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 11/22מספר   פומבימכרז 

מתן שירותי  התקשרות בהסכם מסגרת ל ל 

, קולחין  של שפכים   דיגום ובדיקות מעבדה 

, מים ומים  שניוניים ושלישוניים, בוצה 

 תמר מועצה האזורית  ל   מליחים 
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   1מסמך 

 

דיגום ובדיקות מעבדה של   שירותי להתקשרות בהסכם מסגרת למתן /2211מכרז מס' 

 למועצה האזורית תמר יים ושלישוניים, בוצה, מים ומים מליחים  לחין שניונקו שפכים,

 

 

 דברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעות 

 

 ם כלליים ותיאור השירותים הנדרשים תנאי

מזמינה בזאת הצעות להשתתף    סמך מטעמהוגופי ה   "(המועצההמועצה האזורית "תמר" )להלן: " .1

לישוניים, בוצה, מים  פכים, קולחין שניוניים ושמעבדה של ש ות  דיגום ובדיק  במכרז למתן שירותי

(. הדיגומים יבוצעו, בין היתר, באתרים  "השירותים)להלן: "  ומים מליחים למועצה האזורית תמר

"(  מט"שהבאים, הנמצאים בתחום שיפוטה של המועצה: מכון לטיהור שפכים )להלן: "  ובמקומות

נאות מט"ש  בוקק,  עין  מט"ש  גדי,  הזרמה  ולאות  לו  11  יכר,הכ   עין  נקודות  מס'  שלוש    5לבריכה 

, הפועלים בתחום השיפוט  יצרני השפכים השונים  אצלכן  השייכות למערכת ההגנה על בתי המלון ו

המועצה לרבותשל  וכיו"ב  ,  מלונות  "  מסעדות,  ביחד:  ובאופן    "(האתרים)להלן,  בתדירות  והכל 

למסמכי המכרז )להלן:    3כמסמך  ביות המצ"כמוהמפורט במפרט הטכני ללקיחת דוגמאות וכתב ה

הכמויות" וכתב  דוגמאות  ללקיחת  טכני  שיקול  מפרט  פי  על  לעת,  מעת  המועצה  שתורה  וכפי   ,)"

 דעתה הבלעדי והמוחלט.  

עבודה    וציא ת  המועצה  .2 הזמנות  לעת  )להלן: למעת  במכרז  הזוכה  כהצעה  תבחר  שהצעתו  מציע 

)מפרט טכני ללקיחת    3ורט במסמך  כמפ  םי השונ  רים תהאמ  דיגומים   לביצוע  "(הספק" או "הזוכה"

הכמויות(   וכתב  מעבדה,  דוגמאות  בדיקות  וכמות  וולביצוע  לסוג  בהתאם  תשולם  התמורה 

ה תהא רשאית לשנות את כמות הבדיקות ו/או סוג הבדיקות ו/או  המועצ  .הבדיקות שיבוצעו בפועל

 מיקומי הדיגום מעת לעת.  

לשקלו .3 בהתאם  תדורגנה  בההצעות  ציוניל  )מה  ין  )60%חיר  האיכות  וציוני  שתקבלנה  40%(   )

 רז. ההצעות בהתאם להוראות המכ

הינה   .4 במכרז  שיזכה  המציע  עם  הבסיסית  ההתקשרות  "תקופת    12תקופת  )להלן:  חודשים 

לארבע   תנאים  באותם  יתחדש מאליו  זה  הסכם  בתום תקופת ההתקשרות  ההתקשרות"(, כאשר 

: "תקופות ההארכה"(, אלא אם כן תודיע המועצה  ןלהל אחת )לם כחודשי  12תקופות נוספות בנות  

ת  30 סוף  לפני  את  ימים  לסיים  רצונה  על  ההארכה  מתקופות  איזה  או  ההתקשרות  קופת 

  60ההתקשרות בתום אותה תקופה. בכל מקרה, תקופת ההתקשרות ותקופת ההארכה לא יעלו על  

 חודשים.  

בשנת  המציעיםלידיעת   .5 בימ ודיג  לבצע  ותהמעבד  צפויות  2320,  כם  של  )  000,420  -היקף     ללא ₪ 

זועם זאת מובהר, כי אין בהיקף הדיגומים  .  מע"מ( משום התחייבות או מצג של המועצה    לשנה 

הזוכה הספק  עם  ההתקשרות  בתקופת/ות  ידה  על  שיוזמנו  הדיגומים  להיקף  לא  ביחס  ולזוכה   ,

 . תהיה כל טענה כלפי המועצה ביחס להיקף ההתקשרות
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הד תוצאו .6 הק  צאת והמ  יגומיםת  מוגדרים  מסמכים  זמן  בפרקי  יעשו  הדיגומים  לתוצאות  שורים 

על פי שיקול דעתה  מעת לעת  אשר יקבעו  ( ו 4)מסמך    הסכםב  ,(3הטכני )מסמך    מיפרטקבועים בה

 .  ובהתאם להוראותיה של המועצה

   מסמכי המכרז

 

 (:"רזכי הממכמס"  מסמכי המכרז המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: .7

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

 המציע  הרתהצ -2מסמך 

 טופס פתיחת ספק – נספח א'  

 ניסיון המציע פירוט  – נספח ב'  

 .כספיתהצעה הוה  כתב כמויות ,מפרט טכני ללקיחת דוגמאות          - 3מסמך 

 )ערבות קיום( צעה נוסח ערבות בנקאית לקיום הה - 4מסמך 

 התקשרות בין הזוכה לבין המועצה   הסכם - 5מך סמ

 : הסכםלהלן הנספחים ל  

 אישור על קיום ביטוחים   –נספח א' 

 ערבות ביצוענוסח  – נספח ב'

  (SLAהסכם רמת שירות ) – נספח ג'

 נוסח הצהרת סודיות  – 'דנספח 

 ים ציבוריים גופ אות עסק  התאם לחוקתצהיר בדבר קיום דיני העבודה ב   - 6מסמך 

 ה לנבחר או עובד מועצה והיעדר ניגוד ענייניםתצהיר בדבר העדר זיק    - 7ך מסמ

 

 

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

 

של   .8 לסך  בתמורה  לרכוש  ניתן  המכרז  חוברת  במשרדי    500את  מקרה(,  בכל  יוחזרו  )שלא  ש"ח 

ש זנוובהמועצה  א'  ה  בימים  בכרטיס  09:00-15:00השעות    ןבי  ה'  -והר,  תשלום  באמצעות  או   ,

. בנוסף, ניתן  PDF, והרוכש יקבל את מסמכי המכרז במייל בפורמט  08-6688855/6ן  אשראי בטלפו

בימים א' עד ה' בין השעות     09:00-15:00לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי המועצה, 

 .  http://ma-tamar.org.ilה ועצ המ  לובאתר האינטרנט ש

 תנאי סף    .9

 רז בתנאי הסף המצטברים הבאים:  כמ ל  וצעתת המד במועד הגשהעויע צרשאי לגשת למכרז מ 9.1

ג  1.5רישיון עסק תקף למתן השירותים, בהתאם לפריט  בעל יותעל המציע לה  9.2
 ; 2013-, תשע"ג(עסקים טעוני רישוי) 'לתוספת הראשונה לצו רישוי עסקים 

 

 ; תדומכה על ידי הרשות להסמכת מעבעל המציע להיות בעל תעודת הס 9.3

 ;חין על ידי משרד הבריאותקול וקות שפכים  יד לבכרה עודת ההיות בעל ת ל ציעמעל ה 9.4
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להצי 9.5 המציע  של    ג על  הבריאות  משרד  מטעם  הסמכה  תעודת  בעלי  דוגמים  שני  הפחות  לכל 
עו על  "דוגם מי שפכים" וכן להתחייב כי כל הבדיקות שיבוצעו על ידו ככל שיזכה במכרז יבוצ

 ; העם  תאוברי ב ותקנות ים וביוי מ גידאלרבות כללי ת פי  הוראות הדין, 
 

לפחות    להיות  המציעעל   9.6 של  שפכים  דיגום  שירותי  במתן  ניסיון  מקומיות    3בעל  רשויות 

מהרשויות/ה / אחת  בכל  ברצף  אחת  שנה  לפחות  של  לתקופה  וביוב  מים  ,  תאגידים תאגידי 

 ;2019-2021שנים בדיקות בשנה בין ה 400הכוללת לפחות 

ניסיון בל בע  עמוט על המציע להציג מועמד מ 9.7 ום ברשות מקומית או  דיג  ל בתוכניתו ה וני  וייול 

 ; מים וביוב בשלוש שנים האחרונות שקדמו למועד הגשת המכרזתאגיד 

 נדרש במסמכי המכרז; שהמציע צירף להצעתו למכרז ערבות בנקאית בנוסח  9.8

 ;  על שמו והם רשומים המציע רכש את מסמכי המכרז 9.9

 ;  ע"ממהינו עוסק מורשה לצרכי  ציעהמ 9.10

הול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים  בתוקף על ני   רישול א בע  הינו  המציע 9.11

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

ים  בדים זרהמציע ו/או בעל זיקה אליו נעדר הרשעות בפסק דין חלוט, בעבירות לפי חוק עו 9.12

ל חוק שכר מינימום בהתאם  ציבעסקוק  חולפי  גופים  . אם הורשע  1976  –של"ו  ת  וריים,אות 

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

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

ב כאחד ממורשי החתימה  חוק עסמציע.  בדרישת  עומד  המציע  כן,  ציבוריים  גו  אותקמו  פים 

 ; עסקת עובדים עם מוגבלויותהלבנוגע  

  ערבות בנקאית לקיום ההצעה

נומית ובלתי  לצרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית, אוטו  מציעלהבטחת קיום הצעתו למכרז, על כל   10

)להלן: "  50,000  כרז, בסךלמסמכי המ  4מסמך  מותנית, של בנק ישראלי, בנוסח המצורף כ   ערבות ₪ 

תהיה  "םויהק הקיום  ערבות  ע(.  למציע  13.02.2023ד  בתוקף  להורות  רשאית  תהא  המועצה  אולם   ,

 , והמציע יהיה חייב להאריכה בהתאם.שלושה חודשים נוספיםעד להאריך את תוקפה ב

תואמת לנוסח  על המציע להקפיד הקפדה יתרה על כך שערבות הקיום תהיה ערבות מקורית  אשר   11

פי שנדרש שם, ללא כל סטיות )כלפי  כ  וקו בדית יהיה ותוקף הערבוובג  יכ , וורף למסמכי המכרזהמצ

מעלה או כלפי מטה(. אי צירוף ערבות כלל ו/או צירוף ערבות שלא בנוסח הנדרש עלול להביא לפסילת  

 ההצעה על הסף. 

בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז  המועצה תהא רשאית לחלט את הערבות במידה והמציע לא יעמוד   12

יזויח  וו/א ו/או  מהצעתו  בו  מהא ר  תוקמנע  הערכת  רשאית  ף  המועצה  תהא  כן  לעיל.  כמפורט  רבות 

את   בתוך  לחלט  חתם  לא  הזכייה,  הודעת  אליו  נשלחה  אשר  והמציע  במידה  הקיום  יום    14ערבות 

ה הנממועד  המסמכים  כל  את  צירף  לא  ו/או  ההסכם  על  הזכייה  על  עמד  הודעה  לא  ו/או  דרשים 

 בתנאי המכרז.   להלו כההי  בהתחייבות כלש
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יהקי   יותרבוע 13 זכייתם. ערבות הקיום  ום  על אי  זכו במכרז עם מתן ההודעה  וחזרו למציעים אשר לא 

ו על ההסכם וצירוף כל הטפסים והמסמכים  למציע אשר הצעתו זכתה במכרז תושב לו לאחר חתימת

 הנדרשים, לרבות ערבות ביצוע. 

 הבהרה  שאלות 

מ 14 כל  את  לבדוק  המציעים  הצעתם,כרהמ  יסמכעל  הגשת  לפני  הודא  לו   ז  להם,  כי  מובנים  מסמכים 

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

ו/או   15 סתירות  המציע  ימצא  אם  ו/או  המכרז  תנאי  עם  בקשר  למציע  שתידרש  הבהרה  או  שאלה  בכל 

ציע  , על המובנו של סעיף כלשהולמר  שקו במות ו/או אם יהיה למציע ספק כלשהשגיאות ו/או אי התא

בפורמט  נות  להפ בדוא"ל    WORDבכתב  במועצה  המכרזים  וועדת  לרכזת  שאלותיו  את  בלבד, 

michrazim@ma-tamar.co.il  16:00בשעה  26.10.2022  מיוםוזאת עד לא יאוחר . 

קב  16 בדבר  המועצה  של  אישור  לקבל  המציע  דו באחריות  באמצעות  שיועברו  הבהרה  שאלות  אר  לת 

אישור קבלה  )לא אוטומטי(. פניה שלא נתקבל לגביה    חוזרבדוא"ל  או    08-6688880ני, בטלפון:רוקטלא

לא התקבל כאילו  בכתב  כאמור, תיחשב  תינתנה  ככל שתינתנה,  כאמור,  הבהרה  ה, תשובות לשאלות 

תו כל  יהיו  לא  המכרז.  מסמכי  את  שרכש  מי  לכל  לדברים  ותשלחנה  או  לתשובות  משמעות  או  קף 

 פה.  ל בע  ואמרשי

להי  17 השאלות  מנוסעל  באות  מספר  חות  העמוד,  מספר  את  השאלה  במסגרת  ולכלול  ענייני  ברור,  ופן 

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

 האלקטרוני למתן התשובות. 

מתחייבת    18 אינה  ההבהרההמועצה  שאלות  על  מקלענות  או  כולן  לא    בותלר  ,צתן,  היותן  מחמת 

 שגויה אל מסמכי המכרז. או בעלות הפניה  יותא עניינורות, לבר

בלעדי, להכניס למסמכי המכרז שינויים, עדכונים, תוספות  המועצה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה ה 19

מיוזמ אם  ובין  המזמינים  לשאלות  במענה  אם  בין  להגשת  ותיקונים,  האחרון  למועד  עד  וזאת  תה, 

עדכוניכרלמ  ת צעוהה שינויים,  תוספ ז.  ועדכם,  קיבלו    וניםות  אשר  המציעים  כלל  אל  ישלחו  כאמור 

אל   המועצה  מאת  המכרז  מסמכי  את  קבלת  לידיהם  בעת  ימסרו  אותן  האלקטרוני  הדואר  כתובות 

 מסמכי המכרז. 

 אופן הגשת ההצעות

המכרזי 20 לתיבת  להגיש  יש  ההצעות  והתקשרויואת  מכרזים  רכש,  שבמחלקת  ועצה  המן  ייבבנת  ם 

זוהר.   השבנווה  להמועד  יום     הגשתאחרון  הינו  שלא    .12:00השעה    עד  13.11.2022הצעות  הצעה 

, מסיבה כלשהי, לא תידון. אין להגיש את ההצעות בכל  תמצא בתיבת המכרזים ביום ובשעה האמורים

בלו.  תיבת  יתקלא    א"לם אחרות לרבות פקס או דודרך למעט הגשה פיזית. הצעות שיתקבלו בדרכי

 המציעים רשאים להיות נוכחים בפתיחה.    13.11.2022 ביום ם תיפתחהמכרזי

ואת   21 המכרז  מסמכי  כל  את  להצעתו  לצרף  המציע  להלן,   על  המפורטים  והאישורים  המסמכים  כל 

ב לתיבת המכרזים  מצוין מספר המכרז,  סגורה, שעליה  במעטפה    ה ו בנו בניין המועצה  ולהגיש הצעתו 

העמודים ר,  והז כל  מסמ  כאשר  המכרשל  הזכי  לרבות  כמסמך    הסכם,  ידו  5המצ"ב  על  חתומים    ,
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במסמכי המכרז וחתימה זו אומתה  , ולאחר שהמציע חתם במקומות המיועדים לכך  בתחתית כל עמוד

ני העתקים לא  כל מסמכי ההצעה )למעט ההצעה הכספית( יוגשו בשעל ידי עורך דין )במידה ונדרש(.  

דיגיוכם  יככרו גבי מדיה  על  )דן  ,  נפרדתגש במעטפה סגורה  . ההצעה הכספית תוקי(  יסק אוןטלית 

 כמפורט להלן.

 לעיל, יש לצרף את כל המסמכים הבאים: 22לחוברת המכרז, כשהיא חתומה כאמור בסעיף   22

כמסמך   22.1 המצ"ב  המציע  ידי  2הצהרת  על  חתומה  כשהיא  נספחיה,  על  המכרז,  המציע,    למסמכי 

כיחים את עמידתו בתנאי סף ואת  המו  הנתוניםצעה את  לא בה ובנספח ב' להמיע  יצשהמלאחר  

 איכות הצעתו; 

      13.02.2023  ₪ ובתוקף עד  50,000  למסמכי המכרז, בגובה  4ערבות קיום בנוסח המצורף כמסמך   22.2

  ; 

22.3 ( שירות  רמת  לSLAהסכם  ג'  כנספח  המצורף  המצהסכם(,  ידי  על  חתום  כשהוא  ם  קו מביע  , 

 המסומן לכך; 

ק 22.4 בדבר  דינתצהיר  העביום  כמסמך  י  המצורף  ציבוריים  גופים  עסקאות  לחוק  בהתאם    6ודה 

 למסמכי המכרז;

למסמכי    7עצה והיעדר ניגוד עניינים המצורף כמסמך  תצהיר  בדבר העדר זיקה לנבחר או עובד מו 22.5

 המכרז;

 אישור עוסק מורשה;  22.6

 ; 1975  –מוסף, תשל"ו  רךע  סמוק אישור על ניכוי מס במקור בתוקף לפי ח  22.7

ד שומה או מרואה חשבון על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות  מפקיתקף  ור  איש 22.8

 ; 1976-תשלום מס(, התשל"וגופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ו

 מסמך תשובות לשאלות הבהרה חתום על ידי המציע )אם וככל שנשלחו למציעים על ידי המועצה  22.9

 יור מציעים; ס ל וק ווטפר 22.10

 וישנן; במידה הבהרה    תשובות לשאלות 22.11

לפריט   22.12 בהתאם  השירותים,  למתן  תקף  עסק  רישיון  רישוי  1.5העתק  לצו  הראשונה  'לתוספת  ג 

 , על שם המציע. 2013-רישוי(, תשע"ג עסקים )עסקים טעוני 

 העתק תעודת הסמכה על ידי הרשות להסמכת מעבדות על שם המציע.  22.13

 ל שם המציע. ות עד הבריא על ידי משר  פכים וקולחיןש ותקילבד  תק תעודת הכרהעה 22.14
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על   22.15 המציע.  ידי  על  חתום  כשהוא  להסכם(,  א'  )נספח  ביטוחים  קיום  על  האישור  טופס 

מחיקות,   כל  ללא  שלו(  הביטוח  חברת  מול  אותו  שבדק  )לאחר  זה  טופס  על  לחתום  המציע 

ים את חברת הביטוח  חתלה  ךצור  שינויים או הסתייגויות. מובהר, כי בשלב הגשת ההצעה אין

 ים, וחתימתה תידרש אך ורק ממי שיוכרז כזוכה במכרז. יום ביטוחור על קפס האישעל טו 

 מציע שהוא תאגיד יצרף גם את האישורים כדלקמן:  22.16

המוסמכים   22.17 ושמות  החתימה  זכויות  בדבר  חשבון,  רואה   / דין  עורך  ידי  על  חתום  אישור 

 לחתום בשם המציע על הצעה זו. 

 של התאגיד; תדו אגתהי ה כמסמ 22.18

ה, של רישום התאגיד מרשם החברות / רשם השותפויות,  ועד הגשת ההצעלמ  כן נכוןתדפיס מעוד 22.19

 לרבות רישום בעלי המניות / השותפים;

בין   22.20 להעברה  ניתנת  ואינה  המציע  שם  על  תהיה  הקבלה  המכרז.  מסמכי  רכישת  על  קבלה  העתק 

 המציעים השונים. 

ב  2ם לסעיף  בהתא  דרשיםהנר  לצרף את האישור והתצהיש  י  ,האיש  אם המציע הוא עסק בשליטת 22.21

 . 1992-לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב

)מסמך   22.22 הכספית  ההצעה  במסמך  למלא  המציע  הכספית    3על  הצעתו  את  המכרז(  למסמכי 

להשתתפות במכרז. את מסמך ההצעה הכספית, לאחר שמולא ונחתם על ידי המציע יש להגיש  

ית  ת, החיצונהמעטפו  על שתי   הכניס לתוך מעטפת ההצעה.ולר  וגלס  שבמעטפה נפרדת, אותה י

 .09/22והפנימית,  יש לרשום את מספר המכרז 

בתנאי   22.23 לרבות  המכרז,  במסמכי  תוספות  ו/או  מחיקות  ו/או  שינויים  לבצע  רשאי  אינו  המציע 

ל  ההסכם ו/או בנספחיו, ולרבות בטופס האישור על קיום ביטוחים. המועצה תהא רשאית לקב

ל א שינויים  ה  ול ספו  בה  שנעשו  מח צעה  ו/ו/או  תוספיקות  כאו  לקבל  ות  ו/או  לבקש  אמור, 

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

ו/או תביעה   דרישה  ו/או  טענה  כל  לא תהיינה  ולמציע  והמוחלט,  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על 

 בעניין זה. 

להעתיקם או לעשות כל  כל רשות    יןלמציע אבלבד, והנם רכוש המועצה  מכרז  ה  כימסי מ, כ מובהר 22.24

 שימוש בהם, אלא לצורך הגשת הצעתו למכרז.  

 אופן דירוג ההצעות וקביעת ההצעה הזוכה 

 איכות.  40%מחיר,  60%תאם למשקלות הבאים: ההצעות תיבחנה ותדורגנה בה 23

 ן:קמלד, כביםבחינת ההצעות והערכתן תתבצע בארבעה של 24

 הסף של המכרז;  בתנאי ההצעות בדיקת עמידת  שלב א':

 חישוב ציוני האיכות;   שלב ב':
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 חישוב ציוני המחיר;  שלב ג':

 חישוב הציונים הכוללים של ההצעות ודירוגן.   שלב ד':

 בחינת עמידה בתנאי הסף  –שלב א'  25

במסמ  המועצה שהוגדרו  כפי  הסף,  בתנאי  עומדות  ההצעות  האם  שלא  .  זר המככי  תבדוק  הצעה 

הבאים. מציע שהצעתו נפסלה בשלב כלשהו    ר לשלביםולא תעבו  תיפסל, נאי הסףתעמוד באיזה מת

יקבל הודעה על כך לאחר בחירת הזוכה. יובהר, כי המציע מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה  

 ה.  ו/או תביעה בעניין ז

 חישוב ציוני האיכות –שלב ב'  26

ועדת  סףה  יא בתנ דו יעמ  שהצעותיהם  מציעים  26.1 של  לבדיקה  יהיה   , בחינה יעברו  שהרכבה 

ומנהלת מחלקת רכש  , יועץ חיצוני למכרז  ל אגף תפעול, מנהל מחלקת מים וביובמנה  כדלקמן:

והתקשרויות מתן    .מכרזים  ללא  האיכות  וועדת  הרכב  את  לשנות  יכולה  המועצה  כי  מובהר 

 יעים וזאת בהתאם לשיקול דעתה. התראה למצ 

לת הציון הגבוהה ביותר תקבל  הצעה בעכאשר ה   מהציון הכולל  40%ה  וו מה  כותהאי  ציון 26.2

 'בנספח    2מסמך  יינתן על פי הנתונים שימלא המציע ב  הציון  .נקודות והיתר ביחס אליה  40

ניסיון המציע) פי ראיונות שייערכו  פירוט  על  וכן  (, ההמלצות והאסמכתאות שיצורפו להצעה 

בכל נושא    ניםנתוודא  או לו את הזכות לאסוף    מהלעצ  מרתשו  . המועצהעל ידי וועדת הבחינה

  פניה ללקוחותיובאמצעות  , לרבות  בדרכים נוספות, על פי שיקול דעתה  הקשור לניסיון המציע

    .ובקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעה

מועד פתיחת ההצעות,   26.3 ייערכו לאחר  על מועדי הראיונות, אשר  המועצה תודיע למציעים 

 ש.  זמן סביר מרא

 ן הבא: וני האיכות ייערך באופצי ב ושחי 26.4

 ניקוד לקריטריון קריטריון 
שירותי דיגום  נתן להם   לקוחות אשר 5על המציע להציג     –המלצות  1

 נק' לכל המלצה   6, עד ובדיקות מעבדה

30 

ולא באמצעות    אשר ברשותו המבוצעים במעבדה מספר הפרמטרים 2

 . משנה קבלן

 

 שיבוצעו במעבדה עצמה  תקויד מהב 90% -הצעה שתכלול למעלה מ

 .רכיב זהד מלא בבל ניקוקת

 ועד  80% -הצעה שתכלול למעלה מ

 מהבדיקות שיבוצעו במעבדה   90%

 .נקודות ברכיב זה  20תקבל   –עצמה 

 80% -הצעה שתכלול פחות מ 

 בדיקות שיבוצעו במעבדה עצמה

 מהבדיקות  %20  -כלומר למעלה מ (

 לא  –יבוצע באמצעות קבלן משנה( 

 ד ויקנ  תקבל

 

30 

 

בסיס ראיון פרונטלי, אשר במהלכו   על   ת מהמציעהתרשמות אישי 3

ייבחן בהתאם להתרשמות כללית, מקצועיות, עומק המומחיות  

 ערכת המידע המוצעת על ידו. וניסיונו האישי בהפעלת מ

20 
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על בסיס ראיון   מהמציעם עם המועמד מטעהתרשמות אישית  4

ת,  שמות כללית, מקצועיוהתרם לאתבה ן חפרונטלי, אשר במהלכו ייב 

    .יסיונו האישיונ   המומחיותעומק 

20 

עלולה להיפסל   נק'  65  בסך  מינימאלי לאיכות  ןציוהצעה שלא תקבל  זאת כי  מובהר ב*  

 .הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של וועדת האיכות כבר בשלב זה,

 

 חישוב ציוני המחיר –שלב ג'  27

הה 27.1 של  המחיר  ציוני  כאשר    בושחיצעות  חישוב  יחסי,  משקל  הזול    ללי הכ   תעריףהלפי 

 אליו באופן לינארי נקודות והיתר ביחס  60ביותר יקבל 

 בהתאם לנוסחה שלהלן: 

 ביותר  הזולה  מחיר ההצעה     X    06=   הכללי  תעריףהמחיר 

 מחיר ההצעה הנבחנת       

 חישוב הציונים הכוללים של ההצעות ודירוגן  –ד' שלב  28

המועצה את ציון ההצעה הכולל,    ות, תקבעשל ההצע  וציון המחיר ות  איכ הציון    לאחר קביעת 28.1

 כדלקמן:  

 +    ציון האיכות                                                               =  ציון המחיר    הציון הכולל

 

  ת ותי הצעבמכרז. במקרה שבו שכהצעה הזוכה  ל הגבוה ביותר תוכרז  הכול  הצעה בעלת הציון 28.2

במכרז זה, תינתן    ר, תיערך בין המציעים הגרלה.בוה ביותהכולל הגיקבלו את הציון    יותרו  א

  5%עדיפות לספקים מקומיים כך שבמידה והציון הכולל של אותו ספק מקומי יהיה נמוך בעד  

ז )ספק  תוכרז הצעתו של אותו ספק מקומי כזוכה במכרותר, מן ההצעה בעלת הניקוד הגבוה בי 

תאגיד שבעל השליטה בו    או  מי משרד הפניםפי רישו  מועצה עלהינו תושב השר  ד אימי: יחמקו

לחוק החברות( הינו תושב המועצה על פי רישומי משרד הפנים במועד    268)כהגדרתו בסעיף  

 ההצעה.   הגשת

  או לדחות את   ,עה שהיאאת הזכות לקבל כל הצ  לעצמה, שומרת המועצה  לעיל  על אף האמור 28.3

תר, להפסיק ו/או לבטל את המכרז  גבוה ביוהכולל ה  בעלת הציון  צעה הה  ת, לרבו כל ההצעות

טענה   כל  תהיה  לא  ולמציע  והמוחלט,  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על  אחרת  פעולה  כל  ולעשות 

כ בגין  מטעמה  מי  ו/או  המועצה  כנגד  תביעה  ו/או  דרישה  כמ ו/או  לעצמה  ך.  שומרת  כן  ו 

עם    ההתקשרותין בטרם  או חלקם )ב  ולם, כםהמציעיא ומתן עם  המועצה את הזכות לנהל מש

 ואף להתקשר עם שני מציעים בו זמנית.  ,הזוכה ובין לאחריה(

  14בתוך  ,  ה הזוכ.  תועל קבלת הצע   הותודיע לזוכ  במכרז   כהזתאשר    ה המועצה תקבע את ההצע 28.4

  כלל . בההסכםע  צה כל מסמך הנדרש לצורך ביצוו, ימציא למועזכייתלו דבר    היוודע יום מיום  

 (.  5מסמך ) הסכםל' בנספח ורפת כ וע המצת הביצבוערכה למועצה את הזו  ציאימ ,זה

 

 

 ללי כ
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למשך   29 בתוקף  תישאר  שיחתם    90ההצעה  עד  או  ההצעות,  להגשת  שנקבע  האחרון  מהמועד  ימים 

לפי המוקדם  ההסכם ידי המועצה,  זכות    ועצה. לממבניהם  על  להאריך את תוקף ההצעות בעד  תהא 

אריכו המציעים את תוקף ערבות  י  וררה כאמ, ובמקכתב למציעיםה בודעה נוספים בחודשים    ארבעה

   הקיום שלהם בהתאם. 

מעוניי  30 שהמציע  כי  ככל  הפרמטריםן  ו/או  מהבדיקות  משנה  קבל  עותבאמצ  יבוצעו   חלק  שאז  ן  הרי 

המצטברבכפזאת    ייעשה  לתנאים  הבאים:  וף  יים  בכוונ  ובהצעת   צהיר המציע    לק חע  בצל  ות כי 

יצעות קבלן משנה או  תים באממהשירו רה של המועצה בכתב להעסקת קבלן  אישואת    בלקשהמציע 

הרשות   מאת  והסמכה  הבריאות  משרד  מאת  הכרה  המשנה  לקבלן  כאמור;  מעבדות  משנה  להסמכת 

ב  המבוצעים על ידו; החלפת קבלן משנה טעונה הסכמה מראש ובכתטרים  כל הבדיקות והפרמ לביצוע  

 ה. עצו מת המא

לעצמ מועצה שוה 31 דעתה הבלמרת  שיקול  פי  על  הזכות,  בהצעה,  ה את  טעויות אריתמטיות  לתקן  עדי, 

מציע  מכל  ו/או  לדרוש  ו/ כ היר  להב  להשלים  מידע  להמציא  ל  מציע  מכל  לדרוש  חסר,  מסמך  או 

, לבוא בדין ודברים עם  תםרך הבהרת ההצערושים לצומסמכים הדוהמלצות  ם,  ורישאסמכתאות, אי

 ה אליה.  פה, ביחס לפרטי הצעתו וכל אי בהירות הקשור כל מציע, בכתב או בעל 

ידיעה, פגם או מום    הבנה, אי  י בר אה בדבהגשת הצעתו מוותר המציע ויתור סופי ומוחלט על כל טענ  32

ורך, יש לבררם  וונתם לא ברורה די הצת סבירותם. סעיפים שכרבול,  המכרזבאיזה מתנאי או מסמכי  

  .מראש

תוספותהמציע אינו רשאי לבצע שינוי 33 ו/או  ו/או מחיקות    ההסכם לרבות בתנאי    ,המכרזבמסמכי    ים 

המוע בנספחיו.  לפסול  ו/או  או  לקבל  רשאית  תהא  ו/אהצעה  צה  מחיקות  ו/או  שינויים  בה  ו  שנעשו 

ו/או הו לו/א  תוספות כאמור, וכן לבקש רים ו/או מסמכים ממציע/ים, וכן להתעלם  סבקבל הבהרות 

יע לא תהיינה כל טענה  ל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמצכהומכל שינוי או תוספת כאמור,  

 תביעה בעניין זה. ו/או דרישה ו/או 

ציג את  לה  איתשתהיה המועצה ר  במכרזמסכים המציע לכך, כי במקרה בו יזכה    רז למכו  בהגשת הצעת  34

בפניהצ יצייןמציעים    עתו  כוללת פרטים חסויים,  כי הצעתו  את הדבר    אחרים. במידה והמציע סבור 

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

ם של  מו/קיו לו/או באשר    ,מציעים אחריםהיקף הפרטים מתוך ההצעה שייחשפו לאשר לוהמוחלט ב

 ור למועצה.  ים בהצעה מס רט/ים חסוי/פ

הז  35 המציע  עם  ההתקשרות  בוטלה  ו/או  הזכייה  חתימת  בוטלה  טרם  בין  שהיא,  סיבה  מכל  וכה, 

הקיההסכם   ערבות  את  לחלט  היתר,  בין  רשאית,  המועצה  תהא  מכן,  לאחר  ובין  של עמם    ום 

ה עם  להתקשר  רשאית  המועצה  תהא  כאמור  במקרה  כן,  כמו  הכשרה    של   ציעמהמציע.  ההצעה 

(, להתקשר  תקשרות עמו תבוטל או לא תצא אל הפועל )מכל סיבה שהיאבתור, ובמידה והה  הבאה

חודשים ממועד משלוח ההודעה    12-בלבד שלא חלפו למעלה מעם המציע הבא אחריו וכן הלאה, ו

 ה.   ן זנייעמציע מוותר מראש על כל טענה, דרישה או תביעה כנגד המועצה בכה. העל הזכייה לזו

מס 36 כי  לעשות  המכרזמכי  מובהר,  או  להעתיקם  רשות  כל  אין  ולמציע  בלבד,  המועצה  רכוש  כל    הנם 

   .זלמכרשימוש בהם, אלא לצורך הגשת הצעתו 
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ם. במקרה של סתירה  ר אותהוראות מסמך זה באות להוסיף על האמור ביתר מסמכי המכרז ולהבהי 37

 .לו הוראות מסמך זההמכרז, יגברו ויחו מכימס ראו אי התאמה בין הוראות מסמך זה לבין ית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22/11למכרז   2מסמך 
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 22/11 להשתתפות במכרז מס'מציע רת הוהצההצעה 

בזאת  מזמינה  ה "(  המועצההמועצה האזורית תמר )להלן: "עם  קשר  להת  אתיעים בזמצ  ,אנו הח"מ .1

וצה, מים  , בייםנדיגום ובדיקות מעבדה של שפכים, קולחין שניוניים ושלישו   ותישיר    הצעות למתן

למסמכי המכרז(    3מסמך  )  טכני, הכל לפי המפורט במפרט הזורית תמרליחים למועצה האומים מ

   .("השירותים וביתר מסמכי המכרז )להלן, ביחד: "

כי   .2 בזאת,  מצהירים  כהאנו  המכרז  מסמכי  כל  את  בעיון  הכלליים    גדרתםקראנו  ההסבר  בדברי 

על כל   ,(3מסמך  )  הטכני  טרפוהמ  (5ך  מסמ)  וחי פס נ  לע  הסכםהצעות, לרבות  וההנחיות להגשת ה

תנאי הסף להגשת  י המכרז, לרבות  ומתחייבים כי הבנו את כל מסמכ  תנאיהם ופרטיהם, מצהירים

ו השירותמתתנאי  הצעה  לנו,  ,  יםן  שנדרשו  השאלות  כל  את  הג שאלנו  את  העשויים    ורמיםבחנו 

ם  אלה ועל פיהובהתאם לכל  רנו  עבוכך  באות שתהיינה כרוכות  וההוצ  יםמתן השירות על    להשפיע

הצעתנו את  הצעתנו  ביססנו  הגשת  בעצם  ו.  מצהירים  אנו  המכרז  למכרז  תנאי  כי  מתחייבים, 

רותם  י לא תהיה לנו כל טענה, דרישה או תביעה בעניין תנאי המכרז, לרבות בהימקובלים עלינו וכ 

 ו/או סבירותם.   

בכל   38 עומדים  אנו  כי  מצהירים  שאנו  הסף  כמפכרזהמ   ל תנאי  בסעיף,  ההסבר    10  ורט  לדברי 

 למסמכי המכרז(.  1מסמך הכלליים )

ב   , מצהיריםו  אנ 39 לשם  הדרושים  והניסיון  הידע  המומחיות,  ברשותנו  הכי  נשוא  שירותים  יצוע 

וכי  ות רצונה המלאה של המועצה,  לשביע בהתאם למסמכי המכרז, באיכות הגבוהה ביותר ו  מכרזה

של  ה  ות שלנו )במקרות, הכוחות והמטרהינה בגדר הסמכויה  פי  לומתן השירותים עהצעתנו זאת  

 היסוד שלנו.   סמכיפי מל תאגיד( ע

מציע אחר     א כל קנוניה, קשר או הסכם עם כלכי הצעה זאת מוגשת בתום לב ולל  ,נו מצהיריםא 40

 לאותו מכרז.    

לנו 41 במכרז,  ידבמכי    ,ידוע  ונזכה  עבור ה  ל  השירותים  התמורה  בכפוף  לנו    י לו ימ תשולם 

בהת להתחייבויותינו  המכרז  5  ךמסמ)  הסכםה הוראות  אם  תנלמסמכי  פי  ועל  התשלום  (  אי 

 מפורטים בו.  ה

תחום השירותים  בלזוכה בלעדיות מתן ו/או ל   מסוים התקשרותקף להי ת מתחייב האינ  מועצהו כי הנ ידוע ל 42

 .  נשוא המכרז

ה   אתבז  פיםמצר  ואנ 43 לרבות  המכרז,  מסמכי  כפי  הסכםאת  בשלמותם,  ידי    נול  צאוהומש ,  על 

כהמו כאשר  חתועצה,  העמודים  ידיל  על  כל  מים  את  וכן  שצירופנו,  פי המסמכים  על  נדרש    ם 

טחת קיום הצעתנו ערבות בנקאית  לל זה, אנו מצרפים להבלדברי ההסבר למכרז. בכ  23סעיפים  

 למסמכי המכרז.    4מסמך , בנוסח המצ"ב כחוזרתאוטונומית ובלתי 

ליתן    יםמתחייב   והננ  המועצה דה ותתקבל על ידי  מיובובלתי חוזרת,  רה  הדי  הצעתנו זו הנה בלתי 44

השירולה   לעיל(את  )כהגדרתם  המכרזתים  לתנאי  בהתאם  נציג  ,  לשביעות  ו  המועצה  ולהוראות 

המועצההמלא  רצונה   ותחייב   ההצע.  של  בתוקפה  תעמוד  לתיבת    ונאות   זו  הוכנסה  בו  מהמועד 

של   חתימתו  ועד  יד   עם  או   ו נעימ  הסכםהמכרזים  על  אחר  עד  מציע  או  המועצה  שלושה    חלוף י 

צה  ידוע לנו כי המוע  שבין המועדים. הגשת הצעות במכרז, לפי המוקדם  חודשים מהמועד האחרון ל 

ו מתחייבים  ור אנ, ובמקרה כאמפיםנוס   חודשים   ארבעהעד  ת תוקף ההצעות ב רשאית להאריך א 

 תוקנת.  צה ערבות קיום ממועא לי את תוקף ערבות הקיום שלנו בהתאמה, ולהמצ להאריך
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לייום מיום שת   14תוך  תזכה במכרז, הרי ש  נו י אם הצעת כ  נו,ידוע ל 45 על כך הודעה, יהיה    נו מסר 

על  ינועל של  מסמכים    לחתום  ביצועו  לצורך  המועצה  של  דרישתה  פי  על  מסמכים  ולהמציא 

ז . בכ םהסכה כי יהיה עלינו  לל  ידוע לנו  יום ביטוחים  ק  על  ראת טופס האישו  להמציא למועצהה 

המצ"ב  )בנו חברתהסכםל   'אנספח  כסח  ידי  על  חתום  כשהוא  שלנו  (,  ביצוע   הביטוח  ערבות    וכן 

   ₪. 100,000 של בסך, (הסכםל  'בנספח בנוסח המצ"ב כ)

עה  היא או לדחות את כל ההצעות, לרבות ההצצעה שכי למועצה שמורה הזכות לקבל כל הידוע לנו  46

לקבל את ההצעה    ת מתחייב  האינ ה  י המועצעים; וכמתן עם מי מהמציא ו מש  להגבוהה ביותר; לנה

עמנו תהווה    הסכםידוע לנו כי רק חתימת המועצה על    ביותר ו/או הצעה כלשהי.  הזולההכספית  

 צד המועצה. התקשרות מחייבת מ

ונחזו 47 במידה  כן,  בנוכמו  נמציא    ר  שלא  ו/או  כמפורט מהצעתנו  מאיתנו  שיידרשו  המסמכים    את 

נעמוד    23יף  בסע לא  ו/או  מהתחייבויותינולעיל  מ  באיזו  וכיו"ב,  המכרז  מסמכי  פי  סיבה  על  כל 

או לבטל את זכייתנו ו/או להתקשר  אית לחלט את ערבות הקיום שלנו ו/ שהיא, תהיה המועצה רש

 בכל פעולה אחרת על פי שיקול דעתה של המועצה. לנקוטעם המציע שידורג אחרינו ו/או 

מתחייבים 48 במסגבכוד  לעמ  אנו  המועצה  דרישות  נס ל  על  המכרז  מסמכי  אחריהם  רת  ולמלא  פחיהם, 

 במלואם.  

המכ 49 למסמכי  בהתאם  השירותים  מתן  עבור  ידינו  על  המבוקשת  בהצעת    רזהתמורה  מפורטת 

( המכרז(  3מסמך  המחיר  מעטפת  נפרדת  הסגור  במעטפה  המצורפת  ,למסמכי  לתוך  המוכנסת   ,

   .ההצעה הכללית

ת במלואה ורשאית ליישם חלקים  את ההצעה הכספי  המועצה אינה חייבת לקבל כי  נו  לידוע  כמו כן,   50

   .ממנה

גופי הסמך של  לכל ו/או חלק מ   תוכל להסב את ההסכם   המועצהידוע לנו, כי במידה ונזכה במכרז,   .3

   .תהמועצה ללא תשלום נוסף ו/או הגבל

כי סכומי  רה 51 ולהתחייב בזאת  מהווים את התמורה  יר  המח  המפורטים בהצעתתמורה  ה ינו להצהיר 

אספקתהבלעד בעבור  והיחידה  הנכללים  ית  השירותים  מכלול  שירות    כל  כל  ולרבות  זה  או במכרז 

זה ממכרז  העולים  אחרת  כלשהו  י  וכ  ,דרישה  החזר  ו/או  תשלום  לכל  זכאים  נהיה  לא  לכך  פרט 

 .מהמועצה

  שבהצעת המחיר   ריפיםעתה  תוספת, כי בנקיבים בזאת, ללא כל סייג, טענה או דרישה נמצהירהננו   52

ו/או עשויים להשפיבחשב  הבאנו כל הגורמים המשפיעים  כל  ון את  וזאת, ללא  על הצעתנו  ע בעתיד 

ו מהכלל  המיוצא  תקופת  כל  האופציונאליות למשך  ההארכה  תקופות  כל  ולמשך  וההסכם  כרז 

 . הנכללות בהם
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 ולראיה באנו על החתום:

 

 _________________ __ ע שם המצי  _____________  תאריך 

 ___________________  בת כתו   

 _______________ ____ ת.ז / מס' תאגיד     

 ___________________  מס' טלפון     

 ___________________  פקס  מס'    

 ___ ________________  חתימת המציע      

 

 

 :אישור עו"ד

 

תמו בפני  _________ ח_________________ _, מאשר כי ה"ה __ ___עו"ד___אני הח"מ, ____  

המצורפים    על המסמכים  כל  ועל  דלעיל  מטעם  ההצעה  חתימה  מורשי  הם  וכי  לה 

 וכי בחותמם על ההצעה דלעיל הם מחייבים את המציע.   "(המציע" -_____ )להלן  __________

  ______________ __  __________________  ________ __________

 חתימה  שם תאריך  

 



15 

 

 

 2פח א' למסמך סנ

 ספק  טופס פתיחת

 

 __________________________ _________________________________ שם הספק:

 ____________________  ניכויים יק ת _ __________________ מספר עוסק 

 

 קשרות כתובת למשלוח דואר ופרטי הת

 

 עיר ___________   ____ רחוב _______________ מספר בית _________ מספר דירה ____

 ____________________   __  או לחילופין ת.ד. ________________ עיר_______ מיקוד _

 __________  פקס _________________   ___ ___  ________________  פלאפון  טלפון 

 ______________  __________________________________________ מייל -כתובת אי

 

 אישורים 

 )חובה(אישור מצורף  _______________  _________ ור ניהול ספרים שאי ףתוק

 )חובה(אישור מצורף  _____________________  ___   יכוי מס תוקף אישור נ

 )חובה(אישור מצורף   כן/לא  ר פטוסק עו

 

 פרטי חשבון בנק 

 ___________ מספר הבנק  ___________ _____________________ ___  שם הבנק 

 __________ מספר הסניף ___________ _________________________  יף נשם הס

 __________ מספר חשבון __________________  __________________ שם החשבון

 : צילום שיק/אישור בנק )חובה(מצורפת  כתאאסמ

 

 נדרשים טים החובה למלא את כל הפר

 

 

 חתימת המציע: ___________________________ 
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 2' למסמך ב פחסנ

 

 

 המציע ו של ניסיונ פרטי

 

 מלא את הטבלאות שלהלן. , על המציע לנת איכות ההצעהבחי ול לצורך בדיקת עמידת הצעתו בתנאי הסף

דת הסמכה מטעם משרד  י תעולכל הפחות שני דוגמים בעל  גלהצי המציע  )תנאי סף( על    10.4עיף  בהתאם לס 

שיזכה במכרז יבוצעו על    ככל   ידו   דיקות שיבוצעו עלכל הבב כי  יי"דוגם מי שפכים" וכן להתח הבריאות של  

 . כללי תאגידי מים וביוב ותקנות בריאות העםות לרב  פי  הוראות הדין, 

 .                                                                              : הדוגמיםשם 

 מכה. יש לצרף תעודת הס

לסעיף   ניסיונו עסף(    אי)תנ  10.5בהתאם  את  לפרט  המציע  לפחות    ל  של  שפכים  דיגום  שירותי    3במתן 

, תאגידיםרשויות/הוביוב לתקופה של לפחות שנה אחת ברצף בכל אחת מהת /תאגידי מים  רשויות מקומיו

 . 2019-2021בדיקות בשנה בין השנים  400הכוללת לפחות 

 

 

 

 

 

 

 

 

  שם הלקוח

רשות מקומית/  

 תאגיד מים 

 מספר הבדיקות

מועדי 

ם  סיוילת ותח

השירותים  

 ( )חודש+שנה 

 אצל הלקוח  פרטי  איש קשר

1. 

   
 ______שם:____________ 

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

2. 

   
 שם: __________________ 

 טלפון:________________

 _______תפקיד:________

3. 

   
 שם: __________________ 

 _טלפון:_______________ 

 ___________:____ תפקיד
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בל עמד מטעמלהציג מו)תנאי סף( על המציע    10.6בהתאם לסעיף   ניסיון  בעל  וניהול בתוכניתו  ום  דיג  יווי 

  .מכרזמים וביוב בשלוש שנים האחרונות שקדמו למועד הגשת ה ית או תאגיד ברשות מקומ 

 .                                                     :המועמדשם 

 

 

 

 

לסעיף   ע2)  27.4בהתאם  המ(   לפרטל  המבוצעים    ציע  הפרמטרים  מספר  ולא בדה  במעאת  ברשותו    אשר 

 :עות קבלן משנהבאמצ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ר  בעלות המעבדה, על ביצוע הבדיקות ועל ביצוע הבדיקות במעבדה אש יש לצרף אסמכתאות המעידות על

 בבעלות המציע.

 

 

  שם הלקוח

מית/  רשות מקו

 יד מים תאג

מהות השירותים  

שניתנו על ידי  

 דהמועמ

מועדי 

תחילת וסיום  

השירותים  

 )חודש+שנה( 

 לקוחאצל ה   פרטי  איש קשר

1. 

   
 שם:__________________

 טלפון:________________

 _______________ יד:תפק

2. 

   
 שם: __________________ 

 ____________טלפון:____

 ____תפקיד:___________

3. 

   
 שם: __________________ 

 _________טלפון:_______

 תפקיד:_______________

מספר 

הבדיקות 

הכלליות  

   שביצע המציע

ת בדיקוה מספר

צעו במעבדה אשר  שבו

 ות המציע ברש
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 11/22למכרז   3מסמך 

 

 תווכתב כמוי גמאותדו יחתללקכני ט טמפר

 הצעה   -ביים  כוללות מחירים מיר  שימת לב המציעים כי הטבלאות  –על המציע למלא את הטבלה להלן  
 תפסל על הסף.  –הנקובים להלן שתנקוב במחיר העולה על מחירי המקסימום 

 

 

 להגיש הצעה בזה מתכבד   _________________של   מוסמך  נציג  ________________ מ,  "הח אני

 נספחיהם.  כל על  ב"ההסכם המצ ונוסח המכרז מסמכי  לתנאי למועצה בהתאםם מתן השירותיל

 

 .היטב לי ומובנים לי מוכרים , הםהמכרז מסמכי כל את בידי יש

 

 .בפנייה המפורטות הדרישות כל את היטב ובחנתיששקלתי  לאחר שיתענ הצעתי

 

מחי • למלא  המציע  )על  מע"מרים  ללא  כל  בש"ח,  עבור  ו(  שסעיף  ככל  כלל  סעיף,  ימולאו  לא 

 . זו תיפסל על הסףהסעיפים הרי שהצעה 

 . תיפסל על הסףהייה גבוה ממחירי המקסימום ובהר כי הצעה אשר ת מעוד  •

 

 

 האם

הבדיק

ה 

מבוצע

ת 

במעבד

ת 

 המציע
כן/לא )
) 

סה"כ 

מחיר  

לאחר  

 הנחה 
במכפל

ת כמות 
רלוונטי

 ת
בש"ח  )

,לא 
 כולל

 (מע"מ

 מחיר 
 בש"ח

 לא 
 כולל
מע"

 מ
ליחיד 

 ה
שלא  
יעלה  

 על
המחי 

ר 
המיר

 בי

 מחיר 
מירב

 י
ליחיד 

 ה
 בש"ח 

לא  
כולל 
מע"

 מ

 כמות
שנתי 

ת 
מוערכ

 ת

 רגישות
הבדיקה/טו

וח 
 ריכוזים

  %
 אי 

וודאו 
 ת

 שיטת
 הבדיקה 

פרמטר 
 לבדיקה 

מספ
 ר

  

    89.35 400       BOD 1 

  
    84.09 400       COD 2 

 
יחס     90 0  

 צח"כ/צח"ב
3 

  
 4 עכירות       350 15.77    

      15.77 300       pH ) (בשטח  6 

  
    420.74 10       VOC's 7 

  
    52.66 400       TSS 8 

  
    51.53 200       Vss 9 

  
דטרגנטים        100 105.13    

 אניוניים 
10 
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דטרגנטים        100 105.13    

 נוניוניים 
11 

  
 12 זרחן כללי        300 52.66    

  

חנקן        280 86.25    
אמוניאקל

 (N-י )כ

13 

  
 14 חנקן כללי        150 105.13    

  

חנקן        160 89.45    
קלדהל 

(TKN) 

15 

  
 16 כלורידים        200 63.09    

  

קוליפורמי        300 40    
ם 

צוואתיים 
 במים

17 

  
מוליכות        400 15.77    

 חשמלית
18 

  
 19 נתרן       150 78.96    

  
 20 סולפאט       50 68.33    

  
סולפיד        50 94.62    

 מומס 
21 

  
    262.91 10       

סריקת  
  -מתכות ב

ICP 

22 

 
    210.25 120       

שמן 
 -מינרלי ב 

IR 
23 

  

שמנים         250 86    
  ושומנים 

FTIR 

 24 

  
 25  בורון        75 51.48    

  

מופי     55 51.53    

ע 

בסע

יף 

10 

VSS  26 

 27  כלור       300 15.77      

  

מופיע בסעיף      10 51.53    

27 

כלל  

מוצקים  

 נדיפים

 28 

  
 29  ניטריט       120 65    

  
 30  ניטראט       120 65    

  

    52.00 55      

כלל  
 מוצקים 

מומסים  

(TDS) 

 31 

  

מופי     300 69    

ע 

בסע

כלל  

מוצקים   

(TSS) 

 32 
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9יף   

  
 33  פלואוריד        10 60.00    

  

    60.84 50       

חנקן  

אמוניאקלי  

(NH4) 

 34 

  

נתרן במי         90 78.96    

 רקע
 35 

  

כלורידים         90 63.09    

 במי רקע 

 36 

 

מוליכות      200 15.77  

 חשמלית 

 37 

 38 אלקליות     150 63.25   

 45 חמצן מומס    200 74.75   

   70 100    TOC 46 

 

  

105.13  

   

דיגום חטף  

בשעות  

  –היום 

 עד   06:00

18:00 

47 

 

  

315.38  

   

דיגום  

מורכב לפי  

 זמן 

48 

 

  

  

   

הצבת 

 דוגם 

אוטומטי  

 עצמאי 

בעל יחידת  

בקרה  

,שאיבה,  

 אחסון 

וקירור  

לרבות   

זיהוי  

ורישום  

 מועדי 

דגימה וכן  

 בקבוקי 

  –דגימה 

מקור מתח  

  220חיצוני 

VAC. 

  24לנטילת 

דגימות  

 38 שעתיות 

49 
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דיגום חטף  

 בין 

השעות  

עד   18:00

לשעה  

23:00 

50 

 

  

  

   

דיגום חטף  

 בין 

השעות  

עד   23:00

-לשעה 

6:00 

51 

 

  

  

   

דיגום חטף  

  -בשישי 

שבת, ערבי  

חג וחג  

עבריים,  

 וימי שבתון 

52 

 
 

 

 

 רב,   בכבוד

 

 _ ________ חותמת: ____________________חתימה:   ______________ תאריך:
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 22/11למכרז   4מסמך 

 

 ההצעהם  לקיו  נקאיתות בנוסח ערב

 

 לכבוד 

 מועצה אזורית תמר  

 מלח זוהר, ד.נ. ים ה -נוה 

 

 אדונים נכבדים, 

 

 ערבות מס'__________ הנדון: 

 

 

(  שקלים חדשיםחמישים אלף  לים:  במי)ו    ₪  50,000ל  ד לסך שכם לסילוק כל סכום עהננו ערבים בזה כלפי

" הקרןסכו)להלן:  הצמדהם  הפרשי  בתוספת  המחלמד  "(,  המדד  ירים  ד  בין  חודש  שלצרכן  בגין  פורסם 

 "(. הפרשי ההצמדההתשלום )להלן: " לבין המדד הידוע ביום _________

 

ה דרישתכם  לפי  לכם,  לשלם  מתחייבים  כאנו  ומענות,  טענות  וללא  בכתב  סכוראשונה  סכומים  ל  או  ם 

בתוספתבגבולו  הקרן  סכום  הצמ  ת  מהפרשי  לכם  להגיע  עשוי  או  המגיע  _ דה  ___________  _____את 

" מס'  החייב )להלן:  מכרז  עם  בקשר  מ  09/22"(  בהסכם  שירותי להתקשרות  למתן  ובדיקות    סגרת  דיגום 

ושלישו  שניוניים  ומים מליחים  מעבדה של שפכים, קולחין  בוצה, מים  אשר    רמאזורית תה  עצה למוניים, 

 יכם. א על ידהוצ

 

או  לבסס  וכיח,  להבלי שיהיה עליכם  תכם,  דריש  קבלתאנו נשלם לכם את הסכום האמור תוך שבעה ימים מ

 רוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב. לד או או את סכומה, את דרישתכםלנמק 

 

 , ועד בכלל.13/02/2023לתאריך תאריך כתב ערבות זה ועד  ערבות זו תישאר בתוקפה מ 

 

 ה. להעבראו   הסבהבות זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול ואיננה ניתנת לרע

 

 

 

 

 , בכבוד רב 

 

 בנק __________  

 סניף _________  
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 22/11ז  רלמכ 5מסמך 

 מסגרת  הסכם

 2022שנערך ונחתם בנווה זוהר ביום ____ לחודש _________ 

 

 

 מועצה אזורית תמר  בין:

 .נ. ים המלח הר, דנווה זו מ  

 "( המועצהן: ")להל  

 

 ; מצד אחד

 

 

 __( _____.מ_________________ )ח.פ./ ע  לבין:

 _____ _______ כתובת__   

 ( ""נותן השירות )להלן:

 ; מצד שני

 

מס'   ל איהו מכרז  פרסמה  דיג  11/22והמועצה  שירותי  למתן  מסגרת  בהסכם  ום  להתקשרות 

שנ  קולחין  שפכים,  של  מעבדה  ויונובדיקות  מיים  בוצה,  מליחים  שלישוניים,  ומים  של ים 

 "(;השירותים )להלן: "המועצה 

 

השירותים לשביעות רצונה של  את    ליתן  ן מוכא  ווהבו,    הוזככרז  במף  השתת  שירותהתן  ונו והואיל

 ;המועצה, במתכונת המתוארת להלן

   

לה והואיל      מעוניינת  עם  והמועצה  השירותנותקשר  השיריאשר    תן  את  בתנאים  ותים  בצע 

 זה להלן; הסכםבהמפורטים 

 

ליתן את    ו, וביכולתדםהאמצעים וכוח הא  ורים, הכיש   א בעל ו , כי ה מצהיר  ונותן השירות  והואיל     

 זה; הסכםש, הכל בכפוף להוראות ירותים כנדרהש

 

 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:             

 

 ואבמ

המצורפים .1 והנספחים  זה  לחוזה  לרלו,    המבוא  המכרז  מסמכי  הצעתוכן  השירות של    ובות  ,  נותן 

וכת דוגמאות  ללקיחת  הטכני  הכ המפרט  מהו מויותב  בלת ,  חלק  נפרד  וים  )וכולם    הסכםמ י  זה 

 "(. הסכםהלהלן: " 

 ההסכם.  כותרות הסעיפים בהסכם זה ניתנו למען הנוחות בלבד ואין ליתן להן כל משקל בפרשנות  .2
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 זה:  הסכםחלק בלתי נפרד מווים מסמכי המכרז המפורטים להלן מה .3

 דברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעות  - 1סמך מ

 המציע  הרתהצ -2 מסמך

 טופס פתיחת ספק – נספח א'  

 ניסיון המציע פירוט  – 'ח בנספ  

 מפרט טכני ללקיחת דוגמאות וכתב כמויות.          - 3מסמך 

 יום( ערבות בנקאית לקיום ההצעה )ערבות ק   סחנו - 4מסמך 

 זוכה לבין המועצה  רות בין ההתקש הסכם - 5מסמך 

 : הסכםלהלן הנספחים ל  

 קיום ביטוחים  על ור ישא – נספח א'

 יצועערבות בנוסח  – נספח ב'

  (SLAהסכם רמת שירות ) – נספח ג'

 נוסח הצהרת סודיות  – 'דנספח 

 ים ציבורי התאם לחוק עסקאות גופים ני העבודה בתצהיר בדבר קיום די    - 6מסמך 

 ה לנבחר או עובד מועצה והיעדר ניגוד ענייניםבר העדר זיק ר בדתצהי   - 7מסמך 

 

 נציג המועצה  53

מטע 53.1 הקשר  לביצוע  ם  איש  הינו  המועצה  זה  במועצההסכם  וביוב  מים  מחלקת  , מנהל 

רותים  מתן השיופן  בדבר א   הנחיות   לנותן השירות"(, והוא מוסמך ליתן  נציג המועצה)להלן: "

א  צילהואך    ע מהשירותים או להוסיף עליהם, הכול על פי שיקול דעתו,זה, לגרו  על פי הסכם

 ה. שינויים בעלות השירותים על פי הסכם ז

 מהות ההתקשרות  5

צעתו למכרז ולכל  זה בהתאם לה  הסכםבייתן למועצה את השירותים המפורטים    נותן השירות 5.1

 .  כמויות גמאות וכתבללקיחת דו  יהטכנ   המפרט  –למכרז  3 מךמסמסמכי המכרז, לרבות  

ת  יקבעו על ידי המועצה מע כפי שמנים  ת הזיבצע את השירותים בהתאם ללוחונותן השירות   5.2

 לעת.   

כלל הפעולות הנכללות והמפורטות במסמך הגדרת  את  שירות והעובדים מטעמו, יבצעו  ן התונ 5.3

יבצעו  מהאמור ובנוסף,    י לגרוע מבל  המכרז.  למסמכי  3מסמך  השירותים )המפרט(, המצ"ב כ

ואשר קשורות  ועצה די המעל ין השירות והעובדים מטעמו את כל המשימות שיוטלו עליהם  נות

או במסמכי המכרז, ובין אם  /רש בהסכם זה על נספחיו וצוינות במפומ  בשירותים, בין אם אלו

 לאו, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה.  

ה 5.4 כי  מתבססתהסכם  ב  התקשרותמובהר,  כישור  זה  השירות  של  וויכולותי   ויעל  כן    נותן  ועל 

הא רשאי להסב  ילא    תנותן השירובלבד.    וותים יבוצעו על ידירהש  כיות,  נותן השירמתחייב  

התחייבויותי  פי    ו זכויותי ו  ואת  המועצה,    הסכם על  אישור  לכך  נתקבל  אם  אלא  לאחר,  זה 

 מראש ובכתב.  
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  רותישנותן ה יבות והתחי הצהרות 6

השיר 6.1 המצהירות  נותן  כי  ומנהלו,  מורשה  עוסק  ה   א  וכי  כחוק  מחזיקוספרים  בכל    א 

די הריש פי  על  הנדרשים  וההיתרים  האישורים  שה  יןונות,  העסק  ניהול  מנהלו לשם  ולשם    א 

פי   על  ה   הסכםביצוע השירותים  בין  הנותן השירות  יתר מצהירזה.  כי  בהסמכות    א מחזיקו, 

 הבאים:האישורים   ו/או

קים  ג 'לתוספת הראשונה לצו רישוי עס1.5תאם לפריט  מתן השירותים, בהרישיון עסק תקף ל 6.2

 .  2013-, תשע"ג(וני רישוים טע יעסק)

  .רשות להסמכת מעבדותעל ידי הה ת הסמכתעוד 6.3

 תעודת הכרה לבדיקות שפכים וקולחין על ידי משרד הבריאות.  6.4

תקנות בריאות העם  על פי הנדרש בן,  כדי מכו  ר הוסים אשדוגמ  מעסיק  נותן השירותאישור כי   6.5

 . 2010-"עתש ,שפכים()תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור 

ע  שללהאריך את תוקפם    מתחייב  נותן השירות 6.6 כי  האישורים מעת לעת  ולדאוג,  פי הצורך  ל 

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

לכך   אחראי נותן השירות. עוד מובהר, כי ובעצמ ת השירונותן היות על שם ייבים להאישורים ח

ל כ  ו שיהיו  האת  משויאל  לצורך  בעתיד  יידרשו  ו/או  שנדרשים  לרבות    תן רים  השירותים, 

 רים שאינם מפורטים לעיל )ככל שיש או יהיו כאלה(.  אישורים/ רישיונות/ הית

הפר 6.7 ו/או  מהבדיקות  חלק  באמצביצוע  בכפ קבל  עותמטרים  ייעשה  משנה  לתנאים  ן  וף 

הבאים:  המצטבר השירותים  בכוונ   ובהצעת  הצהיר  נותן  מהשירותים    לקחע  בצל  ותכי 

את אישורה של המועצה בכתב להעסקת קבלן    קיבלשירות  הנותן  באמצעות קבלן משנה או  

הרשות   מאת  והסמכה  הבריאות  משרד  מאת  הכרה  המשנה  לקבלן  כאמור;  כת  להסממשנה 

והפרמלביצוע  עבדות  מ הבדיקות  טעונה  טרים  כל  משנה  קבלן  החלפת  ידו;  על  המבוצעים 

 ה. עצומת הב מאהסכמה מראש ובכת

השירות   6.8 להו  מתחייבנותן  בהתאם  לרבותרלעבוד  דין,  כל  ובהתאם    אות  רלוונטיים,  תקנים 

 להסמכת מעבדות.להוראות והנחיות כל רשות מוסמכת, לרבות משרד הבריאות והרשות 

השירו 6.9 ההכרה   ב מתחיית  נותן  על  הבריאות    לשמור  מהרשות  ממשרד  להסמכת  וההסמכה 

ת  במהלך  עת  בכל  בוטלה, שההתקפת  וקמעבדות  מהן  אחת  שבו  מקרה  בכל  ולדווח    רות, 

הדבר. במקרה כאמור תהא למועצה הזכות    והושעתה, לא חודשה וכדומה, מיד עם היוודע ל

שות ו/או  לא תהיינה כל דרי  השירותלנותן  , ותירוהשנותן  לסיים עקב כך את ההתקשרות עם  

 או תביעות כנגד המועצה עקב כך./טענות ו

השירות 6.10 בנאמנות  אתצע  בל  יבמתחי   נותן  במקצועיות,  מהימנוהשירות  ובמיומנות    ת, 

דין, כל  פי  על  עניינים  מרבית  ניגוד  כל  כישוריללא  בכל  ולהשתמש  ידיעותיו,  ניסיונ ו ,    ו , 

הדוק ושיתוף  עצה, תוך מגע  המלאה של המו   ה וניעות רצ , והכל לשבבביצוע השירות  ומיומנות ו

 שירות.  מתן הלרים הקשופעולה מלא עם המועצה, בכלל ההיבטים  
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שירותי    לרבות  כל הציוד הדרוש לשם מתן השירותים )  עלבא  ו , כי המצהיר  השירות  נותן  6.11

הדגימות הדיגום הובלת  ככ  ,  וטוב  באופן מקצועי  בדיקות המעבדה(  לצושירותי  ורך  ל הדרוש 

מדויקותקבל תוצאות  מכלת  לגרוע  מבלי  ל.  האמור,  השריות  ליות  והציוד  נותן  הרכבים 

לה מ על    ימיםהמתא הנת  את  ובט וביל  היגיינית  בצורה  בקירור  ודגימות  לרבות  למעבדה,  חה 

 ידת הצורך. במ

הסמכה,  מיומנים ומנוסים, בעלי  נותן השירות יעסיק לצורך מתן השירות למועצה עובדים   6.12

מומחי הכשידע,  ויכול ות,  ניסיון  מספרם   תרה,  שכישוריהם,  השירותים,  לביצוע  המתאימים 

 ועצה.    מ תאם להוראות ההסכם ולשביעות רצון ההרות בי ן השת מתוותקם יאפשרו א 

נותן השירות מצהיר ומתחייב כי ידועות לו כל הוראות הדין הרלוונטיות בקשר עם ביצוע   6.13

החזיק  זה )אך לא רק( ל  השירותים, ובכלל   ין במתןעל פי כל דהשירותים, וכן מתחייב לפעול  

רים, האישורים וכיוצא באלו  ת, ההיתיונו הריש לאורך כל תקופת ההתקשרות וברציפות בכל  

 וא הסכם זה. על פי כל דין לצורך מתן השירותים נש הנדרשים

או  6.14 כלכלית  מקצועית,  חוקית,  מניעה  כל  אין  כי  ומתחייב,  מצהיר  השירות  אחרת    נותן 

 הסכם זה.   חייבויותיו על פים כל התלקיו

השירותים   6.15 נותן  דלעיל,  ההצהרות  מכלליות  לגרוע  כי מצהימבלי  דיגומים  לידוע    ר  כי  ו 

המבוצע מעבדה  ההתקשר וובדיקות  במסגרת  המועצה  עבור  ידו  על  בין  ת  מתבצעות  דנא,  ות 

לים  חין וכלכות מי קול תקנות בריאות העם )תקני איהיתר, כחלק מקיום חובות המועצה על פי 

שפכים סעיף  2010-תש"ע  ,(לטיהור  )תעריפיא  11,  )ביוב(  המקומיות  הרשויות  בעכללי  ד  ם 

כללי תאגידי  ו  2010-שעה(, תשע"א  הוראת)יד(  יוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגותי ברשי

הביוב(מים למערכת  המוזרמים  מפעלים  )שפכי    ,וביוב 

 כאמור(.  הכללים  יחליף את )ו/או כל דין אחר אשר  2014-תשע"ד

  מועצההידי  וע ל כי ממצאי הדיגום שיועברו על יד דוע לו  וסיף ומצהיר כי ימ  נותן השירות 6.16

צדדי בפני  ידה  על  לר  םיוצגו  הבשלישיים,  משרד  הרשות  בות  הסביבה,  להגנת  משרד  ריאות, 

הזר בגין  הדיגום  מושאי  חיוב  לצורך  המועצה  את  ישמשו  וכן  ולביוב  למים  מת  הממשלתית 

 שלא על פי דין. הביוב הציבורית  למערכת  שפכים

להימצא במצב של   שלאחייב  תר וממצהיהשירותים  נותן  דלעיל,    6.15מור בסעיף  לנוכח הא 6.17

מול  ניגוד  ממושא  עניינים  ניגוד  מי  להיווצרות  חשש  כל  על  מיד  למועצה  ולהודיע  הדיגום  י 

 עניינים כאמור. 

נספח רט הטכני המצ"ב כורט במפותים כמפנותן השירות מתחייב ליתן למועצה את השיר 6.18

על פי הסכם    םותיר שיה  כיביועדים ובתנאים שנקבעו ביחס לכל אחד מרומתחייב לעמוד במ  3

 ני. זה והמפרט הטכ 

יתן את השירות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות בעבודה, ולשם י ירות  נותן הש   6.19

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

חות את  ולהנ  ךהדרייב לסכנה לנפש או לרכוש. נותן השירות מתחימחדל העלולים להוות    או /ו
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מי   כל  ואת  כי  במתן    שיעסקומטעמו  עובדיו  ולדאוג  הבטיחות,  בנושא  למועצה  השירותים 

 הנחיותיו והוראותיו יקוימו במלואן.   

ת, כפי שאלו  צה בקשר עם השירו יג המוענחיות נצ נותן השירות יפעל בהתאם להוראות וה  6.20

 דו מעת לעת. נו על ייינת 

לנציג   6.21 ידווח  השירות  ע המוענותן  ב   לצה  צפויכל  או  )קיימת  בנועיה  למת ה(  השירגע  ות  ן 

ויפעל על פי  למו ידו  עצה, יספק לנציג המועצה כל תשובה, הסבר, נתון או מסמך שיידרש על 

 הנחיות המועצה בעניין.  

למ ות מצהירנותן השיר  6.22 כי  צרכיה  ,  היטב את  למתשל המועצד  הנוגע  בכל  ן השירותים  ה 

 )כהגדרתם לעיל(.  

לאחר, או   פי הסכם זהזכויותיו על  להסב את התחייבויותיו וי  א רשאהלא ירות  נותן השי 6.23

 ליתן את השירות באמצעות אחר, אלא אם נתקבל לכך אישור המועצה, מראש ובכתב. 

 הגדרת השירותים  7

מ  רותהשיותן  נ  7.1 מטעאו  השירותיי  ומ י  את  במפבצע  המפורטים  ללקיחם  הטכני  ת  רט 

( הכמויות  וכתב  הלמסמ  3מסמך  דוגמאות  שתימ ו(  כרזמכי  עבודה  תוכנית  פי  לעל  מעת    וסר 

ידלע על  לו  ת  בנוסף  עובד מטעמו שישמש  יהיה רשאי להסמיך  נציג המועצה  נציג המועצה.  י 

ב הפונקציות המפורטות  ובכלל    הסכםבכל  יהיה  זה,  ל זה  ל מוסמך  היתן  הוראות    שירות נותן 

 בקשר עם ביצוע השירותים. 

אלה    או נוספות עללבצע גם פעולות שונות  רות  השי  ן נות  ת אתיה רשאי להנחונציג המועצה יה  7.2

בשנקב מראש  לו  )   הסכםעו  הכמויות  וכתב  דוגמאות  ללקיחת  הטכני  ובמפרט    3מך  מסזה 

 ניין זה.שה ו/או תביעה בעאו דרי/ל טענה ולא תהיה כנותן השירות (, ולמכרזלמסמכי ה

השירותים, ובכל    ועל ביצעפקח  ב, ל, כי נציג המועצה רשאי, אך לא חיילנותן השירותידוע    7.3

ל  כמקרה  בכך  יהיה  מא  לגרוע  של  די  המלאה  השירותים  ירות  השנותן  האחריות  את  לבצע 

ומעולה, בהתאם לדרישות כל דין, הוראות   ול  הסכם באופן מקצועי  לא  צונה המר   שביעות זה 

 של המועצה.

דוגמאות ירתד 7.4 ללקיחת  הטכני  במפרט  כמפורט  יהיו  ומיקומיו  הדיגום  הכוכת  ות  ויות  מב 

המכרז  3מסמך  ) המועצה נצ  אך  ( למסמכי  רשא  יג  את  יהיה  להנחות  השירות  י  לבצע  נותן 

ו/או  לא תהיה כל טענה ו/או דרישה  נותן השירות  דיגומים בתדירות שונה ובמיקומים שונים ול

 .  ין זה עה בעני תבי

לג 7.5 מהתמבלי  השירות  של    ו חייבויותירוע  ובדינותן  הדיגום  שירותי  את  ה,  דהמעבקות  ליתן 

המועצה  מו כי  בזאת,  עלרשאיסכם  שיק  ת  מהיקף    לופי  לגרוע  והמוחלט,  הבלעדי  דעתה 

ידי   ידי הגדלה  השירותנותן  השירותים שיינתנו על  או הפחתה של כמות השירותים בכל  , על 

לא תהיינה כל  נותן השירות  ך, ול ה לכך במידת הצורתוך התאמת התמור  לנכון,  רך שתמצאד

 .ן זה ות כנגד המועצה בעניי תביע וו/א ישותטענות ו/או דר
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 העבודה אופן ביצוע 8

ידי    8.1 על  יסופקו  השירותים  מתן  לשם  הדרושים  האדם  וכוח  החומרים  הציוד,  נותן  כל 

 . וועל חשבונ ו, על אחריות השירות

הנות  8.2 א י  שירותן  השיבצע  באופןת  ומע  רותים  וחומרים  מקצועי  בציוד  שימוש  תוך  ולה, 

 מקצועיים ומעולים התואמים את המטרה לה הם משמשים.

בדים שנבחרו לביצוע שירותי הדיגום, בהתאם רצון מאיזה מהעו עת  שבילא תהיה    אם המועצה 8.3

ל להורות  רשאית  המועצה  תהיה  המועצה,  של  המוחלט  דעתה  ף  להחלי  תהשירו  תןנולשיקול 

ה הורתאת  אחר.  בעובד  כאמור,    העובד  השירות  בצע  יהמועצה  זמן  נותן  בתוך  ההחלפה  את 

מאשר   יותר  ולא  ו  14סביר  מה ייום,  ה מנע  גישמוחלף  עובד  עם כל  בקשר  שהתקבל  למידע  ה 

עמידת   לאי  עילה  תהווה  לא  המועצה  של  כאמור  הוראה  השירותים.  השירות אספקת    נותן 

בגין הפסדים או  ן השירות  נותלפצות או לשפות את  חייבת  לא תהא  והמועצה  בתנאי ההסכם,  

ל  שייגרמו  בין  והוצאות  ומעביד  עובד  יחסי  להקים  באמור  אין  כך.  לבין  עקב  מי    המועצה 

 הסכם זה.  המבצעים השירות על פי  נותן השירות  מעובדי  

ה 8.4 ה מתחייבשירות  נותן  כי  ועובדיו,  מטעמ  וא  הוראות    וומי  אחר  בימלאו  דין  למתכל  ן  קשר 

אך לא רק, היגיינה, תברואה, בטיחות בעבודה ושמירה על  רבות,  זה, ל  הסכםותים על פי  השיר

נקוט בכל האמצעים על מנת  שירות י נותן היל, יות האמור לע איכות הסביבה. מבלי לגרוע מכלל

 , לרכושםאו מטרד לציבור, לרכושו או לביטחונו ועל מנת למנוע סיכון לבריאותם למנוע סיכון  

 של המועצה.  , או לרכושה ושל עובדי טחונם או לבי 

במילוי   8.5 ליקויים  עקב  כלשהן  בהוצאות  לשאת  המועצה  על  שיהיה  השירותבמידה  ר  אח  נותן 

הבדיקות בזמן,    , אך לא רק, אי הגעה לביצוע דיגום, אי מסירת תוצאותדין לרבותוראות כל  ה

ירות  נותן השחויב  י  בעבודה וכו',  , בטיחותתקלה במהלך הבדיקה או השינוע, ניקיון, תברואה

נותן  מיד לאחר גרימת הנזק ו   שירות נותן הין הוצאות אלו. חשבון בעבור הוצאות אלו יוגש ל בג

 בתשלום של כל הסכום האמור שנקבע על ידי המועצה.  את לש מתחייבות השיר

המבוצעים    , לרבות הפסקת השירותיםהאמצעים העומדים לרשותשאית לנקוט בכל  המועצה ר 8.6

הבלעדי והמוחלט ניתנים השירותים שלא   על פי שיקול דעת , בכל מקרה בו השירות  נותןעל ידי 

זה או על פי    הסכםבה כמתחייב מ ואיכות הסבי  בהתאם לכללי התברואה, הבטיחות בעבודה

 מטרד. ההפרעה, המפגע או הכל דין, ועל מנת להביא לסילוק 

להסב    א רשאיובלבד, ואין ה  וובאמצעות עובדי   ובעצמ  לבצע את השירות  מתחייב  נותן השירות 8.7

  פי ל  ו או חובותי  ו , את זכויותישירותנותן השל    ולאחר או לאחרים, לרבות קבלני משנה מטעמ 

כ  הסכם אוזה,  קיבל  ולן  אם  אלא  ובכתב,  חלקן,  מראש  המועצה  הסכמת  את  כך  ובלבד    על 

להסמכת  על ידי הרשות    ך על ידי משרד הבריאות ומוסמ  כרמו  נותן שירותשקבלן המשנה הנו  

השירותים. נתנה המועצה את הסכמתה כאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה  מעבדות לביצוע  

את   השירות  פוטרת  ה  וומהתחייבויותי   ויות חרמאנותן  דין    הסכםלפי  כל  פי  על  ונותן  ו/או 

 זה.   הסכםפי   עלרותים ריות מלאה לביצועם התקין של השיישא באחהשירות י
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ודיע  י,  ובועה, לביצוע השירותים על ידיעה כלשהי, זמנית או ק מנ   נותן השירותהתעוררה לדעת   8.8

רק הזמן המרבי להתארגנות.  ה את פעל כך לנציג המועצה לאלתר, על מנת ליתן לנציג המועצ

עה  נימחר שיהיה נתון למועצה אם אכן תתעורר  י לגרוע מכל סעד אאין במתן הודעה כאמור כד 

 כאמור. 

מציא  י שמנותן השירות  דרוש  יה נציג המועצה רשאי ללבצע מטלה, יה נותן השירות    נדרש  8.9

כך שלמיט על  המטלה  בוצעה  בו  או האתר  הישוב  מנציג  בכתב  הנציג  ב הבנתלה אישור  של  ו 

כד כזה  באישור  יהיה  לא  ספק,  הסר  למען  המטלה.  להוובוצעה  לכך  י  הוכחה  או  תעודה  ת 

או בוצעה  שבול  שהמטלה  אך  כך  תהווה  והיא  רצון  משביע  באופן  לכאורית  צעה  ראיה  ורק 

 ונית בידי נציג המועצה לכך שהמטלה בוצעה. וראש

נצי ביצוע השירותים יהיה נתון לפיקוחו ולהנחיותיו    8.10 ג המועצה וקביעותיו של  של 

בעניי ונציג המועצה  של השירותים  ביצועם  עצם  הביצוע תהיינן  ומועד  רמת הביצוע  ה  בעניין 

המ סופיות נציג  של  האמורות  בסמכויותיו  אין  מאחריו .  לגרוע  כדי  השירות  של    ותועצה  נותן 

 .זה  כםסה לביצוע השירותים באופן מקצועי ומעולה, בהתאם להוראות כל דין והוראות 

בגין מתן שירות רשלנ  המועצה  8.11 נותן השירות  על  בלתי    ו/או  י תהא רשאית להטיל קנסות 

ו לשביעות  או  /מקצועי  כמרצשלא  הכל  כ ונה,  המצ"ב  השירות  רמת  בהסכם  ' ג ספח  נפורט 

 . זה הסכםל

של המועצה להתקשרמובה 8.12 גופי הסמך  שיידרשו  וככל  כי  בזאת  הרי    ר  נותן השירות,  עם 

 ם שבמסגרת מכרז זה. שירות להתקשר איתם באותם התנאיתן הנוב  אז יהיה מחייש

 תיאום ודיווח 9

תחייבויות על פי הסכם זה בתיאום ותוך  הההשירות מתחייב לבצע את השירותים ואת    נותן  9.1

 יג המועצה.  קשר מתמיד ויעיל עם נצקיום 

ות  התקדמ  שבון בכתב עלבכל מועד שייקבע על ידי המועצה, יגיש נותן השירות למועצה דין וח 9.2

לאותה עת בקשר עם   רותים, ובכלל זה ימסרו למועצה כל המסמכים אשר נערכו על ידו עדהשי

הן לכל גוף אחר הפועל  ור נותן השירות למועצה, ולפי דרישת המועצה  מסהשירותים. בנוסף, י

המועצ השירותים.  להתקדמות  בנוגע  פה,  ובעל  בכתב  שוטפים,  דיווחים  המועצה,  ה  מטעם 

לדרו הרשאית  כי  נותן    דו"חות ש  ידאג  כן  בכתב.  ייערכו  חלקם,  או  האמורים,  וההנחיות 

 חיות לגבי המשך פעולותיו.   הנת, במידת הצורך, לקבל מהמועצה הרשאה והשירו

מחו 9.3 לגרוע  לדווח  מבלי  השירות  נותן  ובעיה  בת  פעולה  התקדמות,  כל  השירותים על  ,  במתן 

ב  לבקר  מטעמה  מי  או  המועצה  ה רשאית  נותן  לשירות  משרדי  מסמך  ו/או  בכל  לעיין  דרוש 

ונות  נותן השירות,  בידי  או המצוי  ולסייע למועצה  בקשר עם  או  ו/ן השירות מתחייב לאפשר 

 לבאי כוחה לבצע את הבדיקות בכל עת.

כי אין בהסכמה או באישור המועצה ו/או מי מטעמה כדי לשחרר ם ומוצהר בין הצדדים,  מוסכ 9.4

 שירותים הניתנים על ידו. עדית לית הבל ריותו המקצועאת נותן השירות מאח
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 תחרות -ניגוד עניינים ואי 10

לגרוע והתחייבויות    מבלי  ד  נותןמהצהרות  בזאת  לעהשירותים  מתחייב  השירותים,  נותן  יל, 

 כדלקמן: 

 עניינים עם חובותיה והתחייבויותיה למועצה.  להימצא במצב של ניגוד לא 10.1

ו התפתחות אשר לגביהם יש לה שא א או נוכל עניין  למועצה, מיד וללא דיחוי, על  דווח  ל  10.2

אינטר ניגוד  ליצור  עלולים  ואשר  למועצה  עניין  והתחייבויותיה  חובותיה  עם  אשר  ו/סים  או 

 ם.  , ולמועצה יש עניין בהקשורים במישרין או בעקיפין לשירותים

לעיל תעמוד בתוקפה גם    10.1לפי סעיף  נותן השירות  של    ומובהר ומוסכם כי התחייבות 10.3

הביטול   הסכם קופת  ת  תוםחר  לא עילת  תהא  הצדדים,  מן  מי  ידי  על  ביטולו  לאחר  ו/או    זה 

 אשר תהא. 

 , הפרתו וביטולו ההסכם תקופת 11

למשך  ת 11.1 הינה  ההסכם  מיום    12קופת  החל  ___חודשים,  ליום  ועד   ________  _____

זו.  "(תקופת ההתקשרות)להלן: "   4  ההסכם יתחדש מאליו משנה לשנה לעוד   בסיום תקופה 

של  נפות  תקו )  12וספות  פעם  בכל  ההארכה"להלן:  חודשים  והמועצה  "תקופות  במידה   .)

ע  היא  תודיע  ההסכם,  לחדש את  בכתב  ל  תחליט שלא  לפחות    לנותןכך  לפני    30השירות  יום 

 ם תקופת הארכה.  תו

כל  יובהר 11.2 יחולו  ההארכה  בתקופות  כי  המתחייבים. הסכם  הוראות  ,  בשינויים  זה, 

והאישורים  בת  לשמורהשירות    נותן באחריות   ההיתרים  הרישיונות,  כל  את  ההארכה  קופות 

לפ   הוא להם   ונדרש  המכרז  ביטוחיהסכם  י  כיסוי  )לרבות  תוקף  ת   זה  והארכת  כנדרש  קף 

פי  -ות המועצה על אמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכוי אין ב לפי דין בתוקף.    הערבות הבנקאית( ו/או

 פי כל דין. -זה ו/או על   הסכם 

ל  11.3 ולפי שיקול דעתה  תהא המועעיל,  על אף האמור  עת, מכל סיבה שהיא  צה רשאית בכל 

להב שתי  הסכםיא  הבלעדי,  בכתב  בהודעה  סיום  לידי  לנותמסזה  לפחות    ןר  יום    30השירות 

ולנות טענ   ןמראש,  כל  תהיה  לא  כלפי  השירות  תביעה  ו/או  דרישה  ו/או  בעניין.  ה  המועצה 

ידי    הסכםבמקרה זה ובכל מקרה אחר של ביטול ה  מועצה, לא תחול על המועצה חובה  העל 

לנות לשלם  ו/או  כ  ןלפצות  תשלום  השירותיהשירות  בגין  התמורה  לתשלום  פרט  ם  לשהו, 

 ועד הפסקת ההתקשרות. בפועל, ככל שניתנו, עובר למ  יושניתנו על יד

ש  הסכםהובא  ה 11.4 סיבה  מכל  גמר  ביצוע  לידי  את  למסור  רשאית  המועצה  תהא  היא, 

ידי חפיע  השירותים לאחר נותן השירות,ל  מסמך,  ולהשתמש לצורך כך בכל    פה מסודרת של 

תהליך   בפורמטתרשים,  או  קשיח  בעותק  אם  בין  נוהל,  נותן    לקטרוניא  או  ידי  על  שהוכן 

עות מכל סוג שהוא  היינה כל טענות, דרישות או תבילא ת  ולנותן השירות   ,םהשירות ללא תשלו

לא תהא כל זכות    לנותן השירותכם, כי  וצהר ומוסכלפי המועצה בשל שימושה בזכותה זו. מ

במסמכים סוג  עיכבון  יעמכל  והוא  ע ,  לשירותים  הקשורים  המסמכים  כל  את  סוגיהם  ל  ביר 

מודגש, כי אין באמור לעיל  המועצה. למען הסר ספק  אשר המצויים אצלו, ללא תמורה, לידי  

לרבות  כדי   השירות,  נותן  כלפי  המועצה  וזכויות  מטענות  להשלגרוע  בגין  דרישה  כספים  בת 

 להלן.  11.5טים בסעיף הנזקים שנגרמו למועצה עקב אחד או יותר מהאירועים המפור
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לו המיידי של הסכם ות האמור, תהא המועצה זכאית להודיע על ביטולימבלי לגרוע מכל 11.5

הבלעדי, וללא מתן הודעה מוקדמת גם בכל אחד מן המקרים  או חלקו על פי שיקול דעתה  זה  

 : הבאים

ושט ן השירות הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים )זמני או קבוע(, להכרזתו   כפנגד נות 11.5.1

רות יום או אם נותן השי  60המינוי לא יבוטל תוך  ו  רגל, למינוי מפרק )זמני או קבוע(,

 תיקים;או אם הוגשה בקשה לאיחוד   נמצא באיחוד תיקים

 סר תוך שבועיים. זה לא הו הוטל צו עיקול על נכס מנכסיו של נותן השירות ועיקול 11.5.2

על פי שיקול דעתו הסביר שונה מצבו העסקי או הכספי של נותן השירות באופן אשר   11.5.3

ות לבצע כיאות את להשפיע מהותית לרעה על יכולתו של נותן השירל  של המועצה עלו 

 יבויותיו על פי ההסכם. התחי 

התחינות 11.5.4 ו/או  חובותיו  ו/או  זכויותיו  המחה  ו/או  העביר  השירות  פי  יבויותיו  ן  על 

 הסכם זה לצד ג', ללא אישור המועצה מראש ובכתב. 

במקרה של הפרתו היסודית  ה  כדי לגרוע מזכויות הצדדים לבטל הסכם זאין באמור לעיל   11.6

מי מהם,   ידי  כל סעד אחר  או  על  )תרופ  בהתאםלקבל  החוזים  חוק  בשל הפרת  להוראות  ות 

   1970 - הסכם( התשל"א 

הצדדים לבטל הסכם זה במקרה של הפרתו היסודית    ע מזכויותאין באמור לעיל כדי לגרו 11.7

 . 1970 -ם( התשל"א סכהוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת העל ידי מי מהם, בהתאם ל

 

 לוח הזמנים  12

ויתמיד עם ביצוענותן השירות   12.1 השירותים ברציפות, בהתאם ללוחות הזמנים כפי    יתחיל 

ן השירות יבצע כל שלב בשירותים  לעת. נות  מועצה וכפי שתורה המועצה מעתשיקבע ע"י ה

על   כל אימת שייקבע  לו מועד,  נקבע  כי הינו דרוש מבחינה מקצו שלא  ת,  עיידי המועצה, 

 תוך זמן סביר.   

השיר 12.2 בביצוע  עיכוב  ענגרם  או  עליון  כוח  עקב  לא  ות  המועצה  שלדעת  אחרים  תנאים  קב 

השירות הייתה   או  לנותן  למנוע  יכולת  ו/או  עליהם  רשאית שליטה  לדחות    תן,  המועצה 

נותן השירות  , לתקופה שתילנותן השירותבכתב את מועדי הביצוע שנקבעו   קבע על ידה. 

יש בו כדי לגרום  התרחשות של אירוע, שלד-יד עם התרחשות או אימ  יודיע למועצה  עתו 

 עיכוב בלוח הזמנים.  ל

 התמורה 13

לתמורה   13.1 זכאי  יהיה  השירות  לנותן  הביחס  בפועל  ביצוע  בהתאשירות  ל וזאת  ה  הצעם 

 . "(התמורה)להלן: "בתוספת מע"מ   (למסמכי המכרז 3 מסמך ) הכספית

זכאי יהיה  לא  השירות  נותן  כי  ו/או  ל  מובהר,  החזר  ו/או  תשלום  ו/או  תמורה  לכל  קבל 

 ם הנקוב לעיל. יפוי נוספים מעבר לסכוש

מסמכי ל  3מסמך  המצוינים בהצעה הכספית )ם  מיבין הצדדים, כי הסכו מוסכם ומוצהר   13.2

בגין    ים לעיל, מהוו  רז(המכ וסופית  ע  ם , וההשירותים  מתןתמורה מלאה  כוללת  בבחינת  לות 
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בגין   נמתן  למועצה  ת שוהשירותים  לכל  זכאי  יהא  לא  ונותן השירות  זה,  ו/או  א הסכם  מורה 

החזר ו/או שיפוי נוספים מעבר לכך, לרבות בגין הוצאות שהוציא בקשר עם ביצוע  תשלום ו/או 

בהסכםוהתחייבוי  רק(    תיו  לא  )אך  לרבות  בתקלותזה,  שירותי  טיפול  פגישות,  או  דיונים   ,

שיועסק  משרד, עובדיו  שכר  בטלה,  זמן  מיסים ו  נסיעות,  הנלווים,  כל  על  השירות    בביצוע 

 אם היו ידועים במועד חתימת הסכם זה ובין אם לאו.  וכיו"ב, בין  מכל סוג והטלים

מה 13.3 יאוחר  ולא  לחודש,  ח   10-אחת  יגיש  ולכל  חודשי  דש,  דו"ח  למועצה  השירות  נותן 

ותים  ירת עסקה בגין התמורה המגיעה לו עבור השהמפרט את פעילותו בחודש החולף וחשבוני 

חודש תחשב כאילו הוגשה  ל  10-סקה שתוגש לאחר השניתנו על ידו בחודש החולף. חשבונית ע

 ו. בחודש הבא אחרי 

תאם לשיקול דעתה הבלעדי.  חלקו, בה  ו המועצה תבדוק את החשבון ותאשר אותו, כולו א 13.4

למרכיבי החשבון,    המועצה תהא רשאית לדרוש מנותן השירות הבהרות  בנוגע  ו/או תיקונים 

 ועד קבלתה. ימים ממ  7ותן השירות ימלא אחר דרישתה בתוך ונ

ממועד הגשת החשבון למועצה, ובכפוף    15בתנאי שוטף +    לנותן השירותלם  התמורה תשו  13.5

לעיל. נותן השירות מתחייב להגיש חשבונית   13.4מפורט בסעיף  החשבון כ ת לאישור המועצה א

למ כדין  בתוך  מס  כל  7ועצה  תשלום  קבלת  ממועד  נותן  שהימים  מתחייב  עוד  מהמועצה.  ו 

עסקו בביצוע השירות ישולם מדי חודש במועד הקבוע  עבודתם של עובדיו שיו   השירות, כי שכר

מועצה ועיכוב בהעברת התשלומים על ידי  על ידי ה  במועד העברת התשלומים  תבדין, ללא תלו

מובהר, כי אין    כןרם של עובדיו שיועסקו בביצוע השירות.  המועצה לא יהווה עילה לעיכוב שכ

לה  כדי  כאמור  המועצה  טענבאישור  על  ויתור  משום  נותן  וות  כלפי  המועצה  של  כלשהי  ה 

 השירות ו/או השירותים שניתנו על ידו. 

ם, ימציא נותן השירות למועצה אישורים על פי דין, תקפים  ע כל תשלובנוסף, לצורך ביצו  13.6

ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ללמועדי התשלום החוק, אישור בדבר היותו עוסק    פי, בדבר 

 . לצורך ניכוי מס במקור  מורשה ואישור

יתעכב   13.7 כלשהו  שתשלום  במקרה  או  כנדרש,  מסמכים  או  חשבון  השירות  נותן  הגיש  לא 

ו/או לא מילא תנאי מוקדם לתשלומו של    , השירות לא עמד בלוח הזמניםכך שנותן  כתוצאה מ

רפו אליו הפרשי הצמדה כלשהם בגין תקופת  צטסכום, לא ישא אותו תשלום ריבית ולא י  אותו

בנסיבות המתוארות לעיל, יידחו מועדי התשלומים שנותרו על פי  כוב. חל עיכוב בתשלום  העי

 חור.   ההסכם, בהתאמה לתקופת האי

אין בהעברת התמורה  למ 13.8 כי  כולה או חלקה,לנותן השירותען הסר ספק מובהר,  משום   , 

 אישור על השלמת עבודה.   

 ותרבויע 14

במ  14תוך  ב 14.1 זכייתו  על  לו  שהודע  מהמועד  השירויפקיד    כרז,יום    המועצה בידי    תנותן 

ההסכם   לקיום  אוטונומית  בנקאית  )ובמילי  000100,בסך  ערבות  אלף ם:  ₪                  מאה 

פי הסכם  המחירים לצרכן, צמודה למדד  ש"ח( על  ביצוע התחייבויותיו  )להלן: , להבטחת  זה 

 . הסכםל 'נספח בת הביצוע יהיה בנוסח ח ערבו"(. נוסערבות הביצוע"

ער 14.2 תנאיהפקדת  מהווה  הביצוע  המו  בות  ולהתקשרות  זה  בהסכם  תשלום  עצה  לביצוע 

 .  הכלשהו על ידי
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ה 14.3 לתשל  שירותנותן  אחראי  הכרוכים  יהיה  התשלומים  ויתר  העמלות  ההוצאות,  כל  ום 

 עיל.  התקופות האמורות ל תוקף במשך כל  ב הושמירת  ערבות הביצועבהוצאת 

מהתחייבויות   14.4 איזו  של  הפרה  של  השירבמקרה  זה  ותנותן  הסכם  עם  שאית  ר ,  בקשר 

לק  ערבות הביצוע או כל ח  של   חילוטהאך לא חייבת, לדרוש, מעת לעת ובכל עת, את  ,  המועצה

דין  ממנה, כל  פי  על  לה  העומד  נוסף  או  אחר  סעד  לכל  מזכותה  לגרוע  מבלי  פי    וזאת  על  או 

תן השירות,  את ערבות הביצוע, כולה או חלקה, ימציא לה נו   המועצהחילטה    הוראות ההסכם.

יא  לא  מבתוך  בימים    7-וחר  חדשה  ביצוע  ערבות  הערבות,  חילוט  על  לו  שהודע  גובה  מיום 

 הערבות, בנוסח זהה לנוסח הערבות שחולטה.    הסכום שחולט מתוך

ב 14.5 הביצוע רע  חילוטאין  חלקא  הכול,  בות  בזכות  הו  לפגוע  כדי  מנותן    לתבוע  המועצה, 

, וזאת  תועל סכום הערב  או הסכומים שהוא חב לה כל סכום נוסף באם עלו נזקיה ו/  השירות 

 בנוסף למימוש הערבות. 

 

 קין אחריות ושיפוי בנזי 15

הצ 15.1 בין  בזה  זה מוסכם  בהסכם  כמפורט  השירותים  בגין  הבלעדית  האחריות  כי  דדים, 

שירותים ו/או למסמכים  מתן הלמועצה  ותן השירות ולפיכך אישוריה של הובנספחיו תחול על נ 

ידי  על  הוכנו  הס  אשר  פי  על  השירות  לא  נותן  זה,  מאחריותו  כם  השירות  נותן  את  ישחררו 

ו הנ"ל  המלאה  על  המקצועית  להטיל  כדי  בכך  כלשהי  אין  אחריות  מטעמה  מי  ו/או  המועצה 

 סמכים האמורים. לטיב או כשרות או איכות השירותים ו/או המ

ו אובדן שייגרמו  על פי דין לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/א  אחראי  נותן השירות יהא 15.2

לצדלמועצ ו/או  בגין    ה  שהשירותים     ,השירותיםמתן  שלישי  כך  עקב  למועצה  שסוו/או  פקו 

 בחלקם אינם מבוצעים בהתאם להתחייבויות נותן השירות על פי ההסכם.  בשלמותם או 

ת אחראי באופן בלעדי כלפי המועצה  השירו  ע מכלליות האמור לעיל, יהא נותןמבלי לגרו 15.3

ו/או  ו ו/או כלפעובדים המועסקים על ידו/או כלפי ה י חליפיהם ו/או כלפי צד שלישי כלשהו 

יהם ו/או כלפי כל אדם הפועל מטעמו, לכל נזק לגוף או  המועסקים על ידו ועובדכלפי קבלנים  

  מתן תוצאה ו/או במהלך  כושם כר מכל סוג שהוא שיגרם להם או לרלרכוש או אבדן או נזק אח

נותן השירות או מי מטעמו,  השמטה של    שה או מחדל או טעות אוו/או  עקב מע  ,השירותים

המועצה תחויב בפיצויו בגין האחריות  נזק שיגרם להם, ו/או ש והוא מתחייב לפצותם בגין כל  

פי די על  ו/או  לעיל  נותן השירות כאמור  לשל  ובין אם  ביטוח  קיים  בין אם  בכן,  פוף לכך  או, 

תמסור   השירות שהמועצה  דר  לנותן  כל  כאמור  על  תביעה  ו/או  ו ישה  קבלתה  לו  עם  תאפשר 

 להתגונן מפניה. 

ם הנמצא בשירותה מכל אחריות  או עובדיה ו/או כל אד /נותן השירות פוטר את המועצה ו 15.4

   לכל אבדן או נזק על פי הגדרת האחריות שבהסכם זה.

ה  15.5 ו/או  תשלום  בכל  המועצה  ונשאה  לרכושה  / וצאה  ו/או  לה  שנגרמו  הפסד  ו/או  נזק  או 

השירות  )כו נותן  עובדי  בלל  עקיפה(  ושלוחיו(  או  )ישירה  כתוצאה  ו/או  עקב  ו/או    ממתן גין 

רות להחזיר למועצה כל תשלום ו/או הוצאה כנ"ל ולשפותה על  תים, יהיה על נותן השיהשירו

 דים כאמור לעיל.  כל הנזקים ו/או ההפס



34 

 

ה ו/או דרישה  כל סכום שהיא שילמה או חויבה לשלמו בגין תביעלנכות  המועצה רשאית   15.6

ה להבטחת  ממנה, וגם תהא זכאית לעכב כל סכום כז  לנותן השירותגיע  כל סכום שיכאמור, מ

בכל מקרה בו המועצה תהא צפויה לשלם דמי נזק לצד שלישי כלשהו. זכותה של  תשלום כנ"ל,  

על כל תביעה ו/או דרישה    לנותן השירותע  ה תודי ה כאמור תהיה מותנית בכך שהמועצהמועצ

 יה. התגונן מפנעם קבלתה ותאפשר לו ל כאמור

  ביטוח  16

ועל   16.1 לעיל  כאמור  המעבדה  של  אחריותה  לגרוע להבטחת  ומבלי  דין  כל  מהתחייבותה    פי 

כם זה ומהווה חלק  נספח הביטוח המצ"ב להסעל המעבדה יחולו הוראות  מובהר כי  וחובותיה,  

 .  מנובלתי נפרד מ

 בדים קבלן  ושמירה על זכויות עו –יחסי מזמין  17

עצמאי,  כי נותן השירות יבצע את השירותים נשוא הסכם זה כקבלן    מוסכם בין הצדדים 17.1

בה ואין  משלו,  עסק  שמפעיל  בין  וכמי  ומעביד  עובד  יחסי  ליצור  כדי  זה  בהסכם  תקשרות 

 לבין נותן השירות או מי מעובדיו. מטעמה   המועצה ו/או מי

הכנסה    צמאי במס ערך מוסף, מסן השירות מצהיר ומתחייב כי הוא מנהל תיקים כעתנו 17.2

 והמוסד לביטוח לאומי. 

מצהיר   17.3 השירות  עלנותן  יועסקו  אשר  לעובדיו  משלם  הוא  כי  במתן    ומתחייב,  ידו 

י ידוע לו כי התמורה  וכ   ,ו הסכםהשירותים את מלוא זכויותיהם בהתאם להוראות כל דין ו/א 

נת עלות כוללת למועצה  לעיל הינה בבחי   (למסמכי המכרז  3)מסמך  כספית  ה  בהצעההנקובה  

שיועסקו   וככל  אם  כאמור,  עובדיו  שכר  בגין  התמורה  את  גם  ,  ים השירות  במתן וכוללת 

נ  ו של  ותן השירות יאפשר למועצה, על פי דרישתה מעת לעת, לבדוק את עמידתוהנלווים לו. 

ו  ינכך התמורה המפורטת לעיל  ותן השירות, כי מתונתן השירות בתנאי סעיף זה. עוד מצהיר  נו

הפנסיוני )לרבות ביטוח שארים וביטוח נכות( ו/או ביטוח פנסיוני של    סכומים לצורך ביטוחו

 ע השירות.    ועסקו בביצומי מעובדיו שי

נותן השירות מתחייב לפצות 17.4 עצה ו/או לשפותה, מיד  את המו   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, 

ה לשלם ובכל ההוצאות  , בכל סכום שתידרש המועצה לשלם ו/או שיהא עליהעם דרישה ראשונ 

מעביד בין המועצה או מי  -תישא ו/או תידרש לשאת בהן עקב טענה לקיומם של יחסי עובד ש

 נותן השירות ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו.   מטעמה לבין  

מנ  17.5 נותן השימוקים  המועצה תהא רשאית,  עובד של  רות העוסק  יסבירים, לדרוש החלפת 

מתח השירות  ונותן  השירותים,  לדרישתה.  בביצוע  להיענות  כדי  ייב  זה  בסעיף  אין  כי  יובהר, 

, ומתן הוראה על פיו  כמפורט לעילמעביד  -לגרוע מהסכמת הצדדים כי לא יהיו כל יחסי עובד 

 לא תביא לעיכוב בלוחות הזמנים. 

 ות ר בלעדיהיעד 18

את, להזמין או להעסיק נותן/י שירותים  זצה תהיה רשאית, אם תמצא לנכון לעשות  המוע 18.1

הש  קיםספו/או   מתן  לשם  הכרוך  נוספים  ו/או  הקשור  עניין  בכל  למועצה,    במתן ירותים 

 .  ישוי מכל סוגו/או אספקת מוצרי חומרה, תוכנה ור השירותים



35 

 

בין לאחר אותו מועד, יסייע  ההסכם וכאמור, בין אם לפני חתימת    נותן שירות אחרהוזמן   18.2

כ  עמובביצוע תפקידו, ישתף    נותן שירות האחרת בידי  ונותן השיר  וימציא לו  ל מידע,  פעולה 

 .    נותן השירות האחרנתון ומסמך המצוי ברשותו ואשר יידרשו על ידי  

לא תהיה איזו זכות קדימה ו/או עדיפות ו/או זכות אחרת    תן השירותשלנומוסכם בזאת,   18.3

 סכם זה. השירותים כלשהם אשר אינם כלולים ב מתןבכלשהי 

 זכויות יוצרים 19

בזה 19.1 נותן  השירות  הסכמתו הבלתי מסוי  נותן  תמצא את  שימוש שהמועצה  כל  לעשות  גת 

 לנכון במסמכי ותוצרי השירותים שבוצעו על פי הסכם זה. 

כל    מוסכם 19.2 כי  הצדדים,  התרשימיהמסמכיםעל  התוכניות,  הסקרים,  הדו"חות,  ם, , 

התוצריםונוהחשב החישובים,  הרהתוכנות  ת,  נוצרו    יונותש,  אשר  סוג,  מכל  אחר  מסמך  וכל 

ותים, יהיו בבעלותה הבלעדית של המועצה, ואין נותן השירות  השיר  מתןת ו/או לצורך  במסגר

להע או  כלשהו  שימוש  בהם  לעשות  קיום  רשאי  לצרכי  אלא  לאחר,  למוסרם  או  תיקם 

  בכפוף אך ורק  ור קבלת אישור המועצה מראש ובכתב,  לאחה ו/או  התחייבויותיו על פי הסכם ז 

 .  מראש ובכתב לאישור

ירות מתחייב לשמור את המסמכים המצוינים בסעיף.  מהאמור לעיל, נותן הש  מבלי לגרוע 19.3

( שנים  7, ולא להשמידם במשך שבע )ובטחתומא  ממוינת  ,לעיל בצורה מסודרת, מעודכנת  20.2

 ש ובכתב על ידי המועצה. מראבאישור ממועד סיום ההתקשרות אלא 

בזה 19.4 או  ,מוסכם  המסמכים  כל  את  לקבל  זכאית  תהיה  המועצה  עת   כי  בכל  מהם  חלק 

בין במשך ביצוע הסכם זה ובין לאחר סיומו, ונותן השירות מתחייב למוסרם למועצה    שהיא,

  , בצירוף כל הביאורים שיידרשו, לשביעות רצונה המלא של המועצה.  מיד עם דרישתה

זכות  ירות הש   לנותן 19.5 שהיא,  סיבה  מכל  תהא,  ו/או    לא  המסמכים  על  שיעבוד  או  עיכבון 

יהיה זכאי, מכל סי  חלקם, והוא בה שהיא, למנוע מסירתם למועצה ושימוש של המועצה  לא 

באמצעו ובין  בעצמה  בין  לנכון,  שתמצא  כפי  סעיף  בהם  ספק,  הסר  למען  אחרים.  לחוק    5ת 

התשל"ד    הסכם יחו   1974  -קבלנות,  עלא  לעיל  מהאמור  לגרוע  מבלי  זה.  הסכם  נותן  לל   ,

מ בלתי  בהיתר  למועצה  בזאת  מתיר  שימוש  השירות  כל  לעשות  בעיניה  סויג,  שייראה 

 הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.  ו, םבמסמכי

 סודיות 20

מתחייב 20.1 השירות  לפרסם   נותן  לגלות,  למסור,  להעביר,  ולא  מוחלטת  סודיות  על  לשמור 

לרמ   לחשוף  מידע,  או  כל  כלשהו  גוף  ו/או  לכל אדם  או מעשי,  ת וז  עיוני  חומר, מסמך  וכנית, 

נ או  במסגרת  שנאסף  השירותקבל  שהגיע  תיםמתן  מידע  בכל  להשתמש  שלא  מתחייב  והוא   ,

ולצורך   פי  לכל מטרה אחרת שהי   השירותים  מתןאליו עם  על  א, למעט לצורך מילוי תפקידו 

מ הסכמה  קיבל  אם  אלא  זה,  ובכהסכם  תקבע. ראש  שהמועצה  ובתנאים  המועצה  מאת    תב 

 נית כאמור.של כל מידע, מסמך ותוכלמען הסר ספק, מובהר, כי המועצה הינה הבעלים 

 העברת זכויות 21

לק ממנו, או  רות אינו רשאי למסור, להסב או להעביר לאחר הסכם זה או כל חנותן השי 21.1

ז הסכם  פי  על  חובה  או  זכות  כל  לאחר  למסור  או  ב להעביר  אלא  מראש  ה  המועצה  הסכמת 
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ג'לעיל, העסקת    רובכתב. על אף האמו על    צד  ידי  ועובדים, שאושרו מראש  על  ידי המועצה, 

 הפרה של סעיף זה.      תן השירות, אין בה, כשלעצמה, משוםנו

לעיל, אינם משחררים    21.1  צה בהתאם לסעיףמובהר, כי הסכמתה או אישורה של המוע 21.2

זה, והוא ימשיך    עית והבלעדית והתחייבויותיו לפי הסכם ו המקצו את נותן השירות מאחריות

 . שירותיםמתן האו מחדל בקשר עם לשאת באחריות המלאה לכל מעשה 

הצדדים 21.3 ידי  על  בזה  חובותיה    מוסכם  את  ולהעביר  להמחות  רשאית  תהא  המועצה  כי 

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

יחוהעל    לנותן השירות  הודעה בכתב   גוף כאמור,  והחובות לאדם או  לו, החל  עברת הזכויות 

בהודעה, כל זכויות וחובות המועצה כלפי נותן השירות על אותו אדם או גוף    מהמועד שייקבע

 השירות יחולו בהתאמה כלפי אותו אדם או גוף כאמור.   וזכויות וחובות נותן

   תסעדים ותרופו 22

הפרבכל   22.1 בו  בהפ  ןנות  מקרה  זה  הסכם  את  רהשירות  ביצעה  לא  ו/או  יסודית  ה 

לה  בהתאם  מס  הסכםראות  והשירותים  ו/או  השירותיםזה  הגדרת  הטכני   מך    המפרט 

שירות ומבלי לגרוע  ה  ןשל נות  ו הרי שמבלי לגרוע מחובותי   (,מכרזהסמכי  למ  3מסמך  )

המועצ רשאית  תהא  למועצה,  שיש  סעד  או  זכות  לקנוסמכל  השירות    ה  נותן  את 

כל הפרה    להסכם זה בגין  נספח ג'כם רמת השירות, המצ"ב כ סבסכומים המפורטים בה

נות  שלם למועצה את הקנס מיד עם קבלת דרישתה הראשונה לכך. ירות  השי  ןכאמור. 

גובה הקנס  אמור, תהיה ההשירות את הקנס כ  ןנות  םלא שיל מועצה רשאית לקזז את 

ך השמורה לה  רהשירות וכן לפעול לגביית הקנס בכל ד  ןה לנותמכל תשלום המגיע ממנ

 על פי כל דין.  

היה לקוי,    וו/או מי מטעמ  נותן השירותל ידי  היה ומתן השירותים ע,  מבלי לגרוע מאמור 22.2

הבלע  דעתה  שיקול  לפי  מקצועי,  בלתי  או  רשלני  או  חסר,  המועצה,  של  והמוחלט  שנותן  די 

מי מטעמהשירות   קיימו    וו/או  הורלא  ו/אחר  מי מטעמה  ו/או  והנחיות המועצה  לא  אאות  ו 

במסגרת המכרז, תהא    או בהתחייבויות הקבלן/ובנספחיו ו  הסכםעמדו בהנחיות המופיעות ב 

על כך התראה בת    הסכםהמועצה רשאית להביא לביטולו של   ובה    14זה, ובלבד שנתנה  יום 

ב ודרישותיה  טענותיה  והטעוןפורטו  השירות,  מתן  לאופן  מלא  תיקון    אשר  באופן  תוקן  לא 

 הימים האמורים.  14מועצה במהלך הלשביעות רצונה של 

  לנותן השירות מנו מכל סיבה שהיא, לא ישולם  או חלק מ  הסכםבטל את ההיה והמועצה ת 22.3

כל יקבעו  טרם  הביטול,  מועד  לאחר  כלשהו  נוסף  התשלומים    תשלום  הנזקים,  סכומי 

לוההוצאות המגיעי בי השירות  נותן  ם  כאמ בגין  הטול  הוראות  פי  על  כל   הסכםור  פי  על    ו/או 

ידי ינוכו על  ,  נותן השירות יע ל המועצה מכל תשלום המג   דין. סכומי הוצאות הביטול כאמור 

ם סיום  עלנותן השירות  והיה אם סכום הוצאות הביטול של המועצה יעלה על הסכום המגיע  

 כום היתרה. , את סהלמועצה, מייד עם דרישתה הראשונ נותן השירות שלם יהשירות,  

ביטול   22.4 על  המועצה  הבלהסכםההודיעה  דעתה  שיקול  פי  על  רשאית  המועצה  תהא  עדי,  , 

עם   אחרים  נותני  להתקשר  המגיעים  שירות  הכספים  מתוך  להם  ולשלם  השירותים  לביצוע 

 את המחיר ששילמה בגין השירותים.   ירותהשנותן או לגבות מ לנותן השירות
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לקזז,   22.5 רשאית  תהיה  אוהמועצה  ס  לעכב  כל  מאתלחלט  לה  שיגיע  או  המגיע  נותן    כום 

ל אחד מהמקרים בהם זה בכ  הסכםמכוח  שירות  נותן הכנגד כל סכום המגיע ממנה להשירות  

רבות, אך  ל   הסכםעל פי ה  ועל עצמ   התחייבות כלשהי מההתחייבויות שנטלתן השירות  נו  הפר

התשלו לאחר  אשר  השירותים  ביצוע  בגין  ביתר  תשלום  רק,  בגינםלא  כי    ם  נותן  הסתבר, 

ת, בין שהסכום  זה או מכל סיבה אחר  הסכם ישות המועצה כמפורט בר בדהישרות אינו עומד  

 ין שאיננו קצוב. קצוב וב

לרשות  22.6 העומדת  ואוטומטית  מיידית  תרופה  הינו  זה  קיזוז  כי  מובהר,  ספק  הסר    למען 

  הסכם את ה  ך ולהפרכל זכות להמשי  לנותן השירותהמועצה, אולם השימוש בה איננו מקנה  

במקרה של  באמצעים אחרים העומדים לרשותה על פי כל דין    שמואיננו מונע מהמועצה להשת 

 .הסכםהפרת ה 

פי   22.7 על  למועצה  העומדת  אחרת  ותרופה  זכות  מכל  לגרוע  דין,    הסכםמבלי  כל  פי  ועל  זה 

בועות  בשעות הפעילות הק  נותן השירותם, כי בכל מקרה של אי הופעת עובדי  מסכימים הצדדי

לביצוע  נותן שירות אחר  להעסיק עובדים או    בת,יזה, תהא המועצה רשאית, אך לא חי   הסכםב

את  נותן השירות  או לגבות מ נותן השירות  וך הכספים המגיעים להשירותים ולשלם להם מת

ול ירות האחר  נותן השהמחיר ששילמה לעובדים או ל לא תהא  נותן השירות  בגין השירותים, 

 ו תביעה כנגד המועצה בקשר לכך.ישה ו/אכל טענה ו/או דר

ב 22.8 הצא אין  מזכויות  לגרוע  כדי  לעיל  של  מור  במקרה  מ   הסכםהפרת  דדים  מי  ידי  הם, על 

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

 שונות 23

  ין ו/או על פי הסכם זה, תהיה המועצהת המועצה לכל סעד על פי כל דמבלי לפגוע בזכויו 23.1

כל סכום כסף לכיסוי כל סכום    נותן השירותללקזז ו/או לחלט מתוך הכספים המגיעים  זכאית  

השירות,אשר   מנותן  לה  דרך אחרת.    יגיע  בכל  בין  ו/או  שיפוי  ו/או  פיצוי  ו/או  נזק  כדמי  בין 

 ז כנגד המועצה.     לא תהא זכות קיזו לנותן השירות

השירות, וישמשו בכל עת הוכחה    על נותןעצה וחשבונותיה יחשבו ויהיו נאמנים  ספרי המו 23.2

הסכם    לכאורה  פי  על  תשלם  שהמועצה  לתשלומים  הנוגע  לכלבכל  הנוגע  בכל  וכן  סכום    זה, 

 או על ידי נותן השירות למועצה.    לנותן השירות שישולם על ידי המועצה 

 יגבר האמור בהסכם.  רה בין האמור בהסכם לנספחיו,בכל מקרה של סתי 23.3

שר סטיה מהוראת  יעל הפרת הוראה מהוראות הסכם זה או א  למשנהו  ויתר אחד הצדדים 23.4

או סטיה שיבואו לאחר מכן, בין של    או כאישור על כל הפרה  ההסכם, לא ייחשב הדבר כוויתור

 אותה הוראה ובין של הוראה אחרת.  

שינוי של איזה מתנאי ההסכם, לא יהיו  טעם אחד הצדדים, וכל  כל ויתור, אורכה, הנחה מ 23.5

 נעשו בכתב ונחתמו על ידי אותו צד. אלא אם תקפים 

א לצדדים ת מכל מן וסוג שהוא אלן הסר ספק אין באמור בהסכם זה כדי להקנות זכו עלמ 23.6

 בהסכם זה. 
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ם בקשר מוסכם בין הצדדים, כי הסמכות היחידה והבלעדית לדון בכל מחלוקת בין הצדדי 23.7

תה זה  הסכם  ביתעם  לאף  וכי  שבע,  בבאר  המשפט  לבית  נתונה  א  יה  כל משפט  תהא  לא  חר 

 ר. ו סמכות לדון במחלוקת כאמ

 במבוא להסכם. כתובות הצדדים לצורך הסכם זה יהיו כמפורט 23.8

 

 באו הצדדים על החתום ולראיה

 __________________  __________________ 

 נותן השירות המועצה
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 ביטוחנספח 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

 _________________.  -" המבוטח"

האישור " תמר    –"  מבקש  אזורית  ו/או  מועצה  רשותיים  סמך  גופי  ו/או  עירוניים  חברות  ו/או  תאגידים  ו/או 

 .עמותות בשליטתם  ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

קולחי    -"  העבודות" שפכים,  של  מעבדה  ובדיקות  דיגום  ומים  שירותי  מים  בוצה,  ושלישוניים,  שניוניים  ן 

 מליחים

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

לביצוע   האישור  מתן  מיום  החל  בישראל,  כדין  מורשית  ביטוח  חברת  אצל  המבוטח,  חשבון  על  ולקיים, 
ת מקצועית  ולעניין ביטוח אחריואו סיום ההסכם לפי המאוחר  פית של העבודות  העבודות ועד למסירה הסו
של   נוספת  תקופה  מי    3למשך  ו/או  המבוטח  ויציאת  ומוחלט  סופי  באופן  העבודות  מסירת  לאחר  שנים 

זה המפורטים במטעם המבוטח מאתר העבודות, את הביטוחים   להסכם  המצ"ב  ביטוחי המבוטח  אישור 
 "(. ביטוחי המבוטח" -ו "אישור ביטוחי המבוטח)להלן: "רד ממנו  ומהווה חלק בלתי נפ

ן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים  כ .2
ה ביצוע  לשם  הנדרשים  או  הדרושים  האמור,    שירותיםוההתחייבויות  מכלליות  לגרוע  ומבלי  לרבות, 

 רכב כמפורט להלן: וביטוחי  תשלומים לביטוח לאומי
על .2.1 כנדרש  חובה  צד  -ביטוח  וביטוח  דין  בגבול  פי  בכלי רכב  השימוש  עקב  )רכוש(  שלישי 

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

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

, בגין נזק אשר היה מכוסה לו נערך ביטוח כאמור, על ש האישורמבק או מי מטעם  מבקש האישורשלישי כנגד 

 המבוטח לשפות המפורטים לעיל בגין נזק או הוצאה כאמור. 

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

   לעיל. 8ה וצד שלישי )רכוש(, ובלבד שיחול האמור בסעיף  ולהסתפק בביטוח חוב

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

כולל פריצ יערך על בסיס "כל הסיכונים"  כינון. הביטוח  סיכוני  ה, שוד, רכלשהי, במלוא ערך  עידת אדמה, 

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

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

ציוד, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.  השימוש ב  בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב  הפרויקט

ביטוח   לערוך  שלא  הזכות  למבוטח  כי  שלישימוסכם  צד  בביטוח  ולהסתפק  שיחול    לציוד,  ובלבד  כאמור, 

 לעיל. 8האמור בסעיף  

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

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

 רק, משאיות, ציוד מכני הנדסי נייד, מנופים, מלגזות, גוררים ונגררים, עגורנים וכלי הרמה ניידים אחרים. 

האיש .3 מבקש  לידי  להמציא  המבוטח  על  האישור,  מבקש  מצד  דרישה  כל  מועד ימים    7ור  ללא  לפני 
לאתר   המבוטח  לכניסת  מקדים  כתנאי  מקרה  ובכל  זה,  הסכם  על  החתימה  העבודות/ממועד  תחילת 

, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח,  ביטוחי המבוטחאישור  את  העבודות,  
   .2019-1-6רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

חי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור  לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטו .4
ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או 

 לעיל.  1למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף 
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למבק יודיע  המבוטח  פעם שמבטח  עומד  בכל  או  מבוטל  להיות  עומד  המבוטח  מביטוחי  מי  כי  האישור  ש 

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

 הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.יום לפני מועד ביטול 

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

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

ל תשלום של המבוטח על פי שיקול דעת  מוסכם במפורש כי למבקש האישור תהיה הרשות לעכב כ.  הסכםה

 מבקש האישור בלבד באם לא יומצא אישור ביטוחי המבוטח במועד.
לדאוג   .5 ובמועדם,  דמי הביטוח במלואם  לשלם את  ביטוחי המבוטח,  תנאי  כל  על המבוטח לקיים את 

המבוטח   ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם. כן מתחייב
שור ככל  להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האי

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

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

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

 יע למבוטח על פי הסכם זה.שיג
מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל   .6

המבוטח   להתחייבויות  להתאימו  מנת  על  שיידרש  תיקון  או  בזה  שינוי  מוסכם  זה.  ביטוח  בסעיף  כאמור 
עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם    במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין

ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי  
על   ו/או  האישור  מבקש  על  כלשהי  אחריות  אחריות  להטיל  את  לצמצם  ו/או  האישור  מבקש  מטעם  מי 

 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על-המבוטח על

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

 לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה. 
וי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, מוסכם בזאת, כי היקף הכיס .7

דרישה   בבחינת  ההינה  על מזערית  החבות  ממלוא  המבוטח  את  פוטרת  שאינה  המבוטח,  על  פי  -מוטלת 
על  ו/או  זה  מי -הסכם  כלפי  ו/או  האישור  מבקש  כלפי  דרישה  ו/או  טענה  כל  תהא  לא  למבוטח  דין.  פי 

ור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה  מהבאים מטעם מבקש האיש
 הוצא על ידי המבוטח. ו/או היקף הכיסוי הביטוח ש 

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

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

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

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

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

 מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. 
ב .8 פוטר,  מבקש המבוטח  מטעם  הבאים  ואת  האישור  מבקש  את  המבוטח,  מטעם  הבאים  ובשם  שמו 

של  שבהסכמיהם  )ובלבד  העבודות  לביצוע  הקשורים  והגורמים  היועצים  הקבלנים,  את  וכן  האישור, 
ו היועצים  המבוטח(, הקבלנים,  לטובת  מקביל  פטור  נכלל  כאמור  העבודות  לביצוע  הקשורים  הגורמים 

ידי מי מטעם  -ידי המבוטח ו/או על-שר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא עלמאחריות לאבדן או לנזק א
לצורך ביצוע העבודות   ו/או אשר משמש את המבוטח  ו/או לסביבתם  עבור המבוטח לאתר העבודות  ו/או 

ע מכלליות האמור, לרבות משאיות, כלי רכב, צמ"ה, נגררים וכלי שינוע כלשהם(, וכן מאחריות  )ומבלי לגרו 
א כאמור לאבדן  לערוך  המבוטח  שהתחייב  הרכוש  ביטוחי  פי  על  בגינו  לשיפוי  זכאי  המבוטח  אשר  נזק  ו 

בפוליסות   הנקובות  העצמיות  ההשתתפויות  אלמלא  בגינו  לשיפוי  זכאי  שהיה  )או  זה  ביטוח  ו/או  בסעיף 
 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
ו/או האישור  מבקש  את  לשפות  מתחייב  המבוטח  כלשהו,  צד שלישי  ו/או  לעיל,  לאמור  מטעם   בניגוד  מי 

 . ותוהשתתפויות עצמי מבקש האישור, בכל תשלום ו/או הוצאו שיישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות
כלפי   .10 וכן  האישור  מבקש  מטעם  מי  כלפי  ו/או  האישור  מבקש  כלפי  האחריות  חלה  המבוטח  מי על 

ו/או על ידי  בגין תגמולי ביטוח שנמנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי המבוטח על ידי המבוטח  מטעמו  
למ שייגרם  נזק  כל  שהיא  צורה  בכל  לקזז  או  לתבוע  הזכות  האישור  למבקש  המבוטח.  מטעם  בקש מי 

 האישור בגין הפרה כאמור וכל זאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של מבקש האישור.
למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי המבטח   .11

יש במקרה  לא  לרבות,  דין  פי  על  או  זה  הסכם  פי  על  המבוטח  על  המוטלת  מהאחריות  המבוטח  את  חרר 
אינ או  שהביטוח  לכסוי הפגיעה  אינם מספיקים  או במקרה שתגמולי הבטוח  לתביעה  ו מכסה את העילה 

 הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר, בכפוף להוראות האחריות ושיפוי בהסכם זה.
מתחייב  הורא .12 כן  המבוטח.  מטעם  וקבלנים  עובדים  מנהלים,  לידיעת  יובאו  לעיל  הביטוח  סעיף  ות 

לוודא על    המבוטח  זה,  חוזה  נשוא  העבודות  עם  בקשר  משנה  קבלני  המבוטח  ידי  על  ויועסקו  במידה 
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המבוטח לוודא כתנאי לתחילת העסקתם, כי הינם מקיימים את הביטוחים המפורטים בסעיף ביטוח זה, 
יים המחויבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם המבוטח  בשינו

 וחרת יותר על פי המוגדר בסעיף זה. או לתקופה מא

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

ני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח ישא באחריות בוצעו באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבל

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

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

 המבוטח ובין אם לאו. 

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

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

 הוצאה שיישאו בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות. 
והזה .13 הבטיחות  אמצעי  בכל  לנקוט  המבוטח  מטעם  והבאים  המבוטח  מניעת על  לשם  הנדרשים  ירות 

עם בקשר  שהוא  גוף  ו/או  אדם  כל  של  לרכושו  ו/או  לגופו  נזק  או  אבדן  ו  פגיעה,  העבודות  במיוחד ביצוע 
עבודות בגובה לרבות תקנות הבטיחות   לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום לעניין  ולעמוד בדרישות החוק 

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

תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים אליים וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים,  לעניין תנאים סוצי
הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי המבוטח יהיו בכל עת ובמשך 

 זכויות שעל פי החוקים הנ"ל. כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל ה
ביטוחי   .14 את  המבוטח  ערך  קיימם לא  לא  ו/או  חידשם  לא  ו/או  זה  ביטוח  בסעיף  כמתחייב  המבוטח 

למבוטח   הודעה  מתן  לאחר  הזכות,  האישור  מבקש  לרשות  תהא  במועדם,  או  על   14במלואם  מראש  יום 
י הביטוח וכל ההוצאות הנלוות לעשות כן, לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמ  מבקש האישור   כוונת

 הפרשי הצמדה וריבית(. לכך )במפורש לרבות דמים ו

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

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

 למבוטח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין. סכום שיגיע 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 בוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור. להתחייבויות הביטוח של המ 

 

 

 : ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם .15
על .15.1 ביטוח הנערך  לכל  וכי מבטח המבוטח ו/או הבאים מטעמו  ידי מבקש האישור  -הנם קודמים 

 מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מי מהמפורטים לעיל. 
מביטוחי  שי .15.2 מי  של  ביטול  או  לרעה  אלא  נוי  לתוקף  ייכנס  לא  משלוח   30המבוטח,  לאחר  יום 

 הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי לרעה או הביטול. 
ידי  .15.3 על  לב  בתום  הביטוחים  בתנאי  עמידה  אי  ו/או  והתנאותיהם  המבוטח  ביטוחי  תנאי  הפרת 

יצוי או לקבלת פ  ו/או מי מטעמובקש האישור  המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מ
 שיפוי על פי הביטוחים כאמור.
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ביטוח   .15.4 קיים  כאשר  המבטח,  אחריות  את  כלשהי  בדרך  מצמצם  ו/או  המפקיע  סעיף  וקיים  היה 
ו/או ביטוח חסר   ו/או אמצעי מיגון  ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי  אחר 

מבקש האישור ו/או הבאים מטעם   מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי  ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או
 מבקש האישור.

הכיסוי   .15.5 מקצועית(היקף  אחריות  בפוליסת  מהדורה   )למעט  ביט  מתנאי  יפחת  חריג 2013לא   .
רשלנות רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות 

 .  1981 -חוזה ביטוח התשמ"א  המבוטח על פי חוק
ח מוותר על זכות התחלוף )למעט ביחס לביטוח חובה( כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים  המבט .15.6

קרות  טרם  בכתב  כלפיו  התחייב  האישור  שמבקש  גוף  או  אדם  כל  כלפי  וכן  האישור,  מבקש  מטעם 
הוית אולם  לטובתו,  התחלוף  זכות  על  ויתור  לכלול  ו/או  לשפות  הביטוח  התחלוף מקרה  זכות  על  ור 

 כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. כאמור לא יחול 
העצמיות   .15.7 בהשתתפויות  ולנשיאה  הביטוח  דמי  בתשלום  לשאת  האחריות  מוטלת  המבוטח  על 

 החלות על פיהן.  

 הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .16
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 __/__/__  תאריך:                                                                              לכבוד

 מועצה אזורית תמר 

 

 ___ _____________ הנדון: ערבות מס'                                               

 
מרחוב   .1 ח.צ.__________________   / ח.פ.   / ת.ז.  מס'   _____________ בקשת  לפי 

כ______________ מלאה  )כתובת  )להלן  _______________  מיקוד(  אנו    -ולל  "הנערב"( 
חוזר לתשערבי בלתי  בזה כלפיכם באופן  כולל    כל סכוםלום  ם  לסכום    ש"ח   100,000  של  עד 

  למכרז "( שתדרשו מאת הנערב בקשר  סכום הערבות"  -בלבד )להלן  (  ש"חמאה אלף  במילים  )
שירותי    /  22מספר   מעבדלמתן  ובדיקות  שניונדיגום  קולחין  שפכים,  של  ושלישוניים,  ה  יים 

מליחי ומים  מים  ה  םבוצה,  תמר  למועצה  הת אזורית  כל  להבטחת  הנערב  חייבווזאת  יות 
 כלפיכם. 

 
רכזית  ום ערבות זו צמוד למדד המחרים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המסכ .2

צורך חישוב ההצמדה הינו  לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס ל
ביום   מ פורסם  אשר   ,________ חודש    מתן  ________,  דד  במועד  הידוע  המדד  שהינו 
 זו. רבות ע

 
ך שבעה ימים מקבלת דרישתכם בכתב, כל סכום עד לגבול סכום הערבות  אנו נשלם לכם, תו .3

לדרוש    ל, מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק  את דרישתכם באופן כלשהוא, אוהאמורה לעי 
ערבותנו זו לא    נשלם על פיום הערבות מהספק, בלבד שהסכום הכולל שתחילה את סילוק סכ

 ת. הערבויעלה על סכום 

 
קופה עד ליום  __________ ועד בכלל, כל דרישה על פיה צריכה להגיע  ערבות זו תישאר בת .4

 א תיענה. ינו עד לתאריך האמור ועד בכלל. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לבכתב ליד

 
 ניתנת להסבה או להעברה. ערבות זו אינה  .5

 

 

 

 :  חתימת הבנק

_______ ________ 
 סניף _________                         
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 הסכםל ג'נספח 

 

    (SLAהסכם רמת שירות )

 לעמוד בדרישות רמת השירות המפורטות להלן:  מתחייב נותן השירות .1

 1טבלה מס' 

 ליקוי בשירות   רמת השירות תקן  תיאור השירות 

קנס בגין כל יום  

)בש"ח, לא   נוסף

 מע"מ(  כולל

מידע, נתונים את  המצ 

 9  סעיף ע"פ  מסמכים  ו 

 למפרט

 המועצה בכתב ת על פי דריש 
 ימי עבודה  10  -חריגה מ  

 ממועד דרישת המועצה בכתב
1,500 

 ימי עבודה 10 מסירת תוצאות בדיקה
 ימי עבודה  2  של חריגה  

 מת השירות ומעלה מתקן ר
1,500 

דיגום ו/או וע  ביצ אי  

  בדיקה 

בהתאם   ידי המועצה, במועד שנקבע על 

ל מועד או כ ו/   למפורט במפרט הטכני

עד חלופי שנקבע במקום ואחר, לרבות מ 

 דיגום שלא בוצע

כל יום של איחור בביצוע או 

 אי ביצוע
2,500 

 

 

הרלוונטי .2 בעמודה  המפורט  באופן  השירות  רמת  מדרישות  מבלי  סטייה  לעיל,  בטבלה    שנותן ת 

 .  נותן השירותירותים מצד ליקוי בשכ ב אישור לכך מהמועצה, תיחשהשירות קיבל 

נותן    הסטייה מתקן רמת השירות הוגדרה כליקוי בשירות, מתחייב  יום נוסף מהמועד בו  ן כלבגי .3

 לשלם למועצה את הקנס המפורט בטבלה. השירות  

 

 

 _________________      ___________ ______ 

 רות השי נותן                                                                          תאריך            
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   הסכםל נספח ד 

 סודיות תהצהר

 

  

 

 תאריך: ____________ 

 

 לכבוד 

 המועצה האזורית תמר  

תן  "( במנותן השירות)להלן: "ל ___________________ הואיל ואנו, הח"מ, נעסוק במסגרת עבודתנו אצ

_________ השירו מיום  הסכם  לפי  של    רותישילמתן    ____תים  מעבדה  ובדיקות  קולחין  שפכדיגום  ים, 

ו מליחיםששניוניים  ומים  מים  בוצה,  המועצה    לישוניים,  כלפיכם    האזוריתעבור  מתחייבים  אנו  תמר, 

 בתקופת מתן השירותים ולאחריה כדלקמן: 

כל מי .1 ו/או    ו/או אחר שיגיעדע עסקי, תפעולי, מינהלי  לשמור בסודיות  במהלך מתן  אלי, אגב, בקשר 

 י דיגומים, פרמטרים נבדקים וכיו"ב.  מדירות ומיקובדיקות, ת  אותתוצ)אך לא רק( , לרבות ירותיםהש

לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים על ידינו לגבי המידע הסודי שלנו, וזאת למניעת אבדן המידע ו/או   .2

 חר. הגעתו לא

התחייבמידע" .3 לעניין  משמעו  "  זו  מפרטים  –ות  מסמכים,  בדי,  לרבות:  בדיקות,  תוצאות  סוגי  קות, 

, לקוחות, מידע כלכלי ופיננסי, מידע מקצועי וכל מידע הנוגע  השיטות עבודי דיגומים,  קומתדירות ומי

 למועצה הנמצא ברשותכם. 

 _____________שם: ____  שם: _________________  ______ שם: __________

 _________ ת.ז: _______ .ז: ________________ ת  ___________ 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: ה:  _____________ חתימ  חתימה:  _____________ 
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 1976 - ל"ווק עסקאות גופים ציבוריים, תשתצהיר לפי ח

 

 לכבוד 

 זורית תמר אמועצה 

 

 

אנו הח"מ, _______________ ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת  

 בזאת כדלקמן: מצהיר/הוכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, 

 "(  המשתתף: "_________________ )להלן  -_ ב____________ בתפקיד ____הנני משמש  .1

 יתן תצהיר זה מטעם המשתתף. להנני מוסמך  24

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: 25

 המשתתף או בעל זיקה אליו* לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;    □

בעל   □ או  אל המשתתף  עבי זיקה  משתי  ביותר  הורשעו  במויו  אך  לה רות,  האחרון  גשת עד 

 נה. וחות ממועד ההרשעה האחרלפ הצעות במכרז חלפה שנה אחת

 . 1976 –ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה" *  

 .31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

ו עבירה לפי חוק עובדים זרים  א   1987-שמ"ז  מינימום, התעבירה לפי חוק שכר    –רה"  "עבי ***

וה)אי כדין  שלא  העסקה  התשנ"א  בסור  הוגנים(,  תנאים  עסקאות    1991  –טחת  ולעניין 

בסעיף   כהגדרתו  שירות  התשע"ב    2לקבלת  העבודה,  דיני  של  האכיפה  להגברת    –לחוק 

 תו חוק. נויות בתוספת השלישית לאו וקים המ, גם עבירה על הוראות החיק 2011

 :ף הרלוונטי מבין האמורים להלןלסמן את הסעייש  26

א'   □ זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח    9ף  יהוראות סע  –חלופה    1998  –לחוק שוויון 

 )להלן: "חוק שוויון זכויות"( אינן חלות על המשתתף. 

 תן. על המשתתף והוא מקיים או ות חלותלחוק שוויון זכוי   9הוראות סעיף  –חלופה ב'    □

רלוונטיות הולסמן בחלופות המשנה    שיךיש להמ   –פה ב' בסעיף ב' לעיל  שסימן את חלולמשתתף   27

 :להלן

 עובדים.  100 -המשתתף מעסיק פחות מ –( 1חלופה ) □

□   ( משרד   100המשתתף מעסיק    –(   2חלופה  למנכ"ל  לפנות  והוא מתחייב  לפחות,  עובדים 

הר והעבודה  בחווחה,  לשם  החברתיים  ח השירותים  יישום  סינת  לפי  לחוק    9עיף  ובותיו 

 יות בקשר ליישומן. ח לשם קבלת הנ –ת הצורך מידשוויון זכויות, וב
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והשירותים     הרווחה,  העבודה  משרד  למנכ"ל  לפנות  בעבר  התחייב  שהמשתתף  במקרה 

( חלופה  הוראות  לפי  שלגבי2החברתיים  התקשרות  עמו  ונעשתה  לעיל,  ת (  הוא  חייב  ה 

שום ליי כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות  צהיר כי פנה  הוא מ  –(   2כאמור באותה חלופה )

 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן.  9חובותיו לפי סעיף  

המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד    -למשתתף שסימן את חלופה ב'  לעיל  28

החב והשירותים  והרווחה  בהעבודה  התקשרו  30תוך  רתיים  ממועד  הימים  עם  )ככל    המועצתו 

 התקשרות כאמור(     שתהיה

 ותוכן תצהירי אמת.  כי זהו שמי, זו חתימתיה /הנני מצהיר  29

  _______________ 

 חתימת המצהיר  

 אימות חתימה 

 

בפני   הופיע/ה   ________ ביום  כי  בזאת  מאשר   ,)_______ )מ.ר.  עו"ד   ,______________ הח"מ  אני 

י  וכ   ו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמתלאחר שהזהרתי ________, ו____________ ת.ז. ______ר/גב' _מ

ים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל  שיהא/תהא צפוי/ה לעונ

 בחתמו/ה עליו בפני.  

   __________  __________________ 

 עו"ד          תאריך   
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    11/22  למכרז 7סמך מ

 

 

 נים עובד מועצה והיעדר ניגוד ענייקה לחבר או ידבר העדר ז בתצהיר 

 לכבוד 

 מר תמועצה אזורית   

 

 הנני מצהיר בזאת כי מועצה אזורית תמר הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .1

 א׳ )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן :  122סעיף  .1.1

מועצ ס ״חבר  קרובו,  האה,  לאחד  שיש  תאגיד  או  שותפו,  או  העמ וכנו  חלק  על  ורים  ולה 

או   בהונו  אחוזים  מנהל ברועשרה  מהם  שאחד  או  צד    וחיו  יהיה  לא  בו,  אחראי  עובד  או 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״.  -או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, ״קרוב״  הסכםל

 

 :ומיות הקובעקעניינים של נבחרי הציבור ברשויות המ למניעת ניגוד )א( של ההודעה בדבר כללים  12כלל 

 מית: לעניין זה, ואו לעסקה עם הרשות המק כםהס״חבר המועצה לא יהיה צד ל 

מועצה״   )ראה    -״חבר  בו  שיטה  בעלי  קרובו  או  שהוא  תאגיד  או  קרובו  או  מועצה  חבר 

 ב(״.( ) 1) 2 -( )ב( ו1) 1הגדרות ״בעלי שליטה״ ו״קרוב״ בסעיף 

 ע כי: ב)א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקו 174סעיף  .1.1

בעקיפין, על ידי עצמו או    ואו מעוניין, במישרין א גע  או עובד של מועצה לא יהיה נו   ״פקיד 

בן  ידי  בשום  -על  סוכנו,  או  שותפו  או  עבודה    הסכםזוגו  ובשום  המועצה  עם  שנעשה 

 המבוצעת למענה״. 

 היר כי: בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצ .2

  לו   ת, אח או אחות ואף לא מי שאנירה, בן או בוחברי מועצת המועצה אין לי :בן זוג, ה בין   .2.1

 סוכן או שותף. 

מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים    ראין חב .2.2

  בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד 

 אחראי בו.

 ת. העובד ברשו , ין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנוא .2.3

 יר כי: הצהכמו כן אני מבקש להודיע ול  .3

יגוד עניינים ביני או בין עניין אישי שלי לבין השתתפותי במכרז ו/או מתן  נ אין כל מצב של   .3.1

 השירותים למועצה במידה ואזכה במכרז.  

א דיחוי, על כל עניין או נושא או  עצה, מיד וללואזכה במכרז, אני מתחייב לדווח למו  במידה .3.2

יש  תהתפ אשר  עלולים  חות  ואשר  עניין  לגביהם  עם  ליצלי  אינטרסים  ניגוד  ובותיי  ח ור 

והתחייבויותיי למועצה ו/או אשר קשורים במישרין או בעקיפין לשירותים וואו למועצה יש 

 עניין בהם.  

או ניגוד עניינים כאמור לעיל,    ם יש לי קרבהידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי א .4

 לא נכונה.  מסרתי הצהרה  או אם

 נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. רטים שמסרתי לעיל הינם הפ אני מצהיר בזאת כי .5

 אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין ו/או מזכויותיה של המועצה על פי כל דין.  .6

 

 

 מתי ותוכן תצהירי אמת.שמי, זו חתי  הנני מצהיר/ה כי זהו  .7
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 __ חתימת המציע: ____________   ___________ _ שם המציע: _

 

 אימות חתימה 

 

הח"  בפני    מאני  הופיע/ה   ________ ביום  כי  בזאת  מאשר   ,)_______ )מ.ר.  עו"ד   ,______________

האמת וכי    ה להצהיר את/מר/גב' _____________ ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו 

  את תוכן תצהירו/ה לעיל ני  ם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפועים בחוק אביהא/תהא צפוי/ה לעונשים הק

 בחתמו/ה עליו בפני.  

   __________  __________________ 

 עו"ד          תאריך   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


