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 מכרז והוראות למציעיםתנאי ה - פרק א'

 הגדרות .1

 מנהלבע"מ ו/או כל נציג אחר מטעמו, אשר יוסמך על ידי  אונותאגיד מי  -"המזמין"  .1.1

 . של המזמין לעניין מכרז זה הכספים

 החברה המגישה הצעה למכרז.  –" המציע" .1.2

המציע הזוכה במכרז לרבות נציגיו, עובדיו, שליחיו ומורשיו  - הספק"/"הזוכה""" .1.3

 המוסמכים. 

 המזמיןשל  הכספים מנהלמהנדס המזמין ו/או  - "המנהל"/"המנהל מטעם המזמין" .1.4

 .ו/או מיופה כוחם, האחראים על פיקוח אחר פעילות הספק

 מים וביוב תשתיות ושדרוג פיתוחפרויקטים בתחוחמי  ופיקוח ניהול –"השירותים"  .1.5

 .ורט במסמכי המכרז ובמפרטהכל כמפעירוניות 

 תקשורת, דרכים.חשמל,  ניקוז מי גשם,ביוב, /או מים ו–" תשתיות עירוניות"  .1.6

  כללי .2

מתן שירותי ניהול, להצעות  העומדים בתנאי הסף ממצעיםהמזמין מעוניין לקבל  .2.1

 : בין היתר העבודות כוללות ,תיאום ופיקוח על פרויקטים

פיקוח מקצועי צמוד ומתמיד על כל הגורמים הקשורים בביצוע וניהול, תיאום  .2.1.1

ועל ביצוע העבודות ואספקת החומרים ו/או הציוד בהתאם  /יםהפרויקט

 .לתאגידלמפרטים ודיווח מפורט 

 .תכנון ופיקוח עלניהול  .2.1.2

 ות.מדיד .2.1.3

 . תאגידב נת מסמכי מכרז לביצוע עבודותכה .2.1.4

ביצוע העבודות והתחייבויות פיקוח קבוע ומתמיד על התקדמות ניהול ו .2.1.5

 בהתאם ללוחות הזמנים.נ/ים הקבל

 .לתאגידודיווח שוטף  יםנקיום ישיבות שבועיות עם הקבל ,השתתפות בדיונים .2.1.6

 מעקב תקציבי שוטף כאמור לרבות מעקב אחר עבודות חריגות.   .2.1.7

 חשבונות. בפועל מולבדיקת כמויות שבוצעו  .2.1.8

 .אות לקבלנים בקשר לביצוע העבודותהסברים והור .2.1.9

 .מעקב על טיב החומרים המשמשים לביצוע הפרויקטים  .2.1.10

מדידה ואישור כמויות של חלקים מן העבודות שבוצעו ורישום המידות  .2.1.11

 הללו.והכמויות 

 ים.עבודה בקשר לביצוע הפרויקט נייומ אישור .2.1.12

פיקוח על לוח זמנים שנקבע לביצוע ותיאומם וקביעת התיקונים הדרושים  .2.1.13

 התיקונים.
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 .אישור סיום העבודות .2.1.14

 סופיים / חלקיים. בדיקת חשבונות .2.1.15

עריכת בדיקות תקופתיות ומעקב שוטף אחר רמת הביצוע הטכני וביקורת  .2.1.16

 ים.הביצוע של תיקון הליקוי

 .אישור סיום העבודות הגמורות לאחר תקופת הבדק  .2.1.17

, 106טיפול מלא בתלונות תושבים או מתלונן אחר, סגירת פניות של מוקד  .2.1.18

 הקשורים לפרויקטים בו הוא מטפל.

שר קאו צד שלישי  ב ניםושא של תביעות משפטיות מול הקבלטיפול בכל נ .2.1.19

 .לפרויקט

 . 1מפרט עבודות מלא מצ"ב כנספח ד'

קבוע מטעמו אשר יישב במשרדי  מפקח הזוכהיעמיד לצורך קבלת השירותים במלואם  .2.2

   .המזמין

תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו על פי תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות המצ״ב  .2.3

 על נספחיו ופרקיו כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

ת. ההתקשרות אין לראות בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי של המזמין להתקשרו .2.4

עם זוכה כלשהו תעשה בהתאם לנוסח הסכם ההתקשרות, שייחתם עם הזוכה, לאחר 

 ובכפוף לאישור ההצעה על ידי ועדת המכרזים מטעם התאגיד. 

כל מסמכי המכרז, על נספחיהם, וכן כל פרק ו/או נספח שאוזכר באחד או יותר  .2.5

  י המכרז.מהמסמכים והנספחים האמורים ייחשבו לכל דבר ועניין כמסמכ

כל המחזיק במסמכי המכרז, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אינו רשאי להעתיקם ו/או  .2.6

לעשות בהם כל שימוש, זולת למטרת הגשת הצעתו במכרז זה, בלא אישור מראש ובכתב 

 ממחבר ועורך המכרז.

למען הסר ספק מובהר, כי בטרם רישום המציע כמשתתף כאמור לעיל, לא ניתן יהיה  .2.7

לצלם את מסמכי המכרז, אלא לעיין בהם בלבד, ולא ניתן יהיה להגיש הצעה אלא על 

 גבי המסמכים שיתקבלו מהמזמין.  

 זמנים לוח .3

 בדיוק 12:00שעה עד ה 14.06.2020יאוחר מיום המועד האחרון להגשת ההצעה: לא  .3.1

 ."(המועד האחרון להגשת ההצעה)להלן:"

 .14:00בשעה:  31.05.20 המועד האחרון להגשת בקשה להבהרות: .3.2

ובכלל זה לדחות את המועד , המזמין רשאי לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל .3.3

כל עוד לא חלף מועד זה. הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר , האחרון להגשת ההצעות

 ידי נציג המזמין.-על כמשתתף נרשםשלכל מי 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .4
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של הסתמכות על  לא תותר עמידה בתנאי הסף בדרך –על המציע לעמוד בעצמו בכל תנאי הסף 

הו בתנאי הסף, גם אם הצד השלישי הוא תת ארגון של המציע או עובד או שלעמידת צד שלישי כ

 יע. קבלן משנה של המציע או חברה שלובה במציע או קשורה במצ

רשאי להגיש הצעה כל אדם או גוף אשר במועד האחרון להגשת ההצעות יעמוד בכל התנאים 

 המצטברים שלהלן: 

 יהיה רשום כדין בישראל.תאגיד המציע הינו עוסק מורשה. מציע שהוא  .4.1

 .1976-תשל"ו , המציע מנהל ספרים כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים .4.2

 תחום הנדסה אזרחית.תחת המציע רשום בפנקס המהנדסים,  .4.3

פיתוח עבודות שדרוג וופיקוח על  בניהולשל שלוש שנים לפחות, מוכח מציע בעל ניסיון  .4.4

 10 -שלא יפחת מ שנתי מצטבר , בהיקף כספיומתקני מים וביוב תשתיות עירוניות

השנים  בחמשהכל  )לא כולל מע"מ(, ת מקומיתאו רשו בבור תאגיד מים וביוע ₪ מיליון

  .פרסום מכרז זהשקדמו למועד 

המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה שכר לכל עובדיו, כמתחייב מדיני העבודה, צווי  .4.5

הרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים, ככל שהם חלים עליו, ובכל מקרה 

 לא פחות משכר מינימום ותשלומים סוציאליים כחוק.

נספח בנוסח המופיע ב ,₪  20,000ך בסאוטונומית המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית  .4.6

  .4א'

 -2019או לחילופין לשנת  2018לא נכללה בדוחות הכספיים המבוקרים של המציע לשנת  .4.7

  חי'. 'אזהרת עסק חי' או 'הערת עסק

המציע או עובדיו לא הורשעו וגם לא מתנהלת כנגדם חקירה פלילית מתחום טוהר  .4.8

  המידות בעניין/בנושא/בתחום שהיה באחריותם או באחריות מי מטעמם.

 מסמכים נדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף שעל המציע לצרף להצעתו .5

של הצעתו נוסח  מזמיןלויגיש , המציע מורשי החתימה מטעם כל מציע ימלא ויחתום על ידי 

 שיכלול את המסמכים והמידע שלהלן להוכחת תנאי הסף הרשומים לעיל:

 כעוסק מורשה. המציע אישור על רישום .5.1

 . העתק תעודת התאגדות של המציע .5.2

  :1976 -תשל"ו , חוק עסקאות וגופים ציבורייםיש לצרף את האישורים שלהלן לפי  .5.3

המעיד על ניהול , חשבון או מיועץ מסמרואה , אישור מפקיד שומה מורשה .5.3.1

פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול 

 .1976 -התשל"ו, חשבונות ותשלום חובות מס(

תצהיר מטעם המציע בנושא בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים  .5.3.2

 .3נספח א' ב האמורבאישור עו"ד ועל פי , ושכר מינימום
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יספק המציע אישור רו"ח בנוסח  4.2 - 4.1לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף  .5.4

 . 2א'נספח 

 המהנדסים.יצרף המציע העתק רישום בפנקס  4.3לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף  .5.5

יצרף המציע הצהרה על ניסיונו בהתאם לטבלת  4.4לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף  .5.6

 .1נספח א'הניסיון שב

תצהיר בדבר קיום על המציע לצרף , לעיל 4.5 לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי סף .5.7

 .חתום ומלא כנדרש למכרז כשהוא  6נספח א'תנאים סוציאליים בנוסח 

כמפורט , ערבות בנקאית להצעהיצרף המציע  4.6 לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף .5.8

 . 4נספח א'שב ועל פי הנוסח להלן 6 בסעיף

אישור רו"ח בדבר העדר הערת 'עסק  יצרף המציע 4.7לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף  .5.9
למכרז זה. יצוין כי ניתן להמציא אישור רו"ח הממוען למציע ולא  5נספח א' על פי, חי'

  ובלבד שיישמר נוסחו של הנספח., למזמין
 

יצרף המציע תצהיר בדבר אי מעורבות באירוע תחת  4.8לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף  .5.10

 . 7א'נספח ה פלילית מתחום טוהר המידות בנוסח ירחק

על  ו/או מאומתים חתומים, הנספחים למכרז זה כשהם מלאיםכלל המציע יצרף את  .5.11

סיון הנדרש מהמציע יאו עו"ד )בהתאם לדרישה( ומעידים על מלוא הנו/ידי רו"ח 

 בהתאם לדרישות הסף.

, במסגרת המכרז ו/או העדכונים ו/או השינויים שישלחו למציעיםההבהרות מסמכי כל  .5.12

 חתומים על ידי המציע., כאלה ככל שיהיו

לעיל יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות  המפורטיםהמסמכים כל 

 במסגרתו.

 ערבויות .6

להבטחת קיום מלוא התחייבויותיו של המציע ובכלל זה לפעול בכל עניין בקשר עם  .6.1

מכרז זה בתום לב ובדרך מקובלת, יצרף המציע להצעתו ערבות בנקאית מקורית, 

אוטונומית ובלתי מותנית, ע"ש המציע ולבקשתו, חתומה כדין, לטובת המזמין, של בנק 

 אלף עשרים) ₪ 00020,ל למסמכי המכרז, על סך ש 4נספח א'ישראלי בנוסח המצורף כ

 "(. הערבות להצעה)להלן: " (₪

למסמכי המכרז העונה על  4נספח א'כהצעה שלא תצורף אליה ערבות, בנוסח המצורף 

 תיפסל. -כל הדרישות המפורטות במכרז 

הערבות להצעה תוגש בתוך מעטפה סגורה נוספת שתוכנס לתוך מעטפת ההצעה ועליה  .6.2

 ". 02/2020ערבות עבור מכרז פומבי מס' יצוין "

רשאי לדרוש את  מזמיןה. ה עד לתאריך המפורט בנספחיהי להצעה תוקף הערבות .6.3

והמציע יהיה חייב , מעבר לכךנוספים חודשים  4למשך  להצעה הארכת תוקף הערבות
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שנבחרו ככשיר  ממצעיםהמזמין רשאי לדרוש  הערבות. את תוקף במקרה כזה להאריך

, עם מתן ההודעה על בחירתם ככשיר שני או שלישי, בחרוייככל ש, שני או שלישי

למשך תקופה שלא תעלה במצטבר על תקופת  להצעה תוקף הערבות להאריך את

כאמור , החודשים הראשונים להתקשרות( 12ותקופת הניסיון המוארכת )הניסיון 

 והמציעים יהיו חייבים במקרה כזה להאריך את תוקף הערבות. , להלן 14.16בסעיף 

הערבות תהא עילה לחילוט הערבות. , כשלעצמה, הארכת הערבות כנדרש תהווה-אי .6.4

 םיימים קלנדרי 14בתוך במשך כל תוקפה בלתי מוגבלת וניתנת למימוש , בלתי מותנית

 כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו לפי תנאי מכרז זה., מיום דרישת המזמין

 הערבות לא תוחזר במידה והמציע יחזור בו מהצעתו.

, מזמיןההערבות להצעה חייבת לעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז. קבע  .6.5

 , כי להצעה לא צורפה ערבות בנקאית בהתאם לאמור לעיל, הבלעדידעתו על פי שיקול 

 רשאי לפסול את אותה הצעה. מזמיןהיהא 

הערבות להצעה תשמש כביטחון לקיום ההצעה על ידי המציע ולמילוי כל התחייבויותיו  .6.6

ן כל רשאי להגיש את הערבות לפירעויהא  מזמיןה.  מציעכמפורט בהזמנה זו ובהצעת ה

 לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז. ציעאימת שהמ

ימים מיום  10את הערבות להצעה למציע אשר הצעתו התקבלה תוך ישיב  מזמיןה .6.7

שהמציע יחתום על החוזה וימציא את ערבות הביצוע ויתר המסמכים הנדרשים בהתאם 

המפורטות לתנאי החוזה. אם המציע שהצעתו תתקבל לא ימלא את ההתחייבויות 

בהצעת המציע כאמור במלואן ובמועדן יהיה המזמין רשאי לחלט ערבותו וסכום 

על נזקים שנגרמו לו בשל , הערבות ייחשב כפיצוי מוסכם ומוערך מראש שיקבל המזמין

אי מילוי התחייבויות המציע ו/או במהלך ניהול המכרז. זאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או 

 תרופה אחרת הנתונה למזמין.

לאחר חתימת חוזה בין , הערבויות הבנקאיות יוחזרו למציעים אשר לא זכו במכרז .6.8

 .לבין  הזוכה במכרז מזמיןה

 .בכל ההוצאות הכרוכות במתן הערבויות המציע יישא .6.9

 עמידה בדרישות הביטוח .7

שיזכה במכרז  ספקתשומת לב המציעים מופנית לדרישות המזמין לקיום ביטוחים על ידי ה .7.1

", הביטוחים הנדרשים" ו/או "הוראות הביטוח" ו/או "הביטוח דרישות)להלן: "

 .בהתאמה(

( זה לעיל ולהלן, לרבות 7הזוכה יידרש לעמוד בדרישות הביטוח כאמור בסעיף ) ספקה .7.2

פרק ה' )להלן: "החוזה"(,  בהתאם לתנאים המפורטים בפרק ד' "חוזה ההתקשרות"

אישור לחוזה )להלן: " )א'( 3ד' בנספח " וספקביטוח על ידי ה"  41סעיף , "אחריות וביטוח"

 ."( ספקביטוחי ה
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מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח המפורטות  .7.3

לעיל ולהלן ואת מהות העבודות לפי מסמכי המכרז והחוזה במלואן ומצהיר בזאת כי קיבל 

 פורט לעיל ולהלן.ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמ

מגיש ההצעה מתחייב, לבצע את דרישות הביטוח והוראות הביטוח המפורטות במסמכי  .7.4

המכרז ולהפקיד בידי המזמין לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן, 

 )בנוסחו המקורי( כשהוא חתום כדין על ידי החברה המבטחת.  )א'( 3ד' את נספח 

( החתום כאמור, מתחייב המציע כי )א'( 3)נספח ד'  ספקביטוחי ה בנוסף להמצאת אישור .7.5

 בכפוף לדרישת המזמין בכתב ימציא לו העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות.

דרישות הביטוח יש הוראות הביטוח ו/או מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי  .7.6

שת ההצעה לא להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הג

 ספקו/או לאישור ביטוחי ה לדרישות הביטוחלהוראות הביטוח ו/או הסתייגויות  תתקבלנה

 (.)א'( 3ד' )

מובהר, כי ככל שייערכו שינויים ו/או הסתייגויות ביחס לאילו מהוראות הביטוח ו/או  .7.7

המחייב ( המזמין יתעלם מהן והנוסח )א'( 3ד' ) ספקדרישות הביטוח ו/או לאישור ביטוחי ה

 הינו הנוסח שצורף למסמכי המכרז והחוזה.

, ספק)א'( אישור ביטוחי ה 3נספח ד' למען הסר ספק מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת  .7.8

)ב'( הצהרה על מתן  3נספח ד'  חתום כדין על ידי מבטחי המציע )בנוסחו המקורי(, לרבות

המציע, המזמין יהא רשאי , בנוסחה המקורי חתומה כדין על ידי פטור מאחריות נזקים

 .למנוע ממנו את מועד תחילת ביצוע העבודות בשל אי הצגת האישורים החתומים כנדרש

כי במקרה של אי המצאת נספח  , מובהר בזה,לעיל 7.8בסעיף בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור  .7.9

 במציע, יהא המזמין רשאי לראות לעיל 7.8(, כאמור בסעיף )א'( 3ד' ) ספקאישור ביטוחי ה

 במכרז. המציע הזוכהכמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתו של  (ספקהזוכה )ה

כי מסמכי הביטוח ייחתמו על אין דרישה )ובשלב זה בלבד( יודגש כי בשלב הגשת ההצעות  .7.10

, המהווים אישור והצהרת המציע כי אלא די בחתימה וחותמת של המציע ידי המבטחים

תייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים בדק עם מבטחיו וכי אין להם כל הס

 הנדרשים.

 הבהרות ושינויים במסמכי המכרז .8

המזמין רשאי, בכל עת, להכניס במסמכי המכרז הבהרות, שינויים ותיקונים, מכל מין  .8.1

וסוג שהוא, ו/או לשלוח למציעים מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או 

"(, וזאת בהתאם הבהרותהמפורטות במסמכי המכרז )להלן: "הוראות נוספות לאלו 

לשיקול דעתו הבלעדי, בין ביוזמתו, בין בהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות ובין 

בתשובה לשאלות הבהרה של מציעים שיופנו אליו בכתב. השינויים והתיקונים כאמור, 

כשי המכרז. היה ועל יהוו חלק בלי נפרד מתנאי המכרז והם יובאו בכתב לידיעתם של רו

פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, שינוי או תיקון כאמור מחייבים מתן זמן היערכות 

   נוסף למציעים, יידחה המועד להגשת ההצעות בהתאם לקביעת המזמין. 

עד המועד האחרון כמופיע ניתן יהיה להעביר שאלות הבהרה בקשר עם מסמכי המכרז  .8.2
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המייל יש  בנושא micraz02.2020@mono.org.il  , באמצעות דוא"ל:לעיל 3.2בסעיף 

באחריותם הבלעדית של ". 02/2020 "פניה לקבלת הבהרות למכרז פומבי מס'לציין 

 .–5359030-03 :המציעים לוודא טלפונית קבלת שאלותיהם בטלפון

 במבנה הבא:ובלבד  wordשאלות ההבהרה תוגשנה בקובץ  .8.3

 

 

על פי שיקול דעתו הבלעדי, יענה, עד למועד האחרון להגשת הצעות, לשאלות המזמין,  .8.4

מסמכי הבהרות, ככל  הבהרה של מציעים אשר יישלחו אליו בדוא"ל כאמור לעיל.

שיהיו, יישלחו למציעים לכתובות הדוא"ל מהן תתקבלנה שאלות ההבהרה או לכתובת 

 שתימסר במועד רישומו של המציע כמשתתף במכרז.

לת תשובות מצד המזמין לשאלות הבהרה לא תהווה עילה להארכת המועד אי קב .8.5

 להגשת הצעות.

המזמין יהא רשאי שלא להתייחס לפניות להבהרות ו/או השגות. לא התייחס המזמין  .8.6

 לשאלות הבהרה עד למועד האחרון להגשת ההצעות יראו בכך דחיית פניית המציע.

נפרד ממסמכי המכרז, ועל כל מציע לצרף מסמכי ההבהרות, ככל שיהיו, יהוו חלק בלתי  .8.7

 את כל מסמכי ההבהרות להצעה כשהם חתומים על ידו.

מובהר בזאת, כי המזמין אינו אחראי לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו למציעים בעל פה,  .8.8

 ורק מסמכי הבהרות בכתב אשר יישלחו על ידי המזמין יחייבו אותו.

ההבהרות ובין מסמכי המכרז, יגבר האמור במקרה של סתירה בין האמור במסמכי  .8.9

במסמכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור 

 במסמך ההבהרה המאוחר יותר.

 הצהרות הנדרשות מהמציע ומובנות מהשתתפותו .9

 שכל, כמוה כהודעה ואישור, המציע מצהיר כי בהגשת הצעתו והשתתפותו במכרז .9.1

 וההסכם ידועים ונהירים לו וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויותפרטי המכרז 

 המפורטות במכרז ובהסכם.

המציע מצהיר כי ידוע לו שכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או  .9.2

 לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה  מזמיןההמציע מצהיר כי ידוע לו שאין  .9.3

 כל שהיא.

 מס' סידורי
הסעיף והעמוד לגביו מתייחסת 

 השאלה
 השאלה
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המציע מצהיר כי ידוע לו כי אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי  .9.4

המכרז. כל שינוי ו/או תוספת ו/או מחיקה ו/או תיקון שייעשו במסמכי המכרז או כל 

ים ובין במכתב לוואי בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכ, הסתייגות ביחס אליהם

 עלולים להביא לפסילת ההצעה., או בכל דרך אחרת

, אספקה, בייצור, כולל את כל העלויות הכרוכות, צהיר כי המחיר המוצע על ידוהמציע מ .9.5

, כ״א, תקנים, היתרים, אגרות, רישוי, אחזקה, ביטוח, אחריות, התקנה, הקמה, הובלה

 ביישום תוצאות המכרז.אמצעים וכל הוצאה אחרת הכרוכה , ציוד

ו/או השירותים כאמור שלא לבצע את  מזמיןהויחליט כי ידוע לו כי היה , המציע מצהיר .9.6

 לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה, לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו

 .ו/או דרישה ואו טענה מכל סוג שהוא

כל עוד לא , המכרז המציע מצהיר כי ידוע לו כי הוא יעמוד אחר הצעתו עד לתום הליכי .9.7

 על סיומם והושבה לו ערבות ההשתתפות להבטחת הצעתו. מזמיןההודיע 

וחתימתו מהווה אישור כי קרא והבין את האמור , על המציע לחתום על כל עמודי המכרז .9.8

 בהם.

פרק בבנוסח המצורף , הצהרה חתומה, יצרף המציע להצעתו, בנוסף להצהרות במסמכי המכרז .10

  ההתקשרות תתקופהמציע״(. )להלן: ״הצהרת –ב' 

 לספק. המזמיןעם חתימת ההסכם בין  תחללפי מכרז זה תקופת ההתקשרות  .10.1

 חודשים. 12-תקופת ההתקשרות תהיה ל .10.2

הבלעדי והמוחלט,  ובלבד מוקנית זכות ברירה )אופציה(, לפי שיקול דעת למזמין .10.3

חודשים )שנים עשר( כל  12להאריך תוקפו של חוזה זה למשך ארבע תקופות נוספות של 

בתקופת ההארכה ימשיכו לחול כל הוראות  .בסה"כחודשים  60עד ו תקופה או חלק מהן

 חוזה זה.

ופת ניסיון. במהלך ששת החודשים הראשונים של תקופת החוזה נקבעים בזה כתק .10.4

המוחלט והבלעדי, להפסיק את ההתקשרות  המזמין, עפ"י שקול דעתו תקופה זו רשאי

 לפי חוזה זה בכל עת.

/או להפחית מהיקף העבודות ולצמצם  רשאי המזמיןמבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה,   .10.5

 הבלעדי. ו, בכל עת ובהתאם לשיקול דעתעבודותו/או לבטל סוגי 

 אופן הגשת ההצעות .11

בצירוף , בהתאם לדרישות ותנאי המכרז, את הצעתו אישיתבמסירה להפקיד המציע על  .11.1

בתיבת , במעטפה סגורה, כדבעי יםומלא יםחתומ םכשה כל מסמכי המכרז ונספחיו

  לעיל. 3.1, לא יאוחר מהמועד האמור בסעיף  משרדי התאגידב שנמצאתהמכרזים 

חשב כאילו יעד למועד ולשעה האמורים תלתיבת המכרזים הצעה שלא תימסר אישית 

 לא הגיעה במועד ולא תתקבל.
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"  02/2020' מסעליה ירשם "מכרז פומבי   יגיש את הצעתו בתוך מעטפה סגורה המציע .11.2

 סגורות כמפורט להלן:  מעטפות 3אשר בתוכה 

" תכיל מסמכי המציע – 02/2020 מס'עליה ירשם "מכרז  –מעטפה ראשונה  .11.2.1

אשר יוכנסו חתומים בידי המציע , מהודקים, כל מסמכי המכרז ונספחיואת 

עותקים זהים כאשר עותק אחד הינו המקור ויסומן "מקור" ועותק שני  2-ב

העתק נוסף  לצרףכמוכן, יש . הינו העתק של העותק המקורי ויסומן "העתק"

 .  DISK ON KEYזהה של מעטפה זו סרוק על גבי 

 הצעת המחיר של המשתתף.את כי אין להכניס למעטפה זו , יודגש

תכלול את טופס  "הצעה –02/2020 מכרז מס' עליה ירשם " –מעטפה שניה  .11.2.2

 הצעת המחיר – 'ג פרקמסומנת כההצעת המחיר של המשתתף במכרז 

מעטפת הצעת המחיר תהיה כדבעי. ומלאה כשהיא חתומה , למסמכי המכרז

 סגורה ונפרדת.

 "ערבות להצעה – 02/2020מס'מכרז עליה ירשם " –מעטפה שלישית  .11.2.3

  4נספח א'המסומנת כתכלול את טופס הערבות להצעה של המשתתף במכרז 

 6כאשר היא עומדת בדרישות סעיף , למסמכי המכרז נוסח ערבות מציע -

  לעיל.

וחתימתו , באמצעות מורשי החתימה מטעמו על המציע לחתום על כל עמודי המכרז .11.3

על המציע לדאוג לאימות חתימות , כמו כן מהווה אישור כי קרא והבין את האמור בהם.

 על ידי עו"ד ו/או רו"ח במקומות הנדרשים. 

הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז , כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא .11.4

בין , אישורים ו/או כל תשלום אחר אותו חייב לשלם המציע, רישיונות, ובכלל זה אגרות

והן לא יוחזרו לו מכל , בגין המכרז ובין בגין פעילותו הקשורה למכרז תחולנה על המציע

 .סיבה שהיא

כלול את מלוא התמורה אותה מבקש לעצמו המציע ובכלל זה ת 'ג פרקב מחירהצעת ה .11.5

כמפורט , שירותיםכוח האדם הדרוש לביצוע הו ההוצאות, הפעולות, שירותיםגם בגין ה

 .במסמכי המכרז

בהכנת מסמכי המכרז זוכה יישא בכל ההוצאות הכרוכות המציע ה, למען הסר ספק .11.6

 וכל הדרוש בהתאם להוראות המכרז. להגשה

 על המציע לחתום בחתימה וחותמת., ליד כל תיקון מחיר בהצעת המחיר .11.7

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת  .11.8

בין על ידי שינוי או תוספת בגוף , גות ביחס אליהםשייעשו במסמכי המכרז או כל הסתיי

 עלולים לגרום לפסילת ההצעה., המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת

ככל שלדעת המציע קיימים בהצעתו חלקים הכוללים סודות מסחריים או עסקיים  .11.9
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לצרף עליו , שלדעתו אין לאפשר למציעים האחרים לעיין בהם, ("מידע סודי" :)להלן

להצעתו נספח המפרט את המידע הסודי האמור ואת הנימוקים שבגללם אין לאפשר 

למציעים האחרים לעיין בו.  מציע שלא יצרף להצעתו נספח כאמור יחשב כמי שנתן את 

הסכמתו לכך שמציעים אחרים יהיו זכאים לעיין בהצעתו במלואה. צרף המציע להצעתו 

ה מפורשת מצידו לכך שסוג המידע הסודי ייחשב הדבר כהסכמ, נספח כאמור לעיל

שפורט בנספח ייחשב כמידע סודי גם בהצעות של המשתתפים האחרים במכרז ולכן 

מובהר בזה כי ההחלטה הוא מוותר מראש על זכותו לעיין באותו מידע בהצעותיהם. 

האם יש במסמכי ההצעה "מידע סודי" כאמור הינה בכל מקרה לשיקול דעתה הבלעדי 

 .המכרזיםשל ועדת 

או כל שינוי שייעשו במסמכי אי הגשת הצעת מחיר או אי השלמת מקום הטעון מילוי  .11.10

בין על ידי שינוי בגוף המסמכים ובין במכתב , המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם

במקרה של מילוי מחיר שונה  עלולים לגרום לפסילת ההצעה., לוואי או בכל דרך אחרת

 .שניהםיובא בחשבון המחיר הנמוך מ, מציע באחת משתי חוברות המכרז ע"י

 קריטריונים לבדיקת ההצעה .12

 ובדיקת הצעת המחיר בדיקת עמידה בתנאי הסף .12.1

כל הצעה תיבדק מול הדרישות המפורטות  – בדיקת התנאים המוקדמים )תנאי סף(

עמידה בתנאי מסמכים נדרשים להוכחת " -בסעיפים "תנאי סף להשתתפות במכרז" ו

במידה וימצא כי חסרים פרטים או מסמכים ביחס   הסף שעל המציע לצרף להצעתו".

השלמת קול את האפשרות לבקש תהא רשאית לש וועדת המכרזים, לתנאי הסף

בכפוף להוראות הדין ביחס לפגמים טכניים ו/או מהותיים ולהוראות מסמכי , הפרטים

תיפסל ולא תידון , הסף אינה עומדת בתנאיכי , שבסופו של דבר יימצאהצעה . המכרז

  .בשלבים הבאים כלל

 מהציון הסופי( %40בדיקת איכות ההצעה )

 (%40איכות המציע ) .12.1.1

היקף כספי שנתי מצטבר, גבוה מהנדרש בתנאי הצגת עבור הניקוד יינתן 

בניהול ופיקוח על עבודות שדרוג ופיתוח תשתיות עירוניות  ,4.4הסף שבסעיף 

 עבור תאגיד מים וביוב או רשות מקומית )לא כולל מע"מ(, ומתקני מים וביוב

 השנים שקדמו למועד פרסום מכרז זה.  בחמשהכל 

 40, ביחס לכל שנה ועד מקסימום של שלהלן הניקוד יינתן על פי המדרגות

 :נקודות בסך הכל

 תדונקו 5 –בשנה  ₪מיליון  15עד ו ₪מיליון  10.1מ 

  נקודות. 10 - ₪מיליון  20ועד  ₪מיליון  15מ 

 20.1  נקודות. 15 - ומעלהמיליון 
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 (%60) ראיון אישי .12.1.2

  .המציע של בכיר נציג נוכח יהיה בראיון (א)

 )גבוה( עבור כל פרמטר 10)נמוך( עד  1, יינתנו ציונים, מ בתום הראיון (ב)

 כדלקמן:

של המציע בניהול  התרשמות מניסיון ובקיאות מקצועית -

 פרויקטים שמהותם פיתוח תשתיות מים.

קודמים במסגרתם תבחן מורכבות  התרשמות מפרוייקטים -

הפרויקטים, כמות קבלני המשנה, עבודה מול רגולטורים וכן 

 פיתוח תשתיות עירוניות.שידרוג ופרויקטים בתחום 

לרבות כלי  ניהול הפרויקטיםושיטות התרשמות ממתודולוגית  -

 .ניהול טכנולוגים

 התרשמות כללית. -

שנצבר בסעיף )ג( לעיל, סעיף זה יבוצע על ידי נירמול הניקוד בהניקוד  (ג)

 .נקודות )ניקוד מקסימלי( 60ביחס ל 

 

  מהציון הסופי( %60) בדיקת המחיר

 בשלב זה תיפתחנה מעטפות הצעות המחיר. .12.1.3

לעמלת הסה"כ הנמוכה ביותר שתתקבל לכל  ביחסהצעות המחיר ידורגו  .12.1.4

 טבלה בנפרד:

הצעת המחיר כאחוז מערך הפרויקטים לשדרוג ופיתוח תשתיות  .12.1.4.1

, על פי 60%משקל בהצעת המחיר  – וביוב בשכונות קיימותמים 

 המדרגות הפנימיות הבאות:

  70% – שנתי )לא כולל מע"מ( ₪מיליון  10עד  

, יתר נקודות 42ביותר ינוקד ב  הנמוכהעמלת הסה"כ  שהציע אתהמציע משמע, )

 ( ההצעות ינוקדו ביחס אליו

 10.1  30% –( שנתי ומעלה )לא כולל מע"מ  ₪מיליון  

יתר  נקודות 18ביותר ינוקד ב  הנמוכהעמלת הסה"כ  שהציע אתהמציע משמע, )

 (ההצעות ינוקדו ביחס אליו

לפיתוח תשתיות מים וביוב הצעת המחיר כאחוז מערך הפרויקטים  .12.1.4.2

, 25%משקל בהצעת המחיר  – יחידות( 1000בשכונות חדשות )מעל 

 על פי המדרגות הפנימיות הבאות:

  70% – שנתי )לא כולל מע"מ( ₪מיליון  10עד 

יתר  נקודות 17.5ביותר ינוקד ב  הנמוכהעמלת הסה"כ  שהציע אתהמציע משמע, )

 (ההצעות ינוקדו ביחס אליו

 10.1  30% –( שנתי ומעלה )לא כולל מע"מ  ₪מיליון 
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יתר  נקודות 7.5ביותר ינוקד ב  הנמוכהעמלת הסה"כ  שהציע אתהמציע משמע, )

 (ההצעות ינוקדו ביחס אליו

לשדרוג ו/או פיתוח מתקני הצעת המחיר כאחוז מערך הפרויקטים  .12.1.4.3

 .15%משקל בהצעת המחיר  –מים וביוב 

יתר  קודותנ 15ביותר ינוקד ב הנמוכהעמלת הסה"כ  שהציע אתהמציע משמע, )

 (ההצעות ינוקדו ביחס אליו

הניקוד שצבר בסעיפים הסופית לכל מציע תהא סך הצעת המחיר ניקוד  .12.1.5

 12.1.4.3עד  12.1.4.1

דורגו במקום הראשון בשקלול המחיר  מהמצעיםמקרה ששניים או יותר ב .12.1.6

, רשאי התאגיד לפנות לכל המציעים שהצעותיהם דורגו במקום והאיכות

 הראשון בהליך לשיפור הצעות המחיר שהגישו. 

ההוראות היה והחליט התאגיד על קיום הליך תחרותי נוסף, תחולנה  .12.1.7

 הבאות:

ועדת המכרזים תודיע למציעים אשר ביניהם היא מעוניינת לקיים  .12.1.7.1

את ההליך האמור, בהתאם לשיקול דעתה, כי הם רשאים להגיש, 

במועד שיורה עליו המשרד, הצעת מחיר סופית בתנאים מיטיבים 

 עם המשרד לעומת הצעתם המקורית.

מהמועד ההצעות הסופיות יוגשו לתיבת המכרזים לא יאוחר  .12.1.7.2

שייקבע לכך על ידי התאגיד ובהתאם להוראות תקנות חובת 

 המכרזים.

לא הגיש מציע אשר המשרד פנה אליו הצעה סופית, תיחשב הצעתו  .12.1.7.3

 המקורית כהצעה הסופית.

התאגיד ינהל את ההליך התחרותי הנוסף בהתאם להוראות תקנות  .12.1.7.4

חובת המכרזים, וכל הוראות מסמכי המכרז יחולו על הליך זה, 

 שינויים המחויבים.ב

מובהר כי מספר סבבי ההליך התחרותי הנוסף שיתקיימו נתון  .12.1.7.5

 לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.

 הזוכה התחייבויות  .13

"( ותימסר לו הודעה בכתב הזוכהמציע, שהצעתו תתקבל ותוכרז כהצעה זוכה )להלן : " .13.1

על זכייתו, יהא עליו לחתום על ההסכם על כל נספחיו ולהחזירו למזמין, כשהוא חתום 

ימים מתאריך הודעת המזמין לזוכה בדבר זכייתו במכרז, וכן  )שבעה( 7כדין, תוך 

להמציא למזמין במעמד החזרת ההסכם החתום כאמור, ערבות בנקאית לביצוע 

נספח ואישור קיום ביטוחים ) ₪ 40,000ע"ס "( ערבות הביצועהלן: ")ל 2נספח ד' -החוזה

( חתום כדין על ידי מבטחיו בהתאם לנוסח המפורט בחוזה. למציעים )א'( 3  )א'( 3 ד'
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 אשר לא זכו במכרז תישלח הודעה בכתב באשר לאי זכייתם. 

 המזמין זכויות .14

, רגוניותהמזמין רשאי להרחיב או לצמצם את היקף המכרז או לבטלו מסיבות א .14.1

ללא צורך בנימוק , וזאת גם לאחר שיוכרז על הזוכה במכרז, תקציביות או אחרות

ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי. במקרה זה תימסר הודעה מתאימה , החלטתו

 למציעים לא תהא טענה ו/או תביעה כנגד המזמין בשל כך. למציעים.

לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או מסמכים נוספים  רשאי במהלך הבדיקה המזמין יהא .14.2

, גם לאחר פתיחת ההצעות ההמלא וו/או הבהרות נוספות ו/או השלמות לשביעות רצונ

שימצא לנכון על פי שיקול  מהמצעיםלבקר במתקני המציע ו/או לזמן לראיון נוסף מי 

ו המקצועי ניסיונ, חוסנו הכלכלי, בין היתר על מנת לבחון את המשתתף, דעתו הבלעדי

המציא פרטים ו/או פעולה ו/או לא  ספקשיתף הלא כאמור. , ובמסגרת שיקולי, והצעתו

 לפסול את הצעתו. יהא רשאי מזמיןוה, ייחשב כמי שסירב לעשות כן, מסמכים כאמור

למזמין זכות לבצע סיור בבית העסק של המציע או בכמה מבתי העסק שלו לשם  .14.3

למזמין זכות להזמין למשרדיו את , המציע. כמו כןהתרשמות וזאת בתיאום מראש עם 

 לצורך היכרות עמו והתרשמות מניסיונו., המציע

המזמין יהא רשאי לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי לפנות לממליצים או לקוחות של  .14.4

 והספק לא ימנע ולא תהיה טענה כלשהי למזמין., ולברר פרטים נוספים, המציע

ציע שאין לו המלצות וניסיון קודם ת שלא להתקשר עם מהמזמין שומר לעצמו את הזכו .14.5

 לשביעות רצונו של המזמין.

היה למזמין, אחרי עיון בהצעה, יסוד סביר לחשוד שכוונתו של מציע הייתה להוליך את  .14.6

המזמין שולל, על ידי שגיאות שנעשו במכוון, או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, רשאי 

המזמין, לאחר שנתן למציע הזדמנות להביא טענותיו, להחליט שלא לדון עוד בהצעת 

 אותו מציע. 

 ב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. המזמין אינו מתחיי .14.7

המזמין שומר לעצמו את הזכות לבחור את ההצעה המעניקה לו את מירב היתרונות על  .14.8

פי אמות המידה שנקבעו במסמכי המכרז אבל אינו מתחייב לבחור בהצעה הזולה ביותר 

ים או מטעמים תקציבי, או כל הצעה שהיא ורשאי יהיה להחליט שלא להתקשר כלל

 המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה., כמו כןאחרים. 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע אשר עבד , בנוסף לאמור לעיל .14.9

בעבר עמו או עם רשות ו/או תאגיד ו/או גוף אחר כספק ונמצא כי לא עמד בסטנדרטים 

או , שכישוריו אינם מספיקים לפי שיקול דעתו או שנוכח לדעת, של השירות הנדרש

שנמצא כי קיימת בעיה באמינותו או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב 

עבודתו. או לחלופין מציע אשר הגיש הצעה למכרז קודם של המזמין ונמצא כי הגיש 

ה לפני הצעה או הצהרה שקרית. במקרים אלה תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל פ
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 .וזאת בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין, מתן ההחלטה הסופית

שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת , המזמין רשאי לא להתחשב כלל בהצעה .14.10

או בשל חוסר התאמה לדרישות המכרז או בשל חוסר התייחסות , מהות ההצעה ותנאיה

 ההצעה כדבעי. מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המזמין מונע הערכת

למזמין נשמרת הזכות לבחור יותר ממציע אחד לביצוע השירותים. המזמין שומר  .14.11

מתן השירותים לעצמו את הזכות להתקשר עם הזוכה לגבי חלק מהצעתו ו/או לפצל את 

 בין מספר זוכים.

בהתאם לשיקול , המזמין רשאי לא לבחור זוכה לחלק מהשירותים או לכלל השירותים .14.12

 דעתו הבלעדי.

או להעניק למי שנקבע כזוכה , אין בקביעת זוכה כלשהו כדי להטיל על המזמין חובה .14.13

 זכות לקבלת עבודה בהיקף כלשהו.

מחיר שווה והן הינן ציון המחיר הגבוה ביותר מבין כלל במקרה של הצעות שזכו לציון  .14.14

המזמין יהיה רשאי לפעול על פי שיקול דעתו הבלעדי בהתאם לאחת מהדרכים , ההצעות

 כדלקמן:

לבקש מהמציעים בעלי ההצעות השוות להגיש הצעת המחיר נוספת אחרונה  .14.14.1

Best and Final. 

 לבטל את המכרז. .14.14.2

 לפעול בכל דרך חוקית אחרת העומדת לרשות המזמין. .14.14.3

מציע שייקבע כזוכה במכרז יהיה "הזוכה הראשי במכרז" והוא זה שיבצע את  .14.15

לבחור  על פי שיקול דעתו הבלעדי המזמין רשאי, ברםהשירותים הכלולים במכרז זה. 

זכו שהצעותיהם , "כשיר שלישי" -ב"כשיר שני" ובגם בנוסף לזוכה הראשי במכרז 

 . לניקוד הסופי השני או השלישי בטיבו )בהתאמה( לאחר הזוכה הראשי במכרז

להלן: לעיל ובמהלך תקופת מחצית השנה הראשונה מיום תחילת מתן השירותים ) .14.16

עפ"י הסכם זה  מזמיןהרי שמבלי לפגוע בכל זכות אחרת שיש ל, ("תקופת הניסיון"

לבטל את זכייתו של , על פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית המזמיןתהיה , ועפ"י כל דין

: שלישי" )להלןהשני" או ל"כשיר הל"כשיר ולהעביר את הזכייה , הזוכה הראשי במכרז

יחולו כל הספק החלופי ועל , מבלי שתצטרך לנמק את החלטתה, ("הספק החלופי"

  .המצורף לוחוזה תנאי מכרז זה וה

, כאמור לעיל, במכרז לבטל את זכייתו של הזוכה הראשי המזמין החליטה .14.16.1

הרי שהשירות יועבר מהזוכה הראשי , לספק החלופיולהעביר את הזכייה 

 ויבוצע באמצעותו. , לספק החלופי

שומר לעצמו את הזכות לא להתחשב בפגמים פורמאליים באיזה הצעה שהיא  המזמין .14.17

 במידה שוויתור כזה לא יגרום נזק למזמין. 
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המציע יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך ולא יהא זכאי לכל שיפוי מהמזמין בגין  .14.18

 הוצאות אלה. 

 ביטול המכרז .15

לחתום על חוזה עם הזוכה המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא  .15.1

 במכרז, וזאת מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתו המלא, הסופי והמוחלט.

היה ובוטל המכרז לאחר שהוכרז בו זוכה, המציע הזוכה יהיה זכאי להחזר כל  .15.2

 התשלומים בגין הגשת ההצעה למכרז, וזאת בלבד. 

לעיל, כלפי המציע  מוסכם ומוצהר בזאת על ידי המציע, כי החזר התשלומים המתואר .15.3

הזוכה, יהווה סילוק סופי ומלא בכל עניין הקשור למכרז והנובע הימנו, בין במישרין 

 ובין בעקיפין. 

 תחום השיפוט  .16

סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין הקשור בהליך המכרז ו/או הנובע  .16.1

ממנו ובכל סכסוך משפטי שעילתו מכרז זה, בין אם תרם נקבע זוכה ובין אם נקבע זוכה 

 בו, תהא מסורה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד. 

 

 

 

 בכבוד רב,  

 בע"מ אונומי   
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 מידע ארגוני דף  -  1נספח א'

 

 נספח זה ימולא על ידי המציע ויצורף להצעתו

 שם המציע : ____________________________________ .1

 מספר רישום ברשם החברות : ____________________________________ 

 _________________________________________________כתובת :  

 כתובת משרד רשום : ________________________________________ 

 מספרי טלפון : __________________________ נייד : ___________________ 

 : _______________________________________ דוא"ל 

 _________________________________________________עיסוק המציע :  .2

  אנשי מפתח .3

יש לציין את שמות  הנו שותפותוהמציע )במידה  פרטי המנהלים בעלי זכות חתימה
 :השותפים(

  אצל המציע שם _____________ תפקידו –איש הקשר במכרז מטעמו של המציע הינו  .4

דוא"ל , _________מס' טל' נייד : _____, _______________

, נוגע למכרזה בכל, ככל שתהיינה, ופניותיו מטעמנו __________________________:__

 תחייבנה אותנו. מזמיןהוהתשובות שתימסרנה לו על ידי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 במציעשנות ותק   / תפקיד תחום התמחות  שם
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 : הסף לתנאי 4.4בסעיף כאמור  בביצוע עבודות, המציערלוונטי של ניסיון  .5

 
 

שם 
 הלקוח

 תיאור השירותים היקף פרויקטים כספי )ללא מע"מ(
 

)ניהול פרויקטים 
פיתוח שידרוג בתחום 

 התשתיות העירוניות(
 
  

, תפקידו  הלקוחאיש קשר מטעם 
 ומס' טלפון ישיר

 )נייח, נייד(
2019 2018 2017 2016 2015 
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שם 
 הלקוח

 תיאור השירותים היקף פרויקטים כספי )ללא מע"מ(
 

)ניהול פרויקטים 
פיתוח שידרוג בתחום 

 התשתיות העירוניות(
 
  

, תפקידו  הלקוחאיש קשר מטעם 
 ומס' טלפון ישיר

 )נייח, נייד(
2019 2018 2017 2016 2015 

   

 

 

 

  

   

 

 

 

  

 
 
 
 
 

  
 חתימה וחותמת המציע תאריך

 
 
 

 אישור עורך דין
 

עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ , אני הח"מ _____________________
ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה , עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישימר/גב' ______________ שזיהה/תה 

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. , צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן

__________________ ________________  _________________ 
 חתימה וחותמת   רישיוןמספר     תאריך
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 תצהיר וכתב התחייבות המציע – 2א'נספח 

 לכבוד
 אונותאגיד מי 

 נ.ג.א.
מתן שירותי ניהול, תיאום ל 20/2002מכרז פומבי כתב התחייבות המציע הנדון: 

 אונותאגיד מי עבור  ופיקוח על פרויקטים

נושא , ________________________ נושא ת.ז. _________________במכרז שבנדון אני הח"מ 
: )להלןבמשרת __________________ ב ___________________________________ 

אני הח"מ במכרז שבנדון ________________________ נושא ת.ז.  -ו    "המציע"(
 /הוזהרנולאחר שהוזהרתי, נושא במשרת __________________ במציע, _________________

, לעונשים הקבועים בחוק /יםצפוי /נהיהכן אהיה /נעשהלהצהיר את האמת וכי אם לא אעשה /נוכי עלי
  :בזאת כדלקמן /יםמצהיר

 המציע הינו עוסק מורשה. מציע שהוא תאגיד יהיה רשום כדין בישראל. .1

 .1976-תשל"ו , המציע מנהל ספרים כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים .2
 

 
 חתימה וחותמת המציע  תאריך

 
 
 
 

 אישור עורך דין
 

עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני , אני הח"מ _____________________

במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ 

ואחרי שהזהרתיו/ה כי , שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי

חתם/ה , עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן

 צהיר דלעיל. בפני על הת

 

__________________ ________________  _________________ 
 חתימה וחותמת   מספר רישיון    תאריך
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בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים תצהיר  -  3נספח א'

  ושכר מינימום

 

 תצהיר בדבר קיום חובות בעניין זכויות עובדים

נושא/ת ת.ז.  -נושא/ת ת.ז. מספר_______________ ו _________________אני/ אנו הח"מ, 
מספר______________ לאחר שהוזהרתי/הוזהרנו כי עלי/עלינו לומר את האמת וכי אהיה/נהיה 

 צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה/ נעשה כן, מצהיר/ים בזאת בכתב, כדלקמן:

_____ ח.פ. ________________ )להלן: "המציע"(, אני/אנו בעל/י השליטה ב__________ .1
המכהן/ מכהנים כמנהל המציע ומוסמך/ ומוסמכים ליתן תצהיר זה מטעם המציע בקשר עם 

עבור תאגיד  מי  על פרויקטים תיאום ופיקוחמתן שירותי ניהול, ל  02/2020מכרז פומבי מספר 
 בע"מ )להלן: "המכרז"(.  אונו

 .1981 –כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"א  –" בעל שליטה"

בעל/י השליטה במציע ו/או חברות אחרות בבעלות בעל/י השליטה אני/אנו מצהיר/ים, כי המציע,  .2
במציע מקיימים את חובותיהם בעניין זכויות עובדים על פי חוקי העבודה ועל פי צווי ההרחבה 

 וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף, לרבות חוקי העבודה להלן: 

 . 1959 –חוק שירות התעסוקה, תשי"ט  .א

 .1951 –, תשי"א חוק שעות עבודה ומנוחה .ב

 .1976 –חוק דמי מחלה, תשל"ו  .ג

 .1951 –חוק חופשה שנתית, תשי"א  .ד

 .1954 –חוק עבודת נשים, תשי"ד  .ה

 .1996 –חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו  .ו

 .1953 –חוק עבודת הנוער, תשי"ג  .ז

 .1953 –חוק החניכות, תשי"ג  .ח

 .1949 –חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט  .ט

 .1958 –ק הגנת השכר, תשי"ח חו .י

 .1963 –חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג  .יא

 .1995 –חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה  .יב

 .2002 –חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב  .יג

המציע ו/או בעל/י השליטה במציע ו/או  בשלוש השנים האחרונותכמו כן, אני/אנו מצהיר/ים, כי  .3
על/י השליטה במציע לא הורשע/ו בדין פלילי ו/או בפסק דין חלוט על פי חברות אחרות בבעלות ב

חוקי העבודה המפורטים לעיל ו/או על פי צווי ההרחבה ו/או הסכמים קיבוציים הרלוונטיים 
לענף. וכי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת לא קנס את המציע, בעל/י השליטה במציע 

שליטה במציעה בקנסות בגין הפרה של חוקי העבודה בשלוש ו/או חברות אחרות בבעלות בעל/י ה
 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

 או
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המציע ו/או בעל/י השליטה במציע ו/או  בשלוש השנים האחרונותכמו כן, אני/אנו מצהיר/ים, כי 
חברות אחרות בבעלות בעל/י השליטה במציע הורשע/ו בדין פלילי ו/או בפסק דין חלוט על פי 
חוקי העבודה המפורטים לעיל ו/או על פי צווי ההרחבה ו/או הסכמים קיבוציים הרלוונטיים 

 לענף.

בו יפורטו ההרשעות בדין פלילי של המציע, בעל/י השליטה במציע ו/או חברות  יש לצרף תצהיר בכתב
אחרות בבעלות בעל/י השליטה בחברות אחרות בבעלות בעל/י השליטה במציע, וכן כל הקנסות 
שהושתו על מי מאלה על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת, בגין ההפרה של חוקי 

 מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.העבודה בשלוש השנים האחרונות 

 [.יש למחוק את הסעיף המיותר]

בדבר ההרשעות והקנסות  אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"תהמציע יצרף 
 כאמור, או העדרם.

 זהו שמי/שמנו, וזו חתימתי/חתימתנו, ותוכן תצהירי/נו דלעיל הינו אמת.
 
 
 
 

 תאריך
 

 שם פרטי ושם משפחה 
 

תעודת זהותמספר   תפקיד אצל המציע  
 

 חתימה  כתובת
 

 אישור עו"ד

אני הח"מ, עוה"ד________________, מאשר/ת בזאת ,כי ביום____________ הופיע 
 -בפני מר/גב'_______________ נושא/ת ת.ז. מספר______________ ו

מר/גב'________________ נושא/ת.ז. מספר________________ ולאחר שהזהרתיו/ 
צפוי לעונשים הקבועים בחוק  הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו

אם לא יעשה/ יעשו כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ הצהרתם הנ"ל וחתם/ וחתמו עליה 
בפני. מר/גב'_________________ ומר/גב'_____________________ 

 מוסמך/מוסמכים לחתום על תצהיר זה בשם המציע וחתימתו/ חתימתם מחייבת את המציע.

 

       

______, עו"ד_________     
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 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

נושא/ת ת.ז.  -נושא/ת ת.ז. מספר______________  ו ________________אני/ אנו הח"מ, 
מספר______________ לאחר שהוזהרתי/הוזהרנו כי עלי/עלינו לומר את האמת וכי אהיה/נהיה 

 צפוי/ים לעונשים הקובעים בחוק אם לא אעשה/ נעשה כן, מצהיר/ים בזאת בכתב, כדלקמן:

" ו/או המציע________ )להלן: "אני בעל הזיקה במציע ________________ ח.פ.________ .1
למכרז "(, המכהן כמנהל המציע ומוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המציע בקשר עם מכרז ספקה"

 אונועבור תאגיד מי  מתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח על פרויקטיםל 02/2020פומבי מספר  
 "(.המכרז)להלן: " בע"מ

לעניין תצהיר זה הינן על פי המפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו ההגדרות והמונחים  .2
 , שחלקן מובאות להלן:1976 –

 –כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התמ"א  –" שליטה" ו"החזקה", "אמצעי שליטה" .א
1981; 

 כל אחד מאלה: –" בעל זיקה" .ב

 ;ספקחבר בני אדם שנשלט על ידי ה (1

 אחד מאלה: אם המציע הוא חבר בני אדם, (2

i. ;בעל השליטה בו 
ii.  חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הענין, דומה במהותו להרכב

, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי ספקכאמור של ה
 ;ספקפעילותו של ה

iii. לתשלום שכר עבודה; ספקמי שאחראי מטעם ה 

חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה  –ותית הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מה ספקאם ה (3
 ;ספקמהותית בידי מי ששולט ב

הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון תשס"ג  -בעבירה –" הורשע" .ג
 (;2002באוקטובר  31)

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  –" חוק עובדים זרים" .ד
 ;1991 –התשנ"א 

 ;1987 –חוק שכר מינימום, התשמ"ז  –" חוק שכר מינימום" .ה

 עבירה לפי חוק עובדים זרים, או לפי חוק שכר מינימום; –" עבירה" .ו

החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר  –" שליטה מהותית" .ז
 בני אדם;

מבין האפשרויות המפורטות  אני/ אנו מצהיר/ים, כי המציע, בעל הזיקה במציע, מתקיימת אחת .3
 להלן בסעיף זה:

המציע ו/או בעל הזיקה במציע לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים  .א
 בשנה שקדמה למועד חתימת התצהיר.

המציע ו/או בעל הזיקה במציע הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק  .ב
התצהיר חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה עובדים זרים, אך במועד חתימת 

 האחרונה.

 ]יש למחוק את המיותר[. 
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אני/אנו מצהיר/ים, כי המציע, בעל הזיקה במציע, מתקיימת אחת מבין האפשרויות המפורטות  .4
 להלן בסעיף זה:

 בעבירה לפי חוק שכר מינימום. לא הורשעוהמציע ו/או בעל הזיקה במציע  .א

בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת  הורשעומציע המציע ו/או בעל הזיקה ב .ב
 תצהיר זה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה.

בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך  הורשעוהמציע ו/או בעל הזיקה במציע ו  .ג
 במועד חתימת התצהיר חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

תר[. ]יש למחוק את המיו  

 זהו שמי/שמנו, וזו חתימתי/חתימתנו, ותוכן תצהירי/נו דלעיל הינו אמת.  .5

 
 חתימה   תאריך

 

 

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ, עוה"ד________________, מאשר/ת בזאת ,כי ביום____________ הופיע 
 -בפני מר/גב'_______________ נושא/ת ת.ז. מספר______________ ו

מר/גב'________________ נושא/ת.ז. מספר____________________ ולאחר 
יהיו צפוי לעונשים שהזהרתיו/ הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/

הקבועים בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ הצהרתם הנ"ל וחתם/ 
וחתמו עליה בפני. מר/גב'_________________ ומר/ גב'_____________________ 

 מוסמך/מוסמכים לחתום על תצהיר זה בשם המציע וחתימתו/ חתימתם מחייבת את המציע.

 

         

_______________, עו"ד               
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 נוסח ערבות מציע -  4נספח א'

 לכבוד
בע"מ אונומי   

 
 א.ג.נ.,

למכרז פומבי  – מס' ____________________________ ונומיתהנדון: כתב ערבות אוט
בור תאגיד המים ע מתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח על פרויקטיםל  20/2002מספר 

 אונווהביוב מי 

על פי בקשת _____________ח.פ. / ת.ז. __________)להלן "המשתתפים"( אנו ערבים בזה כלפיכם 

ולהבטחת   02/2020בקשר עם השתתפותם במכרז מס'  וזאת  ₪ 20,000של לסילוק כל סכום עד לסך 

 מילוי תנאי מסמכי המכרז.

 

יום מקבלת דרישתכם הראשונה  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 

דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את 

כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המציע בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון 

 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 

ות, שכל אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דריש

אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד. בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל 

 הנ"ל.

 חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבותנו זו הינה בלתי 

   ועד בכלל. 14.09.2020ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

  לא תענה. 14.09.2020 דרישה שתגיע אלינו אחרי 

  בטלה ומבוטלת. ערבותנו זו 14.09.2020לאחר יום 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה  ולהסבה בכל צורה שהיא.

 דרישה בפקסימיליה לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.   

 

 אריך : _____________ת

 בכבוד רב,

 
 

  

   

 הבנק

)חתימת מורשי החתימה מטעם 
 הבנק + חותמת הבנק(

 

 תאריך 
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 אישור רו"ח בדבר העדר הערת עסק חי – 5נספח א'

 

 תאריך: _________

                    לכבוד

 אונותאגיד מי 

 א.ג.נ

 בדבר הערת עסק חי רו"ח אישור הנדון: 

 

 :כדלקמן לאשר הרינו המציע של החשבון וכרואי לבקשתכם

 

 _________משנת   של המציע  החשבון כרואי משמשים הננו .1

 של הסקורים הכספיים הדוחות וכל  ________ האחרון של המציע לשנתהמבוקר  הכספי הדוח .2
 המשך לגבי ממשיים ספקות בדבר הערה כוללים אינם, ידי על שנסקרו, מכן לאחר המציע שנערכו

 להמשיך יכולת המציע בדבר ספק המעלה דומה הערה כל חי" )*( או המציע כ"עסק של קיומו
 חי".  ולהתקיים כ"עסק

 על לידיעתי מידע לא בא זה מכתב על חתימתי למועד ועד ל"הכספי הנ הדוח על החתימה ממועד .3
 המשך קיומו לגבי ממשיים ספקות העלאת לכדי עד המציע של העסקי במצבו לרעה שינוי מהותי

 חי".  כ"עסק המציע של
 

 .בישראל ח"רו לשכת של  58מספר ביקורת לתקן בהתאם חי" כהגדרתו עסק "זה מכתבי )*( לעניין
 

 ולראיה באתי על החתום:
 

 

 רו"ח, _______________

 חתימה וחותמת(, )שם מלא



 
 
 
 
  20/2002מכרז פומבי 

 

  

ההסכם  המכרז, בכל מסמכי האמור לכל מסכימים ואנו הבנו קראנו, להלן כי בחתימותינו הננו מאשרים בזאת
 .הםונספחי

     ו:חותמתו חתימות מורשי החתימה של הספק
 52מתוך  28עמוד 

 קיום תנאים סוציאליים בדבר תצהיר  – 6נספח א'

 

 תאריך : ___/___/____

אונותאגיד מי   

 א.ג.נ

 הנדון: תצהיר בדבר קיום תנאים סוציאליים 

 
__________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אני הח"מ __________ ת.ז. 

 מצהיר/ה בזה כדלקמן:, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן
 
תאגיד מי הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם  .1

______ והנני מוסמך/ת "(. אני מכהן כ_________המציעבמסגרת מכרז זה )להלן: " אונו
 לתת תצהיר זה בשם המציע. 

שילם בקביעות בשנה האחרונה שכר לכל עובדיו כמתחייב מדיני הריני להצהיר כי המציע  .2
ובכל , ככל שהם חלים עליו, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים, צווי הרחבה, העבודה

המציע , וכי אם יזכה במכרז כחוק מקרה לא פחות משכר מינימום ותשלומים סוציאליים
 .המזמיןמתחייב לקיים את כל דיני העבודה במהלך כל תקופת ההתקשרות עם 

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

 
 

 

 
 

 
 אישור עורך דין

מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני עו"ד , אני הח"מ _____________________
במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ 

ואחרי שהזהרתיו/ה כי , שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי
חתם/ה , בחוק אם לא יעשה/תעשה כןעליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 בפני על התצהיר דלעיל. 
 
 

__________________ ________________  _________________ 
 חתימה וחותמת   מספר רישיון    תאריך
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תצהיר בדבר אי מעורבות באירוע תחת חקירה פלילית  – 7א'נספח 

 מתחום טוהר המידות

 

 תאריך : ___/___/____

 לכבוד

אונותאגיד מי   

 א.ג.נ

 הנדון: תצהיר בדבר אי מעורבות באירוע תחת חקירה פלילית מתחום טוהר המידות

 
אני הח"מ __________ ת.ז. __________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי 

 מצהיר/ה בזה כדלקמן:, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן
 
הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם תאגיד מי  .4

"(. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת המציעבמסגרת מכרז זה )להלן: " אונו
 לתת תצהיר זה בשם המציע. 

המציע או עובדיו לא הורשעו וגם לא מתנהלת כנגדם חקירה פלילית מטוהר המידות  .5
בעניין/בנושא/בתחום שהיה באחריותם או באחריות מי מטעמם. מובהר שלעניין סעיף זה 

כהגדרת מונה זה , המשנה )בהתאם( ספקמשנה לרבות בעל השליטה במציע או ב ספקמציע ו
 לרבות חברות קשורות. , 1981-תשמ"א, בחוק הבנקאות )רישוי(

 אים המפורטים להלן:לצרכי סעיף זה אירוע יחשב אירוע בו מתקיימים כל התנ

אירוע אשר המעשה הפלילי בו מתקשר ו/או עוסק במישרין ו/או בעקיפין בסוג  .א
השירותים ו/או במתן השירותים נשוא המכרז ובעניין עבירה שמתחום טוהר 

 המידות.

 האירוע נמצא תחת חקירה פלילית או היה תחת חקירה פלילית. .ב

ר ללא המלצה להעמיד לדין את אין מסמך רשמי המעיד על כך שהתיק עומד להיסג .ג
 המשנה או בעל השליטה/בעל מניות. ספקו/או מנהל המציע ו/או העובד או , המציע

 ספקלא נקבע לגבי אירוע כאמור על ידי בית משפט מוסמך כי המציע או העובד או ה .ד
, לא יכולים היו למנועו גם אם היו נוקטים בכל האמצעים המתחייבים על פי דין

 המקובל בתחום.הסכם ונוהג 

 להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. , זה שמי .6
 

 
 

 

 
 

 
 אישור עורך דין

עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני , אני הח"מ _____________________
____________ מר/גב' ______________ במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר 

ואחרי שהזהרתיו/ה כי , שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי
חתם/ה , עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן

 בפני על התצהיר דלעיל. 
 
 

__________________ ________________  _________________ 
 חתימה וחותמת   מספר רישיון    תאריך
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 הצהרת המציע – 'ב פרק
 לכבוד

 ("המזמין" )להלן: אונותאגיד מי 

 א.ג.נ.,

 מתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח על פרויקטיםל 20/2002מס' מכרז פומבי  הנדון:

בין הכלולים , לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה ויסודית את כל מסמכי המכרז, אני הח״מ
ולאחר שבדקתי ו/או ידועים , בתיק המכרז ובין שאינם כלולים בו אך מהווים חלק בלתי נפרד הימנו

מצהיר ומתחייב בזה , העובדתיים והמשפטיים הנחוצים לצורך הגשת הצעתי זולי כל הנתונים 
 כדלקמן:

 כולל נספחיו נשוא המכרזהשירותים הבנתי והנני מסכים מודע ומכיר את מהותה המקצועית של  .1
והנני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז והצעתי זו מוגשת בהתאם ולא אציג כל תביעות ו/או 

  המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה והנני מוותר בזאת על טענות כאמור.דרישות ו/או טענות 

י תנאי המכרז וכל הגורמים האחרים הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז כולל נספחיו וכ .2
לי. כמו כן הבנתי את שיטת ביצוע  ידועים ומוכרים, נשוא המכרזהשירותים המשפיעים על ביצוע 

, ובחנתי את האתרים והמקומות להם יינתנו השירותים נשוא המכרזביקרתי , השירותים
ולקבל שכרי וכי בהתאם לכך , השירותיםאת והיקף העבודה לפיהם אצטרך לבצע התנאים 

 קבעתי את הצעתי.

את הנתונים העובדתיים והמשפטיים המתייחסים לביצוע , לפני הגשת הצעתי, בדקתי .3
וכן את כל הגורמים אשר יש ו/או , על נספחיהםבהתאם לתנאי המכרז וההסכם , השירותים

כח האדם , לרבות בדיקת המשרדים, עשויה להיות להם השפעה על הצעתי ו/או התחייבותי
ואין ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות המבוססות על אי ידיעה ו/או , וכיוצ"ב

 אי הבנה והנני מוותר בזאת מראש על טענות כאמור.

 בנוסח המצורף המזמיןלהבטחת קיום הצעתי הנני מצרף ערבות בנקאית ללא תנאי לטובת  .4
, במועד הגשת ההצעות למכרזלמסמכי המכרז צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע האחרון 

 ותהא ניתנת למימוש במשך כל תקופה זו.

 אני מצהיר בזאת כי: .5

 וההסכם על נספחיהם נשוא המכרז יםהנני בעל הידע והמומחיות הדרושים למתן השירות .א
הדרישות ו/או השירותים בהתאם לכל לבצע את כל , שהיאמכל בחינה  , והנני מסוגל

 התחייבויות על פי הוראות המכרז.

השירותים או יש בכוחי להשיג את כל כוח האדם והציוד הדרוש על מנת לבצע את , ברשותי .ב
 נשוא המכרז.

לרבות אספקת , זהוהסכם וא השירותים נשוא מכרז ידוע לי שהאחריות המלאה לביצוע מל .ג
הם בבחינת הכרח מינימאלי וכי , על נספחיו כוח האדם הציוד והאמצעים המופיעים במכרז

בהתאם השירותים אני מתחייב לספק מידי יום את כל הציוד והאמצעים הדרושים לביצוע 
ואת כמות העובדים , על נספחיו והסכם זההשירותים דרישות מפרט , להוראות המכרז

 המזמין והשירותים המבוקשים.הדרושה בהתאם לצרכים ולעמידה מיטבית בדרישות 

 הכל בהתאם לתנאי החוזה., םשירותיהזמנת הלמזמין זכות ביטול  .ד
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מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ״י כל דין ו/או תקן ו/או נוהל לצורך מתן הנני  .ה
רבות תשלום לעובדיי ול, דרישות בטיחות וגהות בעבודהלרבות , השירותים נשוא המכרז

 מינימום לפחות.עפ״י חוק שכר 

 בין, כוללים את כל ההוצאות, כפי שנרשמו על ידי בהצעתי, המחירים .ו
נשוא תנאי המכרז השירותים סוג הכרוכות בביצוע  ומכל מין , מיוחדות ובין כלליות

עלויות שכר לרבות השירותים עפ״י הכלול במפרט , וההסכם המכרזעל פי תנאי וההסכם 
הדפסה ביול ושליחת , משרדי המזמיןגין דמי שימוש בארנונה ו, עובדים ותשלום לעובדים

ציוד מחשוב , מערכת לניהול תורים, הדרישות והמכתבים, הטפסים, כלל השוברים
 לא כולל מע״מ. וכיוצ"ב רווח, ומשרדי

 עד סיום תוקפה של הערבות לקיום ההצעה ועד בכלל.הצעתנו זו בתוקף ותחייב אותנו  .ז

 הצעתי זו מוגשת ללא תיאום עם משתתפים אחרים. .ח

רשאית לפסול  המזמיןתהא , במידה ויוכח קשר ו/או תיאום ביני לבין משתתפים אחרים .ט
, את הצעתי ולחלט את הערבות הבנקאית ו/או לבטל את המכרז ללא כל תביעות מצדי

 .מזמיןזכות אחרת העומדת לוזאת מבלי לגרוע מכל 

והכל בהתאם למפורט במסמכי , הצעתי זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי .י
 המכרז.

 .מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיאהמזמין ידוע לי כי אין  .יא

הפרת במקרה של , שלאחר בחירת הזוכה במכרז, המזמין יהא רשאי בכל שלב, ידוע לי כי .יב
 לפנות למציע הבא שהצעתו עמדה בתנאי, ההסכם ו/או בשל שיקוליו הבלעדיים של המזמין

וזאת מבלי צורך לנמק ועפ״י שקול דעתו הבלעדי ואני , המכרז והייתה השנייה בטיבה
 מסכים

 כי במקרה כזה לא תהא לנו כל טענה בהקשר לכך וכי בהשתתפותנו במכרז אנו מוותרים
 וחלט על כל טענה הקשורה להחלטה כאמור.בזאת באופן סופי ומ

 תוכנן ובוצע, ו/או הוכןאליי וכל חומר שהועבר , התכניות, המסמכים, כל המידע, ידוע לי כי .יג
המזמין ואין הבלעדי של  והינו רכוש –כאמור , בקשר עם ביצוע חוזה זה מציעעל ידי ה

 מהמזמין. למוסרו ו/או להפיצו בכל דרך לגורם אחר ללא אישור בכתב

בהתאם לכל וההסכם הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי עפ״י המכרז , אם אזכה במכרז הנדון .6
 ועל פי הוראות ההסכם בכפוף לדין., ומטעמ מנהלו/או ההמזמין לשביעות רצון , הםתנאי

 הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן:, אם הצעתי תתקבל .7

 הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:ימים מתאריך  14תוך  .א

 כשהוא חתום כדין.למזמין לחתום על ההסכם ולהחזירו  (1

ד' )נספח  קיום ביטוחיםואישור  (2)נספח ד' להמציא לכם ערבות בנקאית (2
 .בחוזההכול כמפורט , )א'(( 3

להשלים את כל ההיערכות לביצוע , ימים מיום הודעתכם בדבר זכייתי במכרז 30תוך  .ב
 נשואהשירותים  ביצועלמומלצת להגיש תוכנית עבודה מכרז זה והשירותים נשוא 

 .הכוללת יעדים מפורטים ומדדי הצלחה המכרז

 לעיל כולן או מקצתן 7אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .8
 הא רשאי לחלט את הערבות הבנקאיתירשאי לבטל את זכייתי במכרז וכן  איההמזמין 

 אחר לביצוע העבודות נשוא הצעתי. מציעהמצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם 

 עקב אי קיום, כן ידוע לי ואני מסכים שסכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש .9
 ההתחייבויות שנטלתי על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
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המזמין ו/או כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות  .10
 פרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתיהעקב  ומי מטעמ

 למכרז.

לא הוגש נגדי ו/או נגד מנהל ממנהלי ו/או נגד עובד מעובדי כתב אישום בשל עבירה פלילית בגין  .11
 גניבה ו/או עבירה שיש עמה קלון.מתן שוחד ו/או 

הנני מנהל פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  .12
 .1976 –התשל"ו , חשבונות ותשלום חובות מס(

 נשואהשירותים שיבצעו את  תשלום שכר עובדיםכי בהצעתי התחשבתי ב, הנני מצהיר .13
ובתשלום כל התנאים הסוציאליים , 1987המכרז שכר בהתאם להוראות שכר מינימום התשמ״ז 

 .הנדרשים על פי דין

רשאית לפנות לממליצים ולקבל מידע על עובדי ועל רמת עבודתי והצלחותיי בתחום  המזמין .14
 נשוא המכרז.

ולגבי יכולתנו או מי מטעמה יקבל אצל הרשויות הממליצות מידע לגבינו  המזמיןאני מסכים ש .15
ואנו מוותרים בזאת על תביעות לשון הרע ו/או כל תביעה אחרת נגד , בתחום נשוא המכרז

 כאמור. המזמיןהממליצים או מי מהם בגין כל דבר הקשור ו/או הנובע מהמידע שימסרו לנציגי 

בהתאם לתנאי המכרז ובהתאם השירותים אם הצעתי זו תזכה במכרז הנני מתחייב לבצע את  .16
 י ההסכם ונספחיו.לתנא

המהות , הנני מצהיר ומתחייב כי הצעתי זו הוכנה והוגשה על ידי לאחר שבדקתי היטב את ההיקף .17
 המזמיןוההתחייבויות האחרות שיהיה עלי לבצע אם אזכה במכרז והשירותים והתנאים לביצוע 

ההתקשרות וכי לא אהיה זכאי לכל תשלום מכל מין וסוג שהוא מעבור  בחוזהתתקשר עמי 
בעצם הגשת הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאים להצעתי ולאמור בהסכם על נספחיו. 

מוחלט ובלתי , ר סופימוותרים בזאת ויתווהננו , וההסכם על נספחיהם הכלולים במסמכי המכרז
 הכלולים במכרז לרבות דרישותיו.המכרז ו/או הוראה בקשר לכל תנאי  טענהמסויג על כל 

 
 חתימה וחותמת המציע  תאריך

 

 

 אישור עורך דין 
עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני , אני הח"מ _____________________

במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ 

ואחרי שהזהרתיו/ה כי , עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישישזיהה/תה 

חתם/ה , עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן

 בפני על התצהיר דלעיל. 

 
 

__________________ ________________  _________________ 
 חתימה וחותמת   רישיוןמספר     תאריך
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  הצעת המחיר – 'ג פרק

 
 )נספח זה יוכנס למעטפה סגורה נפרדת(

 
 הוראות למילוי ההצעה: .1

את ההצעה יש למלא בעט ובכתב יד ברור או באופן מודפס. מחיקות יעשו בצורה ברורה  .1.1

בהן אינם ברורים ולפיכך ובהירה. ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעות שהמחירים 

 לא ניתן להעריכן.

באחוז מבוקש לביצוע שירותי ניהול וכן אחוז להלן,  2סעיף על המציע למלא את  .1.2

 ת היקף כספי.מבוקש לביצוע שירותי פיקוח, עבור כל מדרג

 המחירים יצוינו בש"ח, ללא מע"מ. .1.3

ם המחירים יכללו את כל ההוצאות הנחוצות לצורך אספקת השירותים ובהתא .1.4

מציע בתקופת מתן אספקת , ועמידה בכל חובות ההמזמיןשל  המלא ולשביעות רצונ

וכן תשלומים נלווים מכל סוג ומין שהוא, לרבות ובלי לגרוע מכלליות  השירותים,

האמור, את כל המסים למיניהם כגון היטלים, אגרות, תשלומי חובה ואחרים, ביטוח, 

שלם למציע כל תשלום ילא  שהמזמין, אש"ל והוצאות נסיעה. מודגש ומובהר בזאת

שהוא נוסף על המחירים שיהיו נקובים בהצעת המציע. מחיר זה מהווה את התמורה 

  מתן השירותים.אשר תשולם לספק לשם 

 כאמור במסמכי המכרז. ואיכויותיו, הצעת המחירשיקלול הזוכה ייבחר על פי  .1.5

 .ועדת המכרזיםפסלנה על פי שיקול ית –הצעות במתכונת השונה מהנדרש  .1.6

לאחר שקראתי את מסמכי המכרז, קיבלתי הסברים, ושאלותיי, אם היו, נענו על ידי  .1.7

 , אני מגיש בזאת את הצעתי לאספקת השירותים כמפורט במסמך זה.המזמים

יתר על כי החלטות ועדת המכרזים תתבססנה על האמור בהצעת המחיר ו ידוע לי .1.8

 דה כפי שפורטו במסמכי המכרז.שצורפו להצעה זו, ועל אמות המי המסמכים

רשאי לדחות את  המזמין יהיהכי אם הצעת המחיר שלי תהיה בלתי סבירה,  ידוע לי .1.9

 הצעתי.
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 שירותי ניהול ופיקוח שכונות קיימות .2

שכונות בלשדרוג ופיתוח תשתיות מים וביוב  כאחוז מערך הפרויקטים להלן הצעת המחיר

 :קיימות

 [60% –]משקל בהצעת המחיר 

מרכיב שכ"ט/ ערך 
פרויקטים שנתי )לפני 

 מע"מ(

שנתי  ₪מיליון  10עד 
 )לא כולל מע"מ(

 

שנתי   ₪מיליון  10מעל 
 )לא כולל מע"מ(

שכ"ט עבור שירותי 
ניהול כאחוז מערך 

 הפרויקטים
________% ________% 

שכ"ט עבור שירותי 
פיקוח כאחוז מערך 

 הפרויקטים
________% ________% 

מבוקש סה"כ שכ"ט 
כאחוז מערך 

הפרויקטים )ניהול 
 ופיקוח(

________% ________% 

 [30%]משקל פנימי   [70%]משקל פנימי    

 

 שכונות חדשות שירותי ניהול ופיקוח  .3

 שכונות חדשותבפיתוח תשתיות מים וביוב ללהלן הצעת המחיר כאחוז מערך הפרויקטים 

 :יחידות( 1000)מעל 

 [25% –]משקל בהצעת המחיר 

מרכיב שכ"ט/ ערך 
פרויקטים שנתי )לפני 

 מע"מ(

שנתי  ₪מיליון  10עד 
 )לא כולל מע"מ(

שנתי  ₪מיליון  10מעל   
 )לא כולל מע"מ(

שכ"ט עבור שירותי 
ניהול כאחוז מערך 

 הפרויקטים
________% ________% 

שכ"ט עבור שירותי 
פיקוח כאחוז מערך 

 הפרויקטים
________% ________% 

מבוקש סה"כ שכ"ט 
כאחוז מערך 

הפרויקטים )ניהול 
 ופיקוח(

________% ________% 

 [30%]משקל פנימי   [70%]משקל פנימי 

 

 מתקני מים וביוב שירותי ניהול ופיקוח .4

 ים לשדרוג ו/או פיתוח מתקני מים וביוב:כאחוז מערך הפרויקט הצעת המחירלהלן 

 [15% –]משקל בהצעת המחיר 

כאחוז מערך שכ"ט עבור שירותי ניהול 
 %________ הפרויקטים

שכ"ט עבור שירותי פיקוח כאחוז 
 %________ מערך הפרויקטים
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סה"כ שכ"ט מבוקש כאחוז מערך 
 %________ הפרויקטים )ניהול ופיקוח(

 

באופן פרוגרסיבי על פי מדרגות הזוכה תחושב  הסופית לה יהיה זכאי המציעהתמורה מובהר כי 

 .התמורה

 

 

_____________ 
 

____________________________ 

 חתימה וחותמת המציע תאריך
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 התקשרותה חוזה - 'ד פרק

 
 

 
 2020שנערך ונחתם ב____________ ביום __________ לחודש ______________ שנת 

 
 בין
 

 תאגיד מים וביוב -מי אונו בע"מ 
 , קריית אונו 39ירושלים 

 "(החברה)להלן "
 מצד אחד

 
 לבין
 

__________________ 
__________________ 

 ח.פ _________________
 "(ספקה)להלן "

 מצד שני
 

מס'  מתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח על פרויקטיםלפרסמה מכרז פומבי והחברה   :והואיל
 .הינו הזוכה במכרז ספקוה  02/2020

 
והחברה מעוניינת בשרותי ניהול ופיקוח הנדסי בקשר עם ביצוע פרויקטים של  קווים  הואיל:

ומתקנים  מים וביוב )להלן: "הפרויקטים"( בקרית אונו וביהוד מונוסון, כל מקום 
 שבאחריות וטיפול מי אונו.

 
מעוניין לבצע את  ספקוהפרויקטים  ופיקוח ניהולעבודות  ספקוברצון החברה להזמין מה  :והואיל

  .העבודות כאמור, בהתאם לתנאים  המפורטים בחוזה זה להלן 
 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן :
 

 פרק א'    כללי
 

 כלליות החוזה .1
דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה. כמו כן, כל מסמכי המכרז על כל צרופותיו 

 מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה ומשלימים אותו.
 

 הגדרות ופרשנות .2
בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים בטור הימני דלהלן הפירוש או המשמעות  המפורטים  .2.1

מחייב הקשר הדברים אחרת. לשון זכר במשמע גם בטור השמאלי דלהלן, אלא אם כן 
 לשון נקבה :

 המשמעות                 המונחים

מתן שירותי ניהול, תיאום להמכרז שהתפרסם על ידי החברה           "המכרז"
   02/2020, מכרז פומבי מס'  ופיקוח על פרויקטים

 התנאים הכלליים של המכרז. "תנאי המכרז"          

 תאגיד מים וביוב. -מי אונו בע"מ  "החברה"         

לרבות עובדיו, מועסקיו, מנהליו, קבלני  המציע, שזכה במכרז, "ספק"ה
המשנה שיועסקו על ידו, לאחר קבלת אישור החברה וכל הבאים 

 בשמו ומטעמו.

על ידי החברה ו/או מי מטעמה, לפקח על ביצוע  מי שימונה "המפקח"               
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 העבודה  ברחבי החברה במסגרת חוזה זה.

ל נספחיו, בין שצורפו ובין שאינם מצורפים, פירושו החוזה, על כ "החוזה"               
לרבות המפרטים, התוכניות, וכל מסמך, מכל  מין וסוג שהוא 
שיצורף לחוזה בעתיד לרבות פרטים נוספים ו/או תוכניות נוספות 

 או תוכניות משנות.

פירושה כל העבודות, והפעולות וההתחייבויות וכל חלק של  "העבודה"        
לבצע, בהתאם  ספקוההתחייבויות שעל ה העבודות, הפעולות

מתן שירותי ניהול, תיאום לעבודות לחוזה ונספחיו בקשר עם 
העיר בין אם היא  , לפי העניין, ברחבי ופיקוח על פרויקטים

מפורשת ובין אם לאו, לרבות כל עבודה שתוטל על ידי המפקח על 
בהתאם לחוזה ולרבות עבודות ארעיות הנדרשות לביצועו  ספקה

 או בקשר לביצועו של החוזה.

 

חוק הפרשנות יחול על החוזה. לצורך פרשנות רואים את החוזה כחקוק כמשמעותו בחוק     2.2
 הנ"ל.

 
זה, על נספחיו השונים הקיימים ואשר יובאו בעתיד לא יפורש במקרה של סתירה, חוזה   2.3

ספק, אי וודאות, או דו משמעות כנגד מנסחו אלא לפי הכוונה העולה ממנו, וללא כל 
 הזדקקות לכותרות, לכותרות שוליים ולחלוקת החוזה לסעיפים ולסעיפי משנה.

 
 נספחים .3

צורפים בפועל ובין אם לאו, מהווים חלק בלתי המסמכים המפורטים להלן, בין אם הם מ .3.1
 נפרד מחוזה זה :

 'שירותיםמפרט  – 1נספח ד  

 'נוסח ערבות בנקאית – 2נספח ד 

 'אישור קיום ביטוחים –)א'(  3 נספח ד 

 'מעביד כתב שיפוי יחסי עובד – 4נספח ד 

 כתב כמויות( ספקשל ה הצעת המחיר( 

 
כל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות מסמכי המכרז על כל צרופותיו וחוזה זה, יכונו 

 להלן ולשם הקיצור "מסמכי המכרז".
 

כי ברשותו המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה  ספקלמניעת כל ספק, מצהיר בזאת ה .3.2
אשר זה, לרבות אלה שלא צרפו, כי קרא אותם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים 

 ביקש ומתחייב לבצע את העבודה על פי כל האמור בהם.
 

 ספקאו אי התחשבות בו על ידו לא תקנה ל ספקאי הבנת תנאי כלשהו מתנאי החוזה על ידי ה .3.3
זכות כלשהי לקבלת תשלום נוסף מכל סוג שהוא, ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות בענין 

 זה.
 

 ספקהצהרות ה .4
 

זה זה ונספחיו, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים מצהיר כי קרא תנאי חו ספקה .4.1
והדרישות שבחוזה זה ובנספחיו וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל הדרוש לעבודות על 

 פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם, במועדים שנקבעו למסירתם ועל פי כל דין.
 

לביצוע העבודה   מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ומיומנים במספר הדרוש ספקה .4.2
ברשתות  המים ו/או הביוב, לפי העניין ברחבי ישובי התאגיד במועדים ובתנאים שנקבעו 

 בחוזה זה.
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מצהיר כי יש לו את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הניסיון, הכישורים  ספקה .4.3
 המקצועיים והטכניים וכח העבודה המיומן הדרושים לביצוע העבודה ברחבי ישובי התאגיד

בהתאם להוראות חוזה זה וכי אין מניעה להתקשרות בחוזה זה ובחתימתו על חוזה זה 
 ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהא משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם.

 
לא  ספקמצהיר כי ידוע לו כי החברה תהא רשאית בכל עת לשנות את זמני העבודה וה ספקה .4.4

יהא זכאי לתוספת תשלום כלשהיא בגין שינוי כאמור. כמו כן תהא החברה רשאית לבטל 
לא  ספקימים ממועד מסירת ההזמנה ול 30, כולה או חלקה, תוך ספקהזמנה שנמסרה ל

 תהיה כל טענה ו/או תביעה כספית ו/או אחרת בענין. 
 

היוצרים וכל הזכויות  האחרות, מצהיר ומתחייב כי ידוע לו כי זכויות הבעלות, זכויות  ספקה .4.5
מכל מין וסוג שהוא, במפרטים שייכות לחברה וכי הוא לא יעשה בהם שימוש כלשהוא אלא 

 לצורך ביצועו של חוזה זה.
 

לפי הענין, באופן רצוף, שוטף  ,מתחייב כי במשך כל תקופת החוזה, יבצע את העבודות ספקה .4.6
הצרכנים ומניעת תקלות ביוב ומפגעים וסדיר כדי לאפשר אספקת מים שוטפת וסדירה לכל 

 .סביבתיים ובריאותיים
 

 
 זכויות ושמירת סודיות  .5

 

במסגרת חוזה זה יהיו  ספקזכויות היוצרים בכל התוכניות והעבודות אשר יבוצעו על ידי ה .5.1
 לחברה.שייכות 

 
מתחייב בזה לשמור בסוד את כל המידע והחומר שיגיע אליו בעת מתן השירותים  ספקה .5.2

לחברה ולא לגלות לצד ג' כלשהו כל מידע או חומר בקשר עם החברה, רכושה, עסקיה 
לגרום לכך כי כל אדם שיועסק על ידו ימלא גם הוא אחר  ספקותוכניותיה. כן מתחייב ה

 האמור לעיל.
 

תמש, במישרין או בעקיפין במידע ו/או במסמכים ו/או בכל מתחייב בזה שלא להש ספקה .5.3
חומר שהוכן על ידו ו/או שנמסר לו על ידי החברה ו/או העירייה אלא על פי הוראות החברה 

 ולמטרות החברה.
 

שיש בהם משום ניגוד  םמתחייב שלא לפעול ולא לסייע לצד שלישי כלשהו בענייני ספקה .5.4
 החברה בנושאי חוזה זה. יאינטרסים לעניינ

 
מצהיר ומתחייב בזה כי לא יקבל מצד שלישי כלשהו הקשור בביצוע הפרויקט תמורה  ספקה .5.5

 .כלשהי, בין בכסף ובין בשווה כסף
 

 יחסי הצדדים .6

 

על ביצוע הפרויקט,  מנהל/מפקחפועל מטעם החברה, כ ספקמוסכם כי על אף העובדה שה .6.1
עצמאי והוא מתחייב  ספקכ ספקיחשב ה ספקבכל הקשור במסגרת היחסים בין החברה ל

לשאת בכל המיסים, ההוצאות והתשלומים הכרוכים במתן שירותים לחברה לרבות תשלומי 
  מס הכנסה, ביטוח לאומי ושכר לעובדים המועסקים על ידו ו/או מטעמו בפרויקט.

 

 אחריות וביטוח .7

שהוא, בלי יוצא מן  יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל נזק, איזה ספקה .7.1
הכלל שיגרם לחברה ו/או לעובדיה ו/או לשלוחיה ו/או למי שבא מטעמה ו/או לאדם אחר 

ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא  ספקכלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה ו/או מחדל של ה
על פי חוזה  ספקמטעמו בקשר ובכל הנובע, במישרין ו/או בעקיפין, מביצוע התחייבויות ה

יפצה את החברה ו/או את הניזוק/ים לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיעו לה/להם.  פקסזה. ה
משחרר לחלוטין ומראש את החברה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או את מי שבא  ספקה
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מטעמה מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל נזק כנ"ל שארע כתוצאה מהרישא לסעיף זה, לכל 
 היא.אדם, לגוף ו/או לרכוש בגל עילה ש

י כלפי כל צד שלישי, לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק בשירותו, אאחר ספקה .7.2
, או לפי כל דין 1968במידה ואחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( 

מי שבא מטעמו  ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ספקאחר, לנזקים שיגרמו ממעשה ו/או מחדל של ה
על פי חוזה זה, אם תתבע  ספקוהקשורים במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויותיו של ה

החברה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה על נזק שנגרם כתוצאה מהאמור 
לסלק את התביעה כנגד החברה או לשלם כל סכום שיפסק לחובתה על ידי  ספקלעיל, יהא ה
 פסק דין סופי.בית משפט ב

מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את החברה  על כל נזק וכנגד כל תביעה ו/או  ספקה .7.3
דרישה מכל עילה שהיא, תוגש על ידי אדם כלשהו, נגדה ו/או נגד מי מעובדיה ו/או שלוחיה 

 – 7.2ו  7.1ו/או מי שבא מטעמה, בגין כל תאונה, חבלה או נזק כמפורט בסעיפים קטנים 
 כל אדם, לגוף ו/או לרכוש, לרבות ההוצאות המשפטיות שיגרמו לחברה.לעיל ל

על פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי  ספקיו התמבלי לגרוע מהתחייבויו .7.4
לערוך  ספקומבלי לגרוע מהוראות כל דין, מתחייב מה –לעיל  7.2 -ו  7.1בהתאם לסעיפים 

 .ר יהיו בתקוף כל תקופת תוקפו של חוזה זהעל חשבונו את הביטוחים המפורטים להלן, אש
 

   ביטוח .8

על פי הסכם זה ו/או על פי הדין, מתחייב   ספקמבלי לגרוע מאחריותו והתחייבויותיו של ה .8.1
לפני מועד החתימה על הסכם זה ו/או לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא  ספקה

הסכם זה )להלן: "השירותים"( על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו )המוקדם מביניהם(, לערוך 
ו/או כל תקופה אחרת  מתן השירותים נשוא הסכם זהחשבונו במשך כל תקופת  ולקיים על

יות מקצועית, את הביטוחים המפורטים להלן, כמפורט בהסכם זה לעניין ביטוח אחר
" או ספקבאמצעות חברת ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל )להלן: "ביטוחי ה

 "הביטוחים"(:

 ;אחריות כלפי צד שלישי .8.1.1

 ;חבות מעבידים .8.1.2

 ;אחריות מקצועית .8.1.3

מועד תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה על ידו ו/או מטעמו,  לפנימתחייב, כי  ספקה .8.2
א לידי החברה את המסמכים המפורטים להלן והמהווים חלק בלתי נפרד מהסכם להמצי

 "(:מסמכי הביטוחזה, בהתאם לתנאים וההיקפים המפורטים בהסכם זה )להלן: "

 )א'( 3נספח ד' כבהתאם לנוסח המצורף להסכם זה  ספקאישור קיום ביטוחי ה .8.2.1
 "(.ספקאישור ביטוחי ה)להלן: "

לעיל, בכפוף לקבלת דרישה בכתב מהחברה )להלן: בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור  .8.2.2
ימים ממועד קבלת הדרישה, ימציא  14מתחייב, כי בתוך  ספקה "הדרישה"(

בהתאם  ספקלידי החברה העתקים מפוליסות הביטוח אשר נערכו על ידי ה
 לנדרש ובקשר עם פעילותו נשוא הסכם זה.

מוסכם בזה כי המצאת ההעתקים מפוליסות הביטוח )מסמכי הביטוח(, כאמור,  .8.2.3
, כאמור, לא תפגע ו/או )א'( 3נספח ד' לרבות האישור בדבר עריכת הביטוחים 

 על פי הסכם זה, על נספחיו. ספקלא תגרע מהתחייבויות ה

 ספקכי המצאת מסמכי הביטוח לרבות אישור ביטוחי ה ספקמוסכם בזה על ה .8.2.4
הינה תנאי יסודי בהסכם זה וללא המצאת מסמכי   , כאמור,()א'( 3ד' נספח )

 ספק, כאמור, לא יוכל ה()א'( 3נספח ד' ) ספקהביטוח לרבות אישור ביטוחי ה
 להתחיל במתן השירותים נשוא הסכם זה.



 
 
 
  02/2020מכרז פומבי 

  

ההסכם  המכרז, בכל מסמכי האמור לכל מסכימים ואנו הבנו קראנו, להלן כי בחתימותינו הננו מאשרים בזאת
 .הםונספחי

     ו:חותמתו חתימות מורשי החתימה של הספק
 52מתוך  40עמוד 

כלפי קבלנים וקבלני משנה  ספקיורחבו לכסות בין היתר את אחריותו של ה ספקביטוחי ה .8.3
ו/או עובדיה היה וייתבעו  מנהליהלשפות את החברה ו/או  ספקביטוחי ה כמו כן יורחבו

ו/או הבאים  ספקבגין אחריות שתוטל על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל רשלני של ה
 "(.יחידי המבוטח)להלן: " ספקמטעם ה

להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם השירותים נשוא הסכם  ספקעל ה .8.4
קופה בה יהיה הסכם זה בתוקף. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, זה, במשך כל  הת

להחזיק בתוקף כל עוד מתקיימת אחריותו על פי  ספקאת ביטוח אחריות מקצועית, על ה
 דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם הסכם זה על נספחיו.

 :אש מורחב –ביטוחי רכוש  .8.5

)אם וככל שייערכו( יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על כל זכות  ספקביטוחי הרכוש של ה
ובלבד שהאמור ו/או עובדיה  מנהליההחברה ו/או  כלפי ספקתחלוף )שיבוב( של מבטחי ה

 בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

ר ויתור על )אם וככל שייערכו( יכללו סעיף מפורש בדב ספקביטוחי הרכוש של ה .8.5.1
ו/או עובדיה  מנהליההחברה ו/או  כלפי ספקכל זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי ה

ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 
 בזדון.

, כי במידה ולא ספקלעיל מתחייב ה 8.5בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .8.5.2
י החברה, לא יאוחר ממועד חתימת הסכם יערוך ביטוח אש מורחב, להמציא ליד

זה וכתנאי לתחילת מתן השירותים, מכתב הצהרה בדבר פטור מאחריות כלפי 
הצהרה",  -ו/או עובדיה בהתאם לנוסח "פטור מאחריות  מנהליההחברה ו/או 

 .ספקכשהוא חתום כדין על ידי ה "'(ב) 3נספח ד' כהמצורף להסכם זה ומסומן 

 שלישי:ביטוח אחריות כלפי צד  .8.6

 )א'( 3נספח ד' על פי  ספקפוליסת ביטוח האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי ה
ו/או עובדיה )להלן: "יחידי  מנהליהתורחב לשפות את החברה ו/או  ספקאישור ביטוחי ה

יו ספקו/או  ספקהמבוטח"( היה ותוטל על מי מהם אחריות למעשה ו/או מחדל רשלני של ה
עיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד ו/או עובדיו בכפוף לס

 עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 ביטוח חבות מעבידים: .8.7

אישור  )א'( 3נספח ד' על פי  ספקפוליסת ביטוח חבות מעבידים הנערכת על ידי ה .8.7.1
 ו/או עובדיה היה וייקבע מנהליהתורחב לשפות את החברה ו/או  ספקביטוחי ה

"( מקרה ביטוחקרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי )להלן: "לעניין 
בקשר עם  ספקשייגרמו בתקופת הביטוח למי מהעובדים המועסקים על ידי ה

הסכם זה, תוך כדי ועקב עבודתם, כי הינם נושאים בחובות מעביד כלשהן כלפי 
י כלפי מ ספקו/או לעניין חבות ה ספקמי מהעובדים המועסקים על ידי ה

 מהעובדים המועסקים על ידו.

תכלול סעיף מפורש בדבר ויתור על כל זכות תחלוף  ספקפוליסת הביטוח של ה .8.7.2
ובלבד שהאמור  ו/או עובדיה מנהליההחברה ו/או  כלפי ספק)שיבוב( של מבטחי ה

 בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

רשאי שלא לערוך ביטוח חבות  ספקלעיל מוסכם כי ה, 8.1.2למרות האמור בסעיף  .8.7.3
, במלואו או בחלקו, ()א'( 3נספח ד' ) מעבידים כאמור באישור עריכת הביטוח

 ספקה. להלן יחול כאילו נערך הביטוח במלואו 8אולם הפטור כאמור בסעיף 
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מתחייב כי במידה ויעסיק עובדים לצורך מתן השירותים לחברה בקשר עם ההסכם 
, לעיל 8.7 –ו  8.1.2בסעיפים את הביטוח כמתחייב מן האמור  ספקה , יערוך

וימציא לחברה אישור כנדרש על פי הסכם  ()א'( 3נספח ד' ובאישור עריכת הביטוח )
 .זה על נספחיו

אינו עורך ביטוח  ספקלעיל ובמידה וה 8.7בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .8.7.4
להמציא לידי החברה, לא יאוחר ממועד תחילת  ספקחבות מעבידים, מתחייב ה

מתן השירותים נשוא הסכם זה, הצהרה בגין אי העסקת עובדים בהתאם לנוסח 
, המצורפת להסכם זה כשהיא ((2) )א'( 3נספח ד' "הצהרת אי העסקת עובדים" )

 .ספקחתומה כדין על ידי ה

 ביטוח אחריות מקצועית: .8.8

אישור  )א'( 3נספח ד' על פי  ספקעל ידי ה פוליסת ביטוח אחריות מקצועית הנערכת
ו/או עובדיה היה ותוטל על מי מהם  מנהליהתורחב לשפות את החברה ו/או  ספקביטוחי ה

אחריות בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית שמקורן במעשה ו/או 
 ספקות היו ו/או עובדיו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבספקו/או  ספקמחדל רשלני של ה
יו ו/או עובדיו. בנוסף לאמור לעיל מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח ספקכלפי החברה ו/או 

)ששה( חודשים לאחר תום תקופת הביטוח )למעט  6תכלול בין היתר, תקופת גילוי של 
 באם עילת הביטול הינה בגין אי תשלום פרמיה ו/או מרמה(.

ות מקצועית, ייערכו בגבולות אחריות כי ביטוחי צד שלישי ואחרי ספקמוסכם בזה על ה .8.9
 ספציפיים לכל פוליסה בנפרד ולא כגבולות אחריות משותפים.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח  .8.10
(, הינם )א'( 3נספח ד' ) ספקהמתחייבים מן האמור בהסכם זה ובאישור עריכת ביטוחי ה

לבחון את חשיפתו לנזקים ו/או לחבויות  ספק, ועל הספקת המוטלת על הדרישה מינימאלי
 ספקולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם. ה

מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה 
ו/או מי מטעם החברה בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או לגבולות האחריות ו/או לתנאי 

 הביטוח המינימאליים כאמור לעיל ולהלן.

נותם לרעה יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לש ספקביטוחי ה .8.11
 30ולחברה הודעה בכתב בדואר רשום  ספקבתקופת הביטוח, אלא אם נמסרה על כך ל

יתחייבו כי לא יהיה תוקף  ספק)שלושים( יום מראש על כוונתו לעשות זאת. מבטחי ה
ו/או עובדיה אם לא נמסרה  מנהליהלביטול ו/או שינוי לרעה שכאלו לגבי החברה ו/או 

 )שלושים( הימים ממועד מסירת ההודעה. 30רם חלוף הודעה בכתב כאמור לעיל ובט

על פי  ספקולחברה כי איזה מבין ביטוחי ה ספקיודיע ל ספקבכל פעם שמבטחו של ה .8.12
", לרבות האמור בנספח אישורי ספקלעיל "ביטוחי ה 8.1הביטוחים שנערכו לפי סעיף 

 8.11ר בסעיף עומד להיות מבוטל או משונה לרעה, כאמו( )א'( 3נספח ד' ) ספקביטוח ה
לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא לחברה אישור עריכת  ספקלעיל, מתחייב ה

 ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה של הביטוח הקודם, כאמור לעיל.

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים  .8.13
לדאוג  ספק, מתחייב הספקמשנה מטעם ה ספקוצעו על ידי נשוא הסכם זה או חלק מהם יב

כי קבלני המשנה אשר יועסקו על ידו במתן השירותים או בקשר עמם, יערכו ויקיימו אף 
( כמפורט לעיל ולהלן 8סעיף הם את כל הביטוחים הנדרשים בסעיף הביטוח להסכם זה )

ההרחבות והוויתורים על לרכושם ולאחריותם, וכי ביטוחים אלו יכללו את כל התנאים, 
, כמפורט לעיל ולהלן, לרבות בנספח אישור ספקזכויות התחלוף הנדרשים בביטוחי ה

אחראי לוודא כי בידי קבלני המשנה המועסקים  ספק(. ה)א'( 3נספח ד' ) ספקביטוחי ה
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 3נספח ד' על ידו תהיינה פוליסות ביטוח תקפות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים ב
 (.ספק)אישור ביטוחי ה )א'(

יישא באחריותו על פי הדין כלפי החברה בגין מעשה או מחדל  ספקמובהר בזאת, כי ה .8.14
במתן השירותים הניתנים לחברה בקשר עם הסכם זה, לרבות שירותים אשר יינתנו על ידי 

יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את החברה בגין כל   ספק, הספקמשנה מטעם ה ספק
זק שייגרם לה, במישרין ו/או בעקיפין, עקב השירותים שניתנו על ידי מי אובדן ו/או נ

מקבלני המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות המפורטות 
 (  ובין אם לאו.)א'( 3נספח ד' ) ספקבסעיף זה )ביטוח( ו/או בנספח אישור ביטוחי ה

בע כי הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח ייכללו תנאי מפורש על פיו ייק ספקביטוחי ה .8.15
מוותרים על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה  ספקהנערך על ידי החברה וכי מבטחי ה

לחוק חוזה  59בדבר שיתוף ביטוחי החברה. לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף 
חי ולרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי החברה וכלפי מבט 1981 –הביטוח התשמ"א 

 החברה.

מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או  ספקמבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, ה .8.16
ו/או  ספקו/או עובדיה בגין נזק לרכוש בבעלותו של ה מנהליהתביעה כנגד החברה ו/או 

זכאי לשיפוי בגינו על  ספקרכוש המשמש אותו במתן השירותים נשוא הסכם זה ואשר ה
שנערך על ידו )בין אם נערך ובין אם לאו(, והוא פוטר בזאת את החברה פי ביטוח הרכוש 

ו/או עובדיה מכל אחריות  לנזק כאמור )לרבות בגין ההשתתפות העצמית  מנהליהו/או 
אולם מוסכם בזה כי הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק (. ספקהמוטלת על ה

 . בזדון

 זה )ביטוח( 8בסעיף ן הפוליסות המפורטות מתחייב לשלם את דמי הביטוח בגי ספקה .8.17
, וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת ()א'( 3נספח ד' ) ספקלרבות באישור ביטוחי ה

הביטוח בקשר להן במועד ולמלא ולקיים את כל הוראות הפוליסות כלשונן, ומבלי לפגוע 
הביטוח, ככל  בכלליות האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות

שקיימות ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת מתן השירותים 
כי את ביטוח  ספקבקשר עם הסכם זה. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, מתחייב ה

אחריות מקצועית יחזיק בתוקף כל עוד מתקיימת אחריותו על פי דין לכל פעילות אשר 
 עם הסכם זה, על נספחיו.נעשתה על ידו בקשר 

יו על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ספקמתחייב להודיע לחברה עם היוודע ל ספקה .8.18
על פי ביטוח אחריות מקצועית, אחריות כלפי צד שלישי או חבות מעבידים. כן מתחייב 

, ככל שיידרש ספקלשתף פעולה עם החברה ככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס ה ספקה
וש תביעת ביטוח אשר החברה תחליט להגישה למבטחים ו/או מימוש זכויות לשם מימ

 .ספקהחברה על פי ביטוחי ה

אחראי להשיב לקדמותם את סכומי הביטוח וגבולות האחריות המלאים במסגרת  ספקה .8.19
בכל מקרה בו תימסר למבטחים הודעה על תביעה אשר תביא להפחתת  ספקביטוחי ה

 טוח.גבולות האחריות או סכומי הבי

יהיה אחראי לשפות את החברה ו/או  ספקכמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, ה .8.20
ו/או עובדיה באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי  מנהליה

הנובע מהפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח שלא בתום לב על ידי 
ו מי מהעובדים המועסקים על ידו, בכפוף לכך כי האחריות ו/או יו ו/אספקו/או  ספקה

 על פי הסכם זה ו/או על פי הדין. ספקחובת השיפוי מוטלת על ה

בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור ייקבע בפוליסות כי הפרה בתום לב ו/או  .8.21
, לרבות, אך לא ספקאי קיום בתום לב של תנאי  מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי ה



 
 
 
  02/2020מכרז פומבי 

  

ההסכם  המכרז, בכל מסמכי האמור לכל מסכימים ואנו הבנו קראנו, להלן כי בחתימותינו הננו מאשרים בזאת
 .הםונספחי

     ו:חותמתו חתימות מורשי החתימה של הספק
 52מתוך  43עמוד 

ו/או  ספקמוגבל, איחור במתן הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה שנעשו בתום לב על ידי ה
ו/או עובדיה  לקבלת שיפוי ו/או  מנהליה, לא יפגעו בזכויות החברה ו/או ספקמי מטעם ה

 פיצוי על פי ביטוחים אלו. 

לחזור  ספקחייב ה, מתספק)שבעה( ימים ממועד תום תקופת ביטוחי ה 7 -לא יאוחר מ  .8.22
ולהפקיד העתקים בתוקף של פוליסות הביטוח )מסמכי הביטוח( הנערכות בקשר עם 

, לעיל 8.2בסעיף כאמור ( )א'( 3נספח ד' )הסכם הזה לרבות את אישור עריכת הביטוח 
מתחייב לחזור ולהפקיד את מסמכי הביטוח  ספקבגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת, ה

, במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל ()א'( 3נספח ד' ) ספקלרבות אישור ביטוחי ה
 עוד הינו מחויב בעריכת הביטוחים בהתאם לאמור בהסכם זה על נספחיו.

" ספקמצהיר כי ידוע לו שהמצאת מסמכי הביטוח, כאמור, לרבות "אישור ביטוחי ה ספקה .8.23
(, (2) )א'( 3נספח ד' ים )כאמור ו/או הצהרה על מתן פטור מאחריות לנזק( )א'( 3נספח ד' )

הינה תנאי מתלה ומקדים לתחילת ו/או להמשך מתן השירותים והחברה תהא רשאית 
את תחילת ו/או המשך מתן השירותים כאמור במקרה שמסמכי הביטוח  ספקלמנוע מה

 ו/או האישור ו/או ההצהרה, כאמור, לא הומצאו במועד המוסכם כנדרש.

, המצאתם ו/או בבדיקתם ו/או אי ספקת ביטוחי המוסכם בזה במפורש כי אין בעריכ .8.24
בדיקתם, על ידי החברה  ו/או בשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או על מי 
מטעם החברה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם ו/או לגרוע 

ה ו/או על פי הדין על פי הסכם ז ספקבצורה כלשהי מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו של ה
 ו/או כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או על מי מהבאים מטעם החברה.

למען הסר ספק מובהר כי המצאת או אי המצאת מסמכי הביטוח לרבות אישור ביטוחי  .8.25
פי  -על  ספקלעיל במועד, לא תפגע בהתחייבויות ה 8.22  –ו 8.2כאמור בסעיפים  ספקה

 הסכם זה, על נספחיו.

החברה רשאית )אך לא חייבת( לבדוק את העתקי פוליסות הביטוח )מסמכי הביטוח( ואת  .8.26
מתחייב לבצע כל שינוי או  ספקכאמור לעיל וה ספקאישורי הביטוח שיומצאו על ידי ה

 (.ספקזה )ביטוחי ה 8תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויותיו על פי סעיף 

ת של החברה ביחס למסמכי הביטוח )הפוליסות( מצהיר ומתחייב כי זכות הביקור ספקה .8.27
ואת אישורי הביטוח וזכות החברה לבדוק את מסמכי ואישורי הביטוח ולהורות על 
תיקונם כמפורט לעיל, אינה מטילה על החברה ו/או על מי מטעם החברה כל חובה וכל 

גבי אחריות שהיא לגבי מסמכי ואישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או ל
על פי הסכם זה ו/או על  ספקהיעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על ה

 פי הדין.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי החברה תהייה רשאית לעכב כל סכום  .8.28
בקשר עם  ספקזה )ביטוח( מהתמורה העומדת לזכות ה 8לו הינו זכאית על פי תנאי סעיף 

 )שבעה( ימים מראש. 7, בכתב, ספקההתקשרות נשוא הסכם זה ובתנאי שהודיעה על כך ל

מוסכם בזה על החברה כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם  .8.29
הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו לחברה )באם  ספקלמוסכם על החברה, יושב ל

 י הביטוח, כאמור. נגרמו( בקשר עם התביעה לתגמול

מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על  .8.30
 בלבד, ובכל מקרה לא על החברה ו/או על מי מטעם החברה. ספקה

למלא אחר כל  ספקבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה לעיל, מתחייב ה .8.31
יטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, התקנות דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי, חוק ב

וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, 
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באופן שכל העובדים שיועסקו במתן השירותים נשוא הסכם זה, לרבות שליחיו ואלה 
כל שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת הסכם זה, זכאים ל

 הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.

( בקשר לביטוח אינה באה לגרוע ספקזה )ביטוחי ה 8מובהר בזאת, כי כל הוראה בסעיף  .8.32
לנזקים באם יגרמו כאמור  ספקמכוחם של הוראות ההסכם בדבר אחריותו הבלעדית של ה

 בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או על פי הדין.

הנן מעיקרי ההסכם, והפרתן מהווה הפרה  ( זהקספ)ביטוחי ה 8מובהר, כי הוראות סעיף  .8.33
 יסודית של ההסכם.

את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי  ספקלא ביצע ו/או לא קיים ו/או לא האריך ה .8.34
הסכם זה במלואם או בחלקם, תהא החברה רשאית, מבלי לפגוע בזכויות החברה לפי 

מוסכם   לפי הסכם זה. פקסהסכם זה או על פי הדין, לעכב כל תשלום המגיע מהחברה ל
( לרבות מסמכי הביטוחבזה על החברה כי עם הצגת העתקים בתוקף מפוליסות הביטוח )

(, בהתאם לנדרש על פי ההסכם ולמוסכם על )א'( 3נספח ד' ) ספקנספח אישור ביטוחי ה
 הסכום המעוכב, כאמור. ספקהחברה, ישולם ל

 

 

 איסור הסבה .9

 

בלבד והוא לא יהיה רשאי להעבירו ו/או להסבו, כולו או מקצתו,  ספקחוזה זה נערך עם ה .9.1
לאדם אחר וכן לא יהיה רשאי למסור כל זכות או חובה על פי חוזה זה לאדם אחר, אלא אם 

 קיבל את הסכמת החברה מראש ובכתב.

 

 תקופת החוזה  .10
ממועד חודשים   12חוזה זה יכנס לתוקף עם קבלת אישור החברה, ויהא בתוקף לתקופה של  .10.1

 האישור כאמור )להלן: "תקופת החוזה"(.
 
, כל פעם בשנה ספקהחברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך ההסכם עם ה .10.2

שנים )סה"כ הארכות ההסכם(.   5נוספת או חלק ממנה וזאת עד לתקופה מקסימלית של 
להאריך  ימים, באם היא מעוניינת 30הודעה מוקדמת, בכתב, של  ספקהחברה תיתן ל

 ההסכם לתקופה של שנה נוספת.
 
מתחייב בזאת להאריך את החוזה, בכל פעם, בהתאם לדרישת החברה כאמור.  סירוב  ספקה .10.3

ויזכה את החברה בכל  ספקלהאריך את ההסכם, יהווה הפרה של ההסכם, מטעם ה ספקה
 הסעדים בהסכם.

 
ה זה לידי סיום בהודעה לעיל תהא החברה רשאית להביא חוז 10.1על אף האמור בסעיף קטן  .10.4

לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין הפסקת ההתקשרות,  ספקול ספקיום ל 30מראש של 
כאמור, למעט זכותו לקבל את התמורה בגין הזמנות עבודה שבוצעו על ידו בפועל עד למועד 

 ההפסקה, כאמור, על פי התנאים המפורטים בחוזה זה.
 
 
 

 התמורה .11

 

לתמורה על פי הצעתו המצורפת זכאי לקבל  ספקנשוא הסכם זה יהא הבגין ביצוע השירותים  .11.1
 כנספח לחוזה זה.
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+  שוטף על  יעלו שלא תשלום בתנאי ספקל ישולם,  לחודש 5-ה עד חודש כל שיוגש חשבון .11.2
 המזמין.של  מהנדס ראשי וחותמת  בחתימה וחתום מאושר חשבון המצאת לאחר יום 45

 

 שונות .12
 

ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה,  לא ייחשב הויתור כויתור  .12.1
שלאחר מכן של אותה הוראה או כל הוראה אחרת בחוזה זה. כל ויתור, אורכה על כל הפרה 

או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיה בר תוקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי אותו 
 צד.

תנאי חוזה זה, משקפים את המותנה בין הצדדים במלואו וכי החברה מוסכם בין הצדדים כי  .12.2
לא תהיה קשורה בכל הבטחות, הצהרות, מצגים, מכתבים, הסכמים קודמים והתחייבויות 

פה ובין בכתב, שאינם נכללים בחוזה זה ושנעשו, אם בגלל, לפי חתימתו. כל שינוי -בין  בעל
 ו בכתב ובחתימת שני הצדדים.או תיקון לחוזה זה וכל תוספת לחוזה זה יש

כל סכום המגיע לה ממנו, בין על פי  ספקהחברה תהה זכאית לקזז מהכספים המגיעים ל .12.3
 החוזה ובין מכל עילה אחרת שהיא.

הודעה מצד לחוזה למשנהו תעשה בכתב, על פי הכתובות שבמבוא לחוזה זה, במסירה אישית  .12.4
שעות לאחר הישלחה  48 הנתקבלאו בדואר רשום. הודעה שתישלח בדואר רשום תחשב כ

 מבית דואר ישראל.

הנובעים מחוזה זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר  ןסמכות השיפוט לגבי כל דבר ועניי .12.5
 אביב יפו בלבד.-תל

 שינוי  החוזה  .13
 

שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים  כל .13.1
 ת כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה.יהא מנוע מלהעלו ספקוה

 
 מיצוי ההתקשרות .14

 
מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו,  .14.1

וכי החברה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים 
ואשר נעשו, אם נעשו, קודם והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה 

 לחתימתו.
 שיפוט סמכות .15

 
סמכות השיפוט לגבי כל דבר ועניין הנובעים מחוזה זה תהא לבתי המשפט המוסכמים בתל  .15.1

 אביב בלבד.
 הודעות .16

 
הודעות הצדדים תהיינה במכתב רשום לפי כתובות הצדדים במבוא לחוזה. כל הודעה  .16.1

שעות ממסירתה למשרד  72עה לנמען בתוך הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגי לפישתישלח 
 הדואר.

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום

 
                    ____________________          ________________________ 

 החברה                                                                ספקה                         
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 שירותיםמפרט  - 1'דנספח 

 כוח אדם נדרש: (1

בעל ניסיון מוכח אזרחית ובעל השכלה אקדמאית בתחום ההנדסה ה( 1אחד )נהל פרויקטים מ .א
  .כמנהל פרויקטים

בעל השכלה אקדמאית בתחום ההנדסה האזרחית ובעל ניסיון מוכח  מפקח פרויקטים .ב
 .מנהל פרויקטיםמפקח/כ

או מקום אחר לפי דרשה בקרית אונו מפקח יישב באופן קבוע במשרדי המזמין ה .ג
במשרדי יישב באופן קבוע  לא מנהל הפרויקטים.  17:30 - 8:30הפעילות בשעות החברה.
 .המזמין

תתאפשר באישור מראש של המזמין בלבד ובהתראה  ו/או מפקח החלפת מנהל הפרויקטים .ד
מראש לפחות, אחריות החפיפה המלאה תהא על הספק. מובהר  ימי עבודה 21מוקדנמת של  

כל החלפה נוספת תהווה הפרה כי החלפת מנהל פרויקטים תתאפשר אחת לשנה קלנדרית, 
 , וכן עילה לביטול חוזה וחילוט ערבות הביצוע.ש"ח 12,000של יסודית, תגרור פיצוי מוסכם 

 גורם.אין מניעה כי מנהל הפרויקט והמפקח יהיו אותו  .ה
, יעבור ריאיון שהוגדרו דרישות המכרזכל בהחלופי יעמוד גם הוא  /מפקחמנהל הפרויקטים .ו

במידה ולא  ספקהאישי ולמזמין תהא הזכות לפסול את מועמדותו ולסיים את ההתקשרות עם 
 יסופק מנהל פרויקטים אשר עונה על צרכיו.

 :ספקומה /מפקח ממנהל הפרויקטים מהות השירותים הנדרשים (2

יהיה רשאי להוסיף משימות נוספות על פי שיקול דעתו  מובהר כי פירוט השירותים שלהלן הינו ראשוני, המזמין*
 הבלעדי.

ועל ביצוע  יםמקצועי צמוד ומתמיד על כל הגורמים הקשורים בביצוע הפרויקט וניהול פיקוח .א
שיתוף וב העבודות ואספקת החומרים ו/או הציוד בהתאם למפרטים ודיווח מפורט לחברה

 .מתמיד עם מתכנן
 הביצוע )להלן: הקבלן"( קבלןדמות ביצוע העבודות והתחייבויות פיקוח קבוע ומתמיד על התק .ב

 בהתאם ללוחות הזמנים.
 קיום ישיבות שבועיות עם הקבלן ודיווח שוטף לחברה. .ג
מעקב תקציבי שוטף כאמור לרבות מעקב אחר עבודות חריגות. מובהר כי כל עבודה חריגה   .ד

 תבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב מהחברה.
 בדיקת כמויות כפי שבוצעו עם הגשת החשבונות. .ה
עריכה בכתב של דו"חות מפורטים ושוטפים על התקדמות ביצוע העבודות ודיווח בכתב לחברה   .ו

 על ידי החברה. שהזמנים, כפי שיידרמלוח  העל כל סטיי
מתן הסברים והוראות לקבלנים בקשר לביצוע העבודות בהתאם לתכניות השונות ועל פי כל   .ז

 דין.
מעקב על טיב החומרים המשמשים לביצוע הפרויקטים באמצעות בדיקות במעבדות   .ח

עבודות, המוסמכות לכל חומר ומוצר בין אם לפני הבאתו לאתר ובין אם תוך כדי ביצוע ה
   מסופק. /חומרהתקנים הישראלים לציודמכון אישור   ווידוא קיומו של 

 מדידה ואישור כמויות של חלקים מן העבודות שבוצעו ורישום המידות והכמויות הללו.   .ט
בדיקת ואישור יומן עבודה בקשר לביצוע הפרויקט בהתאם למפורט בחוזה עם הקבלן והצגתו   .י

 שלא תפחת מפעם בשבוע.לחברה לפי דרישה, בתדירות 
השתתפות בדיונים הקשורים לביצוע העבודות ו/או לחוזה עם הקבלן, כולל תיאום עם נציגי   .יא

 או גורמים אחרים הקשורים בפרויקט.\העירייה ו
בדיקת חשבונות חלקיים וסופיים שיגיש הקבלן בהתאם לחוזה ובהתאם לנוהל אישור   .יב

 חשבונות. 
התאם למסמכי המכרז בקשר עם הפרויקטים ו/או על פי כל בדיקת האישורים שיגיש הקבלן ב .יג

 דין.
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 אישור סיום העבודות ומסירת העבודות לחברה או לעירייה ומתן תעודת גמר לקבלן.  .יד
קביעת התיקונים הדרושים, רישום חלקי העבודות שלא בוצעו בהתאם לתכניות ו/או   .טו

 להוראות המתכננים והיועצים ו/או להוראות החוזה עם הקבלן.
 תיאום הדרוש לביצוע התיקונים.  .טז
 לוח זמנים שנקבע לביצוע התיקונים. ניהול  .יז
עריכת בדיקות תקופתיות ומעקב שוטף אחר רמת הביצוע הטכני וביקורת הביצוע של תיקון   .יח

 הליקויים.
אישור סיום העבודות הגמורות לאחר תקופת הבדק בהתאם לחוזה עם הקבלן ומתן תעודת   .יט

 סיום חתומה על ידי המפקח והחברה.
, הקשורים 106תושבים או מתלונן אחר, סגירת פניות של מוקד  תטיפול מלא בתלונו .כ

 לפרויקטים בו הוא מטפל.
 טיפול בכל נושא של תביעות משפטיות מול הקבלן. .כא
אינו רשאי לאשר או להורות לקבלן על ביצוע עבודות שיש בהן כדי להגדיל  הפרויקטיםמנהל  .כב

את עלות הפרויקט, לאשר אי ביצוע סעיפים מכתב הכמויות ומפרט העבודות ,אלא  אם נתקבל 
 לכך אישור בכתב ומראש מהחברה.

ל פרויקט לת עבודה של פרויקט /ים , כולל בדיקה ואישור כתב כמויות שוניהול ופיקוח תכ .כג
 ונוהלים של חברה. תלפי דרישו הכנת מסמכיםו

תיכון  במהלךבחירת מתכנן ון, נחומרים לתיכ והכנתהול תכנון פרויקטים, כולל בדיקה שטח ינ .כד
 ותאום פרויקטים.

 פרויקט.  תחילת ו/או לפני פרסום מכרז טואישור כל פרויק הבדיק .כה
 דיווח ועדכון שוטף של התאגיד. .כו

 
חוזה זה נכללות בתחום ידוע כי העובדה שחלק מהפעולות שעליו לבצע במסגרת למפקח 

המוטלת  מהחובה ספקהסמכויותיהם של גורמים אחרים בפרויקטים אין בה כדי לפטור את 
 עליו לבצע בעצמו את אותן פעולות  ואין בה כדי לגרוע מאחריותו על פי חוזה זה ועל פי כל דין.
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 בנקאית לביצוע ותבנוסח ער -  2'דנספח 

 
 תאריך _____________

 לכבוד
 ("המזמין")להלן:  אונותאגיד מי 

 
 02/2020______ למכרז כתב ערבות מס'הנדון: 

 על פי בקשת _____________ )להלן: "המבקשים"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן )להלן:  40,000₪של 

 .מתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח על פרויקטיםל"הפרשי הצמדה"( וזאת בקשר עם חוזה 

מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם אנו 

מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן , הראשונה בכתב שתגיע אלינו

 ומבלי לטעון, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, כלשהו

 כלפיכם טענה הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

שכל אחת , אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות

 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד. בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 במכתבנו זה:

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר , משמעו מדד המחירים לצרכן –"מדד" 

 כלכלי.

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

על פי ערבות זו )להלן: "המדד החדש"( , אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל

בגין  קרי המדד, זה ההתקשרותהאחרון הידוע במועד החתימה על חו כי המדד החדש עלה לעומת המדד

חודש _____________ שפורסם ביום _________ היינו _______________ נקודות )להלן: "המדד 

יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין , היסודי"(

 בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

 

להפנות באמצעות פקסימיליה או בדוא"ל לסניף הבנק  דרישה לתשלום על פי ערבות זו ניתן

 מספר_____________ שכתובתו ____________________________________________

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ____________ ועד בכלל.

 לא תענה.דרישה שתגיע אלינו אחרי ___________ 

 לאחר יום ______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 בנק _________________   תאריך ____________________
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 ספקאישור ביטוחי ה -)א'(  3נספח ד' 

 

 אישור עריכת ביטוחים.הנדון: 

 

 __________________ תאריך הנפקת האישור אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מבוטחה מבקש האישור העסקה אופי  האישור מבקש מעמד   

  שם שם

  שירותים ☒

שירותי ניהול,  ☒
תיאום ופיקוח על 

.פרויקטים  
 

 

.( תאגיד מים וביוב097) ☒  

.חברה עירונית ☒  
 

.מי אונו בע"מ   

ת.ז./ח.פ. 
____________ 

ת.ז./ח.פ. 
____________ 

 מען מען

39רחוב ירושלים   
5510001אונו קריית   

 

 

 סוג הביטוח
 

 גבולותלפי  חלוקה
ביטוח סכומיאחריות או   

מספר 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח  מטבע סכום
 ד'

שלישיצד    
 

________ 

 מיום
 

_______ 

 עד יום
 

_______ 

2,000,000 ₪. אחריות צולבת. – 302   
כיסוי  – 315

 לתביעותהמל"ל.
מבוטח נוסף בגין  – 321

 מעשי ו/או מחדלי
מבקש  –המבוטח           

 האישור.
מבקש האישור  – 322

 מוגדר כצד שלישי.
ראשוניות. – 328  
רכוש מבקש האישור  – 329

 ייחשב כצד
שלישי.            

מעבידים חבות   
 

________ 
 

 מיום
 

_______ 

 עד יום
 

_______ 

6,000,000 
 לתובע

20,000,000 
מצטבר 
 לתקופה

₪.  
 

₪.  

ויתור על תחלוף  – 309
 לטובת מבקש

.האישור            
היה  –מבוטח נוסף  – 319

 וייחשב כמעבידם
של מי מעובדי           

.המבוטח  
ראשוניות. – 328  

  אחריות מקצועית
 

________ 

 מיום
 

_______ 

יוםעד   
 

_______ 

2,000,000 
 

 רטרואקטיבי
_________ 

₪. .אובדן מסמכים – 301   
דיבה השמצה  – 303

.והוצאת לשון הרע  
ויתור על תחלוף  – 309

 לטובת מבקש
האישור.            

מבוטח נוסף בגין  – 321
 מעשי ו/או מחדלי

מבקש  –המבוטח           
 האישור.

מרמה ואי יושר  – 325
 עובדים.

פגיעה בפרטיות. – 326  
עיכוב/שיהוי עקב  – 327
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 מקרה ביטוח..
ראשוניות. – 328  
 6תקופת גילוי ) – 322

.חודשים(  
 

(:ג'בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח  הסכם)בכפוף, לשירותים המפורטים ב פירוט השירותים  
מהנדס, אדריכל.( 040) ☒  

 ביטול/שינוי הפוליסה 
 לאחר יום)שלושים(  30ייכנס לתוקף אלא  לא , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה  משלוח

 מהדורת הפוליסה

  הערות __________ ביט מהדורה  __________ מזמינה

 חתימת האישור
 המבטח:
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 הצהרה על מתן פטור מאחריות  -)ב'(  3נספח  ד' 

 תאריך __________

 לכבוד

 מי אונו בע"מ

 39רחוב ירושלים 

 קריית אונו

 א.ג.נ.,
 

 הצהרה על מתן פטור מאחריות לנזקים ] הסכם _______ [
 

 _________________________________________. :ספקשם ה

 _________________________________________ כתובת:

 "(.שירותיםה)להלן: " מי אונובדיקות מעבדה ניטור ודיגום שונות  עבור  תיאור השירותים :

ח.פ. _______________מרחוב ____________________,  ____________________הנני 
 ________ מיקוד _____________, מצהיר בזאת :

ו/או אלקטרוני חשמלי ו/או לרבות הנדסי שבנדון ברכוש ו/או בציוד  שירותיםה משתמש במתןהנני  א.
 .שבנדון שירותיםה מתןלצורך ו/או באחריותי בבעלותי ממוחשב 

 על אף האמור בהצהרה זאת, הנני להתחייב כדלקמן: ב.

האמור  לרכושמכל חבות בגין אובדן או נזק מי אונו ו/או מנהליה ו/או עובדיה הננו פוטרים את  .1 
, כל זאת למעט כלפי מי שגרם שירותיםהמתן לשם פעילותנו בקשר עם  שמש אותנולעיל אשר 
 .לנזק בזדון

פריצה ו/או גניבה של  מכל אחריות לגבי נזקימי אונו ו/או מנהליה ו/או עובדיה הננו פוטרים את  .2 
מי אונו ו/או מנהליה ו/או עובדיה הציוד האמור לעיל ומוותרים על זכותנו לשיבוב )תחלוף( כלפי 

 .במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה

נו ו/או מי בעלותבמכל חבות בגין נזק לרכוש מי אונו ו/או מנהליה ו/או עובדיה הננו פוטרים את  .3 
המשמש מטעמנו ו/או קבלני משנה ו/או צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד האמור לעיל 

כל זאת למעט כלפי מי שגרם  שירותיםה במתןפעילותנו אותנו ו/או מי מטעמנו בכל הקשור ב
 .לנזק בזדון

ם על ידנו, בניגוד היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקי .4 
 הו/או מי מטעמ מי אונולאמור לעיל, לרבות צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות את 

בכל תשלום ו/או הוצאה שמי מהם יישא בה לרבות הוצאות  הו/או עובדי הלרבות מנהלי
 .משפטיות

בסעיף הביטוח לביטוח אחריות מקצועית, כאמור  ההרינו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק פוליס .6 
שנחתם בינינו  הסכם, במשך כל התקופה בה קיימת לנו אחריות על פי ה___ בהסכם ובנספחיו

 .דיןהועל פי  השירותים למתןביום __________ 
 

 על החתום נוולראיה בא
 

 )תאריך(  )חתימת המצהיר(  )שם המצהיר(
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 כתב שיפוי יחסי עובד מעביד -   4'ד נספח

 

 לכבוד

 ("המזמין")להלן:  אונותאגיד מי 

 א.ג.נ

 

 מתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח על פרויקטיםל םשירותילמתן הנדון: כתב שיפוי בקשר עם חוזה 

 02/2020מס' במסגרת מכרז 

 

נושא/ת ת.ז.  -נושא/ת ת.ז. מספר______________  ו ________________, אני/ אנו הח"מ

מספר______________ לאחר שהוזהרתי/הוזהרנו כי עלי/עלינו לומר את האמת וכי אהיה/נהיה 

בשם , מתחייב/ים בזאת בכתב, צפוי/ים לעונשים הקובעים בחוק אם לא אעשה/ נעשה כן

 "(ספק"המציע" ו/או "ה )להלן:________________________ ח.פ.________________ 

 בטענה , ספקע"י מי מעובדיו של ה המזמיןתבע ילפיו אם לשלם לכם כל סכום 

 .וא נזקיועל מל מזמיןאנו מתחייבים לשפות את ה, מזמיןשל יחסי עובד מעביד בין אותו עובד ל

 

 ותוכן תצהירי/נו דלעיל הינו אמת. , וזו חתימתי/חתימתנו, זהו שמי/שמנו

 

 

ת מורשי החתימה חתימ  תאריך

 וחותמת

 

 אישור עורך דין
עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני , אני הח"מ _____________________

במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ 

ואחרי שהזהרתיו/ה כי , שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי

חתם/ה , עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן

 בפני על התצהיר דלעיל. 

 
 

__________________ ________________  _________________ 
 חתימה וחותמת   מספר רישיון    תאריך

 

 

 


