחויבים(. באחריות נותן השירות לשמור בתקופת/ות 

בכלל זה לדאוג להארכת ו האישורים להם נדרש לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין בתוקף

הביטוחים שלו וערבות הביצוע שלו, באופן שאלו יעמדו בתוקף במהלך כל  תוקף אישור

 יום לאחריה.  90תקופת ההתקשרות ועד 

תהיה רשאית בכל עת, מכל סיבה שהיא, להביא החברה לעיל,   10.1על אף האמור בסעיף  .10.2

יום מראש, ולנותן  30הסכם זה לידי סיום בהודעה בכתב שתימסר לנותן השירות לפחות 

לא תחול על  ות לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין. במקרה זההשיר

כל חובה לפצות ו/או לשלם לנותן השירות תשלום כלשהו, פרט לתשלום התמורה החברה 

בגין השירותים שניתנו על ידי נותן השירות בפועל, ככל שניתנו, עובר למועד הפסקת 

 ההתקשרות.

, היה ומתן השירותים על ידי נותן השירות היה לקוי, מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה  .10.3

, או החברהרשלני, בלתי מקצועי או לא באיכות המצופה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של 

רשאית להביא לביטולו החברה , תהא החברהשנותן השירות לא קיים אחר הוראות 

טענותיה ימים ובה פורטו  7המיידי של הסכם זה, ובלבד שנתנה על כך התראה בת 

ודרישותיה באשר לאופן מתן השירותים והטעון תיקון לא תוקן באופן מלא לשביעות 

 הימים האמורים.  7רצונה במהלך 

תהא רשאית לבטל הסכם זה באופן מיידי החברה מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .10.4

 וללא מתן הודעה מוקדמת, במקרים הבאים:

נס נכסים )זמני או קבוע(, להכרזתו נגד נותן השירות הוגשה בקשה למינוי כו .10.4.1

יום, או אם  60כפושט רגל, למינוי מפרק )זמני או קבוע(, והמינוי לא בוטל  תוך 

 נותן השירות נמצא באיחוד תיקים, או אם הוגשה בקשה לאיחוד תיקים.

הוטל צו עיקול על נכס מנכסיו של נותן השירות ועיקול זה לא הוסר תוך  .10.4.2

 שבועיים.

קי או הכספי של נותן השירות באופן אשר על פי שיקול דעתה שונה מצבו העס .10.4.3

עלול להשפיע מהותית לרעה על יכולתו של נותן השירות החברה הסביר של 

 לבצע כיאות את התחייבויותיו על פי ההסכם.

נותן השירות העביר ו/או המחה זכויותיו ו/או חובותיו ו/או התחייבויותיו על פי  .10.4.4

 מראש ובכתב. החברה ר הסכם זה לצד ג', ללא אישו

 , מהחוזה.החברהנותן השירות הסתלק, לדעת  .10.4.5
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לנותן השירות תמורה בגין אותו החברה הובא ההסכם לידי גמר מכל סיבה שהיא, תשלם   .10.5

חלק מהשירותים שניתנו על ידו בפועל. מלבד תשלום זה, לא יהיה נותן השירות זכאי לכל 

 ירות לא תהא כל טענה או תביעה בקשר לכך.שכר ו/או פיצוי ו/או תשלום נוסף, ולנותן הש

רשאית למסור את ביצוע החברה הובא ההסכם לידי גמר מכל סיבה שהיא, תהא   .10.6

השירותים לאחר ולהשתמש לצורך כך בכל מסמך שהוכן על ידי נותן השירות ללא תשלום 

החברה ולנותן השירות לא תהיינה כל טענות, דרישות או תביעות מכל סוג שהוא כלפי 

בשל שימוש בזכותה זו. מוצהר ומוסכם, כי לנותן השירות לא תהא כל זכות עיכבון 

והמצויים אצלו,  לחברהבמסמכים, והוא יעביר את כל המסמכים על סוגיהם השייכים 

. למען הסר ספק מודגש, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מטענות החברהללא תמורה, לידי 

לרבות דרישה להשבת כספים בגין נזקים שנגרמו לה כלפי נותן השירות, החברה וזכויות 

 עקב אחד או יותר מהאירועים המפורטים לעיל. 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לבטל הסכם זה במקרה של הפרתו היסודית  .10.7

 –על ידי מי מהם, בהתאם להוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם( התשל"א 

1970. 

 נזיקיןאחריות ושיפוי ב .11

אשר  לגוף ו/או לרכוש לכל אובדן ו/או נזקהחברה אחראי בלעדית כלפי נותן השירות  .11.1

ו/או לנותן השירות ו/או לעובדיו ן/או למי מטעמו ו/או לצד  הו/או לעובדי לחברהייגרמו 

ו/או  זה ו/או בקשר הסכםעקב ו/או בקשר עם הפרת התחייבויותיו על פי  שלישי כלשהו

נותן מעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של או כתוצאה מ/הנובע מהשירותים ו

ביצוע ו/או בקשר לתוך כדי ו/או עקב  ו/או  ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמוהשירות 

  השירותים. 

הנלווה לשירותים ו/או לכל יהיה אחראי לכל נזק ו/או לאובדן שיגרמו לציוד  נותן השירות .11.2

ו/או החברה בשימושו של נותן השירות, והוא פוטר את  הנמצא רותיאומכל סוג ציוד 

 מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק לציוד כאמור.החברה ו/או כל אדם בשרות ה עובדי

ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים החברה נותן השירות פוטר בזאת את  .11.3

ים על כל סכום ימ 7כאמור ומתחייב לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך 

תודיע לנותן החברה שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. 

 על כל תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו.  השירות

רשאית לקזז מן התשלומים אשר נותן השירות זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או החברה  .11.4

על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או החברה עים ממכל סיבה אחרת סכומים אשר נתב

 לחברהמחדל שהם באחריותו של נותן השירות כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו 

 מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של נותן השירות כאמור לעיל.
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 ביטוח .12

 להבטחת אחריותה של המעבדה כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותה .12.1

להסכם  נספח א'מובהר כי על המעבדה יחולו הוראות נספח הביטוח המצ"ב כוחובותיה, 

 זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 קבלן  ושמירה על זכויות עובדים –יחסי מזמין  .13

מוסכם בין הצדדים, כי נותן השירות ייתן את השירותים נשוא הסכם זה כספק עצמאי,  .13.1

ו/או מי מטעמה החברה יחסי עובד ומעביד בין  ואין בהתקשרות בהסכם זה כדי ליצור

 לבין נותן השירות ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו.

הסכימה להתקשר עם נותן השירות על בסיס התקשרות למתן החברה מובהר בזאת, כי 

שירות קבלני עצמאי, על כל המתחייב והמשתמע מכך, הן לעניין התמורה והן לעניין 

 ות. הזכויות והחובות ההדדי

, ומנוע החברהמעביד בינו לבין  -נותן השירות יהיה מנוע מלטעון לקיומם של יחסי עובד  .13.2

מעביד  -זכויות כלשהן שיסודן בטענה לכאורית לקיומם של יחסי עובד החברה מלדרוש מ

. נותן השירות יבהיר ויסביר לכל העובדים המועסקים אצלו במתן החברהבינו לבין 

מעביד בין מי  –מתן השירות באמצעותם כדי ליצור יחסי עובד כי אין ב לחברהשירותים 

 . החברהמהם לבין 

ו/או לשפותה, מיד עם החברה מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נותן השירות מתחייב לפצות את  .13.3

לשלם ו/או שיהא עליה לשלם ובכל ההוצאות החברה דרישה ראשונה, בכל סכום שתידרש 

או החברה מעביד בין -נה לקיומם של יחסי עובדשתישא ו/או תידרש לשאת בהן עקב טע

מי מטעמה לבין נותן השירות ו/או מי שיועסק על ידו במתן השירותים על פי הסכם זה 

ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, לרבות, אך מבלי לגרוע, הוצאות משפטיות להן תידרש 

 .  החברה

לעובדיו ו/או למועסקים נותן השירות ישא בכל התשלומים ועלויות השכר ותשלום תמורה  .13.4

על ידו במתן השירות לפי הסכם זה והתמורה המצוינת לעיל הינה בבחינת תמורה כוללת 

לעיל כוללת גם  4לתשלום. להסרת ספק מובהר כי התמורה בסעיף  לחברהועלות כוללת 

תמורה בגין זכויותיהם הפנסיוניות של העובדים שיועסקו בביצוע השירות ונותן השירות 

כי מתוך התמורה דלעיל ינכה סכומים לצורך ביטוחו ו/או ביטוח עובדיו שיועסקו  מתחייב

בביצוע השירות בביטוח פנסיוני הכולל ביטוח שארים וביטוח מפני נכות בשיעורים שאינם 

 פחותים מהקבוע בצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק. 

ל כל עובד של נותן תהא רשאית, לדרוש, מנימוקים סבירים, את החלפתו שהחברה  .13.5

, לרבות מנהל הפרויקט, ונותן השירות מתחייב לחברההשירות העוסק במתן השירותים 

להיענות לדרישתה ללא דיחוי. יובהר, כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מהסכמת הצדדים כי 
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מעביד כמפורט לעיל, ומתן הוראה על פיו לא תביא לעיכוב בלוחות -לא יהיו כל יחסי עובד

 .החברהו/או להשתת עלויות כל שן על הזמנים 

 העברת זכויות .14

נותן השירות אינו רשאי למסור, להסב או להעביר לאחר הסכם זה או כל חלק ממנו, או   .14.1

מראש החברה להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה על פי הסכם זה אלא בהסכמת 

 ובכתב.

נם משחררים את נותן לעיל, אי 14.1בהתאם לסעיף החברה הסכמתה או אישורה של   .14.2

השירות מאחריותו המקצועית והבלעדית והתחייבויותיו לפי הסכם זה, והוא ימשיך 

 לשאת באחריות המלאה לכל מעשה או מחדל בקשר עם מתן השירותים.

תהא רשאית להמחות ולהעביר את חובותיה החברה מוסכם בזה על ידי הצדדים כי  .14.3

ה, לכל אדם או גוף אחר, כפי שתמצא לנכון. וזכויותיה כלפי נותן השירות, לפי הסכם ז

ניתנה הודעה בכתב לנותן השירות על העברת הזכויות והחובות לאדם או גוף כאמור, 

כלפי מתכנן על אותו אדם החברה יחולו, החל מהמועד שייקבע בהודעה, כל זכויות וחובות 

 אמור.או גוף וזכויות וחובות מתכנן יחולו בהתאמה כלפי אותו אדם או גוף כ

 סודיות .15

נותן השירות מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת ולא להעביר, למסור, לגלות, לפרסם   .15.1

לחשוף או לרמוז לכל אדם ו/או גוף כלשהו כל מידע, תוכנית, חומר, מסמך עיוני או מעשי, 

שנאסף או נתקבל או נוצר במהלך ו/או עקב השירות, והוא מתחייב שלא להשתמש בכל 

ו עם ולצורך מתן השירות לכל מטרה אחרת שהיא, למעט לצורך מילוי מידע שהגיע אלי

ובתנאים החברה תפקידו על פי הסכם זה, אלא אם קיבל הסכמה מראש ובכתב מאת 

הינה הבעלים של כל מידע, מסמך החברה תקבע. למען הסר ספק, מובהר, כי החברה ש

 ותוכנית כאמור.

על  לחברהדיו העוסקים במתן השירות נותן השירות יחתום בעצמו ויחתים גם את עוב .15.2

עד  לחברהלהסכם זה. כתבי ההתחייבות ימסרו  'הנספח נספח סודיות בנוסח המצ"ב כ

על הזכייה. נותן השירות מצהיר כי ידועות לו החברה ימים מקבלת הודעת  7-לא יאוחר מ

לה , וכי הוא מתחייב להביא הוראות א1977-לחוק העונשין, התשל"ז 118הוראות סעיף 

 לידיעת עובדיו וכל מי מטעמו. 

על  1981-נותן השירות מתחייב לפעול על פי הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א .15.3

 תקנותיו ועל פי הוראות כל דין הנוגע לשמירתו וסודיותו של המידע שיגיע לידיו. 

, מתחייב נותן החברהבסיום ההתקשרות מכל סיבה שהיא ו/או על פי דרישתה של  .15.4

או לנותן שירות אחר מטעמה, הכל על פי שיקול דעתה, את כל  לחברהחזיר השירות לה
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המסמכים שהועברו לידיו במהלך תקופת ההתקשרות. העברת המסמכים כאמור תיעשה 

 למסמכי המכרז. 3מסמך בהתאם לאמור במפרט הטכני המצ"ב כ

, נזק או , מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל תביעה כלפיההחברהנותן השירות ישפה את  .15.5

 עלות שייגרמו לה עקב הפרת התחייבויות נותן השירות כאמור לעיל. 

 ערבות ביצוע .16

ערבות  לחברהיום מיום שהודע לו על זכייתו במכרז, ימציא נותן השירות  14בתוך  .16.1

, המחירים לצרכןצמודה למדד  ,ש"ח 27,500בסך בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית, 

"(, בנוסח המצורף ערבות הביצוע)להלן: " פי הסכם זה להבטחת ביצוע התחייבויותיו על

 להסכם זה. נספח ב'כ

ערבות הביצוע תעמוד בתוקפה משך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם )לרבות,  .16.2

תבחר לממש את האופציות המוקנות לה החברה למניעת ספק, תקופת הארכה, אם וככל ש

)תשעים( ימים  90, ועד לתום )או חלק מהן( להארכת תקופת ההתקשרות, כאמור לעיל(

 "(.מועד תוקף הערבותלאחר תום תקופת ההתקשרות כאמור )להלן: "

נותן השירות מתחייב להאריך את תוקפה של ערבות הביצוע, מעת לעת וככל שיידרש,  .16.3

תבחר לממש את האופציות המוקנות לה )או חלק מהן( החברה ובכלל זה בכל מקרה שבו 

אמור לעיל, כך שהיא תעמוד בתוקפה המלא עד לתום להארכת תקופת ההתקשרות, כ

כתב הארכה לתוקפה של הערבות הבנקאית, חתום  לחברהמועד תוקף הערבות, ולמסור 

)ארבעה עשר( ימים לפני פקיעת  14-במקור על ידי הבנק מוציא הערבות, עד ולא יאוחר מ

וכות בהארכת תוקפה של ערבות הביצוע כאמור. נותן השירות יישא בכל ההוצאות הכר

 תוקפה של ערבות הביצוע כאמור.

( בכל מקרה 1תהא רשאית לממש את ערבות הביצוע ולחלטה, כולה או חלקה: )החברה  .16.4

( בכל מקרה שבו תוקפה של ערבות 2שבו נותן השירות הפר תנאי מתנאי הסכם זה; )

( בכל 3לעיל; וכן ) 16.3הביצוע לא הוארך על ידי נותן השירות כנדרש, כאמור בסעיף 

מקרה שבו נותן השירות לא השלים את סכום הערבות הבנקאית כנדרש, כאמור בסעיף 

 להלן. 16.5

החברה ערבות הביצוע תהא ניתנת לחילוט על ידי הצגתה לבנק מוציא הערבות, מבלי ש .16.5

תצטרך להציג לבנק האמור כל מסמך או ראיה כלשהם נוספים על דרישת החילוט, ומבלי 

תהא רשאית לממש את ערבות החברה ק את דרישת החילוט. תצטרך לנמהחברה ש

הביצוע, מעת לעת, על כל סכום שיקבע על ידיה מתוך סכום ערבות הביצוע, ולפיכך, בכל 

מקרה שבו ערבות הביצוע לא תמומש במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות הביצוע במלוא 

 תוקפה לגבי יתרת סכום ערבות הביצוע שלא מומש.

חולט חלק מערבות הביצוע, ישלים נותן השירות את סכום ערבות הביצוע  בכל מקרה שבו .16.6

 )שבעה( ימים מיום החילוט. 7לסכום שהיה נקוב בה עד לחילוט האמור, וזאת בתוך 
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למניעת ספק, אין במתן ערבות הביצוע או בחילוטה, כאמור לעיל, כדי לפגוע בזכויות  .16.7

פי יתר מסמכי המכרז ו/או על פי כל  על פי הסכם זה ו/או על לחברהובסעדים המוקנים 

 דין.

 היעדר בלעדיות .17

תהיה רשאית, אם תמצא לנכון לעשות זאת, להזמין או להעסיק ספק נוסף לשם החברה  .17.1

 , בכל עניין הקשור ו/או הכרוך בביצוע השירותים. לחברהמתן השירותים 

ו זכות אחרת מוסכם בזאת, שלנותן השירות לא תהיה איזו זכות קדימה ו/או עדיפות ו/א .17.2

 כלשהי בביצוע שירותים כלשהם אשר אינם כלולים בחוזה זה. 

 הוראות סעיף זה מהוות תנאי יסודי ועיקרי לחוזה זה.       .17.3

  סעדים ותרופות .18

בכל מקרה בו הפרה נותנת השירות הסכם זה בהפרה יסודית ו/או לא ביצעה את  .18.1

הרי  (,נספח ד')תים השירותים בהתאם להוראות חוזה זה ו/או מסמך הגדרת השירו

, לחברהשמבלי לגרוע מחובותיה של נותנת השירות ומבלי לגרוע מכל זכות או סעד שיש 

לקנוס את נותן השירות בסכומים המפורטים בהסכם רמת החברה תהא רשאית 

להסכם זה בגין כל הפרה כאמור. נותנת השירות תשלם  נספח ג'השירות, המצ"ב כ

רישתה הראשונה לכך. לא שילמה נותנת השירות את את הקנס מיד עם קבלת ד לחברה

רשאית לקזז את גובה הקנס מכל תשלום המגיע ממנה החברה הקנס כאמור, תהיה ה

לנותנת השירות וכן לפעול לגביית הקנס בכל דרך השמורה לה על פי כל דין. על אף 

ית אשר הסיבה הבלעד 'גבנספח איחור בלוח זמנים /זמני תגובה המפורטים  ,האמור

(, force majeureוהישירה לקיומו הינו מעשה או מחדל של נותנת השירות או כח עליון )

אשר מנע את ביצוע העבודה במועד והוא אינו, כולו או מקצתו, בשליטת נותנת השירות 

ו/או באחריותה ו/או אשמתה ו/או קשור בה, לא ייחשב הפרת ההתחייבות מצד נותנת 

ו בהתאמה לתקופה בה הייתה קיימת מניעה לבצע את השירות ומועדי הביצוע יוארכ

 העבודה עקב הסיבה האמורה.

היה ומתן השירותים על ידי המעבדה ו/או מי מטעמה היה לקוי, מבלי לגרוע מאמור,  .18.2

, או החברהחסר, רשלני או בלתי מקצועי, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של 

ו/או מי מטעמה ו/או החברה והנחיות שהמעבדה ו/או מי מטעמה לא קיימו אחר הוראות 

לא עמדו בהנחיות המופיעות בחוזה ובנספחיו ו/או בהתחייבויות הקבלן במסגרת המכרז, 

יום  14רשאית להביא לביטולו של חוזה זה, ובלבד שנתנה על כך התראה בת החברה תהא 

ן באופן ובה פורטו טענותיה ודרישותיה באשר לאופן מתן השירות, והטעון תיקון לא תוק

 הימים האמורים. 14במהלך החברה מלא לשביעות רצונה של 

תבטל את החוזה או חלק ממנו מכל סיבה שהיא, לא ישולם למעבדה תשלום החברה היה ו .18.3

נוסף כלשהו לאחר מועד הביטול, טרם יקבעו כל סכומי הנזקים, התשלומים וההוצאות 
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ו/או על פי כל דין. סכומי  בגין ביטול כאמור על פי הוראות החוזה לחברההמגיעים 

מכל תשלום המגיע למעבדה, והיה אם סכום החברה הוצאות הביטול כאמור ינוכו על ידי 

יעלה על הסכום המגיע למעבדה עם סיום השירות, תשלם החברה הוצאות הביטול של 

 , מייד עם דרישתה הראשונה, את סכום היתרה. לחברההמעבדה 

רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, החברה תהא על ביטול החוזה, החברה הודיעה  .18.4

להתקשר עם מעבדות אחרות לביצוע השירותים ולשלם להם מתוך הכספים המגיעים 

 למעבדה או לגבות מהמעבדה את המחיר ששילמה בגין השירותים. 

תהיה רשאית לקזז, לעכב או לחלט כל סכום המגיע או שיגיע לה מאת המעבדה החברה  .18.5

ע ממנה למעבדה מכוח חוזה זה בכל אחד מהמקרים בהם הפרה כנגד כל סכום המגי

המעבדה התחייבות כלשהי מההתחייבויות שנטלה על עצמה על פי החוזה לרבות, אך לא 

רק, תשלום ביתר בגין ביצוע השירותים אשר לאחר התשלום בגינם הסתבר, כי המעבדה 

ת, בין שהסכום קצוב כמפורט בחוזה זה או מכל סיבה אחרהחברה אינה עומדת בדרישות 

 ובין שאיננו קצוב.

למען הסר ספק מובהר, כי קיזוז זה הינו תרופה מיידית ואוטומטית העומדת לרשות  .18.6

, אולם השימוש בה איננו מקנה למעבדה כל זכות להמשיך ולהפר את החוזה ואיננו החברה

 להשתמש באמצעים אחרים העומדים לרשותה על פי כל דין במקרה שלהחברה מונע מ

 הפרת החוזה.

על פי חוזה זה ועל פי כל דין,  לחברהמבלי לגרוע מכל זכות ותרופה אחרת העומדת  .18.7

מסכימים הצדדים, כי בכל מקרה של אי הופעת עובדי המעבדה בשעות הפעילות הקבועות 

רשאית, אך לא חייבת, להעסיק עובדים או מעבדה אחרת לביצוע החברה בחוזה זה, תהא 

מתוך הכספים המגיעים למעבדה או לגבות מהמעבדה את המחיר השירותים ולשלם להם 

ששילמה לעובדים או למעבדה האחרת בגין השירותים, ולמעבדה לא תהא כל טענה ו/או 

 בקשר לכך.החברה דרישה ו/או תביעה כנגד 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים במקרה של הפרת חוזה על ידי מי מהם,  .18.8

 .1970-החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( התשל"א בהתאם להוראות חוק

 שונות .19

הסמכות הבלעדית לדון בכל עניין, סכסוך או חילוקי דעות הנובעים מהסכם זה תהא  .19.1

 נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר באר שבע. 

ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא ייחשב הויתור  .19.2

מכן של אותה הוראה או הוראה אחרת. כל ויתור, אורכה או  כוויתור על כל הפרה שלאחר

 הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיו תקפים אלא אם נעשו ונחתמו על ידי אותו צד.
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כל שינוי, תיקון או עדכון של הסכם זה לא יהא תקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי  .19.3

 שני הצדדים. 

זה לביצוע פעולה או תשלום כלשהם במקרה שבו יחול איזה מהמועדים הקבועים בהסכם  .19.4

 ביום שאיננו יום עבודה, יידחה אותו מועד ליום העבודה הקרוב הבא אחריו. 

הסכם זה ויתר מסמכי המכרז ממצים את מלוא המוסכם בין הצדדים בעניינים הכלולים  .19.5

בהם, ולא יהא תוקף לכל מצג, הצהרה, הסכמה, התכתבות וכיו"ב, ככל שהיו, אשר אינם 

 בהסכם זה ו/או באיזה ממסמכי המכרז.  נכללים

למען הסר ספק אין באמור בהסכם זה כדי להקנות זכות מכל מין וסוג שהוא אלא לצדדים  .19.6

 בהסכם זה.

כתובות הצדדים לצורך הסכם זה יהיו כמפורט במבוא להסכם. כל הודעה שתישלח על ידי   .19.7

ת ממועד שליחתה שעו 72צד אחד למשנהו בדואר רשום תיחשב כאילו התקבלה כעבור 

בדואר ישראל. הודעה שתימסר באמצעות פקסימיליה תיחשב כאילו התקבלה ביום 

העבודה שלאחר יום משלוחה, בכפוף לקבלת אישור )כתוב או טלפוני( על משלוח תקין של 

ההודעה; הודעה שנשלחה במייל תיחשב כאילו התקבלה עם קבלת מייל חוזר )לא 

עה שנמסרה באמצעות שליח תיחשב כנתקבלה עם אוטומטי( המאשר את קבלתה; הוד

 מסירתה. 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

__________________ __________________ 

 נותן השירות החברה
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 נספח א' להסכם

 אישור על קיום ביטוחים

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

 _________________. -" המבוטח"

רית תמר ו/או מטמנות אפעה בע"מ ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או מועצה אזו –" מבקש האישור"

 גופי סמך רשותיים ו/או עמותות בשליטתם  ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם.

 .ביצוע עבודות דיגום, בדיקות מעבדה ומדידות  -" העבודות"

 ביטוחי המבוטח

פי כל דין, על המבוטח לערוך -או על/פי הסכם זה ו-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על .1

ולקיים, על חשבון המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, החל מיום מתן האישור לביצוע 

העבודות ועד למסירה הסופית של העבודות או סיום ההסכם לפי המאוחר ולעניין ביטוח אחריות 

ת באופן סופי ומוחלט ויציאת המבוטח שנים לאחר מסירת העבודו 3מקצועית למשך תקופה נוספת של 

ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבודות, את הביטוחים המפורטים באישור ביטוחי המבוטח המצ"ב 

 "(.ביטוחי המבוטח" -ו "אישור ביטוחי המבוטחלהסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "

תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל  .2

וההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע השירותים לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, 

 תשלומים לביטוח לאומי וביטוחי רכב כמפורט להלן:

פי דין וביטוח צד שלישי )רכוש( עקב השימוש בכלי רכב בגבול אחריות שא -ביטוח חובה כנדרש על .2.1

בגין נזק אחד. למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם ₪  750,000 -יפחת מ

כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל שתוגש תביעה ₪  750,000יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של 

מצד שלישי כנגד מבקש האישור או מי מטעם מבקש האישור, בגין נזק אשר היה מכוסה לו נערך 

 בוטח לשפות המפורטים לעיל בגין נזק או הוצאה כאמור.ביטוח כאמור, על המ

ביטוח מקיף. אולם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה  .2.2

 . הלןל 8בסעיף ולהסתפק בביטוח חובה וצד שלישי )רכוש(, ובלבד שיחול האמור 

ים לציוד מכני הנדסי, מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי, הנובע מסיבה כלשהי, ביטוח כל הסיכונ .2.3

במלוא ערך כינון. הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד, רעידת אדמה, סיכוני 

טבע ונזק בזדון. הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש בגבול אחריות 

בגין כל כלי הנדסי כבד. הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור ו/או את ₪  750,000של 

המפקח/מנהל הפרויקט בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב השימוש בציוד, 

בכפוף לסעיף אחריות צולבת. מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח לציוד, ולהסתפק 

 .הלןל 8בסעיף שיחול האמור  בביטוח צד שלישי כאמור, ובלבד

 כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין. .2.4

לעיל כולל גם, אך לא רק,  זה שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.1סעיף פי -המונח "כלי רכב" על .2.5

ד מכני הנדסי נייד, מנופים, מלגזות, גוררים ונגררים, עגורנים וכלי הרמה ניידים משאיות, ציו

 אחרים.
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ימים לפני מועד תחילת  7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  .3

העבודות/ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים לכניסת המבוטח לאתר העבודות, את 

אישור ביטוחי המבוטח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק 

 . 2019-1-6ההון, ביטוח וחיסכון 

לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור  .4

קופת ההתקשרות על פי ההסכם, או ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל ת

 לעיל. 1למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף 

בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד 

 30להמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ו

 יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.

מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא 

תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי 

ההסכם. מוסכם במפורש כי למבקש האישור תהיה הרשות לעכב כל תשלום של המבוטח על פי שיקול דעת 

 מבקש האישור בלבד באם לא יומצא אישור ביטוחי המבוטח במועד.

על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא  .5

וקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם. כן מתחייב המבוטח שביטוחי המבוטח יהיו בת

להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור 

 ידי מבקש האישור להגישה למבטחים. -ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על

על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות  למען הסר ספק, מודגש במפורש כי

העצמית הנקובים בביטוחי המבוטח. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי מבקש האישור מכל סכום 

 שיגיע למבוטח על פי הסכם זה.

מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל  .6

וי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בסעיף ביטוח זה. מוסכם בזה שינ

במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או 

בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם 

ין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את וא

 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על-אחריות המבוטח על

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח 

 תאימם להוראות סעיף ביטוח זה.לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת לה

מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה,  .7

פי -מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות עלהינה בבחינת דרישה 

ה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דריש-הסכם זה ו/או על

מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה 

 ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.

ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או 

ים לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבון משלימ

ידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על -המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על

ם זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם שגר



40 

  

 

 

ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את -לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על

 מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש  .8

לביצוע העבודות )ובלבד שבהסכמיהם של האישור, וכן את הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים 

הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות כאמור נכלל פטור מקביל לטובת המבוטח(, 

ידי מי מטעם -ידי המבוטח ו/או על-מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על

או אשר משמש את המבוטח לצורך ביצוע העבודות ו/או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או לסביבתם ו/

)ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות משאיות, כלי רכב, צמ"ה, נגררים וכלי שינוע כלשהם(, וכן 

מאחריות לאבדן או נזק אשר המבוטח זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש שהתחייב המבוטח לערוך 

יפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות כאמור בסעיף ביטוח זה )או שהיה זכאי לש

 ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות( אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם המבוטח ו/או קבלני משנה מטעם המבוטח,  .9

שלישי כלשהו, המבוטח מתחייב לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם  בניגוד לאמור לעיל, ו/או צד

 מבקש האישור, בכל תשלום ו/או הוצאו שיישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות והשתתפויות עצמיות.

על המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור וכן כלפי מי מטעמו  .10

נעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי המבוטח על ידי המבוטח ו/או על ידי מי בגין תגמולי ביטוח שנמ

מטעם המבוטח. למבקש האישור הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם למבקש האישור 

 בגין הפרה כאמור וכל זאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של מבקש האישור.

שלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי המבטח לא למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש כי ת .11

ישחרר את המבוטח מהאחריות המוטלת על המבוטח על פי הסכם זה או על פי דין לרבות, במקרה 

שהביטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או 

 מקרה אחר, בכפוף להוראות האחריות ושיפוי בהסכם זה.הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או נפסק או כל 

הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם המבוטח. כן מתחייב המבוטח  .12

לוודא במידה ויועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה, על המבוטח לוודא 

נם מקיימים את הביטוחים המפורטים בסעיף ביטוח זה, בשינויים כתנאי לתחילת העסקתם, כי הי

המחויבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם המבוטח או 

 לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בסעיף זה.

בין אם למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לעבודות, 

בוצעו באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח ישא באחריות 

ידי מבוטח -לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל העבודות שבוצעו על

קבלני המשנה מטעם  המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי

 המבוטח ובין אם לאו. 

מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מי 

מטעמם, באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל תשלום ו/או 

 הוצאה שיישאו בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות.

מבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגיעה, על ה .13

אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות ובמיוחד לקיים סדרי 

בעבודה  עבודה לעבודות בחום ולעמוד בדרישות החוק לעניין עבודות בגובה לרבות תקנות הבטיחות

. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, באחריות 2007 -)עבודות בגובה( התשס"ז
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המבוטח למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי, הוראות ההסכם הקיבוצי בענף הבניה 

תקנו לפי החוקים תקנות וכדומה, שהולעניין תנאים סוציאליים וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, 

הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי המבוטח יהיו בכל עת ובמשך 

 כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. 

לואם לא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב בסעיף ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם במ .14

יום מראש על כוונת מבקש  14או במועדם, תהא לרשות מבקש האישור הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח 

האישור לעשות כן, לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל ההוצאות הנלוות לכך 

 )במפורש לרבות דמים והפרשי הצמדה וריבית(. 

בקש האישור עקב הפרת התחייבות המבוטח לערוך את כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מ

ביטוחי המבוטח, יחולו על המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות הביטוח מכל 

 סכום שיגיע למבוטח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.

ישור אחריות כלשהי.  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש הא

מובהר, כי המבוטח יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום 

ההשתתפות העצמית. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור 

צמית, בגין נזקים שבאחריות בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות ע

 המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.

מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה, 

אף אם יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית בהתאם 

ראות המפקח על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי להו

הביטוח המצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה 

בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות בנספח ביטוח זה. כן 

כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על הביטוח כאמור, מבקש האישור יהא רשאי  מוסכם

להחליף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף 

 להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור.

 :ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם .15

ידי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו וכי מבטח המבוטח -ודמים לכל ביטוח הנערך עלהנם ק .15.1

 מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מי מהמפורטים לעיל.

יום לאחר משלוח  30שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  .15.2

 י לרעה או הביטול.הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינו

הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי  .15.3

המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור ו/או מי מטעמו לקבלת פיצוי 

 או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.

אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את  .15.4

אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח 

חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או 

 הבאים מטעם מבקש האישור.
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. חריג 2013לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  היקף הכיסוי )למעט בפוליסת אחריות מקצועית( .15.5

רשלנות רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח 

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

המבטח מוותר על זכות התחלוף )למעט ביחס לביטוח חובה( כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים  .15.6

קש האישור, וכן כלפי כל אדם או גוף שמבקש האישור התחייב כלפיו בכתב טרם קרות מטעם מב

מקרה הביטוח לשפות ו/או לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו, אולם הויתור על זכות התחלוף 

 כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

השתתפויות העצמיות על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה ב .15.7

 החלות על פיהן. 

 הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .16
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 (DD/MM/YYYY)הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים

כולל את כל , בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*

מועצה אזורית  :םש
תמר ו/או מטמנות 

ו/או  אפעה בע"מ
תאגידים ו/או חברות 
עירוניים ו/או גופי סמך 
רשותיים ו/או עמותות 
בשליטתם  ו/או 
מנהליהם ו/או 

 .עובדיהם
 
 

 נדל"ן☐ שם

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

 אחר:      ☐
עבודות ביצוע 

דיגום, בדיקות 
 מעבדה ומדידות

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 בלני משנהק☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 אחר: ______☐
 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

 מען מען

 

 כיסויים

סוג 
 הביטוח

 
לפי  חלוקה

 גבולות
אחריות או 

 ביטוח סכומי

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

ת. 
 תחילה

גבול האחריות/ סכום  ת. סיום
 ביטוח

  גיםחרי וביטול בתוקף נוספים כיסויים
 'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש

 מטבע סכום

 (302אחריות צולבת ) ₪  2,000,000     צד ג'
 (307קבלנים וקבלני משנה )

 (309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )
 (315כיסוי לתביעות המל"ל )

בקש מ -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
 (321) האישור

 (322ר מוגדר כצד ג' )מבקש האישו
 (328ראשוניות )

 (329רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' )

אחריות 
 מעבידים

 (309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור ) ₪  20,000,000    
מעבידם של מי מעובדי כהיה וייחשב  -מבוטח נוסף 

 (319המבוטח )
 (328ראשוניות )

אחריות 
 מקצועית

 (301מכים )אבדן מס  2,000,000    
 (303דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע )

 (309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )
בקש מ -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 (321) האישור
 (325מרמה ואי יושר עובדים )

 (326פגיעה בפרטיות )
 (327עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח )

 (328ראשוניות )
 (332ים )שחוד 12 -תקופת גילוי 

        אחר

 

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
005 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה *

 האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי
 בדבר השינוי או הביטול.

 חתימת האישור

 המבטח:
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 נספח ב' להסכם

 נוסח ערבות ביצוע

 לכבוד

 מטמנות אפעה בע"מ

 ערבהד.נ. מישור רותם, 

 

 ,.ג.נ.א

 

בדיקות מעבדה , מסגרת למתן שירותי דיגום להסכםבקשר  ערבות מס' _______ "ערבות ביצוע": הנדון
 ("ההסכם" :)להלן _________מיום  ות עבור אפעהומדיד

 

אלף וחמש  ושבעהעשרים )ובמילים: ₪  27,500 סך שלהננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד ל

"( בקשר עם החייב" :המגיע או עשוי להגיע לכם מאת ____________________ )להלן ש"ח( מאות

 ההסכם שבנדון.

כתב ערבות זה עד לגובה סכום הערבות ישולם על ידינו בתוספת הפרשי כל סכום שתדרשו מאתנו בקשר ל

הצמדה למדד המחירים לצרכן באופן שאם ביום שנשלם לכם סכום כלשהו על פי כתב ערבות זה, יהיה 

"( גבוה מהמדד שהתפרסם לאחרונה המדד החדשהמדד שהתפרסם לאחרונה לפני התשלום בפועל )להלן: "

"( נשלם לכם את אותו סכום כשהוא מוגדל באותו שיעור המדד הבסיסילהלן: "לפני יום חתימת ההסכם )

 שבו עלה המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.

המתפרסם  ,על פי מרכיביו כפי שהינם ביום חתימת הסכם זההמחירים לצרכן המונח "מדד" פירושו מדד 

אחר, לרבות כל מדד רשמי  ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי

 על אותם נתונים ובין אם לאו. מבוססאחר שיבוא במקומו בין שהוא 

אנו נשלם לכם את הסכום האמור תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם, בלי שיהיה עליכם לבסס את 

 דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 , ועד בכלל.__________ות זה ועד לתאריך שאר בתוקפה מתאריך כתב ערביערבות זו ת

__________________ עד  כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להגיע בכתב לידי משרדנו שמענו הוא

 לתאריך האמור לעיל.

 ערבות זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול ואיננה ניתנת להסבה או להעברה.

  

 בכבוד רב, 

 בנק __________ 

 סניף _________                        
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 להסכם ג'נספח 

   (SLAהסכם רמת שירות )

 לעמוד בדרישות רמת השירות המפורטות להלן: תהמעבדה מתחייב .1

 1טבלה מס' 

 ליקוי בשירות  תקן רמת השירות תיאור השירות

קנס בגין כל יום 

)בש"ח, לא  נוסף

 כולל מע"מ(

מידע, נתונים המצאת 

 מסמכיםו
 בכתבהחברה ת על פי דריש

ממועד  בודהעימי  10 -חריגה מ 

 בכתבהחברה דרישת 
1,500 

 ימי עבודה 10 מסירת תוצאות בדיקה
ומעלה  ימי עבודה 2 של חריגה 

 מתקן רמת השירות 
1,500 

דיגום ו/או ביצוע אי 

  בדיקה

, בכתב החברהבמועד שנקבע על ידי 

ו/או כל  בהתאם למפורט במפרט הטכני

מועד חלופי שנקבע  מועד אחר, לרבות

 במקום דיגום שלא בוצע

כל יום של איחור בביצוע או אי 

 ביצוע
2,500 

 

סטייה מדרישות רמת השירות באופן המפורט בעמודה הרלוונטית בטבלה לעיל, מבלי שהמעבדה  .2

 ליקוי בשירותים מצד המעבדה. כ, תיחשב החברהקיבלה אישור לכך מ

סטייה מתקן רמת השירות הוגדרה כליקוי בשירות, נוסף מהמועד בו הקלנדרי בגין כל יום  .3

 את הקנס המפורט בטבלה. לחברהמתחייבת המעבדה  לשלם 

 

 

 

_________________     _________________ 

 תאריך                                                                                  המעבדה 
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  ' להסכםנספח ד

 כני ללקיחת דוגמאות וכתב כמויותמפרט ט

 ]יצורף מתוך הצעת המציע הזוכה[
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  להסכם ה'נספח 

 הצהרת סודיות

 

 תאריך: ____________

 

 לכבוד

 מטמנות אפעה בע"מ

 

"( במתן נותן השירותהואיל ואנו, הח"מ, נעסוק במסגרת עבודתנו אצל ___________________ )להלן: "
מטמנות אפעה עבור  שירותי דיגום ובדיקות מעבדהלמתן  ______תים לפי הסכם מיום _______השירו
 אנו מתחייבים כלפיכם בתקופת מתן השירותים ולאחריה כדלקמן: בע"מ,

לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מינהלי ו/או אחר שיגיע אלי, אגב, בקשר ו/או במהלך מתן  .1

 מיקומי דיגומים, פרמטרים נבדקים וכיו"ב. דירות ואות בדיקות, תתוצ)אך לא רק( , לרבות השירותים

לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים על ידינו לגבי המידע הסודי שלנו, וזאת למניעת אבדן המידע ו/או  .2

 הגעתו לאחר.

תוצאות בדיקות, סוגי בדיקות, לרבות: מסמכים, מפרטים,  –" לעניין התחייבות זו משמעו מידע" .3

גע עבודה, לקוחות, מידע כלכלי ופיננסי, מידע מקצועי וכל מידע הנושיטות תדירות ומיקומי דיגומים, 

 הנמצא ברשותכם. לחברה

 שם: _________________ שם: _________________  ________________שם: 

 ת.ז: ________________ ת.ז: ________________  ת.ז: ________________

 חתימה:  _____________ _____חתימה:  ________  חתימה:  _____________

 

 שם: _________________ שם: _________________  ________________שם: 

 ת.ז: ________________ ת.ז: ________________  ת.ז: ________________

 חתימה:  _____________ חתימה:  _____________  חתימה:  _____________

 

 שם: _________________ : _________________שם  ________________שם: 

 ת.ז: ________________ ת.ז: ________________  ת.ז: ________________

 חתימה:  _____________ חתימה:  _____________  חתימה:  _____________
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 1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  – 6מסמך 

 

 לכבוד

 ע"ממטמנות אפעה ב

 

 

אנו הח"מ, _______________ ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת 

 וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 "( המשתתף_________________ )להלן: " -הנני משמש בתפקיד _________________ ב .1

 היר זה מטעם המשתתף.הנני מוסמך ליתן תצ .2

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .3

 המשתתף או בעל זיקה אליו* לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;  □

המשתתף או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון להגשת  □

 הצעות במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 .1976 –ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה"  * 

 .31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק עובדים זרים  1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  –"עבירה"  ***

ולעניין עסקאות  1991 –אים הוגנים(, התשנ"א )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנ

 –לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב  2לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 

 , גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.2011

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .4

 1998 –וק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח לח 9הוראות סעיף  –חלופה א'  □

 )להלן: "חוק שוויון זכויות"( אינן חלות על המשתתף.

 לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים אותן. 9הוראות סעיף  –חלופה ב'   □

יות יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונט –למשתתף שסימן את חלופה ב' בסעיף ב' לעיל  .5

 :להלן

 עובדים. 100 -המשתתף מעסיק פחות מ –( 1חלופה ) □
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עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד  100המשתתף מעסיק  –(  2חלופה )  □

לחוק  9העבודה הרווחה, והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 שר ליישומן.לשם קבלת הנחיות בק –שוויון זכויות, ובמידת הצורך 

במקרה שהמשתתף התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה, והשירותים   

( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא תחייב 2החברתיים לפי הוראות חלופה )

הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום  –(  2כאמור באותה חלופה )

 שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן.לחוק  9חובותיו לפי סעיף 

המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד  -למשתתף שסימן את חלופה ב'  לעיל .6

)ככל החברה ימים ממועד התקשרותו עם  30העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 שתהיה התקשרות כאמור(  

 צהירי אמת.הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן ת .7

 

 _______________ 

 חתימת המצהיר 

 אימות חתימה

 

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _______(, מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה בפני 

מר/גב' _____________ ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

ועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקב

 בחתמו/ה עליו בפני. 

  __________________ __________________ 

 חתימה + חותמת עו"ד תאריך  
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 דבר העדר זיקה לחבר או עובד מועצה והיעדר ניגוד ענייניםבתצהיר  – 7מסמך 

 לכבוד

 מטמנות אפעה בע"מ

 

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: מטמנות אפעה בע"מי מצהיר בזאת כי הננ .1

 א׳ )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן: 122סעיף  .7.1

״חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על 

אחראי בו, לא יהיה צד עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד 

 ה, בן או בת, אח או אחות״.בן זוג, הור -, לעניין זה, ״קרוב״ החברהלחוזה או לעסקה עם 

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12כלל  .1.1

 המקומיות הקובע:

 ן זה,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: לענייהחברה ״חבר 

ו קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו )ראה חבר מועצה א -״חבר מועצה״ 

 ( )ב(״.1) 2 -( )ב( ו1) 1הגדרות ״בעלי שליטה״ ו״קרוב״ בסעיף 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  .1.2

ו על ידי עצמו א״פקיד או עובד של מועצה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, 

ובשום עבודה המבוצעת החברה וגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם ז-על ידי בן

 למענה״.

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: .2

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו אין לי:החברה בין חברי מועצת  .2.1

 סוכן או שותף.

ו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים אין חבר מועצה, קרוב .2.2

בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד 

 אחראי בו.

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. .2.3

 כמו כן אני מבקש להודיע ולהצהיר כי: .3

תן ביני או בין עניין אישי שלי לבין השתתפותי במכרז ו/או מ אין כל מצב של ניגוד עניינים .3.1

 במידה ואזכה במכרז.  לחברההשירותים 

 , מיד וללא דיחוי, על כל עניין או נושא אולחברהואזכה במכרז, אני מתחייב לדווח  במידה .3.2

התפתחות אשר יש לי לגביהם עניין ואשר עלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם חובותיי 

יש  לחברהו/או אשר קשורים במישרין או בעקיפין לשירותים וואו  לחברהויותיי והתחייב

 עניין בהם. 

תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה או ניגוד עניינים כאמור לעיל, החברה ידוע לי כי  .4

 או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 אמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, וה .5

 על פי כל דין. החברה אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין ו/או מזכויותיה של  .6

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .7

  

 חתימת המציע: ______________   שם המציע: _____________
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 אימות חתימה

)מ.ר. _______(, מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה בפני אני הח"מ ______________, עו"ד 

מר/גב' _____________ ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל 

 בחתמו/ה עליו בפני. 

  __________________ __________________ 

 עו"ד         תאריך  

 

 

 

  

      


