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 006/2019 'מכרז מסתנאי 

 מתקן לקליטת ביוביותשל  התקנהו, ליווי לאספקה והרצה

 כללי  1

"( הינו תאגיד שהוקם מתוקף חוק תאגידי מים וביוב, המזמין" או "החברהבע"מ )"רעננה מי  1.1
 ."(החוק)" 2001 -א התשס"

 של מתקן לקליטת ביוביות והרצהאספקה ליווי התקנה להחברה מבקשת בזאת לקבל הצעות    1.2

 (."השירותים"בהתאם לתנאי המכרז וההסכם המצורף לו ) לוהכ ש רעננה"מטל

"(, תבוצע על ידי הספק המתקן)" מתקן לקליטת ביוביותוההרצה של האספקה, האחריות על התקנה  1.3
והוראות ההסכם  י המכרזהזוכה במכרז, בהתאם למפרטים הטכניים והמועדים, הכל בהתאם לתנא

 "(. ההסכםשיחתם בין החברה לבין הספק הזוכה, על נספחיו )"

ולא תתאפשר  ש רעננה"מטידו בהצעתו ב-אשר הוצע עלהמתקן הספק הזוכה יידרש לספק את  1.4

ידו בהצעתו אלא אם הציג בהצעתו מערכת חליפית -שהוצג עלהמתקן החלפה ו/או שינוי של דגם 

 ריטריונים הנדרשים ואושרה מראש ע"י המזמין.שעומדת גם היא בכל הק

עמוד בכל רמות הביצועים הנדרשות במפרט יבמט"ש המתקן שיותקן הספק הזוכה יתחייב כי  1.5

 הטכני, וזאת לכל אורך חיי המערכת.

ועמידה בהם ורק מילוי כל הדרישות , לעמוד בכל דרישות המפרט הטכניהזוכה יתחייב  הספק 1.6

 .ל ידי המזמיןיאפשרו את קבלת המערכת ע

 במסגרת השירותים יידרש המציע הזוכה לבצע, על חשבונו, בין היתר, את העבודות הבאות: 1.7

 כמפורט במפרט הטכני.  ש רעננה"מטבהמתקן והעמדתו של  עקרוניביצוע תכנון  (1)

קבלת אישור המזמין לתכנון המוצע על ידו וכן ביצוע השינויים הנדרשים במידה ויידרשו על  (2)

 השונים הנדרשים על פי כל דין. ידי הגורמים 

 .ש רעננה"מטל המתקןאספקת  (3)

בהתאם להוראותיו ותכנונו תוך ביצוע כל שינוי ו/או התאמה  התקןפיקוח על התקנת   (4)

 נדרשים. 

וללא  ימי עבודה בפועל 22לתקופה שלא תפחת מחודש ימים ) ש רעננה"מטב המתקןהרצת  (5)

 כת כפי שנקבעו במפרט הטכני.( של הפעלה ועמידה רציפה  בביצועי המערתקלות

הנה למן המועד הנקוב בהזמנת העבודה או צו התחלת , ועל כל מרכיביהמתקן אספקת תקופת  1.8

 חלק ב'. 1.5כמפורט בטבלה בסעיף שבועות קלנדריים.  18-העבודה המוקדם מבין השניים, ועד ל

מסמכי רף וכחלק ממפרט טכני המצונשוא המכרז ראה המתקן לקליטת ביוביות לתיאור מפורט של  1.9

 המכרז. 
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 תנאי סף 2

בדרך של הסתמכות על עמידת לא תותר עמידה בתנאי סף  - הסף תנאי בכלעל המציע לעמוד בעצמו  2.1

קבלן גם אם הצד השלישי האמור הנו אורגן של המציע, או עובד או , כלשהו בתנאי הסף צד שלישי

 עט המצוין במפורש בתנאי הסף., למקשורה למציעשלובה במציע או או חברה  של המציע, משנה

רשאי להגיש הצעה כל אדם או גוף אשר במועד האחרון להגשת ההצעות יעמוד בכל התנאים  2.2

  המצטברים שלהלן, ואלה התנאים:

 -המציע סיפק ציוד תהליכי אלקטרו מכני )ולא בהכרח מתקן לקליטת ביוביות( לפחות ל 2.2.1

ועד הגשת המכרז, ובהיקף כספי ועד מ 01.01.2014מתקני טיפול בשפכים, מתאריך  3

 לפרויקט בודד. ₪  250,000של לפחות 

משמעות המונח "סיפק" היא כי המציע, סיפק את הציוד בעצמו וכי נכון למועד 

להגשת ההצעות הציוד שהותקן סיים תקופת הרצה והפעלה של לפחות שנה שלמה 

 נומיום התקנתו והפעלתו והתקבל על ידי מזמין המערכת לשביעות רצו

"ציוד תהליכי אלקטרו מכני" פירושו, משאבות, מפוחים, מערבלים,  –לעניין סעיף זה 

 מסמיכי בוצה, צנטריפוגות, ציוד טיפול קדם וכד'. 

 המציע הינו ספק מורשה של יצרן המערכת לקליטת ביוביות.  2.2.2

ן המציע יצרף להצעתו העתק נאמן למקור מהסכם ההתקשרות ו/או כתב הסמכה בינו ובין יצר 2.2.3

 מערכת  לקליטת ביוביות. 

המציע הינו בעל מערך שירות והתקנה, הפועל בימי העבודה , למערכת המוצעת במסגרת  2.2.4

הצעתו, ובידיו מלאי חלפים בישראל וצוות עובדים מיומן לטיפול בתקלות )בתצהיר(. 

טכנאי שרות( מטעמו  2)לפחות על המציע להציג תעודות הסמכה כי עובדי השרות 

המציע בעצמו  ולא באמצעות קבלן משנה ועברו הכשרה לשירות טכני אצל  הינם עובדי

 המוצע.  הציודיצרן 

לפחות בכל אחת משלושת השנים האחרונות ₪  000,0001,למציע מחזור כספי מינימאלי בסך  2.2.5

  (.2018 - 2016שקדמו להגשת המכרז )

מנהל ספרי  הואיד כי המציע הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המע 2.2.6

 חשבונות ורשומות, ומדווח לרשויות המס כחוק.

 צרף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.המציע  2.2.7
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 המציע השתתף בכנס מציעים.  2.2.8

מקרה של שותפות או תאגיד, על המציע לציין מהו מעמדו המשפטי ולצרף אישור רשמי  2.2.9

 המעיד על שמו של המשתתף במכרז. 

 ערבות הצעה 3

 מיתאגיד ל המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית של בנק ישראלי, לטובת ע 3.1

אין לבצע כל "(. הערבות)" נספח ג'המפורט בחתומה כדין בנוסח  ש"ח 25,000 בע"מ על סךרעננה 

 שינוי בנוסח הערבות נספח ג'.

 בהצעתו. ן דותמציע שלא יצרף להצעתו ערבות כאמור לעיל ועדת המכרזים לא  3.2

החברה רשאית לדרוש את הארכת תוקף הערבות למשך  01.04.2020יהא עד ליום תוקפה של הערבות  3.3

 הערבות.  את תוקף חודשים נוספים והמציע יהיה חייב במקרה כזה להאריך 3

החברה תהא רשאית לחלט את סכום הערבות או כל חלק ממנו כל אימת שהמשתתף לא יעמוד  3.4

תנאי המכרז או אם התקיים בו אחד מאלה, וזאת לאחר שתינתן לו הזדמנות  בהתחייבויותיו על פי

 להשמיע את טענותיו:

 ;הוא נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים  (1)

 ;המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק תלוועדהוא מסר  (2)

 ;ון להגשת ההצעות במכרזהוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחר (3)

אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם  (4)
 ליצירת ההתקשרות של החברה עמו.

 מוגרשיי יםנזקה עבורהצדדים מראש  ל ידיעמוערך ה מינימאליחילוט הערבות ייחשב כפיצוי מוסכם  3.5

 לפיצויים המזמיןומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של עקב האמור, וזאת ללא צורך בהוכחתו,  לתאגיד

 ועל המציע ו/א השירותיםגבוה יותר, ו/או לתבוע את אכיפת ביצוע  בסכוםבמקרה שיוכיח נזקים 

 לקבל הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד אחר.

יב, לקבל הצעה, על הא רשאי, אך לא חיי המזמיןאמור לעיל מובהר כי כ המציע בחובת לפגוע מבלי 3.6

. לפגם אין א: הבאים התנאים כל התקיימו, כי ואף פגם בנוסח הערבות, אם שוכנע, לפי שיקול דעת

ג. הפגם נגרם בשוגג  ;ב. הפגם אינו יוצר כל קושי ממשי בחילוט הערבות ;משמעות כלכלית של ממש

ת הבהרה או השלמה הא רשאי במקרה כזה, אם מצא זאת לנחוץ, לאפשר קבלי המזמין .ובתום לב

 .הערב מהבנק לרבותאו תיקון 

אם הצעתו של המציע תדחה או תפסל, תשחרר החברה את הערבות בסמוך לאחר ההודעה על  3.7

( חודשים מהמועד האחרון של הגשת ההצעה. אם הצעתו 3דחייתה, ובכל מקרה לא יאוחר משלושה )

הסכם וימציא ערבות התום על ( ימים מיום שהמציע יח3) שלושהתתקבל, תשוחרר הערבות תוך 

)כולל  מהיקף ההצעה 10%להסכם בגובה  ה'נספח שבלהבטחת מילוי התחייבויותיו בנוסח  ביצוע

  "(.ערבות ביצועמע"מ( )"
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ימים מיום  7מציע שהצעתו נתקבלה ולא יחתום על ההסכם ו/או לא ימציא ערבות ביצוע תוך  3.8

ט את סכום הערבות לטובתה, וזאת כפיצוי שיידרש לכך על ידי החברה, תהא החברה רשאית לחל

מוסכם ומוערך מראש בגין הנזק אשר ייגרם לה עקב כך, וזאת ללא צורך בהוכחתו, ומבלי לגרוע מכל 

זכות אחרת של החברה לרבות הזכות לתבוע נזקים גדולים יותר ו/או לתבוע את אכיפת ביצוע 

 המכרז ו/או לנקוט בכל צעד אחר. לקבל הצעה אחרת ו/או לבטל את ועל המציע ו/א השירותים

מובהר בזאת כי לא ניתן לחלק ו/או לפצל אף אחת מן הערבויות, בדרך של הגשת מספר ערבויות, גם  3.9

 אם סכומן המצטבר של הערבויות שתוגשנה, יהיה בגובה הערבות הנדרשת. 

 אם בין, חהייד ההצעות להגשת האחרון המועד באם הערבויות מועד את להאריך רשאי יהא המזמין  3.10

 .מכן לאחר אם ובין, ההצעות הגשת בטרם סביר זמן שתינתן בהודעה

ענה יילתקופה נוספת. היה והמציע לא הנ"ל ת יוהא רשאי לדרוש מהמציע הארכת הערבוי המזמין  3.11

רשאי  המזמין יההי, או במועד אחר שייקבע ימים לפני מועד פקיעת הערבות 7לדרישה זו לפחות 

 מידי, והמציע ייחשב כמי שחזר מהצעתו.פן את הערבות באו לממש

 

 השתתפות בכנס מציעים  4

)רחוב דרך כפר נחמן  רעננה מט"שב 11:30בשעה  14.08.2019-רביעי הביום  םיתקייכנס מציעים  4.1

 רעננה(.

השתתפות המציע או נציג מטעמו בכנס המציעים הינה חובה. מודגש, כי ועדת המכרזים לא תדון 

 א יגיע לכנס המציעים. בהצעה של מציע אשר ל

ולמציע  הכנס,במהלך מידע בקשר לתנאי מכרז אשר התקבל לכל מחייב לא יהיה תוקף מודגש, כי  4.2

 כן הוא ניתן אלא אםלא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר למידע שהוצג בפניו ו/או בקשר לנכונותו, 

  שתפורסם מטעם החברה. לאחר מכן לידי ביטוי בהודעה בכתב

 

 שעל המציע לצרף להצעתו המסמכים 5

 להלן פירוט המסמכים שעל המציע לצרף להצעתו: 

כל מסמכי המכרז, לרבות הנספחים, מסמכי התשובות וההבהרות שנשלחו למשתתפי המכרז, ככל  5.1

מסמכי המכרז לרבות עדכונים והבהרות מפורסמים  שנשלחו, חתומים על ידי המציע בכל עמוד.

נה וניתנים להורדה והדפסה משם. באחריות המציע לוודא באתר האינטרנט של תאגיד מי רענ

 שהדפיס והגיש את מהדורת המסמכים העדכנית  מאתר התאגיד נכון ליום הגשת המכרז.

 .אישור רו"ח / עו"ד בדבר זהות המורשים להתחייב בשמו 5.2

במקרה של תאגיד, העתק תעודת ההתאגדות של המציע, לרבות דו"ח מרשם החברות. בנוסף על   5.3

ציע לצרף אישור עו"ד/רו"ח, לפיו התאגיד הינו תאגיד פעיל וקיים ועל היותם של החותמים בשם המ

התאגיד על מסמכי המכרז מורשה החתימה של התאגיד, כך שחתימתם מחייבת את התאגיד לכל 

 '(.נספח אדבר ועניין בנוסח המצורף בהצהרת המציע )
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 מס' תעודת הזהות, כתובתו וחתימתו.  אם המציע הינו יחיד, יחתום המציע תוך ציון שמו, 5.4

אם המציע הינו שותפות, יחתמו השותפים הזכאים לחתום בשם השותפות, בצירוף ייפוי כוח או  5.5

הוכחה אחרת מאושרת על ידי עורך דין המעידה על זכותם לחתום בשם השותפים וירשמו בגוף 

 ההצעה את שמות וכתובת יתר השותפים. 

 נאמן למקור תקף בדבר ניכוי מס במקור.  /אישור על שם המציע מקורי  5.6

אישור על שם המציע מקורי / נאמן למקור תקף בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק  5.7

 . 1976 –עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס(, תשל"ו 

 .נספח א'מסמך תכולת המעטפה בנוסח המצוי ב 5.8

 .נספח א'יע והצהרתו כמפורט באישור של פרטי המצ 5.9

 .נספח ב'תצהיר בנושא שכר מינימום והעסקת עובדים זרים, כמפורט ב 5.10

ניסיונו של המציע בעבודות מסוג זה בהתאם למפורט בדרישות תנאי הסף  כללמך שיפרט את מס 5.11

, וכן מסמכים, 1נספח ד'לרבות פירוט של הלקוחות ופרטי אנשי הקשר כמפורט ב 2.2.1שבסעיף 

 כללכמו כן תצורף רשימה מלאה של  רים, המלצות ואסמכתאות לגבי ניסיונו בעבודות מסוג זה.אישו

ע"י המציע והסתיימה התקנתו והפעלתו ציוד מסוג מתקן לקליטת ביוביות סופק ההתקשרויות בהם 

₪  250,000תכלול אספקות בשווי מעל  רשימה זוועד מועד פרסום מכרז זה,  2014בהצלחה משנת 

 .לרבות פירוט של הלקוחות ופרטי אנשי הקשרלל מע"מ( )לא כו

בהתאם למפורט ציוד תהליכי אלקטרו מכני מך שיפרט את כלל ניסיונו של המציע באספקת מס 5.12

נספח לרבות פירוט של הלקוחות ופרטי אנשי הקשר כמפורט ב 2.2.1בדרישות תנאי הסף שבסעיף 

 י ניסיונו בעבודות מסוג זה., וכן מסמכים, אישורים, המלצות ואסמכתאות לגב1ד'

תצהיר המעיד כי המציע הנו בעל מערך שירות והתקנה, הפועל בימי העבודה למערכות המוצעות  5.13

במסגרת הצעתו, ובידו מלאי חלפים בישראל וצוות עובדים של המציע מיומן לטיפול בתקלות בנוסח 

 . 2נספח ד'

 יוד המוצע מטעם היצרן.של המציע לשירות טכני לצ שני עובדיםתעודות הסמכה של  5.14

 למפרט המיוחד לרבות כל המסמכים הנדרשים בפרק זה. 1)ב( של פרק 7פירוט בהתאם לסעיף  5.15

 . 2.2.5אישור רו"ח בדבר מחזור כספי מינימאלי כנדרש בסעיף  5.16

 .ג'נספח ערבות בנקאית אוטונומית בנוסח  5.17

 .וכנספח ח' 1נספח ב'כ, בנוסח המצ"ב 1976-הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 5.18

 פרוטוקול כנס מציעים ואישור כי המציע השתתף בסיור ככל וזה נמסר על ידי המזמין.  5.19

רשאי, אך לא חייב, לפסול אותה מטעם זה  המזמין יהאהצעה שתוגש ללא כל המסמכים כאמור,  5.20

. על זיםאו למחול על הפגם, או לאפשר השלמות והבהרות, על פי שיקול דעתה של ועדת המכר בלבד

המציע לוודא, כי המספר המזהה בכל המסמכים המוגשים, לרבות רישום במע"מ )תעודת עוסק 
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מורשה( ובמס הכנסה )אישור על ניהול ספרים(, יהיה זהה. ככל שאין התאמה במספר המזהה, יצרף 

 אישור/הסבר מהרשויות המוסמכות לכך.

 תוצרת הארץ(, חובת המכרזים )העדפת התאגיד ייתן עדיפות לתוצרת הארץ כאמור וכקבוע בתקנות 5.21

, לפיכך כתנאי לקבלת ההעדפה כאמור, על המציע לצרף להצעה אישור מאת רואה 1995 –התשנ"ה 

חשבון בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה, ולעניין העדפה של טובין מאזור עוטף 

 .ימו בה דרישות התקנות הנ"ל עזה, הצהרה ולפיה הצעתו היא של טובין מאזור עוטף עזה שהתקי

להוסיף מסמך המציג את כתב בלעדיות של היצרן לספק לרבות אישור הספק כי הינו בעל הכישורים,  5.22

 ההסכמות והידע המתאים לספק את הציוד המוצע )נמצא בהמשך באנגלית( . 

 אישור הבנת תנאי המכרז 6

מתן שויים להשפיע על הצעתו ועל כל מציע אחראי לבדיקת מסמכי המכרז וכל התנאים והנסיבות הע 6.1
 .השירותים

את  ומקבל על עצמ ואאותם, וכי ה ןאת מסמכי המכרז, קרא והבי והמציע יאשר, כי קיבל לידי 6.2
לתנאי  וכנספח ז' נספח ו'כמצורף  יםנוסח האישור תנאיהם ואת כל ההתחייבויות האמורות בהם.

 המכרז.

 למסמכי המכרזושינויים בקשת הבהרות  7

של סתירה בין מסמכי המכרז או בין הוראה מהוראותיהם השונות, תגבר ההוראה בכל מקרה  7.1
המיטיבה עם החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. בכל מקרה נדרש הספק להודיע לחברה 

 על הסתירה ולקבל ממנה הנחיה לגבי ההוראה הגוברת.

 אשר המציעים רשאים לבקש מהחברה הבהרות למסמכי המכרז, בבקשה בכתב  7.2
 שתוגש  naamak@mei-raanana.co.ilבדוא"ל  אחראית מכרזים –גב' נעמה קדמי ל תופנה 

  .12:00בשעה  25.08.2019-ראשון ה עד לא יאוחר מיום
 

תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לענות לכל או לחלק משאלות ההבהרה.  החברה 7.3
חלק בלתי נפרד ממסמכי  באתר החברה ותהווהלשאלות ההבהרה תינתן  החברהתשובת 
ניתנה למסמכי המכרז אלא אם  החברהמובהר, כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של המכרז. 
 .כאמור על ידה

החברה תפרסם את תשובותיה לשאלות ההבהרה בדוא"ל לכתובות שיינתנו ע"י המציעים בסיור  7.4
 הקבלנים בלבד ובאתר האינטרנט של החברה בכתובת: 

ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹmei-raanana.co.il "(ובאחריות המציעים לוודא ולהתעדכן אתר האינטרנט של החברה .)"

 בפרסומי התשובות וההבהרות למסמכי המכרז כאמור עד למועד הגשת ההצעות. 

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי החברה תהיה רשאית שלא להתייחס לפניות ו/או השגות, כולן  7.5
י; לא התייחסה החברה לפניה ו/או השגה עד למועד או חלקן, והכל לפי שיקול דעתה הבלעד

  שנקבע לצורך הגשת ההצעות, יראו בכך דחיית פניית המציע.

 ,סבירותאי יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר  בסעיף זה לעיל, כאמורלחברה שלא יפנה כל מציע  7.6
 במסמכי המכרז. טעות וכיו"ב ,אי בהירות, שגיאות, אי התאמות
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 השתתפות במכרז  8

ללא תשלום, במשרדי ולקבלם ל אדם המבקש להשתתף במכרז יוכל לעיין במסמכי המכרז, כ 8.1
או  09:00-15:00בין השעות  10.09.2019ועד ליום שלישי  04.08.2019מיום ראשון ההחל  החברה,

 .באתר האינטרנט של החברה

הגיש הצעה על גבי מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט של החברה. ההצעה מובהר כי לא ניתן יהיה ל 
 תאגיד מי רעננה.תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז שנמסרו ומוספרו על ידי 

כל הבהרה, שינוי או עדכון שיופץ במסגרת המכרז, יצורף גם כחלק בלתי נפרד למסמכי המכרז  8.2
שבו יוכל כל אדם לעיין בכל עת, במסמכי המצויים במחלקת מכרזים ובאתר האינטרנט, באופן 

 המכרז וכן בכל הבהרה, שינוי ועדכון שיופץ במסגרת המכרז נכון למועד העיון האמור.

1.2.  

 ואמות המידה לפיהן ייבחר המציע ת המחירהצע 9

 :ת המחירהצע

 את הצעות המחיר הבאות: בנספח י'על המציע למלא    .9.1

כהנחה מול מחירי  מתקן לקליטת ביוביותהתקנה, הרצה של  חיר המוצע על ידי המציע לאספקה,מ  
 "(.לאספקההצעת המחיר כתב הכמויות המצורף למסמכי המכרז )"

 . הנחה באחוזיםבעת מילוי הצעת המחיר על המציע לנקוב  .9.2

 המחירים הנקובים בהצעת המציע הינם סופיים ולא יתווספו אליהם הפרשי הצמדה ו/או ריבית    

 א וזאת, אף אם התארכה תקופת ביצוע העבודות, מכל סיבה שהיא, מלבד המפורט מכל סוג שהו  

 בהסכם.   

, דהיינו תוספת של מחיר, וכל סימון יפורש על ידי לא יתקבל אחוז הנחה שלילימובהר בזאת כי  .9.3

 .החברה כהפחתה מן המחיר בלבד

מלא של על הפעולות בהגשת הצעתו מצהיר המציע, כי המחירים הנקובים בהצעתו יכללו ביצוע  .9.4

וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי המכרז, ובכלל זה כל העבודות, הציוד, החומרים, חומרי 

העזר, כוח האדם, עלויות בגין קבלת האישורים לביצוע העבודה וכל הדרוש לביצוע העבודה על פי 

 מסמכי המכרז. 

של כתב הכמויות, ולהכניס  למזמין שמורה הזכות לבטל, לצמצם או לשנות סעיפים מסוימים .9.5

 בהצעת המציע.  ההנקובההנחה בתוכניות במהלך העבודה, מבלי שהדבר יגרום לשינוי  שינויים

 בתוך מעטפת הצעתנפרדת הצעת המחיר, בנוסח המצוי בנספח י' תוכנס לתוך מעטפה סגורה  .9.6

 .)מכרז דו שלבי( המציע והיא תפתח לאחר בחינת הניקוד האיכותי של ההצעות  

 ובחירת ההצעה הזוכה : קלול ההצעותש .9.7

( הגבוה ביותר, וזאת Cמבין ההצעות הכשירות תיבחר ההצעה שתקבל את הציון המשוקלל ) (1)

לגרוע מכל סמכות או זכות של המזמין, לפי כל דין, לרבות מסמכותו לנהל מו"מ ושלא  מבלי

 רה, או שלא לקבל כל הצעה שהיא.לקבל הצעה בלתי סבי
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מתוך הציון הסופי, ומשקלו של הרכיב הכספי  %50( יהא Aיכותי בהצעה )של הרכיב הא משקלו (2)

 מתוך הציון הסופי. 50%( יהא Rבהצעה )

 
 

 : אלה ראשיות מידה אמות לפי תעשה( A) בחינת הרכיב האיכותי של ההצעה
 
ניקוד  אופן ההוכחה  רכיב 

 מירבי 
 אופן הניקוד

מספר פרויקטים בהם סיפק המציע ציוד  .1
 500,000מכני בהיקף כספי של  אלקטרו

או יותר מעבר לנדרש בתנאי הסף ₪ 
  2014והפועלים משנת 

הצהרה מאושרת לפי 
 1נספח ד'

כל פרויקט יזכה  10
 2 -את המציע ב

נקודות ולא יותר 
 נקודות 10 -מ

חוות דעת לקוחות אספקת ציוד למט"ש  .2
)מזמיני עבודה או נציגיהם כגון מנהל 

ץ הנדסי( לגבי טיב פרויקט, מתכנן, יוע
הציוד, אופן פעולת הציוד, טיב שירות 
תחזוקה, פרויקטים הפועלים משנת 

2014. 
 

מובהר, כי במקרה שבו למזמינים ו/או 
למי מצוות המתכננים / יועצים / מנה"פ 
של הפרויקט ניסיון קודם עם המציע, 

יהיו רשאים המזמינים  ליתן חוות דעת 
ממי או לקבל חוות דעת מהתאגיד או 

מצוות המתכננים / יועצים / מנה"פ של 
 הפרויקט.

 
כמו כן, המזמינים יהיו רשאים לקבל 

חוות דעת גם מלקוחות או גורמי מקצוע 
-אשר עבדו עם המציע, אשר לא צוינו על

 ידי המציע במסגרת הצעתו למכרז.

המציע יצרף רשימת 
פרויקטים וממליצים 

 לכל פרויקט

20 
 
 

כל פרויקט יזכה 
 -ל 0בין  את המציע

נקודות ולא יותר  5
בסך  נקודות 20 -מ

  הכל.
 
 
 

אספקת ציוד לקליטת  חוות דעת לקוחות .3
 ש מהיצרן והדגם המוצע ביוביות למט"

)מזמיני עבודה או נציגיהם כגון מנהל 
פרויקט, מתכנן, יועץ הנדסי( לגבי טיב 
הציוד, אופן פעולת הציוד, טיב שירות 

משנת  תחזוקה, פרויקטים הפועלים
2014. 

 
מובהר, כי במקרה שבו למזמינים ו/או 
למי מצוות המתכננים / יועצים / מנה"פ 
של הפרויקט ניסיון קודם עם המציע, 

יהיו רשאים המזמינים  ליתן חוות דעת 
או לקבל חוות דעת מהתאגיד או ממי 

מצוות המתכננים / יועצים / מנה"פ של 
 הפרויקט.

 
לקבל כמו כן, המזמינים יהיו רשאים 

חוות דעת גם מלקוחות או גורמי מקצוע 
-אשר עבדו עם המציע, אשר לא צוינו על

 ידי המציע במסגרת הצעתו למכרז.

המציע יצרף רשימת 
פרויקטים וממליצים 

 לכל פרויקט

40 
 
 

כל פרויקט יזכה 
 -ל 0בין את המציע 

נקודות ולא  10
 נקודות 40 -יותר מ

  בסך הכל
 
 
 

השירות של  מערךשל קף כח אדם יה .4
 המציע

הצהרה מאושרת לפי 
 2נספח ד'

לפי כמות עובדי  20
 מערך השירות:

 ויותר  4-לנק'  20
  3-ל נק' 10
 2-נק' ל 5
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ניקוד  אופן ההוכחה  רכיב 
 מירבי 

 אופן הניקוד

מספר תביעות או הליכים משפטיים או  .5
בוררויות בהם היה מעורב המשתתף 
במכרז, כתובע או כנתבע, והתקבלו 

בעניינם פסקי דין או פסק בוררות או 
 7-)להלן: "פסקי דין"(, בהכרעת דין 

 השנים שקדמו למועד פרסום מכרז זה
המתנהלים במועד הגשת והליכים 

ההצעות בהן המציע הינו התובע או 
 הנתבע הראשיים או הנאשם.

. 
( אמת מידה זו אינה 1מובהר בזאת: 

כוללת הליכים אשר הסתיימו בהסכמי 
פשרה אשר קיבלו תוקף של פסק דין 

ידה זו אינה ( אמת מ2בשנים הנ"ל. 
כוללת תביעות נזיקין בין המציע לצד ג' 
]ספקים וקבלני משנה לא ייחשבו כצד 
( 3ג'[, אלא אם יוצג היקף תביעות חריג, 

וכן אינה כוללת תביעות העוסקות ביחסי 
 עבודה בין המציע לצד ג'.

הצהרה מאושרת ע"י 
עו"ד בנוסח המצורף  
כנספח ה', בצירוף 

רשומות בתי המשפט, 
איתור תיקים  "דו"ח

עפ"י גורם" של בתי 
המשפט בישראל, 

עדכני למועד הגשת 
ההצעה, חתום ע"י 

 אותו עו"ד  

( 0במצב בו אין )  10
הליכים  ,תביעות

 ,משפטיים
 נק' 10 – בוררויות

 
במצב בו קיימים 

 ,תביעות 1-2בין 
 ,הליכים משפטיים

 נק' 5 -בוררויות
 

במצב בו קיימים 
-ומעלה  3בין 

כים הלי ,תביעות
 ,משפטיים
 נק' 0 -בוררויות

 

 הינה כדלקמן:( A)הנוסחה לחישוב ציון מדד האיכות 

 

 X  50%ניקוד   האיכות   של   הקבלן   המציע           
_____________________________________________________ 

 
 ניקוד האיכות המרבי של הקבלן שקיבל 

 את ניקוד האיכות הגבוה ביותר מבין
 מציעים שהגישו הצעה ועמדו בתנאי המכרזה
 

 

על  לא תתקבל. %65-הצעה אשר ציון האיכות שקיבלה יהא נמוך מ - דרישת סף איכות מינימאלי .9.8

  ורשאי, לפי שיקול דעת אף האמור, במקרים מיוחדים, יהא המזמין

  שלא עמדה בסף האיכות האמור, וזאת בהתחשב בנתונים הצעה לקבל, והבלעדי המקצועי  

 שקיבלו את הניקוד המינימאלי  המציעים מספר, של אותה הצעה הציון גובההבאים:   

 הנדרש תחת אמת מידה זו, פער הציונים באותה אמת מידה ופער הציונים הכולל, יתרונות   

 . אין באמור כדי להוות רשימה סגורה.וכיוצ"ב מיוחדים ויוצאי דופן של ההצעה   

 : ( Cשקלול הציון הסופי )  .9.9

 בהתאם לנוסחה –( יחושב תוך שקלול רכיב האיכות והרכיב הכספי iהציון הסופי של כל הצעה )  

 הבאה:   

Ci   = 0.6(R1/Ri) + 0.4Ai  
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 מקרא :

R1   הצעת המחיר הזולה ביותר מבין משתתפי המכרז עבור הקמת המערכת ושרותי תחזוקה =
 בתקופת האחריות.

Ri  הצעת המחיר של מציע =i  הקמת המערכת.עבור 

Ai  =ציון איכות. 
 

 הזוכה המציע קביעת אופן .9.10

לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, ולאחר שתפתחנה ההצעות )למעט ההצעות הכספיות(,  (1)

יבחן המזמין ו/או מי מטעמו את ההצעות שהוגשו לתיבת המכרזים על מנת לוודא כי הן עומדות 

 .במלוא תנאי הסף.

 ד האיכות של ההצעות.בשלב השני תערך בחינה וניקו (2)

 בשלב השלישי תפתחנה ההצעות הכספיות, ויקבע הציון הסופי של כל הצעה. (3)

בין שיקוליו של המזמין בבחירת ההצעה הזוכה, רשאי המזמין להתחשב, בין היתר, באמות  (4)

המידה ו/או בחלק מבין אמות המידה, המעניקות את מירב היתרונות למזמין לבחירת ההצעה 

 . 1993 –)א( לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג  22המפורטות בתקנה הזוכה במכרז, ו

 המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה בעלת הציון הסופי הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא.  (5)

 וההסכם המכרז במסמכי האמור כל את קרא שהמציע לכך חלוטה ראיה מהווה ההצעה הגשת (6)

 .סייג כל ללא להם מסכים והוא אותם הבין, נספחיו על המצורף

 –לאחר הגשת הצעה  -הבלעדי, לדרוש מכל מציע  ורשאי, אך לא חייב, על פי שיקול דעת המזמין (7)

מהסוג  שירותים ליתןראה לנכון, בדבר ניסיונו, מומחיותו, מיומנותו וכישוריו יכל הוכחה ש

מה הא רשאי לדרוש ראיות בדבר כושר המימון והרינשוא המכרז, וכן  השירותיםובהיקף של 

את מלוא  למזמיןספק לא יהמציע יהא רשאי שלא לקבל הצעה אם ו, המקצועית של המציע

כמו כן המזמין רשאי לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו ואת  .והמידע להנחת דעת

כושרו של המציע לבצע את החוזה נשוא המכרז וכן את ניסיונו של המזמין עם אותו מציע בעבר. 

ין לבצע סיור בבית העסק של המציע לשם התרשמות וזאת בתיאום מראש עם בנוסף, רשאי המזמ

 המציע. 

המזמין יהא רשאי, אך לא חייב, לערוך כל בירור מול ממליצי המציע ו/או מול הלקוחות להם  (8)

ניתן שירות על ידי המציע ו/או כל צד שלישי כלשהו, וכן יהא רשאי לדרוש מן המציע ראיות בדבר 

 למזמיןספק לא יהמציע יהא רשאי שלא לקבל הצעה אם ותחום נשוא מכרז זה, ניסיונו הקודם ב

  .ואת מלוא המידע להנחת דעת

רשאי לערוך בירורים ולקבל המלצות ו/או  היהי המזמיןכי  ,הסרת ספק מובהר בזאתל (9)

התייחסויות הן ביחס לממליצים אליהם הפנה המציע, והן ביחס לכל אדם או גוף אחר, ולא תהא 

כל חובה, בכל שלב שהוא, לגלות את תוכן הבירורים או ההתייחסויות או ההמלצות,  ועלי מוטלת

ו/או את זהות מוסרי המידע, למציע הרלוונטי, או לכל מציע אחר, וזאת, בין היתר, לאור הצורך 

לשמור על אמינות המידע המתקבל, ושמירת זכויות מוסרי המידע, והמציע מקבל על עצמו 

 .הגשת הצעתו תנאים אלו בעצם
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המזמין רשאי שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר  (10)

התייחסות לתנאי המכרז, באופן שלדעת המזמין מונע הערכת ההצעה כדבעי. מחירים בלתי 

 סבירים עלולים לגרום לפסילת ההצעה. 

תן עם המציע או כל המציעים המזמין יהיה רשאי בכל עת לפני בחירת הזוכה, לנהל משא ומ (11)

ולבוא בדברים עם כל מציע אודות הצעתו, לרבות השלמת פרטים חסרים או הבהרות לפרטים 

 קיימים או כל עניין הדרוש לצורך בחירת הזוכה. 

 

 כללי הגשת ההצעות .10

 

 התאמה לתנאי המכרז 10.1

, הערה, אין לבצע כל שינוי ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי ודרישות המכרז. (1)

תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול החברה  הסתייגות, התניה, תוספת או השמטה. 

 .כל הצעה שיש בה התניה, הסתייגות, שינוי, תוספת או השמטה ביחס לתנאי המכרז

על אף האמור לעיל, כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, לרבות בהסכם, או כל  (2)

ם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים, ובין במכתב לוואי או בכל הסתייגות ביחס אליה

 דרך אחרת, לא יחייבו את החברה ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי החברה.

על המציע להתייחס בהצעתו לכל הפרטים הנדרשים בתנאי המכרז ולצרף לה את כל המסמכים  (3)

 הנדרשים.

ומסמכים רלבנטיים נוספים, לצורך הבהרה, פירוט  בנוסף, רשאי המציע לצרף להצעה פרטים (4)

נוסף ואימות הנתונים המדווחים ולכל צורך אחר שלדעת המציע נדרש על מנת להבטיח הצגה 

 מיטבית של הצעתו. 

 תומה ואישור זכויות חתימהחהצעה  10.2

 הההצעה וכל טופס ומסמך שיש להגיש על פי דרישות המכרז יהיו חתומים בחתימה מלאה של מורש

החתימה מטעם המציע, כשהחתימות מאושרות על ידי רו"ח או עו"ד, ככל שהדבר נדרש בכל טופס 

. יש לצרף טופס אישור זכויות חתימה מסמך וכן חתימה על כל אחד מהעמודים בראשי תיבותו

 .בנספח ט'בנוסח המצורף 

 

 הגשת ההצעות 10.3

לת מעטפת הצעה, , תכו1המציע יכלול בהצעתו את כל המסמכים המפורטים בטופס מס'  (1)

 המצורף למכרז זה.

 ויצרף את הטופס להצעה.  1המציע ימלא את טור "ביקורת המציע" בטופס מס'  (2)
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 006/2019( עותקים במעטפה סגורה עליה יירשם: מכרז מספר 2שני )בההצעה החתומה תוגש  (3)

 לעיל(.  10ושם המכרז )כפי שהוגדר בסעיף 

רביעי מיום , לא יאוחר במשרדי החברה המכרזים של החברה אשרהמעטפה תוכנס לתיבת  (4)

 .10:00בשעה  11.09.2019

ההצעות שתתקבלנה במשרדי החברה לאחר המועד והשעה שלעיל לא תיבדקנה ותוחזרנה למציע 

  כמות שהן.

 עותק הצעה מושחר .11

גיש עותק אחד נוסף של ההצעה רשאי המציע לה, לעיל 3ס"ק  10.3על האמור בסעיף  בנוסף 11.1

שהמציע רואה בו מידע סודי, שלדעת המציע הוא מהווה סוד מסחרי או  שבו הושחר המידע

 מקצועי שאין לגלותו למציעים האחרים. עותק זה יסומן במילים "סודיות מסחרית".

אינה מחויבת על פי כל דין לקבל את דעתו של המציע. למען הסדר הטוב מובהר בזאת,  החברה 11.2

מידע אשר סומן על ידי המציע כמידע שאין תבחר לגלות למציעים האחרים  שהחברהכי ככל 

למציע, לפני גילוי המידע, על החלטתה בדבר המידע שבכוונתה לגלות  החברהלגלותו, תודיע 

 שעות כדי לערער על החלטה זו. 48בפני המציעים האחרים ותינתן למציע שהות של 

 החברהל, תהא לעי 11.1ף למען הסר ספק, במידה והמציע לא יגיש עותק נוסף כאמור בסעי 11.3

רשאית לגלות למציעים האחרים את הצעתו המלאה של המציע על כל פרטיה ותנאיה, לפי 

  שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

 תוקף ההצעה 12

  ( חודשים מיום פתיחת המעטפות.6לשישה )עד  ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה 12.1

הבלעדי, להאריך את המועד האחרון החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה   12.2

  .להגשת ההצעות למכרז לתקופה נוספת, אחת או יותר

 בקשת הבהרות 13

הגשת ההצעה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי המכרז  13.1

 .והחוזה המצורף על נספחיו, הבין אותם והוא מסכים להם ללא כל סייג

י מהם( בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעות תהא רשאית לפנות למציעים )או מ החברה 13.2

או בבקשה לקבלת נתונים ומסמכים נוספים, כנדרש לדעתה לצורך בדיקת ההצעות 

 ., לרבות מסמכים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסףוהערכתן

את כל הנתונים והמסמכים המבוקשים בתוך המועד שקבעה  לחברההמציעים יעבירו  13.3

תגובת המציעים תצורף להצעה ותיחשב כחלק בלתי ברה. הח בפנייתה, לפי כתובת החברה

 .נפרד ממנה

לי את ההצעה ארשאית להזמין את המציעים )או מי מהם( להציג בפניה באופן פרונט החברה 13.4

 ולקבל הבהרות לגביה.
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במקרה שמציע לא יעביר לחברה נתונים, מסמכים או הבהרות כאמור, תהיה החברה רשאית  13.5

  יניה ואף לפסול הצעה מסיבה זו בלבד.להסיק מסקנות לפי ראות ע

 חתימת ההסכם והשבת ערבות המכרז 14

ימים ממועד ההודעה על הזכייה, יחתום המציע הזוכה על ההסכם )בנוסח המצורף  7תוך  14.1

למכרז( וימסור לחברה את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא כמפורט  כנספח יא'

 בהסכם.

 מציעים, מיד לאחר שייחתם ההסכם עם המציע הזוכה.ערבות המכרז תוחזר ל 14.2

החברה תהיה רשאית לממש את הערבות שהעמיד מי מהמציעים, לרבות המציע הזוכה, בכל  14.3

 .המימושמלהשמיע כל טענה כנגד  יםמנוע יויה המציעיםו להלן, 16.5מקרה כמפורט בסעיף 

 שמירת זכויות 15

לפי שיקול דעתה הבלעדי של  להכו ,לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנהרשאית החברה  15.1

 .לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תוספת מחיר בשל כך הזוכה לא יהיה זכאי, והחברה

 הכמויות המצוינות במסמכי המכרז הן לצורך אמדן בלבד, ואין בהן כדי לחייב את החברה.  15.2

 החליטה החברה כאמור לעיל, לא תהווה החלטתה זו עילה לשינוי בהנחה המוצעת ו/או 15.3

  לתביעת פיצוי מצד המציע.

החברה רשאית, ללא כל נימוק נוסף, לפסול הצעה שיש בה פער משמעותי בינה לבין האומדן  15.4

 של המכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 .אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא 15.5

ם ביצעו עבורה בעבר עבודות שלא , בין השאר, אהחברה רשאית לדחות הצעות של מציעים 15.6

 . שביעות רצונה, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעתהל

 תנאים כלליים 16

והם נמסרים למציע החברה כי מסמכי המכרז הם רכושה של  ,למען הסר ספק מובהר בזאת 16.1

ת גם לשם השתתפותו בהליך זה בלבד, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא למטרה זו וזא

 לאחר שמולאו על ידי המציע. 

 המציע לא יגיש ולא יהיה מעורב באופן כלשהו, במישרין או בעקיפין, ביותר מהצעה אחת. 16.2

החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול על הסף מציעים אשר  16.3

ו עירוני אחר ביוב אחר או לגורם ממשלתי אהמים והאו לתאגיד רעננה היה לה, או לעיריית 

)לרבות חברות ממשלתיות, עיריות וחברות עירוניות(, ניסיון שלילי עמו או עם גורם הקשור 

עמו, בין היתר, אם לא עמדו בסטנדרטים הנדרשים לעבודה, לרבות העדר עמידה בלוחות 
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זמנים לביצוע או שקיימת לגביהם חוות דעת שלילית על טיב עבודתם. החברה רואה בהגשת 

  ל ידי המציע, הסכמה לפניה מסוג זה לגורמים כאמור לעיל.ההצעה ע

רשאית לדחות הצעה במקרה בו היא  החברה תהאמבלי לגרוע מסמכותה על פי כל דין,  16.4

סבורה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי ההצעה אינה תואמת את תנאי המכרז, אולם היא 

 .רשאית גם למחול על פגמים שנפלו בהצעות

תהא  זר למציעים, מיד לאחר שייחתם ההסכם עם המציע הזוכה. החברהערבות המכרז תוח 16.5

, אחרי שנתנה למציע זאת על ידי הצגת כתב הערבות בפני הבנקו ,את הערבות לממשרשאית 

 :בכל מקרה בו המציעהזדמנות להשמיע את טענותיו, 

 נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; או 16.6

 כרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק; אומסר לוועדת המ 16.7

 חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז; או 16.8

 אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם  16.9

 ליצירת ההתקשרות של החברה עם הזוכה במכרז.      

 עת עובר למועד האחרון להגשת ההצעות ועל פי שיקול דעתה  רשאית, בכל החברה 16.10

 הבלעדי, לשנות את תנאי המכרז ובכלל זה את תנאי ההסכם, וזאת בין ביוזמתה ובין    

 כנס ) 4או סעיף )בקשה להבהרות(  13 ףבתשובה לבקשות המציעים כאמור בסעי    

 אתר האינטרנט שתפורסם בשינוי תנאי המכרז ייעשה בהודעה  (.המציעים   

  לתי נפרד מתנאי המכרז.בשתופץ למציעים. הודעות אלה תהוונה חלק ו/או     

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל במכרז זה, לחברה תהיה שמורה הזכות: 16.11

 שלא לבחור בהצעה כלשהי.   16.11.1

 לדחות את כל או חלק מההצעות.   16.11.2

 שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.   16.11.3

כאורה קשר לאם יוכח , שהוגשה בתיאום עם משתתפים אחריםה לפסול הצע   16.11.4

 .כזה

 לא לפסול הצעה אשר לא צורפו לה כל הפרטים הנדרשים.   16.11.5

לשנות את תנאי המכרז, וזאת גם לאחר תחילת מתן השירותים ו/או במהלכם    16.11.6

 או לבטל אותו בכל עת.

לנהל  לנהל משא ומתן עם המציעים ו/או עם מי מהם, לרבות האפשרות שלא  16.11.7

 משא ומתן כאמור.
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לשקול כל שיקול רלוונטי, לרבות שיקולים תקציביים וכל שיקול אחר וזאת אף    16.11.8

לאחר בחירת ההצעה הזוכה, ולא תהיה למי מן המשתתפים בהליך זה, לרבות 

 המציע שיזכה בו, כל דרישה או תביעה בגין החלטת החברה כאמור.

במקרה בו תיוותר הצעה יחידה במקרה בו תוגש במכרז זה הצעה יחידה, או    16.11.9

לדיון בפני ועדת המכרזים של החברה, החברה תהא רשאית לבחור באותה 

הצעה יחידה כהצעה זוכה, או לחילופין תהא רשאית להחליט על ביטול המכרז, 

 לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 החברה שומרת לעצמה את הזכות לראות בהצעות שלא ייבחרו "כשיר שני" בהתאם לדירוג   16.12

 במידהלעיל, ו 12כל הצעה כאמור, וזאת למשך כל תקופת ההצעה כמפורט בסעיף 

, מכל סיבה שהיא, או תבוטל הפועללא תצא אל כזוכה וההתקשרות עם המציע שייבחר 

כל הצעה  או לקבל את הצעת המציע הבא בדירוג , על פי שיקול דעתה,תהא רשאית החברה

 שהיא. 

תנאי יסודי למימוש הזכייה ולשכלול הודעת הזכייה לכדי קיבול ההצעה, הינו, בין היתר,    16.13

כשהוא חתום כנדרש בהסכם ( 2)במקורו המקורי( נספח ג' )הביטוחים  נספח קיוםהמצאת 

 וחתימת החברה על ההסכם.כדין על ידי מבטחי הספק 

ההצעות תערכנה ותוגשנה בהתאם  וסחם מעת לעת.הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל, בנ   16.14

 לכל דין.

בגין  החברהשא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי מאת יהמציע י   16.15

 הוצאות אלה.

מציע אחראי לבדיקת מסמכי המכרז וכל התנאים והנסיבות העשויים להשפיע על הצעתו ועל ה 16.16

 .כאמור בתנאי המכרז מתן השירותים

, כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז, קרא והבין אותם, וכי הוא עם הגשת הצעתו אשרמציע המ 16.17

 .מקבל על עצמו את תנאיהם ואת כל ההתחייבויות האמורות בהם

, כי המציע יהיה מושתק ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או אתמובהר בז ספקלמען הסר  16.18

ידיעה בגין המכרז ו/או בכל הכרוך ו/או  דרישה מכל סוג שהוא לרבות אי הבנה ו/או אי

הקשור בו ו/או הנובע ממנו לרבות הוראותיו, תנאיו דרישותיו, אופיו, דרך ואופן ביצועו, 

 והמציע מוותר בזאת על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כאמור.

 ערכאה בפני זה כרזממ הנובע או/ו הקשור או/ו הנוגע עניין הובא -"הכחול עיפרון"ה עיקרון 16.19

 זה מכרז מסמכי מהוראות הוראה כי, מוסמכת ערכאה אותה ופסקה מוסמכת שיפוטית

 הוראה אותה תיראה, אחר טעם מכל או/ו הדין בדרישות עומדת שאינה משום, פסולה

 צמצום או ביטול. בתוקפה שתעמוד כדי הנדרשת ביותר הפחותה במידה צומצמה כאילו

 אם זולת מחייב בתוקף תיוותרנה אלו והוראות, זה מכרז אותהור ביתר יפגע לא כאמור

 צמצום או ביטול עקב כי, המוחלט דעתה שיקול לפי, תחליט המזמין של המכרזים ועדת

 .המכרז את לבטל או נוספים שינויים המכרז במסמכי לערוך יש כאמור
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, למכרז בהקשר תמשפטיו לערכאות פניות ותהיינה היה כי, מבהירה המזמין של המכרזים ועדת 16.20

 כל במכרז המשתתפים כלפי עושה מטעמה הפועל או/ו עמה הקשור גורם כל או, היא אין

 המכרז הליכי את ישנה או/ו יגביל או/ו יעכב שיפוטי שצו האפשרות ובעניין בעניינם מצג

 .תנאיו את או/ו

 כי, המציע מאשר ובהגשתה במכרז הצעתו על בחתימתו, זה במכרז האמור מכלליות לגרוע מבלי 16.21

 כלפי, המזמין של המכרזים ועדת כלפי תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל לו תהיה לא

 ולא דברים של לגופם לא, מטעמם הפועל או/ו עמם הקשור אחר גורם כל כלי או/ו המזמין

 ובכל הצעתו בהכנת לו נגרמו אשר, שהם וסוג מין מכל נזקים או/ו שהוציא הוצאות לעניין

 הערכאה שתקבל מהחלטות הנובע בכל, אפשרית לזכייה להערכתוו למכרז הקשור

 או המכרז תנאי ישונו, המכרז הליכי יעוכבו כאמור החלטות בשל אם לרבות, השיפוטית

 .המכרז יבוטל
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 תכולת מעטפת הצעה - 1טופס 

 רת המציע".המציע יבדוק את תכולת המעטפה לפני סגירתה ויסמן את בדיקתו בטור "ביקו 

  1טופס המציע יכין עותק נוסף של. 

  המקורי למעטפה לפני סגירתה והכנסתה לתיבת המכרזים של החברה. 1טופס המציע יכניס את 

  ישמש למציע כאישור על הפקדת הצעתו בתיבת המכרזים של החברה. ,1טופס העתק חתום של 

  נפרדת לתוך מעטפה סגורה  יש להכניס ,הצעת המחיר, בנוסח המצוי בנספח י'יוזכר כי את
 . המציע והיא תפתח לאחר בחינת הניקוד האיכותי של ההצעות בתוך מעטפת הצעת

 

 רשימת נספחים לתכולת מעטפת ההצעה 

 ביקורת המציע תיאור הנספח שם הנספח

  פרטי המציע והצהרתו. נספח א

תצהיר בדבר קיום חובות בעניין זכויות עובדים; תצהיר בדבר  נספח ב

הצהרה לפי סקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום; הע

 .1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

  נוסח הערבות הבנקאית. נספח ג 

  הוכחת ניסיון המציע. נספח ד

ניסיון קודם של המציע בהתאם לדרישות תנאי הסף  – 1נספח ד

2.2. 

 

עת בהתאם תצהיר על מערך שירות למערכת המוצ – 2נספח ד

 .2.4לדרישות תנאי הסף 

 

  .2.3תצהיר לעניין המציע יצרן המערכת בתנאי סף  – 3נספח ד

  פירוט תביעות, הליכים משפטיים ובוררויות נספח ה'

  התחייבות לעמידה בתנאי המכרז. נספח ו

  אישור הבנת תנאי המכרז. נספח ז

-יבוריים, תשל"והצהרה לפי חוק עסקאות גופים צ - 1נספח ח' נספח ח

1976. 

הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך לגורמים  - 2נספח ח'

 מתווכים במסגרת התקשרויות החברה

 

  אישור זכויות החתימה. נספח ט

 הנספח יוכנס למעטפה סגורהההצעה הכספית של המציע ) נספח י

 (.ונפרדת
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 ביקורת המציע תיאור הנספח שם הנספח

  ההסכם. נספח יא

  כתב הכמויות. ח יבנספ

 , או תעודת עוסק מורשהתעודת התאגדות ומסמכי רשם החברות -

 לתנאי המכרז; 2.1 ףאמור בסעיאת ההמאשר 

 

ף בנספח לעיל )בנוסח המצור 3בהתאם לדרישות סעיף הערבויות  -

 ג'(;

 

 4, לעמידה בתנאי סעיף אישור על השתתפות בכנס מציעים 

  לעיל;

 

של המציע ותדפיס רשם החברות  מסמכי ההתאגדותעותק מ 

 עדכני;

 

כשהוא חתום בכל עמוד על ידי המציע לרבות אישורי  - ההסכם 

 עותק של מסמכי המכרז וכן צירוף החתימה הנדרשים בהסכם,

 ;מכתבי ההבהרה כשהם חתומים על ידוו

 

 
 

 
 
 

  :נציג המציע

  חתימה:

  תאריך:
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 והצהרתו  פרטי המציע – נספח א'

 פרטי המציע א. 

 ___________;_________________     :מלא שם

 _________________;___________     :כתובת

 _________________;___________   יש קשרשם א

 _________________;___________     טלפון

 _________________;___________    פקסימיליה

 _________________;___________  כתובת דואר אלקטרוני

 _________________;___________   מספר עוסק מורשה

 ______;______________________   מספר החברה

 _________________;   פרטי חשבון הבנק

 בעלי זכות החתימה במשתתף במכרז: שמות

 חתימה דוגמת פרטי שם משפחה שם זהות מספר

    

    

    

    

 

 הצהרת המציעב.  

אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ולאחר שהתייעצנו עם כל 

 ועיים הנוגעים בדבר, מתחייבים ומצהירים בזאת, כדלקמן:הגורמים המקצ

הצעתנו הוגשה לאחר הבנה ובחינה מעמיקה של מסמכי המכרז, אנו מסכימים לאמור בכל מסמכי המכרז  .1

שבנדון. אנו מתחייבים, כי לא נציג כל תביעות, או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה של מסמכי 

 זאת מראש על טענות כאמור. המכרז. אנו מוותרים ב

אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מן המציעים המשתתפים במכרז, הצעתנו זו עונה על כל הדרישות  .2

שבמסמכי המכרז, לרבות תנאי המכרז והחוזה, ואנו מקבלים על עצמנו לבצע את העבודה שבנדון, בהתאם 

 פרט הטכני המצורף אליו. לתנאים המפורטים בחוזה ובמסמך הדרישות המקצועיות ו/או המ

הצעתנו מוגשת מבלי שנעשה כל קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים. למיטב ידיעתנו, לא נעברה על ידנו כל  .3

 עבירה על חוקי מדינת ישראל ולא הושג כל יתרון בלתי הוגן באמצעים שאינם כשרים. 

)שישה( חודשים,  6הא תקפה למשך הצעתנו זו הינה הצעה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, או שינוי ות .4

 לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. 

להבטחת קיום הצעתנו והתחייבויותינו, מצ"ב למסמכי הצעתנו ערבות כנדרש במסמכי המכרז. קראנו בעיון  .5

 את תנאי מימוש הערבות והבנו את מכלול המקרים, אשר במהלכם עלולה הערבות להיות בת מימוש. 
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, כי המזמין ונציגיו המוסמכים יהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם אנו מבינים .6

 משום התקשרות מחייבת בינינו לביניכם. 

 ביטוחי המציע:  .7

)להלן:  שיזכה במכרז ספקלקיום ביטוחים על ידי ה מזמיןתשומת לב המציעים מופנית לדרישות ה 7.1

 ", בהתאמה(. הביטוחים" ו/או "טוחהבי הוראות" ו/או "דרישות הביטוח"

)ביטוח( להסכם  8תנאים המפורטים בסעיף התאם לב הביטוחהמציע הזוכה יידרש לעמוד בדרישות  7.2

 . "(ספקאישור ביטוחי הלהסכם )להלן: "( 2) ג'נספח ובלמתן שירותים 

להלן, לעיל והוראות הביטוח המפורטות דרישות ומגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את  7.3

 בזאת כי קיבל ממבטחיו והוא מצהיר ,במלואןוההסכם  המכרזלפי מסמכי  השירותיםואת מהות 

 לעיל ולהלן. כמפורטהתחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים 

לא יאוחר  בידי המזמין ולהפקיד המכרז במסמכי הנדרשים הביטוחים את לבצעמגיש ההצעה מתחייב,  7.4

)בנוסחו אישור ביטוחי הספק  (2נספח ג' )יוד וכתנאי לתחילתו, את ממועד תחילת אספקת הצ

 המקורי( כשהוא חתום כדין על ידי החברה המבטחת.

בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור, מתחייב הספק כי בכפוף לדרישת המזמין בכתב  7.5

 .הנדרשות הביטוח פוליסותמ ימציא לו העתקים

יגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך כל הסתימובהר בזאת במפורש כי  7.6

 ככל כיהמועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח. מובהר, 

 םמה יתעלם המזמין (2נספח ג' ) הביטוחים קיום לאישור ביחס הסתייגויותאו /ו שינויים שייערכו

 .הסכםשצורף למסמכי המכרז וה והנוסח המחייב הינו הנוסח

, חתום כדין אישור ביטוחי הספק (2נספח ג' )אי המצאת במקרה של למען הסר ספק מובהר בזה, כי  7.7

 אספקת הציודרשאי למנוע ממנו את מועד תחילת  יהא המזמין, )בנוסחו המקורי( על ידי מבטחי המציע

 מים כנדרש.החתו המסמכיםבשל אי הצגת 

נספח אישור אי המצאת במקרה של מובהר בזה, כי  לעיל, 7.7מהאמור בסעיף בנוסף ומבלי לגרוע  7.8

לעיל, יהיה המזמין רשאי לראות בספק כמי שהפר את  7.7כאמור בסעיף , (2נספח ג' )ביטוחי הספק 

 .ההסכם ו/או לבטל את זכייתו של הספק במכרז

 בחתימה אלאידי המבטחים, יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על  7.9

, המהווים אישור והצהרת המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם הסתייגות לגבי המציע של וחותמת

 הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים.

 

)שבעה( ימים ממועד ההודעה על הזכייה, נחתום על  7במידה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים, כי בתוך  .8

( בנוסחו המקורי, חתום 2)נספח ג' )ביטוחים הפקיד בידכם את ערבות הביצוע ואישור קיום מסמכי החוזה ונ

 כנדרש בחוזה.  כדין על ידי מבטחינו

עד המצאת ערבות הביצוע בהתאם לחוזה, תשמש הערבות שנמסרה על ידנו עם הצעתנו במכרז להבטחת כל  .9
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 התחייבויותינו על פי המכרז.

ד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על ידנו עם הצעתנו היה ומסיבה כל שהיא לא נעמו .10

במכרז תוגש לגביה לידכם, וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש. אין ולא תהא 

 לנו כל דרישה ו/או תביעה לגבי סעיף זה והוא מוסכם עלינו. 

במסמכי המציע ובשמו מוגשת ההצעה, ואנו זכאים לחתום  הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות .11

 בשם המציע על הצעה זו, ואין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

 אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז. .12

 

 חתימת המציע

)חתימת מורשה החתימה מטעם המציע  

 + חותמת המציע(

 

  

 תאריך

 מספר טלפון  כתובת

 

 כתובת דואר אלקטרוני
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 אישור עו"ד

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

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

 לא יעשה/ יעשו כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ הצהרתם הנ"ל וחתם/ וחתמו עליה בפני. 
אני מאשר כי אצל המציע נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי 

ת של המציע ועל פי כל דין לחתימת המציע על הצהרה זו, וכי חתימת ה"ה המפורטים ההתאגדו
 לעיל מחייבת את המציע.

 
 _______________, עו"ד    
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 אישור עו"ד בדבר פרטי המציע

 לכבוד

 בע"מ  מי רעננה

 א.ג.נ.,

 )שם המציע( ____________________________ הנדון:

 , כדלקמן:הריני לאשר בזאת"המציע"(, כעורך דינו של המציע שבנדון )

  שמו המלא של המציע:  .1

  מס' ח.פ. של המציע:  .2

  שמות בעלי המניות של המציע:  .3

  שמות המנהלים של המציע:  .4

  שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את המציע:  .5

  הרכב החתימות הדרוש על מנת לחייב את המציע:  .6

"(, מאשר את נכונות המידע המציע"אני הח"מ, עוה"ד של ______________ מס' ח.פ ______________ )

מתקן לאספקה, התקנה והרצה של  _______הגשת הצעה במסגרת מכרז פומבי המופיע במסמך זה וכי 

"(, ביצוע העבודות נשוא המכרז המכרז)" בע"מ ולמתן מי רעננהשבאחריות  ש רעננה"מטבלקליטת ביוביות 

המציע, בהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע, והתקשרות המציע בהסכם לביצועה הינה במסגרת סמכויות 

  להסכמים שהמציע הינו צד להם, ועל פי כל דין.

   

 ____________, עו"ד

 

 תאריך 
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  006/2019 'מכרז מס
 

 תצהיר בדבר קיום חובות בעניין זכויות עובדים – 'בנספח 

 

נושא/ת ת.ז.  -___ ונושא/ת ת.ז. מספר____________ _________________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:

מכהנים "(, המכהן/ המציעאני/אנו בעל/י השליטה ב_______________ ח.פ. ________________ )" .1

 למכרז פומביכמנהל המציע ומוסמך/ ומוסמכים ליתן תצהיר זה מטעם המציע בקשר עם במסגרת 

תאגיד  שבאחריות ש רעננה"מטבמתקן לקליטת ביוביות והרצה של  , ליווי התקנהלאספקה________ 

 "(. המכרז)" בע"מ מי רעננה

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

אני/אנו מצהיר/ים, כי המציע, בעל/י השליטה במציע ו/או חברות אחרות בבעלות בעל/י השליטה במציע  .2

מקיימים את חובותיהם בעניין זכויות עובדים על פי חוקי העבודה ועל פי צווי ההרחבה וההסכמים 

  , לרבות חוקי העבודה להלן:הקיבוציים הרלוונטיים לענף

 . 1959 –חוק שירות התעסוקה, תשי"ט  .א

 .1951 –חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א  .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 –החזרה לעבודה(, תש"ט חוק חיילים משוחררים ) .ט

 .1958 –חוק הגנת השכר, תשי"ח  .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
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במציע ו/או חברות  המציע ו/או בעל/י השליטה בשלוש השנים האחרונותכמו כן, אני/אנו מצהיר/ים, כי  .3

אחרות בבעלות בעל/י השליטה במציע לא 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. וכי מינהל ההסדרה 

ו/או חברות אחרות בבעלות בעל/י  והאכיפה במשרד התמ"ת לא קנס את המציע, בעל/י השליטה במציע

השליטה במציעה בקנסות בגין הפרה של חוקי העבודה בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון 

 להגשת הצעות למכרז.

 או

המציע ו/או בעל/י השליטה במציע ו/או  בשלוש השנים האחרונותכמו כן, אני/אנו מצהיר/ים, כי 

במציע הורשע/ו בדין פלילי ו/או בפסק דין חלוט על פי חוקי חברות אחרות בבעלות בעל/י השליטה 

 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

ת אחרות בבעלות בעל/י השליטה במציע, וכן כל הקנסות שהושתו אחרות בבעלות בעל/י השליטה בחברו

על מי מאלה על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת, בגין ההפרה של חוקי העבודה בשלוש 

 השנים האחרונות מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

 [.יש למחוק את הסעיף המיותר]

בדבר ההרשעות והקנסות כאמור, או  ה במשרד התמ"תאישור של מינהל ההסדרה והאכיפהמציע יצרף 

 העדרם.

 זהו שמי/שמנו, וזו חתימתי/חתימתנו, ותוכן תצהירי/נו דלעיל הינו אמת.  .4

 תאריך

 

 שם פרטי ושם משפחה 

 

 תפקיד אצל המציע  מספר תעודת זהות

 

 חתימה  כתובת
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 אישור עו"ד

כי ביום____________ הופיע בפני אני הח"מ, עוה"ד________________, מאשר/ת בזאת, 

 -מר/גב'_______________ נושא/ת ת.ז. מספר______________ ו

מר/גב'________________ נושא/ת.ז. מספר________________ ולאחר שהזהרתיו/ הזהרתי 

אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ 

, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ הצהרתם הנ"ל וחתם/ וחתמו עליה בפני. יעשו כן

מוסמך/מוסמכים לחתום על מר/גב'_________________ ומר/גב'_____________________ 

 תצהיר זה בשם המציע וחתימתו/ חתימתם מחייבת את המציע.

 _______________, עו"ד    
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 שלום שכר מינימוםתצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ות

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:

"(, הקבלן" ו/או "המציעי בעל הזיקה במציע ________________ ח.פ.________________ )"אנ .1

 _____למכרז פומבי המכהן כמנהל המציע ומוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המציע בקשר עם מכרז 

 מי רעננהתאגיד שבאחריות  ש רעננה"מטב המתקן לקליטת ביוביותוהרצה של , ליווי התקנה לאספקה

 בע"מ

 "(.כרזהמ)"

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

 שחלקן מובאות להלן:

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

 כל אחד מאלה: –" בעל זיקה" .ב

 חבר בני אדם שנשלט על ידי הקבלן; (1

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

i. ;בעל השליטה בו 

ii.  חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הענין, דומה במהותו להרכב כאמור של

 הקבלן, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הקבלן;

iii. ;מי שאחראי מטעם הקבלן לתשלום שכר עבודה 

חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה  –וא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית אם הקבלן ה (3

 מהותית בידי מי ששולט בקבלן;

i. "הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון  -בעבירה –" הורשע

 (;2002באוקטובר  31תשס"ג )

ii. "תנאים חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  –" חוק עובדים זרים

 ;1991 –הוגנים(, התשנ"א 

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

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

v. "החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה  –" שליטה מהותית

 בחבר בני אדם;

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

 בסעיף זה:
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בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנה  לא הורשעוהמציע ו/או בעל הזיקה במציע  .א

 שקדמה למועד חתימת התצהיר.

עובדים  בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק הורשעוהמציע ו/או בעל הזיקה במציע  .ב

 זרים, אך במועד חתימת התצהיר חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 ]יש למחוק את המיותר[.  

אני/אנו מצהיר/ים, כי המציע, בעל הזיקה במציע, מתקיימת אחת מבין האפשרויות המפורטות להלן  .4

 בסעיף זה:

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

בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת  הורשעוהמציע ו/או בעל הזיקה במציע  .ב

 תצהיר זה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה.

בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך במועד  הורשעוהמציע ו/או בעל הזיקה במציע ו  .ג

 עה האחרונה.חתימת התצהיר חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרש

 ]יש למחוק את המיותר[. 

 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 

 -___ ומר/גב'_______________ נושא/ת ת.ז. מספר___________

מר/גב'________________ נושא/ת.ז. מספר____________________ ולאחר שהזהרתיו/ 

הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם 

לא יעשה/ יעשו כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ הצהרתם הנ"ל וחתם/ וחתמו עליה בפני. 

מוסמך/מוסמכים לחתום על _________ ומר/ גב'_____________________ מר/גב'________

 תצהיר זה בשם המציע וחתימתו/ חתימתם מחייבת את המציע.

 _______________, עו"ד    
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 1נספח ב'

 
 1976-"ותשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הצהרה

 
 

ר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אני הח"מ ______________, ת.ז. ______________ לאח

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

 

 ("המשתתף"_______________________ )ב________________ כ משמש הנני .1

 שם המשתתף                 תפקיד                                                    

 .המשתתף מטעם זה תצהיר לתת מוסמך והנני

 יותרלא הורשעו* ב ואו בעל זיקה* אלי משתתףלמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, ה נכון .2

 *;עבירות משתי

 -לחילופין

 ההצעות להגשת האחרון במועד אךשתי עבירות*, מ ביותר* והורשע ואו בעל זיקה* אלי משתתףה

 הרשעה האחרונה.שנה אחת לפחות ממועד ה הלמכרז חלפ

חוק עסקאות גופים ציבוריים, לב)א( 2בסעיף  םכהגדרת –"בעל זיקה"; "הורשע"; "עבירה"  *

 ;1976-תשל"ו

3.  

 לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות, במכרז ההצעות להגשת האחרון למועד נכון .3.1

 על המשתתף;  חלות לא"( זכויות שוויון חוק)" 1998-"חהתשנ, מוגבלות עם

 

  – לחילופין  

 על המציע והוא מקיים אותן; חלות זכויות שוויון לחוק 9סעיף  הוראות .3.2

, נכון למועד האחרון להגשת לפחות עובדים 100מעסיק  משתתףבמידה וה .3.2.1

 העבודה משרד של הכללי למנהל יפנה כימצהיר ומתחייב  משתתףההצעות, ה

 לחוק 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים והשירותים והרווחה

 ; ישומןלשם קבלת הנחיות בקשר לי –, ובמידת הצורך זכויות שוויון

 

 -לחילופין

פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה  כימצהיר  המשתתף .3.2.2

לחוק שוויון  9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 פעלגם  הוא, בעניין הנחיות קיבל ואםלעיל,  3.2.1זכויות בהתאם להוראות סעיף 

 . ליישומן
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 . זכויות שוויון לחוק 9 בסעיףכהגדרתו  –"מעסיק" *  

  סעיף לפי שמסר מהתצהיר העתק יעביר כי, בזאת ומתחייב מצהיר המשתתף    

  בתוך, החברתיים והשירותים הרווחה העבודה משרד של"ל למנכזה לעיל,  3.2    

 שת ההצעות במכרז. האחרון להג מהמועד ימים 30   

 אמת. דלעילהנני מצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי  .4

 

                   _________________ 

 המצהיר חתימת                                                              

 

 

 

 חתימה  מותאי

 

כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב'  אני הח"מ _____________, עו"ד )מ.ר. ________(, מאשר

____________, ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא 

צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה 

 עליו בפני.

 

__________________ 

 חתימת עו"דחותמת ו 
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  006/2019 'מכרז מס
 

  'גנספח 
 

 נוסח ערבות בנקאית להצעה
 
 

 לכבוד
 מי רעננה בע"מ

 
 א.נ.,ג.
 

 כתב ערבות מס' ____________הנדון:  
 

 
עם קשר "( בהחייב: "להלן_______________ )ח.פ./ת.ז. __________________ על פי בקשת  .1

, הננו ערבים ספקה, ליווי ההתקנה והרצה של מתקן לקליטת ביוביותאבנושא  006/2019מכרז מס' 
עשרים )במילים:  25,000₪-השווה לכולל עד לסך  לפי דרישתכם בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום

ית י(, בתוספת הפרשי הצמדה בגין על"הסכום היסודי: "( בלבד )להלןאלף שקלים חדשיםוחמישה 
"(, בין המדד": ם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלןכפי שמתפרס ,מדד המחירים לצרכן

המדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות, לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות 
 לא יפחת מהסכום היסודי.הערבות ובלבד שסכום הערבות במועד חילוט 

 
יע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב ימים מעת הג( עשרה) 10סכום הערבות ישולם לכם על ידנו תוך  .2

מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב  ,וזאת ללא כל תנאי
או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש ו/מבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח  ,כלפיכם

 .החייבתחילה את סכום הערבות מאת 
יכול שתהיה לשיעורין הנ"ל, ערבות סכום הי דרישתכם לתשלום למען הסר ספק מובהר בזאת, כ

והתשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא 
 .יעלה על סכום הערבות

 
 לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .3
 
מסר לנו לא יעל פיה צריכה להוכל דרישה  01.03.2020עד לתאריך ערבותנו זו תישאר בתוקפה  .4

 יאוחר מהמועד הנ"ל. 
 
 
 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5
 
 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף בנק ______________________. .6

 שכתובתו: ____________________________________________________. 
  

 
                   
 בכבוד   רב,         

 
 בנק ______________

 סניף ________
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  006/2019 'מכרז מס
 

 1ד'נספח 
  2.2בהתאם לנדרש תנאי סף  המציעקודם של סיון ינפירוט בדבר 

מתקני  3( שהמציע סיפק לפחות ל מתקן לקליטת ביוביותפירוט ציוד תהליכי אלקטרו מכני )ולא בהכרח 
ריך, ובהיקף כספי של לפחות מיליון ש"ח לפרויקט בודד. )נדרש להציג מסמך ממזמין טיפול בשפכים, מתא

  ואילך 2.2סעיפים  ראו הערות לעניין תנאי הסףהמערכת(.

" היא כי המציע, סיפק את הציוד בעצמו וכי נכון למועד להגשת ההצעות הציוד סיפק משמעות המונח "
נה שלמה מיום התקנתו והפעלתו והתקבל על ידי מזמין שהותקן סיים תקופת הרצה והפעלה של לפחות ש

 המערכת לשביעות רצונו. 

" פירושו, משאבות, מפוחים, מערבלים, מסמיכי בוצה, ציוד תהליכי אלקטרו מכני" –לעניין סעיף זה 
 צנטריפוגות, ציוד טיפול קדם וכד'. 

 מס' טלפון
 איש הקשר

שם איש 
הקשר של 

הלקוח 
 ותפקידו

ערך 
אספקת 

 )₪(ד הציו

מועד סיום 
ההרצה 
וקבלת 
אישור 
 המזמין

תיאור כללי של הציוד 
  שסופק

  שם הלקוח

      
 

1. 

      
 

2. 

      
 

3. 

      
 

4 

      
 

5 

      
 

6 

 
 

בנוסף לטבלה תצורף רשימה מלאה של ציוד שסופק ע"י המציע והסתיימה התקנתו והפעלתו בהצלחה 
)לא כולל מע"מ( עם ₪  250,000ז זה, אשר תכלול אספקות בשווי מעל ועד מועד פרסום מכר 2014משנת 

 פרטי הפרויקט זהים לרשימה הנ"ל .
 

 _____________________________________  חתימה וחותמת המציע:
 

 _____________________________________    שם המציע:
 

 _____________________________________    תפקיד המציע:
 
 

 אישור עו"ד בעל רישיון עריכת דין בישראל
 

אני הח"מ, עו"ד ___________________ מרחוב _______________________מאשר בזאת כי ביום 
_________, הופיע/ה/ו לפני מר/גב' _________________, שזיהה/תה/ו עצמו/ה/ם לפי תעודת זהות 

ם/מה/ו על ההצעה לעיל לאחר שהסברתי להם את מס' ___________/ המוכר/ת/ים לי אישית, וחת
 משמעותה המשפטית של חתימתם.

כן אני מאשר כי החותמים הנם מורשי חתימה של המציע וכי חתימתם מחייבת את המציע בהתאם להצעה 
 .לפי כל דין זו ולמסמכי המכרז

 
_______________ _____________________ ___________ _____________ 

 מס' רישיון           חתימה                  כתובת                                   עורך הדין       שם     
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  006/2019 'מכרז מס
 

 2ד'נספח 
 

 2.4מערך שרות כמפורט בתנאי סף תצהיר על 

 

 להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר. _________________, ז.ת ת/בעל, _________________ מ"הח אני

 :כלהלן בכתב בזה ה/מצהיר, בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי אהיה כן אעשה לא אם וכי האמת את

 מטעמה ומוסמך"( המציע. ______________ )"פ.ח מ"בע_________________  חברת של מנהלה אני

מתקן והרצה של  , ליווי התקנהלאספקה 006/2019 'מכרז מס במסגרת מהצעתה כחלק זה תצהיר ליתן

  מי רעננה בע"מ.תאגיד ש רעננה שבאחריות "במטליטת ביוביות לק

בימי העבודה, למציע מחלקת  המציע מפעיל מוקד שירות טלפוני הודעות וטיפול בתקלות, המוקד זמין  .1

 שירות וצוות עובדים לתיקון וטיפול בתקלות.

על ידו לבצע עבודות הריני לאשר כי עובדינו עברו הכשרה אצל __________ )שם היצרן( והם מורשים  .2

 דומות לעבודות נשוא מכרז זה.

עובדים )עובדי החברה( כטכנאי שרות למתן תמיכה טכנית  2חברת ........................מעסיקה לפחות  .3

 ואחזקה למתקני החברה אצל לקוחותיה.

 המציע הינו בעל מערכת שירות, התקנה ואחזקה לצנטריפוגות המוצעות למי ק. גת במכרז זה. .4

 המציע מחזיק מלאי חלקים בישראל. .5

 

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי זהו כי ה/מצהיר אני

 

______________         _______________ 

 ה/המצהיר חתימת                                                        תאריך         

 

 אישור עו"ד
 

 בפניי ה/התייצב_________  ביום כי בזה ת/מאשר_________, . ר.מ_____________  ד"עו, מ"הח אני

 לי ת/המוכר____________ /  שמספרה. ז.בת ה/עצמו תה/זיהה אשר' ________________ גב/מר

 תהא/יהא כן תעשה/יעשה לא אם וכי האמת את להצהיר ה/עליו כי ה/שהזהרתיו ולאחר, אישי באופן

 .בפניי עליו ה/וחתם ה/תצהירו נכונות את ה/אישר, בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי

   _________________ 

 ( חותמת+ חתימה) ד"עו                                       
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  006/2019 'מכרז מס
 

 3ד'נספח 

 

 לכבוד :

 בע"מ מי רעננה

 

 אישור על היותו של __________ )שם המציע( נציג מורשה של חברתנוהנדון : 

 

 בזאת, בכתב, כדלקמן:  ה( מצהיר"היצרן")           חברת     

החל משנת מתקנים לקליטת ביוביות _______ )שם היצרן( הנה חברה המייצרת     .1
._____ 

 הנו נציג מוסמך של         הריני לאשר כי ___________)שם המציע( ח.פ.  .2
מוסמך על ידי _________  החל משנת __________, והוא ___________ )שם היצרן(   

 . למתקן לקליטת ביוביות)שם היצרן( לספק, להתקין, להריץ ולתת שירותי תחזוקה 

הריני לאשר כי עובדי ____________ )שם המציע( עברו הכשרה אצל __________ )שם  .3
היצרן( והם מורשים על ידי _________ )שם היצרן( לבצע את הפעולות המפורטות  
 .2בסעיף 

 

 

          
 בברכה, 

__________________________________ 

 מורשה חתימה מטעם __________ )שם היצרן(
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To: 
 

Ltd RaannaMei  

 

 

 

  
Confirming ________ (Offer or) as the Authorized Manufacturer of our company Re: 

 
I, ________ (hereinafter called "Manufacturer") hereby declares, in writing, as followed: 

1. _______ (name of Manufacturer) is a company which manufactures septage  receiving 

station in WWTP, since __________ (year).  

2. I hereby confirm that__________ (name of offer) registered number _________ is 

an authorized manufacturer of ________ (name of manufacturer) since ______ (year), 

and is authorized by _________ (name of manufacturer) to supply, install and maintains 

(include services) to septage  receiving stations. 

3. I hereby confirm that the employees of ________(name of offer) were trained by 

________(name of manufacturer) and are authorized by ________(name of 

manufacturer) to perform the activities described in paragraph 2. 

 

Sincerely, 
 ______________ 
  

 On behalf _____________     (name of manufacturer) 
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  006/2019 'מכרז מס
 

 ה'נספח 
 פירוט תביעות, הליכים משפטיים ובוררויות

 

אני הח"מ ____________________ ת.ז. ____________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת 

 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

 
1.  

לאספקה, ליווי הההתקנה והרצה של מתקן  006/2019מכרז מס' לק ממסמכי הנני עושה תצהיר זה כח .א
"( המציע)להלן: " ____________________על  ידי ________________  ח.פ.  לקליטת ביוביות 

 .תאגיד מי רעננהל

 הנני משמש כמנהל המציע. .ב

 

שת ההצעה במכרז, בארץ ובחו"ל, משפט, במועד הג-להלן פירוט כל התביעות האזרחיות התלויות ועומדות בבתי  .2

כנגד המציע ו/או מטעם המציע ו/או כאלה שהמציע הוא צד להם, וכן בוררויות שבהן המציע ו/או בעליו ו/או 

 נושאי המשרה במציע ו/או מנהליו ו/או עובדיו )בתוקף תפקידם(, הם צד להן, כתובעים או כנתבעים:

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

להלן פירוט כל ההליכים הפליליים, לרבות כתבי אישום וחקירות של גופים ומוסדות ממשלתיים בארץ ובחו"ל,    .3

ו/או נושאי המשרה במציע ו/או מנהליו ו/או  , כנגד המציע ו/או בעליובמועד הגשת ההצעהאשר מתנהלים, 

 עובדיו )בתוקף תפקידם במציע(:

_________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________ 

 

השנים שקדמו למועד  7-קי הדין ופסקי הבוררויות שבהם היה המציע מעורב בלהלן פירוט כל הכרעות דין, פס   .4

פרסום מכרז זה, ו/או בעליו ו/או נושאי המשרה במציע ו/או מנהליו ו/או עובדיו )בתוקף תפקידם במציע(, למעט 

 תביעות צד ג':

_________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________ 

 

 "דו"ח איתור תיקים עפ"י גורם" עדכני של בתי המשפט המתייחס למכלולמצורף לתצהירי זה    .5

 ההליכים המשפטיים בהם מעורבת החברה במערכת המשפט עד חודש טרם המועד הקבוע להגשת מכרז זה.

 זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.זה שמי  .6

 

 ____________________________ תאריך: __________  חתימה מלאה: 
 
 

 אישור
 

אני הח"מ __________________, עו"ד )מ.ר. _________(, מרחוב ___________, _____________, מאשר/ת 
לי אישית/שזיהה/תה עצמו/ה לפי ת.ז מס' בזאת, כי ביום _________, הופיע/ה לפני מר/גב' ___________המוכר/ת 

______________, אישר/ה את נכונות הצהרה זו וחתם/מה עליה בפני, לאחר שהזהרתי אותו/ה, כי עליו/ה להצהיר 
 את האמת, וכי יהא/תהא צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן.

_________________ 
 תחתימה + חותמ



39 

 

  006/2019 'מכרז מס
 

 נספח ו' 
 התחייבות לעמידה בתנאי המכרז

 
 

 תאריך: ________________
 

 לכבוד
 בע"מ מי רעננהתאגיד 

 
 א.ג.נ.,

 
   ש רעננה"מטמתקן לקליטת ביוביות בשל והרצה  , ליווי התקנהלאספקה 006/2019 'מכרז מס הנדון:

 
רז שבנדון, בין המצורפים ובין אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכ

 שאינם מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

נו מסכימים לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, על כל נספחיו, לרבות עדכונים ו/או שינויים א .1
 שנערכו בהם מעת לעת בכתב.

אים הנדרשים במכרז, כי הצעתנו עונה על כל הדרישות נו מצהירים בזה כי אנו עומדים בכל התנא .2
והיכולת לביצוע השירותים נשוא המכרז באופן מקצועי  ןשבמסמכי המכרז, כי ברשותנו הידע, הניסיו

וברמה גבוהה, וכן כי נמצאים ברשותנו כל הציוד, הכלים המתאימים לביצוע השירותים מבחינת 
ע השירותים נשוא המכרז, הכל כמפורט במסמכי המכרז האיכות, ההספק וכוח האדם הדרושים לביצו

 .שובהתאם ללוח הזמנים שיידר

הננו מתחייבים למלא אחר הוראות מסמכי המכרז ולמלא אחר כל התחייבויותינו על פי מסמכי  .3
המכרז במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק. אנו מצהירים כי איננו רשאים 

שברשותנו כתוצאה מהשתתפותנו במכרז זה לשום גורם אחר, או לעשות בו שימוש להעביר כל מידע 
 כלשהו שלא במסגרת מכרז זה.

ננו מתחייבים לבצע את השירותים המפורטים במסמכי המכרז, המבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .4
בסך כמפורט בהצעתנו למכרז, בהתאם להוראות מסמכי המכרז, לרבות, בין השאר, הסכם 

 התקשרות במסגרתו. ה

ננו מצהירים בזאת כי הובא לידיעתנו שאין באמור בהצעתנו זו או בהגשתה לכם כדי לחייב אתכם ה .5
ו/או כדי להוות קיבול על ידכם בדרך כלשהי של הצעתנו. אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא 

ידוע לנו ואנו מסכימים כי חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו לביניכם. 
אתם תהיו רשאים לנהל כל הליך שעניינו הגשת הצעות מתוקנות. כן ידוע לנו שתהיו רשאים לבטל את 

 המכרז בכל מועד שהוא, לרבות לאחר הגשת ההצעות ועד למועד תחילת השירותים.

, על כל יהיו התנאים המפורטים בה, יד עם קבלת אישורכם בכתב כי הצעתנו נבחרה ונתקבלהמ .6
 נספחיה, חוזה המחייב אותנו.

אנו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על כל פרטיהם, וכל הגורמים האחרים המשפיעים על  .7
 הוצאות השירותים ידועים ומוכרים לנו, וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. 

 להצעתנו זו מצורפים כל הנספחים ו/או הטפסים הדרושים, עפ"י מסמכי המכרז.  .8
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אנו מצהירים, כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד שבשמו מוגשת  .9
ההצעה, וכי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה עפ"י דין או הסכם 

 לחתימתנו על הצעה זו.
 
 
 
 
 
  בכבוד רב, 

____________________________ 
   חתימה וחותמת המציע

 
 
 

 אישור
 

___ אשר חתמו על _____________________________הנני לאשר בזה כי חתימות ה"ה ________
 .חברתכם לכל דבר וענייןעם מחייבות את המציע בהתקשרותו בצירוף חותמת החברה, בפני,  טופס זה

 
 
 

______________________  ________________ 
   חתימה    שם עו"ד
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  006/2019 'מכרז מס
 

 ישור הבנת תנאי המכרזא -נספח ו' 
 

 תאריך: ________________
 

 לכבוד
 בע"מ מי רעננהתאגיד 

 
 

 א.ג.נ.,
 

 ש רעננה"מטבמתקן לקליטת ביוביות והרצה של  , ליווי התקנהלאספקה  006/2019 'מכרז מס הנדון:
 

בנו את האמור בהם, ובדקנו הרינו לאשר, כי קראנו בקפידה את מסמכי המכרז על כל נספחיהם, למדנו וה
בקפידה את כל הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו או על 

הבנה של דרישות, -ידיעה או אי-, וכי אנו מוותרים בזאת מראש על כל טענה שעילתה באימתן השירותים
 מתן השירותים.יע על הצעתנו או על תנאים או נסיבות כלשהם, פיזיים ומשפטיים, העשויים להשפ

 
 

  בכבוד רב,  
 

____________________________ 
   חתימה וחותמת המציע  
 
 
 

 אישור
 

___ אשר חתמו על _____________________________הנני לאשר בזה כי חתימות ה"ה ________
 .חברתכם לכל דבר וענייןעם מחייבות את המציע בהתקשרותו בצירוף חותמת החברה, בפני,  טופס זה

______________________  ________________ 
   חתימה    שם רו"ח / עו"ד
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  006/2019 'מכרז מס
 

  1ח'נספח 
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר 

 1976-מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו
 
 

, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה _____________ ת"ז _____________ ,"מאני הח
 בזה בכתב, כדלקמן: ה/לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ה/צפוי
 
"(, התאגידבע"מ )" מי רעננה –"( התקשרתי / מעוניין להתקשר עם התאגיד המתקשראני )"  .1

 ירת נכס או למתן שירות;בעסקה למכ
 

אני משמש כ______________ )תיאור תפקיד( ב______________ )שם חברה מלא(   
"(, התאגידבע"מ )" מי רעננה –"(, אשר התקשר/מעוניין להתקשר עם התאגיד המתקשר)"

קשר בעסקה למכירת נכס או למתן שירות. הוסמכתי כדין לעשות תצהיר זה מטעם המת
 ובשמו.

 
גם בעל השליטה בו או  –ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם -המציע, לרבות חבר בני אדם שנשלט על .1

חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע, 
וכן מי שאחראי ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע, 

מטעם המציע על תשלום שכר עבודה, ואם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית 
גם חבר בני אדם אחר, שנשלט  -)החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה( 

 כמשמעם בחוק –"אמצעי שליטה"  -שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע )"החזקה", "שליטה" ו
-(, לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז1981-הבנקאות )רישוי(, תשמ"א

הרשעה בפסק דין חלוט  –)לענין סעיף זה "הרשעה"  1991-ו/או לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א 1987
במועד  –(, ואם הורשע ביותר משתי עבירות כאמור 31.10.2002בעבירה שנעברה אחרי יום 

 ות עם הרשות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. ההתקשר
 

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

______________________   _______________________ 
   חתימת המצהיר      תאריך       

 
 

 אישור
 

מאשר בזה כי , __________________שכתובתי  _________________________עו"ד אני הח"מ, 
על  ה/עצמו תה/, שזיהה________________________ גב'/מרהופיע/ה בפני  _______________ביום 

 ה/כי עליו ה/לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו ת// המוכר ____________ידי תעודת זהות מספר 
את  ה/כן, אישר תעשה/לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה ה/צפוי תהיה/להצהיר את האמת וכי יהיה

 עליה בפני. ה/דלעיל וחתם ה/נכונות הצהרתו

 

 

 

  ____________________   _________________ 
 עורך הדין                   תאריך                        
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  006/2019 'מכרז מס
 
 2ח'ספח נ

 הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך לגורמים מתווכים במסגרת התקשרויות החברה
 

"( ומי הספק, הספק )"1977-בנוסף לחובות והאיסורים החלים מכוח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ז
 מטעמו, מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן: 

ין, כל טובת הנאה ו/או כסף או כל דבר בעל ערך, לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין או בעקיפ א.
 מי רעננה -במטרה להשפיע במישרין או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של החברה 

"( או של נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, החברהבע"מ )"
 עים ממנו.בקשר להליך התקשרות ו/או כל הסכם או הזמנה הנוב

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי  ב.
מטעמה ו/או כל גורם אחר, על מנת לקבל מידע חסוי או סודי הקשור להליך התקשרות ו/או לכל 

 הסכם או הזמנה הנובעים ממנו.

ין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין או בעקיפ ג.
 מטעמה ו/או כל גורם אחר, במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית או לא תחרותית. 

כי לא פעל בניגוד לאמור בסעיפים קטנים א' עד ג' לעיל במסגרת הליכי התקשרות של החברה ו/או  ד.
 כל הסכם או הזמנה הנובעים מהם.

 
כי הספק או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות,  התעורר חשד סביר

עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה הפעולה כאמור 
"( ו/או בכל הליך אחר ו/או לא לקבל את הצעתו בהליך ההתקשרות ו/או הליך ההתקשרות)בסעיף זה: "
ן שהוא את זכייתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את ההסכם או ההזמנה לבטל בכל זמ

 הנובעים מהליך ההתקשרות. 

הספק מתחייב להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו, קבלני משנה שלו, נציגיו, סוכניו ומי מטעמו, 
 ים ממנו.המעורבים בכל דרך שהיא בהליך התקשרות של החברה ו/או הסכם או הזמנה הנובע

 ו על החתום:נולראיה בא

________________________ 
 הספק                 

 

 
 אישור

 
מאשר בזה כי , __________________שכתובתי  _________________________עו"ד אני הח"מ, 

על  ה/עצמו תה/, שזיהה________________________ גב'/מרהופיע/ה בפני  _______________ביום 
 ה/כי עליו ה/לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו ת// המוכר ____________ידי תעודת זהות מספר 

את  ה/כן, אישר תעשה/לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה ה/צפוי תהיה/להצהיר את האמת וכי יהיה
 עליה בפני. ה/דלעיל וחתם ה/נכונות הצהרתו

 

 

  ____________________    ________________ 
 עורך הדין          תאריך                        
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  006/2019 'מכרז מס
 

 זכויות חתימהישור א -נספח ט' 
 

 תאריך: __________________
 

 לכבוד
 בע"מ מי רעננהתאגיד 

 
 א.ג.נ.,

 
 

 ימהאישור זכויות חתהנדון: 
 

 מאשר בזאת כדלקמן: ________________________הנני, עו"ד 

החתום/ים על ההצעה שהוגשה  _______________________________________________ ה"הכי 
 'רז מסמכ"( ועל שאר המסמכים הנדרשים במסגרת המציע)" ________________________על ידי 

לחייב  מוסמך/ ים ,ש רעננה"מטמתקן לקליטת ביוביות בוהרצה של  , ליווי התקנהלאספקה, 006/2019
 את המציע בחתימתו/ ם בצירוף חותמת החברה.

 
 בכבוד רב,

 
____________________ 

 חתימת עו"ד/רו"ח המציע
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  006/2019 'מכרז מס

 
 הצעת המציע -נספח י' 

 
 _תאריך: ______________

 
 לכבוד
 בע"מ מי רעננהתאגיד 

 
 א.נ.,
 

  מתקן לקליטת ביוביות והרצה של  , ליווי התקנהלאספקה    006/2019 'מכרז מס הנדון:
  ש רעננה"מטב  
 

עם קבלת אישורכם בכתב על קבלת הצעתנו, יהוו התנאים המפורטים בה, על כל נספחיה, הסכם מחייב  1
  .ובינינ

יום ממועד קבלת הודעתכם על כך, לבוא למשרדכם  14חייבים תוך במידה והצעתנו תתקבל, הננו מת
 ((2)נספח ג' ) יםהביטוחאישור קיום את  ,ולהפקיד בידיכם את הערבויות המפורטות בהסכם המצורף

, ואת כל המסמכים והראיות הנוספים הטעונים בנוסחו המקורי כשהוא חתום כדין על ידי מבטחינו
 .המצאה

  ___________ פה, ללא זכות חזרה, עד ליוםהצעתנו זו תעמוד בתוק 2
הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל, ולמשתתפים אחרים במכרז  יאנו מתחייבים למנוע את גילוי פרט 3

 .נשוא הצעתנו זו בפרט

כבטחון לקיום הצעתנו, על כל פרטיה ונספחיה, מצורפת בזאת ערבות בנקאית, ערוכה לפקודתכם בהתאם  4
  .המכרזלתנאי 

הערבויות והמסמכים האחרים , ב ערבות זה יוחזר לידנו לאחר שנפקיד בידיכם את פוליסות הביטוחכת
  .הנזכרים בהסכם הנכלל בהצעתנו זו

ו/או את המסמכים האחרים  ((2ים )נספח ג' )הביטוחאישור קיום את  את הערבויות ו/או במידה ולא נפקיד
 -תשל"א ה ,ר בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(הנזכרים בהסכם, יראה הדבר כהפרה יסודית, כמוגד

ם תהיו זכאים לחלט את סכום הערבות הבנקאית כפיצוי קבוע ומוערך כ, ומבלי לפגוע ביתר זכויותי1970
 .מראש על כל הנזקים שנגרמו לכם בשל הפרת ההסכם ו/או במהלך המו"מ

ול ההסכם לכדי הסכם מחייב, הינו, בין ידוע לנו ומקובל עלינו, כי תנאי יסודי למימוש הזכייה ולשכל 5
 ,בנוסחו המקורי כשהוא חתום כדין על ידי מבטחינו ((2ים )נספח ג' )הביטוחאישור קיום היתר, המצאת 

 וכן חתימת החברה על ההסכם.הערבויות והמסמכים האחרים הנזכרים בהסכם 

 

 :הצעת המציע 6
יהיה על פי הנחה ממחירי טת ביוביות מתקן לקליהתקנה והרצת פיקוח על המחיר המוצע לאספקה,  6.1

 )%(: ________בשיעור הנחה( 01כתב הכמויות )פרק 
 

 המחירים המפורטים לעיל אינם כוללים מע"מ. 6.2
 

 לפסילת שיבוש יביאו או שגיאה במילים. כל בספרות הכתוב בין תאימות על היטב להקפיד יש 6.3
 אם כך, על למחול עתה הבלעדי,ד שיקול לפי לנכון, המכרזים ועדת תמצא ההצעה, אלא אם כן

 השוויון. בעקרון כדי לפגוע בו היה לא וכי לב בתום נפל השיבוש כי תשתכנע
 

 

 ,בכבוד רב
 

__________________________ 
 חתימה וחותמת המציע
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 אישור
 

אשר  ,_________________________________________הנני לאשר בזה כי חתימות ה"ה ___
חברתכם לכל דבר עם עה זו בפני, בצירוף חותמת החברה, מחייבות את המציע בהתקשרותו חתמו על הצ

 .ועניין
 
 
 

 ________________  _______________________ 
 חתימה וחותמת של עו"ד /רו"ח    תאריך

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ___________________     _________________ 
חותמת המציע       חתימת המציע
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 ההסכם   –נספח יא' 
 

 מצורף בנפרד.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ___________________     _________________ 
 חותמת המציע       חתימת המציע
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 )אומדן למכרז הנחה( כתב הכמויות –נספח יב' 
 

 מצורף בנפרד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ___________________     _________________ 
 חותמת המציע       חתימת המציע
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 כלליות הוראות .1

  כלליים מפרטים 1.1

 מסמכי של' א בכרך 3 חלק הוא הכללי המפרט עם יחד ולפרשו לקוראו יש זה מיוחד מפרט

 המפרט" להלן) ביוב לתשתיות המינהל י"ע שהוצא מקומיות ברשויות ביוב לעבודות החוזה

   (. 2009רביעית  מהדורה –" הכללי

  העבודה תאור 1.2

)להלן: לקליטת ביוביות מתקן , לווי התקנה והרצה של לאספקה מתייחס זה חוזה/מכרז

 במט"ש רעננה.( שיותקן "המתקן"

 מסמכים בין עדיפות 1.3

 אשר והדרישות התיאורים בין שונה פרוש או/ו התאמה אי או/ו סתירה של מקרה בכל

 : כלהלן העדיפויות סדר יחשב השונים במסמכים

  :ביצוע לצרכי

  מפרטי ציוד -

  כמויות כתב -  

  מיוחד מפרט -  

  החוזה מסמכי של' א כרך - הכללי המפרט -  

  חוזה תנאי  -  

  משרדי-הבין המפרט -  

 

  :ותשלום מדידה לצרכי

  הכמויות כתב -

 ( באנגלית) הציוד מפרטי -  

  מיוחד מפרט -

  החוזה מסמכי לש' א כרך -  

  חוזה תנאי -  

 משרדי-הבין המפרט -  

 . המאוחר על עדיף המוקדם המקרים בשני
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  ר ע"י המזמיןבאת פיקוח 1.4

 כל על, ווהפעלתלקליטת ביוביות מתקן התקנה והרצה של   ביצוע ותאום פיקוח לצורך

 (. "המפקח" להלן) מטעמו באתר מפקח המזמין ימנה, יומכלל

עם קבלן  העבודה את יתאם, העבודות והתקנת הציוד והפעלתו צועבי את ינהל המפקח

עבודות התקנת  לביצוע ושלבים דרך אבני, זמנים לוחות יקבעעבודות הנדסה אזרחית, 

 הציוד, הרצתו והפעלתו. 

 נזק לו גרםהספק נ לדעת אם גם ערעור זכות כל ללא הספק את תחייבשל המפקח  קביעתו

 . חהמפק מהחלטות כתוצאה כלשהו

, היתר יןב, בהן אשר לישיבות מטעמו שמוסמך מי או הספק את לזמן רשאי יהיה המפקח

, מועד. ביצוע ושלבי לעתיד עבודות ביצוע סדר יקבע, העבודות ביצוע אחר מעקב ייערך

 נציג ישתתף אלו בישיבות כי מתחייב הספק. המפקח י"ע יקבע אלו ישיבות ומקום תדירות

לפרויקט יהיה מהנדס מנוסה בעל היכרות ושליטה מקצועית  נציג הספק .מטעמו מוסמך

 בפרטי ההזמנה.

  הציוד לאספקת זמנים לוח 1.5

 שייקרא) עבודה התחלת צו מתן שממועד הזמן לפרק מתייחס להלן שיפורט הזמנים לוח

 . והתקנתו העבודות לאתר הציוד אספקת מועד ועד"( והתקנה אספקה הוראת"

 עם בקשר ספקה י"ע לבצוע הנדרשות הפעולות כל את ליםכול להלן שיפורטו הזמן פרקי

 הרכבה תכניות הכנת, היבוא ברשיונות טיפול, היצרן אצל הציוד הזמנת: זאת ובכלל הציוד

המפרטים הטכניים  את ויאשר יבדוק המזמין) המזמין י"ע התכניות אישור, ופרטים

, לארץ הציוד יבוא, הציוד ייצור(, היותר לכל ושרטוטי ההרכבה של היצרן בתוך שבועיים

המפורטים להלן הינם פרקי הזמן  הזמן פרקי .'וכו , עבודות הצנרתהעבודות לאתר הובלתו

 . ליים עליו מתחייב הספקאהמקסימ

 

זמן מקבלת צו התחלת  זמן )שבוע( פעולה
 עבודה

העברת מפרטים טכניים 
 לאישור המתכנן

 שבועות 2 שבועות 2

מקבלת אישור  שבוע 1 העברת שרטוטי הרכבה
 המתכנן

 שבועות 3

ומשלוח   המתקןייצור 
 למזמין 

שבועות מהוצאת  15
 תוכניות לביצוע

 שבועות 18
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זמן מקבלת צו התחלת  זמן )שבוע( פעולה
 עבודה

ואספקת  הובלה לארץ
 הציוד לאתר

 שבועות 21 שבועות 3

 שבועות 24 שבועות 3 המתקןהרכבת *

 שבועות 28 ותשבוע 4 הפעלות ניסיון והרצה*

 

והמציע לא  * הרכבת הציוד והפעלות ניסיון יהיו בתלות בלוח זמנים של קבלן ההתקנות

 יבוא כלפי המזמין בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין הנ"ל.

 

 את ותציין לעיל, המפורטים הזמן פרקי י"עפ, מועד מבעוד לספק נתןית האספקה הוראת

 רשאי יהיה לא הספק .המזמין למחסני או לאתר יעלהג הציוד על בוהמשוער  המועד

 של ובכתב מראש באישור אלא האספקה בהוראת שנקבע האספקה מועד את להקדים

 . המפקח
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  מכני אלקטרו ציוד אספקת .2

  כלליות הוראות 2.1

 זה במפרט( 1 פרק) 1.2 בסעיף כמפורט שיסופק המכני הציוד של כללי תיאור 2.1.1

 '(.ב כרך)

 כל על הדרוש הציוד ותאור הציוד מפרטי של מלא פרוט עם מיוחד מפרט

 .(האנגלית בשפה)  המכרז מסמכיבהמשך  ניתן, מרכיביו

 ביטוח 2.1.2

 הסכםמבלי לגרוע מאחריות והתחייבויות הספק על פי כל דין ועל פי 

 -ולקיים, על חשבונו, החל מהמוקדם מבין  לערוך, מתחייב הספק ההתקשרות

להסכם, או יום תחילת אספקת הציוד  המועד המיועד לאספקת הציוד בהתאם

ו/או כל תקופה אחרת ולמשך כל תקופת ביצוע אספקת הציוד,  -בפועל 

באמצעות חברת  לעניין ביטוח חבות המוצר ההתקשרות הסכםבכמפורט 

 8את הביטוחים המפורטים בסעיף ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל 

( אישור ביטוחי הספק 2' )ההתקשרות לרבות האמור בנספח ג הסכם"ביטוח" ל

 .)להלן: "ביטוחי הספק" או "הביטוחים"(

 . 

 

 ויהיה במידה. כלשהו ציוד של אובדן או גניבה, נזק כל עבור לספק ישולם לא

 . החסר או הניזוק הציוד את חשבונו על הספק יספק ל"כנ אובדן או נזק

 ישולם לא הנערך, כאמור על ידי הספק, הביטוח עבורמוסכם ומובהר בזאת כי 

  .הספק שבהצעת המיוד במחירי כלולה ועלותו בנפרד

  והייצור החומרים טיב 2.1.3

 ובעלת ידועה, מוכרת מתוצרת ורק אך יהיה, שיוצע ציוד מכלול או פריט כל

המתקן לקליטת , לעיל מהאמור לגרוע מבלי. בעולם או/ו בארץ מוניטין

 .קהצפון אמרי או האירופ מערבהיה מיוצר ביהמוצע ביוביות 

"(. "מט"שלטיפול בשפכים )להלן:  ןבמתקלהתקנה ועבודה  ןמתוכנהמתקן 

הספק מתחייב שכל פרטי הציוד המסופקים על ידו מתוכננים ומאושרים 

לעבוד בתנאים סביבתיים קשים של מכלול החומרים הנמצאים במט"ש וכן 

 תנאי אקלים המתאים לאזור בו נמצא המט"ש. 
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 השפעת בדבר הזוכה הספק של טענה לכ תתקבל לאלמען הסר כל ספק 

, סיפק אותו המתקן על כל רכיביו  וקיים תפקוד על הקיימים במט"ש  התנאים

 .ידו על כמתחייב, הקיימים בתנאים יפעל שהציוד כך על אחראי הספקו

יצרן הציוד יאשר מראש בהצעתו  את התאמת כל פרטי הציוד המוצעים 

 ים המוגשים על ידו  לתנאי האתר.במפרטים הטכנילקליטת ביוביות במתקן 

 מינימלי צורך תוך לגישה נוחים יהיו תקופתית החלפה הדורשים החלקים כל

 שלמה כיחידה הן, חליפין בנות יהיו הזהות הציוד יחידות כל. המתקן בפירוק

 . המרכיבים בחלקיה והן

 החדיש הנוהג למיטב בהתאם מעולה מקצועי באורח תבוצע העבודה כל

 בדרישות השמטה או חסרון כל אף על, משובח ממין ציוד יצורבי המקובל

 . המפרט

 הבחינות מכל יתאימו ותובהתקנ הציוד בייצור המשמשים החומרים כל

 אירופאיים תקנים או/ו, הישראליים התקנים של התקפה  האחרונה גרסה ל

 לא יתקבל כל תקן אחר מלבד התקנים המפורטים במפרט זה. . אמריקאיים או

 בטיבם יפלו אשר עבודה או חלק, חומר כל לפסול רשאי יהיהזמין המ  

 הנובע ליקוי כל לתקן יהיה הספק ועל, הטכני  במפרט המצוין  התקן מדרישות

 יגיש הציודופרטי לקליטת ביוביות מתקן  ייצור לפני. הוא חשבונו על מכך

 . בהם נעשה שימוש  התקנים כל רשימת את המפקח לאישור הספק

 הם לו לשימוש להשיגם שאפשר ביותר מהטובים ייבחרו ומריםהח כל  

 בהתחשב לקורוזיה ההתנגדות, הקיים, הגמישות, החוזק מבחינת, מיועדים

 . המקובל ההנדסי הנוהג במיטב

 

 להלן המפורטות לדרישות לכל  יתאימועל ידי הספק  שייבחרו החומרים

 יגיש ון ע"י המתכנן אישור התכנ אחרי. המפקח אישור טעון המדויק ותיאורם

 תוצאות את המראות תעודות, זאת ידרוש והלה במידה ,למפקח הספק

 האלה הבדיקות כל. הציוד בייצור לשמש המיועדים בחומרים שנעשו הבדיקות

 של דוגמאות ליטול רשאי המפקח יהיה לכך נוסף. הספק חשבון על ייעשו

 . לנחוץ שימצא יכפ בדיקות בהן ולערוך בציוד לשימוש המיועדים חומרים

 מתכתי-הדו השיתוך שהשפעת כך על יוקפד השונים המתכות סוגי בבחירת

 למזג החשופים נעים חלקים על גם יחול לעיל האמור. האפשר ככל תוקטן

 לעיגון המיועדים, בציוד הכלולים והכבלים האומים, הברגים כל. וירוהא

 צויין אם אלא, 316 מ"מפלב ורק אך יהיו ציוד חלקי בין מחברים או הציוד

 . אחרת

  גימור 2.1.4
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 מעולה מקצועי לאורח בהתאם יהיו הציוד כל של החיצוני והמראה הגימור

 . זה סעיף ולדרישות

 

 ם"מפלב עשויים או כרום מצופים יהיו ושלטים ברזים, קטן קוטר בני נורותיצ

 אוגני של השפות. בניקוי צורך ללא הנאה מראהו על השומר אחר חומר או 316

 יד גלגלי. ייחרטו הברגים לחורי מסביב והשטחים ילוטשו ופינותיהם רותנויצ

 .  ומצוחצחים מלוטשים יהיו

 וסימון אריזה 2.2

  אריזה 2.2.1

, לתעודתו שיישלח ולפני כאמור לעיל הייצור במפעל נוסההורכב ו שהציוד אחרי

 י"ע גרםילה העשוי נזק לרבות מקרי ונזק שיתוך נגד יעילה הגנה לציוד תינתן

 בלתי שטחים. ים מי רסיסי או לח אויר, רב חום, גשם, חזק שמש אור, שרצים

 . מגן במשחת המשלוח לפני יכוסו חלודה להעלות העלולים צבועים

 קשה ולטלטול ימית להובלה האריזה תתאים לים מעבר משלוח של במקרה  

 אחראי הספק יהיה מקרה בכל. גלויים ברציפים הציוד לשהיית וכן בדרכים

 בכל יישא הספק. טוב ובמצב שלם לייעודו יגיע שהוא באופן הציוד לאריזת

 אריגה וחומרי פלדה פסי תיבות, ארגזים והכנת הספקת כגון האריזה הוצאות

 . ב"וכיו רטיבות סופגי חומרים, פוליאסטר יריעות כגון

 . המזמין לידי המשלוח תעודות העתקי יועברו, הציוד משלוח עם מיד

 

  סימון 2.2.2

 . הבאים הנתונים של יימחה ובל קריא סימון יסומנו חבילה וכל רגזא כל

  המייצר המפעל שם -   

  הציוד תיאור -   

  ובחבילה בארגז היחידות מספר -   
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 ופריקת הציוד באתר לאתר ובלהה 2.2.3   

 הכרוכות הפעולות וכל שיקבע כפיופריקת הציוד  העבודות לאתר הציוד הובלת

 במקום שם ויאוחסן לאתר יובל הציוד. חשבונו ועל הספק י"ע ייעשה באחסונו

 . מאחסנתו כתוצאה יפגע לא הציוד כי שיבטיח ובאופן המפקח שיורה

הספק יוביל את הציוד לאתר לאחר תאום מראש עם המפקח. הספק יפרוק ציוד 

 באתר אך ורק בנוכחות המפקח.

  אחסון  2.2.4

הוראות אחסנה ימסרו ע"י יצרן הציוד . במט"ש בשטח שיועד לכך  יעשה אחסוןה

כולל פעולות הנדרשות לתחזוקת ביניים כאשר הציוד נמצא באחסנה ועדיין לא 

, אלו להנחיות בהתאם יפעללקליטת ביוביות מותקן ו/או לא פועל. ספק מתקן 

. המתקין הספק י"ע הציוד משיכת עד או ההתקנה גמר עד - האחסון משךב

.  המזמין  י"ע שיוקצה במקוםומפולסים  חיםפתו במשטחים יעשה האחסון

 בתוך, הספק ובפיקוח של המזמין  הוראות י"עפ, מסודרת בצורה יאוחסן הציוד

 בעל ציוד מפני אבק, רוח, גשם וכו'. מוגנים ארגזים בתוך או מוגנות מכולות

  מורמים משטחים גבי על יאוחסן, במכולות לאחסנו ניתן שלא, גדולים מימדים

 עליו שיגנו פוליאתילן ביריעות היטב עטףיי הציוד. הקרקע עלמ מ"ס 30

 חלה עלותן וכל לאחסון הדרושות הפעולות כל'. וכו לחות גשם, שמש, מרטיבות

 . הספק על תחול לקוי אחסון עקב לנזקים אחריות. הספק על
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 תוכניות 2.3
 

 תוכניות הרכבה ופרטים 2.3.1

 קבצי) מגנטית במדיה הזוכה הספק י"ע יוגשו להלן המפורטות התכניות כל

DWG ,)ניר עותקי בשלושה וכן לפחות 2000 גרסה, באוטוקאד עשויות . 

  המפקח לאישור הספק יגיש החוזה חתימת מיוםיום  14 מתום יאוחר לא

 : כלהלן ופרטים הרכבה תכניות

 כולל השונים הציוד פרטי של הכללי הסידור את המראות תכניות  .א

 וכן השונים הציוד פריטי בין יםהמרווח, הציוד של מוצעת העמדה

 וציוד הציוד של הפרטים כל ואת המידות של ציון עם, וחתכים פרטים

 . העזר

 במידת המראות הציוד של ופריט פריט כל של מפורטות הרכבה תכניות  .ב

 ההנחיות את וכן הגימור וצורת החומרים, הציוד משקל את גם הצורך

 . היסודות לגבי

 המראות מכניים או/ו חשמליים חיבורים צריךהמ לציוד עבודה תכניות  .ג

 החיבורים פרטי ואת להתקנה המתוכנן במצב הציוד יחידות את

 . במבנה ומיקומם ההדדי מיקומם ציון תוך, הדרושים

 של והרום המיקום את המראות הצנרת כל של מפורטות עבודה תכניות  .ד

 תא וכן והשסתומים המגופים, האביזרים, המחברים, נורותיהצ כל

 . ב"וכיו תמיכות, מתלים של ומקומם צורתם

 .הבקרה תכנת עודית, והבקרה החשמל לוחות תכניות  .ה

 הציוד את שירכיב הספק עבודת לצורך הדרושה נוספת תכנית כל  .ו

 . המסופק

 . בלבד האנגלית או/ו העברית בשפה יוגשו והתכניות המסמכים כל

ימים  7 תוך ליוא ויחזירו הספק לו שהגיש התכניות את יבדוק המפקח

 הספק. נחוצים לו הנראים לשנויים דרישה עם או אישורו עם מהגשתן

 . ימים 7  תוך מחודש לאישור ויגישן התכניות את יתקן

, המתקן תכניות ולהשלמת להכנה כבסיס תשמשנה אלו הרכבה תכניות

 הספק את בעתיד ותשמשנה, והחשמל הצנרת, האזרחית ההנדסה כולל

 המתכנן י"ע אלו תכניות השלמת לאחר. המסופק הציוד את שירכיב
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 בחתימתו יאשרם האחרון. הספק לאישור יועברו הם המזמין מטעם

 . הציוד לדרישות כמתאימים המקורי הציוד יצרן ובחתימת

 והבהרות ברורים 2.3.2

( טכניים פרטים, דגם, יצרן)המתקן  את לשנות ל"הנ יורשה לא ספקה  

 על שהוצע הציוד את לספק יחויב הואו ההצעה הגשת במעמד ידו על שהוצע

, הספק ידי על המוצע הציוד החלפת או שינוי המזמין ידרוש כן אם אלא, ידו

 כל ללא הדבר יעשה ואז לנדרש מתאימים אינם המזמין/מתכנן לדעת אשר

 .ההצעה מחירי על נוסף תשלום

 

 תפעול הוראות 2.3.3

 ותחזוקה תפעול, הרכבה הוראות המכיל ספר למזמין יספק הזוכה הספק

 קבצי) מגנטית במדיה גם תסופק החוברת. עותקים בשישה שסופק לציוד

,DWG DOC  הציוד התקנת בדבר מפורטות הוראות תכלול החוברת'(. וכו ,

 הגשת לשלמות תיוחס מירבית חשיבות. ותפעולו החזקתו, סויוינ, הרצתו

 . תהאנגלי או העברית בשפה כתוב יהיה שיוגש החומר. ולבהירותו החומר

 המפקח, לעיל המפורטות הדרישות על נהיתענ לא שיוגשו וההוראות במידה

 ולדרוש, מקצתן או כולן, המוגשות התפעול הוראות את לפסול רשאי יהיה

 . דעתו להנחת מחדש עריכתן או תיקונן

 הסעיפים את יכלול פרק כל. הציוד לסוגי בהתאם לפרקים תחולק החוברת

 : הבאים

  הציוד של ופריט חלק כל של תיאורו -   

  ופירוק הרכבה הוראות -   

 והרצתו הציוד לניסוי הוראות -   

  תפעול הוראות -   

  שוטפת תחזוקה הוראות  -   

  תקלות לגילוי הוראות  -    

  שונים םייניבענ והוראות מידע נתוני -    

  הזמנתם ונוהל חלפים רשימת -    

 

. פרסומת חוברות או פרוספקטים של סתמי אוסף יתקבל לא כי בזאת יודגש  

 חשבון להגשת תנאי הינו המפקח י"ע ואישורה החוברת הגשת כי, בנוסף יודגש

 . סופי
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 ספר מתקן 2.3.4

הספק/יצרן ימסור בשלושה עותקים בעברית, ובמדיה מגנטית, ספר 

 מתקן מלא אשר יכלול לכל הפחות את כל הפרטים שלהלן:

 .ההדרכה ספר  -

 .לציוד מלאים טכניים מפרטים כלה  -

 .קטלוגיים דפים  -

 .הנדרש הטיפול ואופן תקלות של ראשוני לאיתור הסבר דפי  -

 (TROUBLE-SHOOTING)מהיר  תקלות איתור דף  -

 .המתקן של עקרוניים תרשימים -

 .והחיבורים החיווט סכמות של מפורט שרטוט  -

 .יצרן לספרי והפניות שילוב -

 .AS MADEהתוכניות  עם CD כולל AS MADE תוכניות סט -

 .שכפולו לפני המהנדס לאישור יועבר המתקן ספר

 

 וחלקי חילוף מיוחדים כלים 2.4

 ציוד פריטי של ותיקון אחזקה, פירוק, התקנה לשם כלים של השלמ מערכת יספק הספק

 לא אלו כלים. מגן צפוי מצופים מעולה מאיכות יהיו הכלים. החוזה י"עפ המסופקים

 . בנפרד ישולם לא הכלים אספקת עבור. הספק בידי הציוד נתלהתק ישמשו

 הקבלן יספק חלקי חילוף קריטיים לפי המלצת היצרן עבור תחזוקה שוטפת במט"ש. 

יש לקבל רשימת חלפים מומלצים מהספק ולספקם  עבור חלקי חילוף לא ישולם לקבלן.

 במסגרת אספקת הציוד.

 )תחזוקה שוטפת( ושרות אחריות 2.5

 לתקינות כלשהו בתנאי מותנית ובלתי מסויגת ובלתי מלאה אחריות אחראי יהיה הספק

והפעלתו באופן   הציוד הרצת מתום)שנה(  חודשים 12 במשך ידו על שסופק הציוד כל

)יש להגדיר את תנאי סיום תקופת ההרצה וללא   תקין ורציף במשך שלושה חודשים

 . תקלות (

 מרגע שעות 48 על יעלה לא, האחריות תבתקופ שרות לקריאת הספק של התגובה זמן

 . הקריאה

 ההודעה ממועד ימים 10 על יעלה לא האחריות בתקופת שהוא חלף כל של האספקה זמן

 . התקלה על

 הפעלתו ואופןהמתקן  על לביקורתמתקן היצרן  של מוסמך נציג לזמן מחויבספק הציוד 

 . המתקן הרצת מתום שנה לאחר
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 הוא כי ולוודא המתקן והציוד המותקן בתוכו  מצב את לבדוק היא הביקורת מטרת

 שנערכה הביקורת על כתוב ח"דו למזמין ימציא הספק. היצרן להוראות בהתאם מופעל

 . תוך שבוע ימים מביקור נציג יצרן הציוד

 . לעיל כאמור הספק מאחריות יפחית לא זו בביקורת ממצא שום כי יודגש ספק הסר למען

 ועלותה בנפרד ישולם לא, הציודהמתקן/ יצרן נציג י"ע, לעיל מורכא הביקורת ביצוע עבור

 . היחידה מחירי בשאר כלולה

 ציודה אספקת עבור כלליים ותשלום מדידה אופני 2.6

  י ל ל כ 2.6.1

 והמפורטים המתוארים הפריטים כל את יכלולוהרצתו  הציוד אספקת מחיר  

-מכנית רכתמע לקבל מנת על הדרוש כל ואת הציוד פרקי של המיוחד במפרט

 ציוד פריט כי מפורש באופן צויין אם למעט ,ביותר הגבוהה ברמה חשמלית

 . המסופק הציוד במסגרת כלול איננו כלשהו

 

  ת ו י נ כ ת 2.6.2

 ישולם לא זה חוזה י"עפ נדרש הספק להם ופרטים עבודה תכניות הגשת עבורב

 .השונים היחידה במחירי כלול יהיה ומחירם בנפרד

 הוראות תפעול 2.6.3

 ישולם לא המתקן לציודוספר מתקן  תפעול הוראות חוברות הספקת רעבו

 . השונים היחידה במחירי כלול יהיה והמחיר בנפרד

  ציוד אספקת 2.6.4

 הציוד אספקת מחיר יכלול, ציוד פריט לכל ביחס לעיל בסעיפים למצוין בנוסף

 : להלן האמור את

 .כמפורט הציוד ומשלוח סימון, אריזה 2.6.4.1

( לרבות 8מסמכי המכרז והחוזה )סעיף ב כמפורט הציוד יטוחב 2.6.4.2

 .((2בנספח אישור ביטוחי הספק )נספח ג' )

 אחרים ותשלומים המכס תשלומי, האגרות, המיסים כל תשלום 2.6.4.3

 .הציוד על החלים

 המתואר לפי הציוד יחידות של מושלמות מערכות אספקת 2.6.4.4

 של מושלמות מערכות כולל, הכמויות ובכתב במפרטים, בתכניות

 ועד מהיחידות מספיק ובאורך אורגינליים חשמל כבלי, הציוד
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, איזון פחיות, עזר חומרי(, ונדרש במידה) החוץ חיבורי לקופסת

 לצורך הדרושים האביזרים שאר וכל ודסקיות אומים, ברגים

 הציוד פריטי כל כאשר זאת כל ,הציוד של מושלמת התקנה

 .במפרטים כנדרש צבועים

 ובהתאם היצרן הוראותל בהתאם ואחסנתו לאתר הציוד הובלת 2.6.4.5

 .השונים במבנים להתקנתו עד, לעיל המיוחד במפרט יןולמצ

 פרק כל עבור, כמפורטוחלקי חילוף  כלים מערכות 2 אספקת 2.6.4.6

 .ציוד

 להלן. 3פיקוח על הרכבה והרצה כמפורט בפרק  2.6.4.7

 . החוזה במסמכי כמוגדר הציוד על אחריות 2.6.4.8

, הציוד סוג בסיווג ליםמכלו או יחידות לפי יהיה הציוד אספקת עבור התשלום

 . הכמויות בכתב כמפורט

 הפעלה והרצה 
מפקח, הבודת הספק כוללת גם הפעלה והרצת המתקן. הפעלה והרצה זו תבוצע לפי הנחית ע

ובזמנים מתאימים לו. הקבלן יידרש להופיע לאתר עם נציגי היצרן להפעיל להריץ, לבדוק 
כו', וכל יתר הדרוש על מנת למסור מתקן והשהיה פעולת אבזרי פיקוד, לכוון הגנות, לכוון זמני 

 פועל ובדוק למזמין. 

 הדרכה
  הדרכה למתקין תינתן באתר כפי שיידרש.

 .ויעביר הקבלן הדרכה והסבר מקיף למפעילי מתקן הטיפולביום הפעלת 
 הדרכה זו תכלול:

 .מתקן לקליטת ביוביותתיאור והכרת  -
 הפעלה מעשית של הציוד. -
 פן ביצוע אחזקה וטיפולים שוטפים.הסבר על או -
 הסבר אל איתור תקלות ואיתורן. -
 כן יעביר הוראות הפעלה זמניות שיושארו באתר המתקן. -

 ידי הקבלן. -עובדים ותכלול אישור הדרכה שיופק על 10-ההדרכה תועבר ל
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 מפרט טכני מיוחד .3
 

 מתקן לקליטת ביוביותאספקת    3.1

    

 כללי 3.1.1

המיועד להתקנה והפעלה  מתקן לקליטת ביוביות, ת במכרז זה מתייחסות לאספקת העבודו

 .ש רעננה"מטב

 המפרט המיוחד המתואר להלן, מהווה יחידה ושלמות אחת עם המפרט הכללי הנ"ל.

 המפרט המיוחד מורכב ממפרטי אספקת ציוד באנגלית.

בלים בין אם הם מוזכרים או כל הציוד  שיסופק, יוצר ויותקן  בהתאם לסטנדרטים ותקנים מקו

 לא ובין אם הם מצורפים למסמכי מכרז/ חוזה זה או לא.

 

וכל  הציוד והאביזרים המתקן לקליטת ביוביות  שלבמסגרת הצעתו יגיש המציע תאור מפורט 

 הנלווים, כולל מפרטים טכניים, שרטוטים של פרטי הציוד, חתומים ע"י היצרן.

 

המציע הזוכה, יגיש המציע לאישור המזמין תוכנית מפורטת תוך שבועיים מאישור ההצעה של 

כולל התקנת כל  פרטי הציוד המוצעים על ידו, השרטוטים ורשימת החלקים יהיו המתקן להתקנת 

מושלמים ויאפשרו לקבלן  העבודות האזרחי וקבלן התקנות שיבחר ע"י המציע להרכיב את 

 לידי פעולה.המתקן ולהביאו 

 

 צע ע"י קבלן מטעם המציע, תאושר ע"י נציג מוסמך של היצרן.  בעת  הפעלה תבוהמתקן הרכבת   

   על כל אבזריה וציודה  חייב להיות נוכח נציג היצרן, לאחר ההפעלה ועמידה המתקן ראשונית של   

 ימים נוספים  3בתנאי הבדיקה  חייב יהיה נציג היצרן לוודא את הפעולה התקינה של הציוד למשך   

 ופית את  הרכבת הציוד ותקינות פעולתו.ויאשר ס  

 

 טבלת יצרנים מאושרת  3.1.2

 

 יצרן מאושר

FILTRAN, SAVY, MEVA, HUBER 

 

 המתקן המוצע 3.1.3

 .RO.3.3דגם  HUBERכדוגמת מתקן תוצרת חב' מתקן הקבלן יספק מתקן לקליטת ביוביות 

 מק"ש. 100המתקן יהיה מיועד לטפל בשפכי ביוביות בספיקה שעתית של עד 

 .316המתקן כולו יהיה עשוי פלדת אלחלד פלב"מ 

לוויסות ספיקות למתקן בהתאם לאחוז המוצקים בכניסה למתקן יותקנו ברז מפוקד חשמלית 

 ראה בשרטוט המצורף כולל סל שליפה לאבנים. –מ"מ  600ומלכודת אבנים בקוטר בשפכים 
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בדרגת  4פק ע"י הקבלן בקוטר "לפני הכניסה למתקן יותקן מד ספיקה אלקטרומגנטי שיסו

 או ש"ע ואיכות. KROHNEתוצרת חב'  67IPאטימות 

 בצינור הכניסה למתקן יסופק ויותקן מתאם / מחבר מהיר יעודי לחיבור צינור מהביובית.

 

 המתקן המשולב יכלול:

 מתקן סינון משולב בדחסן.  -

 מלכודת חול.  -

 ממיין חול.  -

 לוח חשמל אינטגרלי.  -

 

  סינון משולב בדחסןמתקן 

גבבה, להתקנה ישירות במיכל  בחלזון ובדחסןמוצקים במבנה של מסנן תוף משולב  הפרדת

 ., כחלק מהמתקןאינטגרלי

 

 ללא צורך בסינון גס מקדים. םא מבצעת סינון עדין לשפכים גולמייומבנה ייחודי כך שה למתקן

  מתקן הסינון כולל תוף, במבנהWedge Wire ל חלקיקים בכיוון הזרימה שמונע תקיעה ש

 ובכך מאפשר ניקוי מוחלט של פני התוף.

  316כל חלקי המתכת שבו עשויים פלב"מ . 

 :ניקוי תוף הסינון מתבצע ע"י שתי פעולות 

 ( הגורף בין מרווחי הסינון.Rake Barזרוע בעלת מסרק עם שיניים ) -

 מסרק נגדי שמנקה את הזרוע הגורפת. -

 

 מ"מ ויותר לאזור הדחיסה והחוצה ממנו. 100קים בגודל החילזון מסוגל להעביר חלקי

  לא( המתקן הינו בעל חילזון עם ציר מלאShaftlessהחילזון כולו עשוי מפלב"מ ,)   316 .  

 דרגתית מסוג -הממסרה עשויה יציקת פלדה והינה רבFlat Gear אוBevel Gear  דרגת

 או שווה איכות מאושר.  Bauer. מתוצרתIP65אטימות 

 

 (. Worm Gearתתקבל ממסרה עם גיר חלזוני )לא 

 

 מוצקים. 35%עד  30%-שמשולב במסנן דוחס את הגבבה ל הדחסן 

 באופן אוטומטי למניעת היסתמות. אזור הדחיסה ומסרק הניקוי נשטפים 

 .שטיפה תתבצע אוטומטית ע"י ברזי סולונואיד מפוקדים
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  המיכל. מעלות לשטיפת 360מסתובבת  הבדיזמיכל המסנן יצוייד 

 

 .316 עשויה כולה פלב"מ מלכודת החול

  . 316(. החילזון כולו עשוי מפלב"מ Shaftlessבעלת חילזון אופקי עם ציר מלא )לא 

 לא יתקבל חילזון בלי ציר.

 " המגנים על החילזון ותחתית המתקן.PE 1000מ " Uהחילזון מונח על פלטות 

 " הניתנות להחלפהPE 1000מ " U לא תתקבל מכונה עם חילזון שלא מונח על פלטות 

 על ידי ברגים.

 

 

 חילזון אלכסוני המפנה את החול מקרקעית התא ומעלה חול ללא מים. – ממיין חול

   (.Shaftlessוהינו עם ציר מלא )לא  316עשוי כולו פלב"מ 

 לא יתקבל חילזון בלי ציר.

חיכוך בין החילזון לגוף " ומונעים PE 1000מ " Uהחילזון בחלקו התחתון ממוסב ע"י פלטות 

 החילזון.

 " הניתנות להחלפהPE 1000מ " U לא יתקבל חילזון אלכסוני שלא ממוסב על פלטות 

 על ידי ברגים.

 

 לוח החשמל והבקרה 

. לוח 65IPלוח החשמל המסופק ע"י הספק יהיה מחומרי מבנה פוליאסטר משוריין ברמת אטימות 

 מוכר שייצר לוחות מסוג זה בעבר.החשמל ייוצר בארץ באמצעות יצרן לוחות 

 .B2רמת מידור  61439הלוח עצמו ייוצר לפי תקן 

מערכת הפיקוד תענה לכל דרישות היצרן ולתפ"מ של היצרן והספק מתחייב לכך, ויאושר ע"י 

 המזמין.

 

 כל לוח יכלול את המרכיבים הבאים:

 מפסק ראשי.

 ספק מתח.

 חיווי תקלות.בקר מתוכנת להפעלת המערכת ותוכנת ממשק עם 

 מגעים יבשים להעברת התקלות ללוח הבקרה הראשי.

 

 לפני תחילת העבודה הספק יגיש את לוח החשמל לאישור המתכנן.

 

הספק יגיש לאישור את פרטי הלוח סכימות חד קווית, ותפ"מ )לא יאושר לוח שלא יסופק ע"י ספק 

 מלכודת הגרוסת(.
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 ידי הגרוסת, כולל המפרידים עצמם, והמשאבות.לוח החשמל והבקרה, יפעיל את כל מערכת מפר

 

 ההפעלה תתאפשר בשתי צורות:

 הפעלה אוטומטית, אשר תהיה ההפעלה השגרתית של המערכת. -

 הפעלה ידנית, המיועדת לביצוע בדיקות, תחזוקה וכו'. -

 

הלוח יכיל את כל המתנעים וההגנות למנועים, את משני התדר עבור המערבלים והמשאבות וכן 

 , אשר באמצעותו יתוכננו כל הפעולות, הזמנים, משכי הפעולה וכו'.PLCתוכנת בקר מ

 

 וכן את הקשר לבקר הראשי של המט"ש. O/I -הלוח יכיל את כל כרטיסי ה

 

הלוח יכיל על הדלת החיצונית צג הבקר אשר יתאר את המצב הרגעי של המערכת ההפרדה כולה 

 וכן תאפשר שינוי של נתוני ההפעלה.

 כנן להתקנה חיצונית, מתחת לגגון.הלוח יתו

 

  תכולת העבודה ללוח החשמל:

הארונות מיועדים להתקנה חיצונית ויסופקו מיצרן חרושתי מוכר בארץ כגון רוטל או שוו"ע 

 לפחות. IP54בדרגת איטום  316בחומר מבנה פלב"מ 

 

או בתעלות כולל העבודה כוללת חיווט בין כל האלמנטים כולל כבלים בחתך מתאים בצינורות מגן 

 איטום כניסות, סימון כבלים.

 

אישור של כלל זיוודי התכולה הפנימית והחיצונית של מרכיבי הלוח יעמדו בדרישות המפרט  .1

ויהיו זהים למרכיבי לוחות החשמל והתקשורת של שאר מרכיבי ציוד המתקן שאושרו ע"י 

 המתכנן.

 

ק ע"י מתכנן החשמל ובכפוף להנחיות מבנה הלוח וסוגו , מידותיו וכל פרטיו יאושרו אך ור .2

לוח מכונה חלק אינטגרלי ממנה גם ") שלו ולדרישות המפרט המיוחד ולא תתקבל כל טענה של

 (."שאינו מקומיאם המכונה מגיעה מיצרן 

 

סוג הבקר המתוכנת שמנהל ומבקר את פעולת המכונה ואשר מסופק יחד וכחלק בלתי נפרד  .3

ם כדוגמת כרטיסי הרחבה , ספקים , מחברים ומתאמים וכו' מהלוח וכל זיוודי הבקרה הנלווי

יהיו מהסוג שאישר המתכנן בלבד בכתב וכדוגמת הציוד שאושר בכלל המתקנים מטעמי 

 אחידות וסטנדרטיזציה.

 

כל הציודים המסופקים ע"י הקבלן ) מיקור חוץ ( יעמדו בדרישות ובתקנות של חללים בעלי  .4

גמת תחנות שאיבה לשפכים גולמיים, אווירה ימית  ובנוסף דרגת קרוזיביות גבוהה מאוד כדו
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יעמדו בתקנות אווירה נפיצה במידה ונדרש ע"י יועץ הבטיחות וכחלק בלתי נפרד ממסגרת 

 העבודה. 

 

ווסת וכו' יצופו עם לקה ייעודית לתוחלת חיים  כל הכרטיסים האלקטרוניים של הבקר, מתנע, .5

 י הצבירה יצופו בבדיל. מותאמת לתנאי ההתקנה הקשה ובנוסף פס

 

 הלוח של המכונה יכלול בין היתר:  .6

 

 סרגל מהדקים למגעים יבשים עבור העברת חיווים לכלל פעולות ותקלות של    6.1

 משטר פעולת המכונה . ) כל המפסקים, מגענים, ממסרים וכו' ( .   

 

 כל  פורטים אופטיים לפחות עבור חיבור 2פורטים נחושת  ו  4מתג מנוהל מסוג     6.2

 תכולת הלוח הפנימית כדוגמת מסך נגיעה , בקר, מתמרי אנרגיה וכו עם מערך   

 ע"י סיב אופטי או לחילופין SCADAהתקשורת הכללי של שאר המתקנים   

  CAT7 #50m  . 

 

 כ"ס ולמפסקי שירות שגודלם  5סליל הפלה לכל מפסקי והמנועים שהספקם מעל     6.3

 למפסק במעלה הזינה . אשר יחוברו לבקרת ולמפסק הראשי בנוסף   63Aמעל   

 גילוי וכיבוי האש ובנוסף לממסרי יציאות של הבקר המקומי .   

 

 התקנת מגעי עזר לכלל המפסקים , מגענים וממסרים לדיווח על חיווי    6.4

 פעולה/ תקלה.   

 

 שלא מסוג  כל הכניסות והיציאות מסוג ממסר בלבד ! לא יאושר בקר בעל יציאות   6.5

  REALY   ביציאה ובכניסה מלוח המכונה. לד יחווטו למהדקי 

 

 התקני כניסה יציאה מסוג אנטיגרון לכלל כבלי הזינה והפיקוד.   6.6

 

 מעגלי הפיקוד יוזנו אך ורק לאחר שנאי מבדל  שיותקן בלוח וכחלק בלתי נפרד    6.7

 ע"י פרט בורר המאפשר בחירה  ממנו שהספקו יתאים לכלל הציודים המופעלים  

 ין אל פסק לבין שנאי מבדל לפי פרט פיקוד שהוכן ע"י המתכנן.  ב  

 

 ממסר חוסר ואי סדר פאזות ותקלות מתח לניטור תלת פאזי.    6.8
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 .  CLASS B+Cמגיני מתח יתר מסוג    6.9

 

 עם הגנות נתיכים לכלל הזנות ציודים בשטח  לפחות 5Aספק כח חיצוני  6.10

 כדוגמת מצופים , ברזים וכו'.   

 

 ון לחיווי פעולה/תקלה לכל מנוע בנוסף לפרט מפסק בורר הפעלה מנורות סימ 6.11

 ידני /אוטמטי.   

 

 כ"ס ללא מתנע רך דיגטלי ו/או ווסת  5לא תאושר התנעת מנוע שהספקו מעל  6.12

 מהירות כנדרש.   

 

 כל הווסתים / מתנעים יחוברו בתקשורת למתג המקומי וממנו למערך  6.13

 התקשורת הכללי.  

 

 גיסטרים עבור העברת כל המידע שמתנהל בבקר המקומי היצרן יכין טבלת ר 6.14

 וכתיבה וקריאה לערכי התפעול  SCADAויאפשר חיבור מלא עם מערך ה   

 השונים.    

 

 יוגש ספר מכונה יחד עם תכניות לאחר ביצוע והוראות תפעול ואחזקה  6.15

 בשלושה עותקים.   

 

שתמש , תעלות ,סטנדים להתקנת הספק יגיש תכנית העמדה של כלל הציודים בהן בכוונתו לה .7

ציודים , סולמות וחלקי מתכת  ובכפוף לרשימת הציודים שאישר המתכנן ומופיעה במפרט 

 המיוחד ובאומדן לאישור טרם ביצוע המתקן ובכפוף להנחיות מתכנן החשמל.

 

לפחות  IP67כל אביזרי הפיקוד יהיו אוריגינליים, אטומים, להתקנה חיצונית רמת אטימות   .8

אם לתכנון והאפיון של המתכנן. מודגש בזאת שלא יאושרו אביזרי פיקוד השונים בהת

 מהמפורט בתוכניות גם אם הוכח שהם שווה ערך.

 

כל הנדרש לעיל ואשר יידרש ע"י המתכנן הינו חלק אינטגרלי ממחיר המכונה ולא יגבה עבורו  .9

 כל מחיר נוסף  .
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 לקליטת ביוביות 
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 2019 יולי
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 כלליות הערות

 

 במחירים ככלול יתפרש, מחיר לצידם מופיע לא ואשר  הצעה הספק מגיש בהם בפרקים סעיף כל .1

 . אחרים סעיפים של

 

 . ההצעה וטופס הסיכום ליוןיג, הכמויות רשימת של דף כל על שמו את יחתום המציע .2

 

 הגשת לפני המזמין עם לברר יש, צרכה די ברורה אינה כוונתם ההצעה מגיש דעת שלפי, סעיפים .3

 . המפקח של דעתו תחייב החוזה וחתימת ההצעה הגשת לאחר.  ההצעה

 

 כנכונים היחידה מחירי יחשבו, בסיכום או בכפל טעויות תתגלינה ההצעות בדיקת תוך אם .4

 .פיהן על יתוקן והסיכום

 

 וברשימת במפרטים שנזכרווהמפרטים  התנאים כל עם בהתחשב היחידה מחירי את לקבוע יש .5

 בצורה מתוארים הכמויות ברשימת הסעיפים.  העבודה מדידת בשיטת ובמיוחד הכמויות

 . במפרטים דרישותה על להתבסס הספק על.  מקוצרת

 

 עם להגישו שנתבקש הנתונים כל את ויצרף למכרז המצורפים בדפים הפרטים כל את ימלא ציעהמ .6

 .  ההצעה

 

 התכניות כל את יראו, אחרים וספקים ציוד יצרן כגון, משנה ספק כל כי לכך ידאג ההצעה מגיש .7

 .  העבודה של המיוחדים שבתנאים המתאימים הסעיפים ואת המפרטים את ויקראו

 

 . בלבד ח"בש ינקבו םהמחירי כל .7



אספקת מתקן לקליטת ביוביות
מט"ש רעננה

1עמוד   13/05/2019 ת.ל.מ.

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

ציוד לקליטת ביוביות

01

ציוד לקליטת ביוביות 01

01.01

ציוד לקליטת ביוביות 01.01
אספקה, הובלה וליווי ההתקנה של מתקן לקליטת ביוביות המיועד01.01.0010

 מק"ש. המתקן יהיה כדוגמת מכונה100לספיקה שעתית מקס' של  

משולבת הכוללת מסנן המשולב בדחסן, מלכודת חול וממיין חול,

400,000.00קומפהכל לפי המפורט במפרט הטכני המיוחד 1.00400,000.00

אספקה, הובלה וליווי ההתקנה של לוח חשמל ובקרה לשליטה01.01.0020

ופיקוד על מערכת לקליטת ביוביות, הכל בשלמות לפי הנדרש במפרט

75,000.00קומפהטכני המיוחד 1.0075,000.00

אספקה, הובלה וליווי התקנה של מלכודת אבנים בכניסה למתקן01.01.0030

 מק"ש, כולל מגוף חשמלי100המשולב לספיקה שעתית מקס' של  

35,000.00קומפלוויסות ספיקות בכניסה למתקן, כמפורט במפרט הטכני המיוחד 1.0035,000.00

510,000.00סה"כ לציוד לקליטת ביוביות

סה"כ לציוד לקליטת ביוביות 
510,000.00ציוד לקליטת ביוביות01

510,000.00סה"כ
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אספקת מתקן לקליטת ביוביות
מט"ש רעננה

2עמוד   13/05/2019 ת.ל.מ.

דו"ח מכרז

סה"כ לאספקת מתקן לקליטת ביוביות

סה"כ לאספקת מתקן לקליטת ביוביות 
510,000.00ציוד לקליטת ביוביות01

510,000.00סה"כ

17.00%86,700.00מע"מ

596,700.00סה"כ כולל מע"מ

 סה"כ במילים: 

תאריך מדד: מדד מכרז/הצעה: 

חותמת: חתימה: 

חותמת: חתימה: 

04-8509595הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה  
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 הסכם

 2019ביום _____ לחודש ___________ שנת  רעננהשנערך ונחתם ב

 מי רעננה בע"מ  ב י ן:

 , רעננה56אחוזה   

             "(המזמין)להלן: "  
 מצד אחד

 _____________________________  ל ב י ן:

 מרח' ________________, ____________  

               "(הספק)להלן: "  
 מצד שני

לבצע רכישה של מתקן לקליטת ביוביות הכולל לווי התקנה והרצה של המתקן, והמזמין מעוניין  הואיל
 והמיועד למט"ש רעננה )לרבות מתן אחריות ומתן שירות למתקן הנדון(, והכל בהתאם לאמור

 "(; המתקן/הציודהטכני וכתב הכמויות כמפורט מכרז )להלן: " במסגרת המפרט

מכרז לרכישת הציוד, בכפוף וכמפורט בתנאים ובדרישות       ולצורך כך פרסם המזמין ביום  והואיל
 "(;ההזמנה)להלן: "__________הקבועים במכרז מס' 

א מצהיר, כי הוא בעל הידע, הצעה ביחס לאספקת הציוד, והו      והספק הגיש למזמין ביום  והואיל
 הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים, המשאבים והאמצעים הדרושים לביצועה;

 , לאשר את הצעת הספק ולהתקשר עמו בהסכם זה;     והמזמין החליט, ביום  והואיל

הציוד למזמין, והמזמין מעוניין למסור לספק, והספק מעוניין לקבל על עצמו, את מכירת ואספקת  והואיל
 כפי שיהא מעת לעת לפי החלטת המזמין, בכפוף לתנאי הסכם זה להלן;

 והצדדים חפצים להגדיר את מערכת היחסים המשפטיים ביניהם במסגרת הוראות חוזה זה; והואיל

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא ונספחים  .1

ם להלן )בין אם מצורפים ובין אם אינם המבוא להסכם, המסמכים והנספחים המפורטי .1.1
 (. "ההסכם"מצורפים להסכם( מהווים חלק בלתי נפרד הימנו )להלן: 

 מסמכי המכרז - מסמך א'

 הצהרות הספק, פרטים כלליים אודות הספק והצעת הספק - מסמך ב'

 כתב כמויות המפרט הטכני ו - (1נספח ג')

 אישור קיום ביטוחים - (2נספח ג')

 ערבות ביצוע - (3ג')נספח 

 הוראות רלוונטיות מתוך חוק עבודת נוער - (4נספח ג')

 ערבות לאחריות - (5נספח ג')

   

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין ההוראה שבמסמכי ההזמנה,  .1.2
לרבות המסמכים המצורפים להסכם, תיחשב ההוראה המחמירה יותר ביחס למציע וזאת 

קביעת המזמין ו/או מי מטעמו, שהחלטתו תחייב את הספק ללא צורך במתן נימוק לפי 
ומבלי שלספק תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו בקשר 

 לכך.

 פרשנות והגדרות  .2

כותרות סעיפי ההסכם נועדו לשם הנוחות והקלת ההתמצאות, ואין לעשות בהן שימוש  .2.1
 סכם או כל תכלית אחרת.לצורך פרשנות הה



לצורך הסכם זה תהיה למילים ולמונחים הבאים המשמעות הרשומה בצדם, זולת אם  .2.2
 עולה כוונה אחרת מהקשר הדברים:

 מט"ש רעננה. - " האתר"

חקיקה ראשית ומשנית של מדינת ישראל, לרבות חקיקת הבטיחות,  - "דין"
ישראל וכן כל פסקי דין וצווים של טריבונלים שיפוטיים של מדינת 

 הוראה והנחיה של רשות מוסמכת, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.

מי שנתמנה, מזמן לזמן, על ידי המזמין לפיקוח על אופן ביצוע  - "המנהל"
 התחייבויות הספק, בין מראש ובין בדיעבד.

האדם או הגוף המשפטי, המקבל על עצמו את ביצוע ההתחייבויות  - "הספק"
זה, כמוגדר בגוף ההסכם, לרבות נציגיו, יורשיו, הקבועות בהסכם 

מורשיו, שליחיו המוסמכים, עובדיו ו/או כל מי שיבוא במקומו בדרך 
 חוקית ובהסכמה בכתב של המזמין.

הצדדים מסכימים, כי במקרה של היעדר הוראה מפורשת בהסכם זה או על פיו, ימולא  .2.3
המזמין לבין ספקים המבצעים החסר או יפורש הספק, על פי התנאים המקובלים בין 

עבורו אספקת ציוד והספק מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתהא לו בעניין 
 זה כלפי המזמין.

 הצהרות והתחייבויות הספק .3

 הספק מצהיר, מתחייב ומאשר בזאת כדלקמן: 

לא עתידה ולמיטב ידיעתו גם  -הוא פועל כדין לפי דיני מדינת ישראל, וכי לא ננקטה נגדו  .3.1
כל פעולה שמטרתה או תוצאתה האפשרית פירוקו, חיסול עסקיו, פשיטת  -להינקט נגדו 

 רגל שלו או תוצאה דומה אחרת.

כל ההצהרות, המצגים, המידע והנתונים לגבי הספק, האמצעים העומדים לרשותו  .3.2
וניסיונו, הכלולים במסמך בכתב כלשהו, שנמסרו במסגרת שלב משלבי ההזמנה לקבלת 

צעות ו/או בטרם חתימה על הסכם זה הינם נכונים ומדויקים במועד חתימת הסכם הה
 זה.

אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין ו/או הסכם, להתקשרותו בהסכם  .3.3
זה ולביצוע כל התחייבויותיו על פיו וכי התקשרותו בהסכם זה וביצוע כל התחייבויותיו 

 ל כל דין ו/או הסכם כאמור. על פיו אינם מהווים הפרה ש

הוא בעל כל האישורים ו/או הרישיונות ו/או ההיתרים, הנדרשים לפי כל דין לניהול  .3.4
 פעילותו הכללית וביצוע כל התחייבויותיו בהתאם להוראות ההסכם בפרט. 

הוא בעל הידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים, היכולות, כוח האדם  .3.5
 ך ביצוע כל התחייבויותיו על פי הסכם זה ברמה מקצועית מעולה. והאמצעים כנדרש לצור

הוא מורשה על פי כל דין לספק את הציוד נשוא ההסכם ולהתקינו )אם וככל שנדרשת  .3.6
 (.נספח ב'התקנתו, בהתאם ליתר הוראות ההסכם( ובהתאם להצעתו )

 מהותה של ההתקשרות .4

ביצוע, בין היתר, אספקת הציוד, מהסוג המזמין מוסר בזה לספק והספק מקבל בזה על עצמו, את 
( וכן (1נספח ג')כתב הכמויות )המפרט הטכני וובאיכות המתאימים לכל תנאי ההזמנה ולרבות 

להצעת הספק )מסמך ב'(, הכל בהתאם למפורט בתנאי ההסכם ולהנחיותיו של המנהל )ובנוסף, 
חריות ומתן שירות למתקן לווי התקנה והרצה של המתקן, והמיועד למט"ש רעננה לרבות מתן א

 כנדרש במכרז(. 

 אספקת הציוד .5

הספק מתחייב לספק את הציוד, כשכל רכיביו חדשים )שנת ייצור שבמועד פרסום  .5.1
כתב הכמויות המפרט הטכני וההזמנה(, מהסוג ובאיכות המתאימים ליתר תנאי ההזמנה, 

טבי ובהתאם (, והכל על חשבונו וכנדרש באופן המימסמך ב'( והצעתו )(1נספח ג'))
 להוראות הסכם זה.

 

 איכות הציוד והחומרים .5.2



איכות הציוד אשר יסופק על ידי הספק, טיבם וסוגם, יהיו המעולים ביותר, אלא  .5.2.1
אם נקבעו בהסכם זה )על נספחיו( במפורש איכות, טיב או סוג מסוים. מבלי 
 לגרוע מכלליות האמור, הציוד, שיסופק על ידי הספק יהיה שלם ושמיש. הציוד

כתב המפרט הטכני ויתאים בתכונותיו מכל הבחינות להוראות ההסכם, לרבות 
 הכמויות ולדרישות כל דין.

הספק יהא אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בציוד, וזאת אף  .5.2.2
 אם עמד הציוד בבדיקות תקנים ישראליים ואושרו על ידי המנהל.

ם, יודיע על כך לספק, והספק קבע המנהל, כי ציוד כלשהו אינו בהתאם להסכ .5.2.3
יהיה חייב לתקן את הליקוי בהתאם להוראות המנהל ולוח הזמנים שקבע לכך, 

( שעות מעת שיקבע עשרים וארבע) 24בתוך  -ובאם לא קבע המנהל לוח זמנים 
 המנהל את אי התאמתו.

קבע המנהל, כי ציוד כלשהו אינו לא מילא הספק אחר הוראות המנהל לפי סעיף  .5.2.4
ם, יודיע על כך לספק, והספק יהיה חייב לתקן את הליקוי בהתאם בהתאם להסכ

 -להוראות המנהל ולוח הזמנים שקבע לכך, ובאם לא קבע המנהל לוח זמנים 
רשאי לעיל,  ( שעות מעת שיקבע המנהל את אי התאמתו.עשרים וארבע) 24בתוך 

 המזמין לבצען, בעצמו או באמצעות אחרים, על חשבון הספק. 

 הבעלות בציוד .5.3

ציוד המובא לאתר יראו כעובר לבעלות המזמין, ועד למועד קבלתו על ידי  .5.3.1
המזמין, בהתאם להוראות המזמין בעניין קבלת ציוד, יהא הציוד בבעלות הספק 

 על כל המשתמע מכך ולרבות מלוא הסיכונים בקשר לכך.

פסילת ציוד על ידי המנהל או קביעתו כי אינו נחוץ, תחזור הבעלות בציוד  עם
 לספק.

 ראיה לאישור טיבו. אינהלהסרת ספק, קבלת הבעלות בציוד על ידי המזמין 

רשאי להוציא את הציוד מהאתר, אלא  אינומבלי לגרוע מכלליות האמור, הספק 
זכות עיכבון ביחס באישורו המוקדם של המנהל, והספק מקנה בזאת למזמין 

 אליו.

הספק מתחייב לספק את הציוד במקום, אשר ייקבע כמיועד לאספקת הציוד, במסגרת  .5.4
(, וזאת על פי שלבים שיקבע (1נספח ג')האתר, כמפורט במפרט הטכני וכתב הכמויות )

 המנהל, וכן בתיאום מלא ועל פי הוראות המנהל. 

כתב הכמויות המפרט הטכני ות הספק יספק את מלוא הציוד, בהתאמה מלאה להוראו .5.5
שגיאה! וישלים את כל הפעולות דלעיל בתוך לוח הזמנים הקבוע בסעיף ( (1נספח ג'))

לרבות לווי התקנה והרצה של המתקן,  זה להלן הפניה עצמית לא חוקית לסימניה.
והמיועד למט"ש רעננה וכן מתן אחריות ומתן שירות למתקן כאמור במסמכי המכרז. 

זה לעיל הינו תנאי יסודי בהסכם  אספקת הזמנים הקבוע בסעיף מודגש ומובהר, כי לוח 
 זה.

אספקה והתקנת הציוד, כולל הרצה, הפעלה יבצועו כאמור בתנאי המכרז,  .5.5.1
 המפרטים הטכניים על הנספחים.

מובהר, כי עם השלמת אספקת, התקנת והפעלת הציוד כאמור לעיל ולשביעות 
על הספק ללוות את המזמין בגיבוי טכני של הפעלת  רצון המזמין והמנהל, יהא

הציוד והרצתו, באמצעות שהייה של עובדים מיומנים ו/או מומחים מטעמו של 
 -הספק, אשר בקיאים בהפעלת ובתחזוקת הציוד, למשך תקופה שלא תפחת מ

 ( ימים.עשרים ואחת) 21

ידו במהלך הספק ישמור על תיעוד שלם ומלא של השירותים, אשר יינתנו על 
זה  אספקה והתקנת הציוד, כולל הרצה, הפעלה תקופת ההרצה כאמור בסעיף 

לעיל. תיעוד כאמור יכלול, בין השאר, מידע אודות: סוג התקלה שטופלה; 
שימוש וצריכת חלפים לציוד; תאריך ושעת גילוי התקלה; סך שעות העבודה 

שוטף שבוצעו לצורך תיקון התקלה וכן תאריך ושעת החזרת המערכת לשימוש 
ותקין; תקלות חוזרות במערכת; בעיות ספציפיות בטיפול במערכת; כל מידע 

 אחר ו/או נוסף לפי הוראות המנהל.

שירותי ההרצה בתקופה הנדונה לא יהיו מוגבלים בהיקפם ויסופקו במט"ש 
מוסכם על הצדדים, כי כל  -רעננה, ללא כל תמורה נוספת מאת המזמין לספק 



ות בביצוע ההרצה, לרבות עלות עבודת כוח האדם ההוצאות והעלויות הכרוכ
מטעם הספק ו/או היצרן, עלות הטסת מומחים מחו"ל לישראל, עלות ביצוע 
התרגום לעברית, עלות שהיית מומחים כאמור בישראל, וכן כל הוצאה ו/או 

 עלות נוספים בקשר לכך, יחולו במלואן על הספק וישולמו על ידו. 

תקופת ההרצה שלעיל לא תיפתרנה כל הבעיות  עוד מוסכם, כי היה ובמהלך
בקשר לציוד והמזמין והמנהל לא יהיו שבעי רצון, יהיו רשאים המזמין והמנהל 

( ימים נוספים )ללא תמורה שלושים) 30  -לדרוש את הארכת תקופת ההרצה ב
נוספת(, ואם גם בסיומה של תקופה זו לא יהיו המזמין והמנהל שבעי רצון יהיו 

ל את ההתקשרות והצדדים יבצעו השבה הדדית של כל שקיבלו רשאים לבט
את מלוא נזקיו בהתאם להסכם זה, מבלי לגרוע מזכות המזמין לתבוע מהספק 

 בגין אי עמידתו בהסכם זה.

הספק יספק את מלוא הציוד, בהתאמה לא יעמוד הספק בלוח הזמנים האמור בסעיף  .5.6
וישלים את כל הפעולות דלעיל ( (1נספח ג')כתב הכמויות )המפרט הטכני ות מלאה להוראו

 זה להלן שגיאה! הפניה עצמית לא חוקית לסימניה.בתוך לוח הזמנים הקבוע בסעיף 
לרבות לווי התקנה והרצה של המתקן, והמיועד למט"ש רעננה וכן מתן אחריות ומתן 

הזמנים הקבוע בסעיף שירות למתקן כאמור במסמכי המכרז. מודגש ומובהר, כי לוח 
זה לעיל, יחויב הספק לשלם למזמין,  זה לעיל הינו תנאי יסודי בהסכם זה. אספקת 

( 1)אלפיים שקלים חדשים( בגין כל יום אחד ) 2,000₪מראש בסך של  פיצויים מוערכים
של איחור בכל שלב ושלב כאמור בשלבים שנקבעו בתנאי המכרז  לרבות זמני אספקת 
הציוד או חלקו והגשה טכנית, וזאת, מבלי לגרוע מכל תרופה אחרת העומדת למזמין על 

 תית זו להסכם.פי כל דין ו/או על פי הסכם זה בשל הפרת הוראה מהו

מבלי לגרוע מהוראות האמור לעיל, מתחייב הספק לבצע את הזמנת הציוד מיצרן הציוד 
רק לאחר קבלת אישור המנהל  -)היה ואין הספק מחזיק בפריטי הציוד במחסני הספק( 

לגבי רכיבי הציוד. מובהר ומודגש, כי הציוד, כמפורט במסגרת המפרט  מראש ובכתב
(, שיירכשו ו/או יסופקו יהיו חדשים )משנת ייצור (1ספח ג')נהטכני כתב הכמויות )

 .שבמועד פרסום ההזמנה(

( עותקי מקור של ספרי הדרכה שני) 2עם סיום אספקת הציוד, יעביר הספק לידי המנהל  .5.7
והפעלה לכל הציוד המסופק, בהתאם להוראות המפרט הטכני וכן כל חומר נוסף, הנדרש 

ידי עובדי המזמין. כל הספרים והמסמכים כאמור בסעיף לשם הפעלת ותחזוקת הציוד, על 
זה לעיל יימסרו למנהל בעותק אחד לפחות  שגיאה! הפניה עצמית לא חוקית לסימניה.

לכל פריט בעברית. כל הנ"ל יסופקו למזמין, על ידי הספק, ללא תשלום כל תמורה נוספת 
 מאת המזמין ו/או מי מטעמו.

 תפקידיו וסמכויותיו של המנהל .6

מהוראות האמור לעיל ולהלן, המזמין מסמיך בזה את המנהל להוציא אל מבלי לגרוע  .6.1
הפועל בשמו את כל הסמכויות המוקנות לו לפי הסכם זה ולבצע את כל הפעולות שהוא 

 רשאי או חייב לבצען לפי הסכם זה, אלא אם נאמר אחרת בהסכם זה.

הסכם זה, ובכלל המנהל יהא רשאי ליתן לספק הוראות בכל דבר ועניין, הקשור לביצוע  .6.2
 זה:

 להורות לו על מיקום וקצב אספקת כל אחד מבין חלקי הציוד; .6.2.1

 לבדוק את היקף התקלות והליקויים )אם בכלל( בקשר לציוד; .6.2.2

 לבדוק את מתן השירות אליו התחייב הספק כאמור במכרז. .6.2.3

לבדוק את החשבונות המוגשים על ידי הספק, לתת לספק הנחיות לתיקונים  .6.2.4
 המלצתו לגבי אישורם לידי המזמין; בחשבונות ולהעביר

לבדוק כל נתון ו/או פרט שיש לו, על פי שיקול דעתו המוחלט של המנהל,  .6.2.5
 רלוונטיות לאופן ביצוע ההסכם.

המנהל רשאי לבדוק אם הספק מפרש כהלכה את ההסכם, הוראות המזמין והוראותיו  .6.3
 הוא.

כל הדוחות המפורטים הספק מתחייב להעביר לידי המנהל, לצורך ביצוע תפקידו, את  .6.4
 בהסכם זה וכן כל מסמך נוסף שיידרש למנהל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לביצוע תפקידו. 



הספק מתחייב לעדכן את המנהל בכל מקרה של תקלה, או כל קושי בביצוע ההסכם ויפנה  .6.5
 אליו לשם קבלת הוראות בכל מקרה של ספק באשר לאופן ביצועו.

 אחריות ונזיקין  .7

 רכושנזק לגוף ול .7.1

הספק בלבד יהא אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו  .7.1.1
למזמין ו/או לרכוש ו/או לאדם, לרבות לעובדיו, למועסקיו, קבלני משנה, 
עובדיהם, מועסקיהם ו/או לצד שלישי כלשהו מחמת כל מעשה ו/או מחדל ו/או 

אי ביצועו ו/או אי  מקרה אסון ו/או כל גורם אחר הקשור בביצוע ההסכם ו/או
ביצועו בשלמות מצד הספק ו/או מי מטעמו ו/או בשל אי קיום הוראות כל דין 
ו/או הסכם זה ו/או הוראות המזמין, בין אם הדבר כרוך ברשלנות ובין אם לאו, 

-קרקעיות ועל-לרבות כל נזק למבנה, צינורות, כבלי חשמל וטלפון, למערכות תת
, ועל הספק יהיה לתקן, על חשבונו הוא, כל נזק קרקעיות, ציבורית ו/או פרטיות

ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה כאמור, או לשלם פיצויים בגין הנזק ו/או 
אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה מיד עם דרישה ראשונה מאת המזמין ולפצות את 
המזמין )לפי המקרה( על חשבונו בגין כל תביעה, שתוגש נגדם בקשר עם נזק ו/או 

בדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו כתוצאה מביצוע ו/או אי ביצוע ו/או אי או
 ביצוע בשלמות של התחייבויות הספק הכלולות בהסכם.

לעניין נטל הראיה ונטל ההוכחה בנזיקין, יראו את הספק בכל הנוגע לציוד, 
למערכות ולמתקנים, אשר הובאו לאתר, כמי שהייתה לו השליטה והמלאה 

ליהם, כמי שממונה היחיד והבלעדי עליהם ובעליהם היחיד והבלעדית ע
 והבלעדי.

טען הספק שלא התרשל בנוגע לביצוע התחייבויותיו, או כי לא היה ליקוי בביצוע 
 עליו נטל ההוכחה. -התחייבויותיו, או כי הוא פטור מאחריות לליקוי או לנזק 

מוקנית לו על פי  אין בסעיף זה להקנות לצד שלישי כל זכות כלפי הספק שאינה .7.1.2
 כל דין.

 פגיעה בזכויות קנייניות .7.2

הספק יפצה וישפה את המזמין בגין כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, היטל וכדומה, הנובעים 
מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סימני מסחר, זכויות יוצרים, ידע, הליך סודי או 

 זכויות דומות, בקשר לציוד.

 שיפוי .7.3

 -זה  אחריות ונזיקיןגוע בשאר התחייבויותיו על פי סעיף באופן מיוחד ומבלי לפ .7.3.1
מתחייב הספק לפצות ולשפות את המזמין בגין כל תביעה על פי פקודת הנזיקין 
)נוסח חדש(, כפי שתתוקן מזמן לזמן או על פי כל חוק שיבוא במקומה, או כל 

 חוק אחר.

את המזמין, בגין כל סכום בנוסף לאמור לעיל, יהיה הספק חייב לפצות ולשפות  .7.3.2
שיחויב המזמין לשלמו מחמת הנזקים האמורים לעיל, קודם ששילם המזמין 
את הסכום שנתחייב בו ו/או שעליו לשאת בו ובכל מקרה שהמזמין ייאלץ לשלם 
פיצויים ו/או תשלום אחר כלשהו בקשר לנזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה 

יצוי או תשלום כאמור וזאת בתוספת הפרשי מתחייב הספק לשלם כל פ -כאמור 
הצמדה וריבית והוצאות שהמזמין עמד בו בקשר לכך, לרבות הוצאות ושכ"ט 
עורך דין והכנת עדים ומומחים, והכל בכפוף לכך שהמזמין נתן לספק הודעה על 

 קבלת הדרישה בתוך זמן סביר ממועד קבלתה ואפשר לספק להתגונן.

לגרוע מהסעדים האחרים העומדים לרשות המזמין על אין האמור בסעיף זה בא 
 פי הסכם זה או על פי כל דין.

מובהר כי אין בסיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, כדי לגרוע מתוקפן של התחייבויות  .7.4
אחריות זה וכן כי אין בהוראות סעיף  אחריות ונזיקיןהספק ו/או אחריותו לפי סעיף 

 ה כדי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין.ז ונזיקין

 ביטוח  .8

מבלי לגרוע מאחריות והתחייבויות הספק על פי כל דין ועל פי הסכם זה, ובפרט סעיף  .8.1
 -לעיל, מתחייב הספק לבצע ולקיים, על חשבונו, החל מהמוקדם מבין  אחריות ונזיקין



)ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים( בהתאם להסכם, המועד המיועד לאספקת הציוד 
ולמשך כל  -או יום תחילת אספקת הציוד )וביצוע העבודות ו/או מתן השירותים( בפועל 

ו/או כל תקופה תקופת ביצוע אספקת הציוד )וביצוע העבודות ו/או מתן השירותים(, 
, את הביטוחים וצראחרת כמפורט בהסכם זה לעניין ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המ

המפורטים להלן, באמצעות חברת ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל )להלן: "ביטוחי 
 הספק" או "הביטוחים"(: 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי; .8.1.1

 ביטוח חבות מעבידים; .8.1.2

 ביטוח חבות המוצר; .8.1.3

 ביטוח אחריות מקצועית. .8.1.4

נשוא  ות ומתן השירותים(אספקת הציוד )ביצוע העבודמועד תחילת  לפניהספק מתחייב,  .8.2
הסכם זה על ידו ו/או מטעמו, להמציא לידי המזמין אישור בדבר עריכת הביטוחים כנ"ל 

"( אישור ביטוחי הספק)להלן: " (2נספח ג')בהתאם להסכם ולנוסח המצורף לחוזה זה כ
 . כשהוא חתום כדין על ידי המבטח )נוסח מקורי( ,והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו

כי המצאת אישור בדבר עריכת הביטוח כאמור, לא תפגע ו/או לא  מוסכם בזה .8.2.1
 תגרע מהתחייבויות הספק על פי הסכם זה, על נספחיו.

  , כאמור,((2)נספח ג' )מוסכם בזה על הספק כי המצאת אישורי ביטוחי הספק  .8.2.2
(( 2)נספח ג' )וללא המצאת אישור ביטוחי הספק הינה תנאי יסודי בהסכם זה 

 התחיל באספקת הציוד נשוא הסכם זה.לא יוכל הספק ל

ביטוחי הספק יורחבו לכסות בין היתר גם את אחריותו של הספק בגין ו/או כלפי קבלנים  .8.3
וקבלני משנה ובנוסף )ומבלי לגרוע מהאמור( יורחבו הביטוחים לשפות קבלנים וקבלני 

עובדיו  משנה של הספק )המועסקים על ידי הספק(, לרבות את המזמין ו/או מנהליו ו/או
 ."(יחידי המבוטחבגין אחריותם לכל מעשה ו/או מחדל רשלני של הספק )להלן: "

אספקת הציוד )ביצוע על הספק להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם  .8.4
בקשר עם הסכם זה, במשך כל  התקופה בה יהיה הסכם זה  העבודות ומתן השירותים(

ממנו, את ביטוחי אחריות מקצועית וחבות  בתוקף. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע
על פי דין לכל  קיימת לספק אחריות על פי הדין המוצר, על הספק להחזיק בתוקף כל עוד 

 . פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם הסכם זה על נספחיו

בנוסף לאמור לעיל, הספק מתחייב לבטח על חשבונו הוא למשך כל זמן אספקת הציוד  .8.5
ותים( את הציוד וכל רכוש אחר שהובא על ידו לצורך אספקת הציוד )העבודות והשיר

גם את ביצוע העבודות  -)וככל שבהתאם להוראות המפרט הטכני נדרש גם ביצוע עבודות 
ומתן השירותים(, במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק ו/או אובדן, אשר הספק אחראי 

 .להם לפי תנאי הסכם זה ו/או על פי כל דין

לעיל, יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור  8.5הרכוש של הספק, הנערכים על פי סעיף ביטוחי  .8.6
על כל זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי הספק כלפי המזמין, מנהליו ועובדיו ובלבד 

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

לנספח  1על פי סעיף הספק על ידי  פוליסת ביטוח האחריות כלפי צד שלישי, הנערכת .8.7
תורחב לשפות את המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו (, (2נספח ג')הספק )אישור ביטוחי 

ו/או הספק היה ותוטל עליהם )או על מי מהם( אחריות למעשה ו/או מחדל רשלני של 
נפרד עובדיו בכפיפות לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו ב

 עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

לנספח אישור עריכת ביטוחי  2על פי סעיף הספק פוליסת חבות מעבידים, הנערכת על ידי  .8.8
תורחב לשפות את המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו היה ונקבע לעניין (, (2נספח ג')הספק )

, כי הינם )או קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי תוך כדי ו/או עקב עבודתם
 .הספקמי מהם( נושאים בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי 

לנספח אישור עריכת ביטוחי  3על פי סעיף הספק פוליסת חבות המוצר, הנערכת על ידי  .8.9
כל פגיעה בגין תורחב לשפות את המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו (, (2נספח ג')הספק )

מוצר שיוצר ו/או הוכן ו/או הורכב ו/או תוקן ו/או סופק גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב 
ו/או נמכר ו/או טופל בכל דרך אחרת על ידי הספק ו/או מי מטעמו במסגרת אספקת 



פוליסת הביטוח תורחב מוסכם בזה כי  המוצרים בקשר עם הסכם זה )להלן: "המוצר"(
עליהם )או על מי ל ו/או מנהליו ו/או עובדיו בגין אחריות אשר תוט המזמיןלשפות את 

וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הספק כלפי המזמין ו/או מנהליו ו/או המוצר עקב מהם( 
בנוסף לאמור לעיל מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר, תקופת גילוי עובדיו. 

למעט באם עילת הביטול הינה בגין אי , ( חודשים לאחר תום תקופת הביטוחששה) 6של 
 .פרמיה ו/או מרמה(תשלום 

לנספח אישור עריכת  4על פי סעיף הספק פוליסת אחריות מקצועית, הנערכת על ידי  .8.10
היה ותוטל ו/או מנהליו ו/או עובדיו תורחב לשפות את המזמין (, (2נספח ג')הספק )ביטוחי 

בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית אחריות, עליהם )או על מי מהם( 
במעשה ו/או מחדל רשלני של הספק ו/או מנהליו ו/או עובדיו וזאת מבלי לגרוע שמקורן 

בנוסף לאמור לעיל מוסכם מביטוח חבות הספק כלפי המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו. 
( חודשים לאחר תום ששה) 6בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר, תקופת גילוי של 

 .ול הינה בגין אי תשלום פרמיה ו/או מרמה()למעט באם עילת הביטח, תקופת הביטו

מוסכם בזה על הספק כי ביטוחי אחריות מקצועית, חבות המוצר וביטוח צד שלישי ייערכו  .8.11
 .משותפיםכגבולות אחריות  ולאלכל פוליסה בנפרד  ספציפייםבגבולות אחריות 

על הספק להחזיק בתוקף את ביטוחי הספק הנדרשים בקשר עם אספקת הציוד נשוא  .8.12
הסכם זה, במשך כל התקופה בה יהיה הסכם זה בתוקף. עם זאת, את ביטוחי חבות 

על קיימת לספק אחריות המוצר ואחריות מקצועית, על הספק להחזיק בתוקף כל עוד לא 
 .פי דין

היה ולדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים הנ"ל,  .8.13
 הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים ולגרום לכך כי:מתחייב הספק לערוך ולקיים את 

בכל ביטוח נוסף ו/או משלים, אשר יערוך מעבר למצוין לעיל, ייכלל סעיף בדבר  8.13.1
מנהליו ועובדיו ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין ו/או 

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

חריות נוסף ו/או משלים שיערוך הספק, לגרום לכך, כי הביטוח יורחב ובביטוח א 8.13.2
לשפות את המזמין בגין אחריותו, למעשי ו/או מחדלי הספק בכפוף לסעיף 
אחריות צולבת, לפיו העניין יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד 

 מיחידי המבוטח.

או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/ .8.14
(, הינם (2נספח ג')המתחייבים מן האמור בהסכם זה ובאישור עריכת ביטוחי הספק )

דרישה מינימאלית המוטלת על הספק. הספק מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות 
כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו בכל הקשור לסכומי 

 .ביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המינימאליים כאמור לעיל ולהלןה

ביטוחי הספק ייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח  .8.15
הנערך על ידי המזמין וכי מבטחי הספק מוותרים על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה 

לחוק חוזה  59ות כל טענה ו/או זכות, כאמור בסעיף בדבר שיתוף ביטוחי המזמין, לרב
 , לרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי המזמין וכלפי מבטחיו.1981 -ביטוח התשמ"א 

זה, לרבות על פי האמור בנספח אישור  ביטוחביטוחי הספק, הנערכים על פי דרישות סעיף  .8.16
נאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם (, יכללו ת(2נספח ג')עריכת ביטוחי הספק 

ו/או לשנותם לרעה במשך תקופת הביטוח, אלא אם כן ישלח לספק ולמזמין, הודעה 
( יום מראש על כוונתו לעשות זאת, וכי לא ששים) 60בכתב, באמצעות דואר רשום, לפחות 

עה בכתב יהיה תוקף לביטול ו/או לשינוי לרעה  שכאלו לגבי המזמין אם לא נשלחה הוד
 ( הימים ממועד משלוח ההודעה.ששים) 60כאמור לעיל ובטרם חלוף 

בכל פעם שמבטחו של הספק יודיע לספק ולמזמין כי איזה מבין ביטוחי הספק על פי  .8.17
עומד להיות משונה לרעה  ((2נספח ג')הביטוחים שנערכו לפי נספח אישורי ביטוח הספק )

הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש  לעיל, מתחייב 8.16או מבוטל, כאמור בסעיף 
ולהמציא למזמין אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד השינוי לרעה או הביטול של 

 .הביטוח הקודם, כאמור לעיל

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו אספקת  .8.18
גם ביצוע  -עבודות )וככל שבהתאם להוראות המפרט הטכני נדרש גם ביצוע הציוד 

העבודות( נשוא הסכם זה או חלק ממנו יבוצעו על ידי ספק משנה מטעם הספק, מתחייב 
הספק לדאוג כי בידי ספק המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בהסכם זה, 



(. (2נספח ג')לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים באישור עריכת ביטוחי הספק 
מובהר בזאת, כי הספק הוא הנושא באחריות כלפי המזמין בגין למען הסר כל ספק 

גם בגין  -)וככל שבהתאם להוראות המפרט הטכני נדרשות גם עבודות אספקת הציוד 
העבודות ומתן השירותים( נשוא הסכם זה, לרבות כאלה אשר יבוצעו על ידי ספק ביצוע 

את המזמין בגין כל  משנה מטעמו של הספק, והספק יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות
)וככל שבהתאם אובדן ו/או נזק שייגרם לו, במישרין ו/או בעקיפין, עקב אספקת הציוד 

העבודות ו/או מתן גם עקב ביצוע  -להוראות המפרט הטכני נדרש גם ביצוע עבודות 
השירותים( שבוצעו על ידי ספק המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה במי 

 ל ובין אם לאו.מהפוליסות דלעי

הספק מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן,  .8.19
לרכוש בבעלותו ו/או בשימושו ו/או באחריותו של הספק תביעה כנגד המזמין בגין נזק 

שהוא זכאי לשיפוי בגינו, בקשר עם אספקת הציוד ו/או מתן השירותים נשוא הסכם זה 
((, והוא פוטר בזאת 2הביטוחים שנערכו לפי נספח אישור ביטוחי הספק )נספח ג' )על פי 

לנזק )לרבות בגין ההשתתפות העצמית המוטלת על הספק( את המזמין מכל אחריות 
כאמור. אולם מוסכם בזה כי הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם למקרה הביטוח 

 .בזדון

 זה )ביטוח( 8בסעיף ין הפוליסות המפורטות הספק מתחייב לשלם את דמי הביטוח בג .8.20
(, וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח (2נספח ג')לרבות באישור ביטוחי הספק )

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

שקיימות ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת אספקת הציוד 
. בנוסף לאמור לעיל ומבלי ו/או ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים בקשר עם הסכם זה

לגרוע ממנו, מתחייב הספק כי את ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר יחזיק בתוקף 
 .אשר נעשתה על ידו בקשר עם הסכם זה תו על פי דין לכל פעילותמתקיימת אחריוכל עוד 

הספק מתחייב להודיע למזמין מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה על פי ביטוח  .8.21
אחריות מקצועית, חבות המוצר, אחריות כלפי צד שלישי או חבות מעבידים. כן מתחייב 

ד את אינטרס הספק, ככל שיידרש הספק לשתף פעולה עם המזמין ככל שהדבר אינו נוג
לשם מימוש תביעת ביטוח אשר המזמין יחליט להגישה למבטחים ו/או מימוש זכויות 

 .המזמין על פי ביטוחי הספק

כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הספק יהיה אחראי לשפות את המזמין ו/או  .8.22
מהם עקב אי כיסוי ביטוחי  מנהליו ו/או עובדיו באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי

הנובע מהפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי איזו מהפוליסות שלא בתום לב על ידי הספק 
בכפוף לכך כי האחריות ו/או חובת , ו/או מנהליו ו/או מי מהעובדים המועסקים על ידו

 .השיפוי מוטלת על הספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין

כי הפרה בתום לב יקבע בביטוחי הספק, גוע בכלליות האמור בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפ .8.23
ו/או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הספק, מנהליו 

לרבות, אך לא מוגבל, איחור במתן הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה שנעשו ו/או עובדיו 
ות המזמין ו/או עובדיו ו/או מנהליו לא יפגעו בזכויבתום לב על ידי הספק ו/או מי מטעמו, 

 .לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו

)שבעה( ימים ממועד תום תקופת ביטוחי הספק, מתחייב הספק לחזור  7 -לא יאוחר מ  .8.24
, בגין הארכת לעיל 8.2בסעיף כאמור  ((2נספח ג')ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח )
נספח ) ב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הספקתוקפם לתקופה נוספת, הספק מתחיי

(, במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד הינו מחויב בעריכת הביטוחים (2ג')
 . בהתאם לאמור בחוזה זה על נספחיו

(, הינה תנאי מתלה (2נספח ג')הספק מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ביטוחי הספק" ) .8.25
אספקת הציוד ו/או ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים ומקדים לתחילת ו/או המשך 

והמזמין יהא זכאי למנוע מן הספק את תחילת ו/או המשך אספקת הציוד ו/או ביצוע 
העבודות ו/או מתן השירותים כאמור במקרה שהאישור ו/או ההצהרה, כאמור, לא 

 .הומצאו במועד המוסכם כנדרש

הספק, המצאתם ו/או בשינויים ו/או  מוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת ביטוחי .8.26
בבדיקתם ו/או אי בדיקתם על ידי המזמין, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי 
הספק למוסכם, טיבם, תוקפם, היקפם או היעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של הספק 

אחריותו ו/או כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או מנהליו ועובדיו ו/או כדי לצמצם 
 .של הספק לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין



למען הסר ספק מובהר כי המצאת או אי המצאת אישור ביטוחי הספק כאמור בסעיפים  .8.27
 .פי חוזה זה, על נספחיו -לעיל במועד, לא תפגע בהתחייבויות הספק על  8.24  –ו 8.3

י הספק כאמור המזמין רשאי )אך לא חייב( לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו על יד .8.28
לעיל והספק מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויותיו 

 .זה )ביטוח(. 8על פי סעיף 

הספק מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של המזמין ביחס לאישורי הביטוח וזכותו  .8.29
המזמין לבדוק את אישורי הביטוח ולהורות על תיקונם כמפורט לעיל, אינה מטילה על 

ו/או על מי מטעמו כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח כאמור, טיבם, 
היקפם, ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק 

 .על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין

כל סכום לו  המזמין יהיה רשאי לעכבבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי  .8.30
זה )סעיף ביטוח( מהתמורה העומדת לזכות הספק בקשר עם  8הינו זכאי על פי תנאי סעיף 
 .)שבעה( ימים מראש 7ובתנאי שהודיעה על כך לספק, בכתב,  ההתקשרות נשוא הסכם זה

מוסכם בזה על המזמין כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם 
יושב לספק הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו למזמין )באם למוסכם על המזמין, 

 נגרמו( בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח, כאמור.

מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על  .8.31
 הספק בלבד, ובכל מקרה לא על המזמין ו/או על מי מטעמו.

בחוזה זה לעיל, מתחייב הספק למלא אחר כל  בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום .8.32
דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, התקנות 
וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, 

יו ואלה באופן שכל העובדים שיועסקו במתן השירותים נשוא חוזה זה, לרבות שליח
שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת חוזה זה, זכאים לכל 

 .הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל

זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של  8מובהר בזאת, כי כל הוראה בסעיף  .8.33
הוראות החוזה בדבר אחריותו הבלעדית של הספק לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים 

 .רים בהסכם זה ו/או על פי הדיןאח

הנן מעיקרי החוזה, והפרתן מהווה הפרה יסודית של  זה 8מובהר, כי הוראות סעיף  .8.34
 .החוזה

 ערבות ביצוע  .9

במעמד חתימת הסכם זה, ימציא הספק למזמין, ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי תלויה  .9.1
מהיקף  10%בסכום של ובלתי מותנית, להבטחת מילוי מלוא התחייבויותיו על פי ההסכם, 

בנוסח המצורף  (,שקלים חדשים ___________ אלף: )במילים₪ _________ -ההצעה
 "(. הערבות לביצוע ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן: " (3נספח ג')להסכם זה כ

הערבות לביצוע תהא צמודה למדד המחירים לצרכן, כאשר המדד הבסיסי יהיה המדד 
הוגשו ההצעות במסגרת ההזמנה לקבלת הצעות והמדד הקובע  הידוע במועד האחרון בו

יהיה המדד הידוע בחודש בו תחולט הערבות לביצוע. הערבות לביצוע תעמוד בתוקפה עד 
( יום מהיום שנקבע לסיום ביצוע אספקת הציוד וביצוע מלוא העבודות שלושים) 30תום 

תן שירות למתקן, בהתאם הכולל לווי התקנה והרצה של המתקן, לרבות מתן אחריות ומ
המפרט הטכני ת הספק יספק את מלוא הציוד, בהתאמה מלאה להוראולאמור בסעיף 

וישלים את כל הפעולות דלעיל בתוך לוח הזמנים הקבוע ( (1נספח ג')כתב הכמויות )ו
לרבות לווי התקנה והרצה  זה להלן שגיאה! הפניה עצמית לא חוקית לסימניה.בסעיף 

של המתקן, והמיועד למט"ש רעננה וכן מתן אחריות ומתן שירות למתקן כאמור במסמכי 
זה לעיל הינו תנאי יסודי  אספקת הזמנים הקבוע בסעיף המכרז. מודגש ומובהר, כי לוח 

 לעיל. הערבות לביצוע תינתן לפקודת "מי רעננה בע"מ".  בהסכם זה.

הערבות לביצוע תינתן, בין היתר, בקשר עם התחייבויות הספק לפי הסכם זה, לרבות, אך 
, לרבות מבלי למעט, אספקת הציוד ויתר התחייבויות הספק, בהתאם להוראות הסכם זה

התקנת הציוד, הפעלתו והרצתו, וכן להבטחת פיצוי המזמין ו/או צדדים שלישיים בגין 
 לעיל. אחריות ונזיקיןנזקים, כאמור בסעיף 

במעמד חתימת הסכם זה, ימציא הספק למזמין, ערבות בנקאית על אף האמור בסעיף קטן  .9.2
אוטונומית, בלתי תלויה ובלתי מותנית, להבטחת מילוי מלוא התחייבויותיו על פי 



 ___________ אלף: )במילים₪ _________ -מהיקף ההצעה 10%בסכום של ההסכם, 
ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו  (3נספח ג')בנוסח המצורף להסכם זה כ (,שקלים חדשים

לעיל, באם תקופת ביצוע ההסכם לא תסתיים עד המועד  "(.הערבות לביצוע )להלן: "
המפרט הטכני ת הספק יספק את מלוא הציוד, בהתאמה מלאה להוראושנקבע בסעיף 

וישלים את כל הפעולות דלעיל בתוך לוח הזמנים הקבוע ( (1נספח ג')כתב הכמויות )ו
לרבות לווי התקנה והרצה  זה להלן שגיאה! הפניה עצמית לא חוקית לסימניה.בסעיף 

של המתקן, והמיועד למט"ש רעננה וכן מתן אחריות ומתן שירות למתקן כאמור במסמכי 
זה לעיל הינו תנאי יסודי  אספקת הזמנים הקבוע בסעיף המכרז. מודגש ומובהר, כי לוח 

לעיל, על הספק לחדש את הערבות לביצוע, באותם תנאים שפורטו לעיל, לכל  בהסכם זה.
 ( חודשים נוספים )בכל פעם( לאחר סיומה. שלושה) 3תקופת ההארכה ולמשך 

בנוסף, מתחייב הספק להאריך את תוקף הערבות לביצוע, אשר תומצא למזמין, כאמור 
-ארבעה) 14מין אישור מהבנק על הארכת תוקפה, לפחות לעיל, מיוזמתו, ולהמציא למז

( יום לפני מועד פקיעתה. מובהר במפורש כי במקרה שהספק לא ימלא אחר עשר
התחייבות זו תהא זכאי המזמין לדרוש את פירעון ערבות הביצוע ללא כל התראה 

 מוקדמת לספק.

או בכל מקרה של  באם לא יתחיל הספק בביצוע אספקת הציוד, כנדרש על פי הסכם זה, .9.3
הפסקת העבודה ללא אישור המנהל, יהא זכאי המזמין לחלט ולממש את הערבות לביצוע 

 שנתן הספק.

היה ולא ימסור הספק למזמין את הערבות לביצוע, הערבות שצירף הספק להצעתו  .9.4
במסגרת ההזמנה לקבלת הצעות לא תוחזר והמזמין יהא רשאי להשתמש בה כערבות 

 הספק . לביצוע התחייבויות

היה ולא ימסור הספק למזמין את הערבות לביצוע, הערבות שצירף הספק אין בסעיף 
להצעתו במסגרת ההזמנה לקבלת הצעות לא תוחזר והמזמין יהא רשאי להשתמש בה 

זה בכדי לגרוע מחובת הספק ליתן למזמין את  הספק . כערבות לביצוע התחייבויות
 הערבות לביצוע כמפורט לעיל.

המזמין רשאי לגבות את סכום הערבות לביצוע, כולם או חלקם, בפעם אחת או לשיעורין.  .9.5
סכומים גבה המזמין מהערבות לביצוע סכום כלשהו, ישלים הספק מיידית את סכומיהם ל

 המקוריים. 

המזמין רשאי לחלט את הערבות לביצוע בכל עת בה הופרה על ידי הספק הוראה על פי  .9.6
הסכם זה, אשר להבטחתה נתנה הערבות לביצוע הרלוונטית, וכן לגביית כל הכספים 

 המגיעים למזמין מהספק על פי הסכם זה.

וקף הערבות הספק יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהוצאת, בהשלמת או בהארכת ת .9.7
 לביצוע, לרבות מס בולים )אם וככל שיחול(.

למען הסר ספק, יובהר, כי הערבות לביצוע, הינם אוטונומיות, בלתי מותנות וניתנות  .9.8
לחילוט על פי פנייה חד צדדית של המזמין, ללא כל דרישה להוכחת נזק ו/או להנמקה 

 וללא צורך לדרוש תחילה את סכום הערבות לביצוע מאת הספק.

 שמירה על הוראות החוק ובטיחות .10

הספק מתחייב להשיג, על אחריותו וחשבונו, את כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים 
לצורך ביצוע כל התחייבויותיו, נשוא הסכם זה, על פי כל דין. למען הסר ספק, יובהר כי אין 

על פי דין מטעם המזמין  לראות בהסכם זה כתחליף לכל רישיון ו/או היתר ו/או אישור הדרושים
 ו/או העירייה.

 התמורה .11

 התמורה הכוללת והסופית .11.1

תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה, ישלם המזמין לספק  .11.1.1
(, כפי שיאושרו על ידי מסמך ב'סכומים, המבוססים על הצעת הספק בהזמנה )

 (. "התמורה"המזמין והמנהל )בהתאם לקבוע בהסכם זה( )להלן: 

זה, הינה עבור כל  התמורההתמורה, בכפוף ליתר התנאים, כאמור בסעיף  .11.1.2
התחייבויות הספק נשוא ההסכם, לרבות אך מבלי למעט עבור כל התנאים 
המיוחדים, עבור כל אשר פורט בהסכם ובנספחיו וייכללו במחירי התמורה של 

כן יכללו במחיר התמורה כל הסעיפים השונים ולא תשולם כל תוספת בגין הנ"ל. 



הוצאות הספק הכרוכות במילוי הוראות הרשויות )ככל שיהיו(, ביטוחים, 
הוצאות רכישת, הובלת ואספקת הציוד וכדומה בנוסף לווי התקנה והרצה של 
הציוד, לרבות מתן אחריות ומתן שירות לציוד, ומובהר כי לא תשולם כל תוספת 

 אחר בגין אלו.ו/או החזר הוצאות ו/או כל תשלום 

באם לא צוין מחיר במפרט הטכני וכתב הכמויות בגין פריט כלשהו, יראו את 
הספק כמסכים לבצעו ללא תשלום וכי מחירו כלול ביתר המחירים הנקובים 

 בכתב הכמויות.

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה לעיל ולהלן ובמסגרת הנספחים להסכם, בכל  .11.1.3
ספחיו "על חשבון" ו/או "על חשבונו", מקום בו נרשם במסגרת ההסכם ו/או נ

פירושו כי הספק יישא בלעדית, מבלי לחייב את המזמין, בתשלום הרלוונטי עבור 
הציוד ו/או כל תשלום אחר, הנוגעים לנושא אליו מתייחס המושג, לרבות כל 

 ההוצאות הישירות והעקיפות של הספק, נשוא התשלום.

הספק כל תמורה בגין התקופה  למען הסר ספק, מובהר כי לא תשולם לידי .11.1.4
שממועד חתימת הסכם זה ועד למועד בו יתחיל הספק בפועל לספק את הציוד 
לפי הסכם זה, אף אם יצטרך הספק לבצע בתקופה זו פעולות שונות הנובעות 
מההסכם, והספק מוותר באופן מפורש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 

 ו/או מי מטעמו בעניין זה.

תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה, בהוראות סעיף  אין .11.1.5
(, מסמך ב'ישלם המזמין לספק סכומים, המבוססים על הצעת הספק בהזמנה )

כפי שיאושרו על ידי המזמין והמנהל )בהתאם לקבוע בהסכם זה( )להלן: 
לעיל כדי לגרוע מזכות המזמין לקזז, להפחית, לעכב או לנכות,  (."התמורה"

 בהתאם להוראות הסכם זה ועל פי כל דין, סכומים כלשהם מתוך התמורה.

 תשלומים .11.2

ישלם המזמין לידי הספק  -כמקדמה על חשבון סכומי התמורה האמורים  .11.2.1
 הלן.תשלומים חלקיים כמתואר ל

_____ מהצעת המחיר של הספק במכרז ישולם לאחר 15%סכום בשיעור של ___ .11.2.2
החשבון החלקי אישור המסמכים הטכניים וקבלת ערבות ביצוע )להלן: "

 "(. הראשון

לחשבון החלקי הראשון יצורפו כל המסמכים המאפשרים את בדיקתו, ובכלל 
המנהל וכן יצוינו  זה, מלוא המסמכים אודות הציוד, מסמכי תיעוד לפי דרישת

 כנקוב בחוברת מכרז זו. -מספר ההסכם 

ר את החשבון החלקי הראשון ואת עמידת הספק בכל תנאיו לאחר שהמנהל איש
_____ מהצעת המחיר של הספק במכרז 15%סכום בשיעור של ___של סעיף 

החשבון ישולם לאחר אישור המסמכים הטכניים וקבלת ערבות ביצוע )להלן: "
זה לעיל, ישלם המזמין לספק את החשבון החלקי הראשון  "(.החלקי הראשון

י הראשון כאמור ( ימים מתום החודש שבו הוגש החשבון החלקששים) 60בתוך 
 (. 60שוטף + )

___מהצעת המחיר של הספק במכרז 45%סכום נוסף שיהא בשיעור של ___ .11.2.3
ישולם לאחר שהמנהל אישר בכתובים, כי אכן סופק לאתר הציוד ולשביעות 

 "(. החשבון החלקי השני)להלן: " רצונו המלאה ובהתאם לאמור בהסכם זה

פשרים את בדיקתו, ובכלל זה, לחשבון החלקי השני יצורפו כל המסמכים המא
מלוא המסמכים אודות הציוד לאתר, מסמכי תיעוד לפי דרישת המנהל וכן יצוינו 

 כנקוב בחוברת מכרז זו. -מספר ההסכם 

ר את החשבון החלקי השני ובנוסף את עמידת הספק בכל לאחר שהמנהל איש
___מהצעת המחיר של 45%סכום נוסף שיהא בשיעור של ___תנאיו של סעיף 

הספק במכרז ישולם לאחר שהמנהל אישר בכתובים, כי אכן סופק לאתר הציוד 
החשבון החלקי )להלן: " ולשביעות רצונו המלאה ובהתאם לאמור בהסכם זה

( ששים) 60מין לספק את החשבון החלקי השני בתוך זה לעיל, ישלם המז "(.השני
(, 60שוטף + ימים מתום החודש שבו הוגש החשבון החלקי הראשון כאמור )

ובנוסף יחזיר המזמין את הערבות שניתנה מאת הספק לטובת תשלום החשבון 
 החלקי הראשון. 



___מהצעת 45%סכום נוסף שיהא בשיעור של ___על אף האמור בסעיף קטן  .11.2.4
המחיר של הספק במכרז ישולם לאחר שהמנהל אישר בכתובים, כי אכן סופק 

)להלן:  לאתר הציוד ולשביעות רצונו המלאה ובהתאם לאמור בהסכם זה
יאושר חשבון חלקי כלשהו במלואו, לעיל, היה ולא  "(.החשבון החלקי השני"

זה לעיל, הסכום  תשלומיםכמתואר לעיל, ישולם במועדים האמורים בסעיף 
שאינו שנוי במחלוקת, ויתרת הסכום, היה ותאושר על ידי המנהל, תשולם לא 

 יאוחר ממועד פירעון החשבון הבא.

מלוא ביצוע התחייבויות  הספק יגיש למזמין את החשבון הסופי בגין השלמת .11.2.5
הספק לפי הוראות ההסכם ובכפוף לכך שהמנהל אישר את השלמת התקנתו של 
הציוד ובהתאמה מלאה למסמכי ההזמנה לקבלת הצעות והסכם זה על נספחיו 
ולשביעות רצון המזמין, לרבות התקנתו, הפעלתו והרצתו של הציוד, וכן בכפוף 

הגורמים המוסמכים לכך אצל המזמין, לבדיקת ולאישור המסמכים הנ"ל על ידי 
)ארבעים האחוזים( מהצעת המחיר שהוצע  40%ישלם המזמין לספק את יתרת 

)ששים( ימים מתום החודש שבו הוגש  60על ידי הספק במכרז וזאת בתוך 
 (. 60החשבון כאמור )שוטף + 

. לכל תשלום, שישולם לספק יתווסף מס ערך מוסף כדין, כפי תשלום מע"מ .11.2.6
ביום ביצוע התשלום. המזמין יהא רשאי לשלם את מס הערך המוסף  שיהיה

לספק, במועד בו עליו לשלם מס הערך המוסף לשלטונות המס וזאת כנגד 
 חשבונית מס כדין.

זה לעיל, הספק זכאי לקבלת התמורה לפי הסכם  התמורהמבלי לגרוע מהוראות סעיף  .11.3
יו כראוי ובאורח מקצועי ובהתאם להוראות המזמין זה, רק אם ביצע את התחייבויות

כתב הכמויות ויתר הנספחים המפרט הטכני וו/או המנהל ובהתאם להוראות הסכם זה, 
 להסכם זה.

תשלום שלא שולם במועדו, בהתאם להוראות הסכם זה, יישא ריבית פיגורים שנתית  .11.4
האחרון בו צריך היה בשיעור ריבית החשב הכללי, כפי שתפורסם מדי פעם, החל מהיום 

להשתלם ועד לתשלומו בפועל והצדדים מוותרים על כל סעד אחר בגין הפיגורים לרבות 
 תביעת הפרשי הצמדה.

ישולמו התייקרויות, והצעת הספק כפי שהוגשה במסגרת  ולאיחולו  לאבמסגרת הסכם זה  .11.5
מפורש תישא הפרשי הצמדה למדד ו/או הפרשי שערי מטבע, והספק מוותר ב לאההזמנה 

-שנים) 12, וזאת במהלך על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בקשר לכך
 .( החודשים שלאחר מועד חתימת הסכם זהעשר

 מסים ומע"מ  .12

הספק לבדו ישלם את כל המסים, האגרות ויתר תשלומי החובה, החלים על פעילותו לפי  .12.1
 הסכם זה )לרבות, בגין יבוא הציוד(.

את כוחו של המזמין ו/או של באי כוחו, לטפל בכל נושא הכרוך  הספק מייפה בזאת .12.2
במע"מ, ומתחייב לחתום על כל המסמכים הנחוצים להגשת השגות, ערעורים, ולטפל בכל 

 הליך או משא ומתן בקשר לכך.

 התמורה הכוללת והסופיתלמרות האמור בסעיף  .12.3

תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה, ישלם המזמין לספק  .12.3.1
(, כפי שיאושרו על ידי מסמך ב'סכומים, המבוססים על הצעת הספק בהזמנה )

 (. "התמורה"המזמין והמנהל )בהתאם לקבוע בהסכם זה( )להלן: 

זה, הינה עבור כל  התמורההתמורה, בכפוף ליתר התנאים, כאמור בסעיף  .12.3.2
התחייבויות הספק נשוא ההסכם, לרבות אך מבלי למעט עבור כל התנאים 
המיוחדים, עבור כל אשר פורט בהסכם ובנספחיו וייכללו במחירי התמורה של 

כן יכללו במחיר התמורה כל הסעיפים השונים ולא תשולם כל תוספת בגין הנ"ל. 
הוצאות הספק הכרוכות במילוי הוראות הרשויות )ככל שיהיו(, ביטוחים, 
הוצאות רכישת, הובלת ואספקת הציוד וכדומה בנוסף לווי התקנה והרצה של 
הציוד, לרבות מתן אחריות ומתן שירות לציוד, ומובהר כי לא תשולם כל תוספת 

 אחר בגין אלו.ו/או החזר הוצאות ו/או כל תשלום 



באם לא צוין מחיר במפרט הטכני וכתב הכמויות בגין פריט כלשהו, יראו את 
הספק כמסכים לבצעו ללא תשלום וכי מחירו כלול ביתר המחירים הנקובים 

 בכתב הכמויות.

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה לעיל ולהלן ובמסגרת הנספחים להסכם, בכל  .12.3.3
ספחיו "על חשבון" ו/או "על חשבונו", מקום בו נרשם במסגרת ההסכם ו/או נ

פירושו כי הספק יישא בלעדית, מבלי לחייב את המזמין, בתשלום הרלוונטי עבור 
הציוד ו/או כל תשלום אחר, הנוגעים לנושא אליו מתייחס המושג, לרבות כל 

 ההוצאות הישירות והעקיפות של הספק, נשוא התשלום.

הספק כל תמורה בגין התקופה  למען הסר ספק, מובהר כי לא תשולם לידי .12.3.4
שממועד חתימת הסכם זה ועד למועד בו יתחיל הספק בפועל לספק את הציוד 
לפי הסכם זה, אף אם יצטרך הספק לבצע בתקופה זו פעולות שונות הנובעות 
מההסכם, והספק מוותר באופן מפורש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 

 ו/או מי מטעמו בעניין זה.

תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה, בהוראות סעיף  אין .12.3.5
(, מסמך ב'ישלם המזמין לספק סכומים, המבוססים על הצעת הספק בהזמנה )

כפי שיאושרו על ידי המזמין והמנהל )בהתאם לקבוע בהסכם זה( )להלן: 
לעיל כדי לגרוע מזכות המזמין לקזז, להפחית, לעכב או לנכות,  (."התמורה"

 בהתאם להוראות הסכם זה ועל פי כל דין, סכומים כלשהם מתוך התמורה.

 תשלומים .12.4

ישלם המזמין לידי הספק  -כמקדמה על חשבון סכומי התמורה האמורים  .12.4.1
 הלן.תשלומים חלקיים כמתואר ל

_____ מהצעת המחיר של הספק במכרז ישולם לאחר 15%סכום בשיעור של ___ .12.4.2
החשבון החלקי אישור המסמכים הטכניים וקבלת ערבות ביצוע )להלן: "

 "(. הראשון

לחשבון החלקי הראשון יצורפו כל המסמכים המאפשרים את בדיקתו, ובכלל 
המנהל וכן יצוינו  זה, מלוא המסמכים אודות הציוד, מסמכי תיעוד לפי דרישת

 כנקוב בחוברת מכרז זו. -מספר ההסכם 

ר את החשבון החלקי הראשון ואת עמידת הספק בכל תנאיו לאחר שהמנהל איש
_____ מהצעת המחיר של הספק במכרז 15%סכום בשיעור של ___של סעיף 

החשבון ישולם לאחר אישור המסמכים הטכניים וקבלת ערבות ביצוע )להלן: "
זה לעיל, ישלם המזמין לספק את החשבון החלקי הראשון  "(.החלקי הראשון

י הראשון כאמור ( ימים מתום החודש שבו הוגש החשבון החלקששים) 60בתוך 
 (. 60שוטף + )

___מהצעת המחיר של הספק במכרז 45%סכום נוסף שיהא בשיעור של ___ .12.4.3
ישולם לאחר שהמנהל אישר בכתובים, כי אכן סופק לאתר הציוד ולשביעות 

 "(. החשבון החלקי השני)להלן: " רצונו המלאה ובהתאם לאמור בהסכם זה

פשרים את בדיקתו, ובכלל זה, לחשבון החלקי השני יצורפו כל המסמכים המא
מלוא המסמכים אודות הציוד לאתר, מסמכי תיעוד לפי דרישת המנהל וכן יצוינו 

 כנקוב בחוברת מכרז זו. -מספר ההסכם 

ר את החשבון החלקי השני ובנוסף את עמידת הספק בכל לאחר שהמנהל איש
___מהצעת המחיר של 45%סכום נוסף שיהא בשיעור של ___תנאיו של סעיף 

הספק במכרז ישולם לאחר שהמנהל אישר בכתובים, כי אכן סופק לאתר הציוד 
החשבון החלקי )להלן: " ולשביעות רצונו המלאה ובהתאם לאמור בהסכם זה

( ששים) 60מין לספק את החשבון החלקי השני בתוך זה לעיל, ישלם המז "(.השני
(, 60שוטף + ימים מתום החודש שבו הוגש החשבון החלקי הראשון כאמור )

ובנוסף יחזיר המזמין את הערבות שניתנה מאת הספק לטובת תשלום החשבון 
 החלקי הראשון. 

___מהצעת 45%סכום נוסף שיהא בשיעור של ___על אף האמור בסעיף קטן  .12.4.4
המחיר של הספק במכרז ישולם לאחר שהמנהל אישר בכתובים, כי אכן סופק 

)להלן:  לאתר הציוד ולשביעות רצונו המלאה ובהתאם לאמור בהסכם זה
יאושר חשבון חלקי כלשהו במלואו, לעיל, היה ולא  "(.החשבון החלקי השני"

זה לעיל, הסכום  תשלומיםכמתואר לעיל, ישולם במועדים האמורים בסעיף 



שאינו שנוי במחלוקת, ויתרת הסכום, היה ותאושר על ידי המנהל, תשולם לא 
 יאוחר ממועד פירעון החשבון הבא.

מלוא ביצוע התחייבויות  הספק יגיש למזמין את החשבון הסופי בגין השלמת .12.4.5
הספק לפי הוראות ההסכם ובכפוף לכך שהמנהל אישר את השלמת התקנתו של 
הציוד ובהתאמה מלאה למסמכי ההזמנה לקבלת הצעות והסכם זה על נספחיו 
ולשביעות רצון המזמין, לרבות התקנתו, הפעלתו והרצתו של הציוד, וכן בכפוף 

הגורמים המוסמכים לכך אצל המזמין, לבדיקת ולאישור המסמכים הנ"ל על ידי 
)ארבעים האחוזים( מהצעת המחיר שהוצע  40%ישלם המזמין לספק את יתרת 

)ששים( ימים מתום החודש שבו הוגש  60על ידי הספק במכרז וזאת בתוך 
 (. 60החשבון כאמור )שוטף + 

, במנותק מפירעון לעיל, המזמין רשאי לשלם לספק את הסכום המייצג את המע"מ  .12.5
 החשבון עליו מתווסף המע"מ, וזאת במועד חיוב הספק בהעברת כספים למע"מ. 

 קיזוז ועיכבון .13

מבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם זה, מוסכם על הצדדים, כי המזמין יהא  .13.1
רשאי לקזז, כנגד כל סכום המגיע ממנו לספק, על פי הסכם זה ו/או כל מקור שהוא, כל 

קצוב או בלתי קצוב, כולל סכום עתידי, המגיע לו מאת הספק על פי הסכם זה או סכום, 
כל התקשרות אחרת בין הצדדים וכן מוסכם, כי כל ערבות שניתנה על ידי הספק בקשר 

 תהיה כל זכות קיזוז.  לאלהסכם זה, תשמש בין השאר גם לכיסוי סכומים כאמור. לספק 

ויים, אשר יגיעו למזמין ו/או שכל סכום שעל מוסכם ומוצהר בזה שכל סכום ו/או פיצ .13.2
המזמין יהיה לשאת בהם מחמת שנתבע המזמין על ידי צד שלישי בגין מעשי ו/או מחדלי 
הספק ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו, יהיה המזמין רשאי לנכות מכל סכום 

סכום שיהיה  שיגיע לספק וכן יהיה רשאי לקזז מהסכומים שיהיה עליו לשלם לספק כל
 עשוי להגיע לו על פי ההסכם ו/או בגין ההסכם מאת הספק.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, המזמין רשאי לקזז או לעכב סכומים מחשבונות חלקיים  .13.3
מאושרים, במקרה שהוברר כי שולמו כספים לידי הספק, עקב טעות, בין שבעובדה ובין 

 שבדין.

קבל בטעות, בין שבדין ובין שבעובדה, הצדדים ישיבו האחד למשנהו כל סכום שהת
 מהאחד או עבורו, על ידי משנהו.

 הספק מוותר בזאת על כל זכות המוענקת לו על פי כל דין לעיכבון.  .13.4

 תקופת אחריות .14

)עשרים וארבעה( חודשים  24והחומרים( של )לרבות, העבודה הספק אחראי לטיב הציוד  .14.1
צתו, לשביעות רצונם של המזמין החל מיום השלמת אספקת והתקנת הציוד לרבות הר

 "(. תקופת האחריות והמנהל )להלן: "

יהיה הספק חייב לתקן,  -התגלו במשך תקופת האחריות פגמים, ליקויים, או קלקולים  .14.2
בעצמו ועל חשבונו, ולשביעות רצונו של המנהל את כל פגמים, ליקויים, או קלקולים הנ"ל, 

לספק, ובה יקבע המנהל לוחות זמנים לביצוע לפי רשימה שתיערך על ידי המנהל ותימסר 
 התיקון.

המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמם יפנו לספק בגין כל ליקוי או מספר ליקויים, כפי 
שימצאו לנכון, במשך כל תקופת האחריות וללא כל הגבלה על כמות הפניות והספק יהיה 

 ו המנהל או מי מטעמם.חייב לתקנם, בהתאם ללוחות הזמנים שייקבעו על ידי המזמין א

הספק מתחייב, כי זמן תיקון כל ליקוי ו/או תקלה ו/או קלקול ו/או כל אירוע אחר מבין  .14.3
ממועד ( שעות עשרים וארבע) 24האירועים המפורטים דלעיל, לא יארך יותר מאשר 

מסירת ההודעה על התקלה לספק, בין על ידי המזמין, בין על ידי המנהל ובין על ידי כל 
שלישי )לרבות, אך מבלי למעט, באמצעות הודעה טלפונית במשרדי הספק ו/או צד 

)להסרת ספק, המדובר באמצעות פקסימיליה ו/או הודעה אלקטרונית בדבר התקלה( 
. היה ולא יצליח הספק לתקן את הליקוי ו/או התקלה ו/או בימי/שעות עבודה( ולאבשעות 

ים לעיל, בתוך פרק הזמן הנקוב לעיל, הקלקול ו/או כל אירוע אחר מהאירועים המפורט
 ידווח על כך הספק באופן מידי למנהל ויפרט את זמן התיקון הנוסף הדרוש לו.  

הספק יעשה ככל שביכולתו על מנת לצמצם את פרקי הזמן שהציוד יהיה בלתי תקין,  .14.4
ככל  זה לעיל, למינימום האפשרי, וכן יפעל תקופת אחריותבהתאם לאמור בסעיף 



שביכולתו לכך, שהטיפול הציוד והפעולות הדרושות לתיקונו, ייעשו בשעות ובאופן שלא 
 יפריע לפעילותו השוטפת של המזמין.

היה והספק לא יוכל לעמוד במועדים הנקובים לעיל ו/או ייווצר מצב, לפיו יהא ציוד בלתי 
הספק מתחייב, כי זמן תיקון כל ליקוי תקין במשך זמן העולה על פרק הזמן הנקוב בסעיף 

ו/או תקלה ו/או קלקול ו/או כל אירוע אחר מבין האירועים המפורטים דלעיל, לא יארך 
ממועד מסירת ההודעה על התקלה לספק, בין על ( שעות עשרים וארבע) 24יותר מאשר 

שלישי )לרבות, אך מבלי למעט, באמצעות ידי המזמין, בין על ידי המנהל ובין על ידי כל צד 
הודעה טלפונית במשרדי הספק ו/או באמצעות פקסימיליה ו/או הודעה אלקטרונית בדבר 

. היה ולא יצליח הספק בימי/שעות עבודה( ולא)להסרת ספק, המדובר בשעות התקלה( 
ים לתקן את הליקוי ו/או התקלה ו/או הקלקול ו/או כל אירוע אחר מהאירועים המפורט

לעיל, בתוך פרק הזמן הנקוב לעיל, ידווח על כך הספק באופן מידי למנהל ויפרט את זמן 
לעיל, מתחייב הספק ליתן ציוד חלופי בטיב ובאיכות שווה לציוד  התיקון הנוסף הדרוש לו.

הבלתי תקין, וזאת עד לתיקון מלא של התקלה ומבלי לגרוע מהוראות הסכם זה, בין 
היתר, בדבר חובתו של הספק לתקן את הציוד הבלתי תקין בתוך לוחות הזמנים כמתואר 

 מין כלפי הספק, הכל כאמור בהסכם זה.לעיל ומבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד למז

תקופת הספק מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שהתנאים הקבועים בסעיפי המשנה של סעיף  .14.5
זה, הינם מאושיות ההסכם וכי הפרת איזה מהם, תיחשב כהפרה יסודית של  אחריות

 .הסכם זה

לעשות על ידי המנהל,  לא ביצע הספק את תיקון הפגמים, ליקויים וקלקולים, כפי שנדרש .14.6
כאמור לעיל, או לא ביצעם לשביעות רצונו המלאה של המנהל, יהא המזמין רשאי לבצעם 

עשרים ) 20%בעצמו, ומלוא העלויות כאמור ישולמו על ידי הספק לידי המזמין בתוספת 
 ( כהוצאות מנהליות, מייד עם דרישה ראשונה מאת המזמין.אחוזים

זה, כדי לשחרר את הספק מאחריותו לטיב העבודות  תקופת אחריותאין באמור בסעיף 
)לרבות, העבודה הספק אחראי לטיב הציוד או לכל חלק מהן, כאמור בסעיף קטן 

)עשרים וארבעה( חודשים החל מיום השלמת אספקת והתקנת הציוד  24והחומרים( של 
 לעיל. "(.תקופת האחריות צתו, לשביעות רצונם של המזמין והמנהל )להלן: "לרבות הר

 זה, כדי לפגוע בזכויותיו של המזמין, על פי כל דין.   תקופת אחריותאין באמור בסעיף  .14.7

, יחל מרוץ ההתיישנות 1958 -ההתיישנות, תשי"ח לעניין תקופת ההתיישנות על פי חוק 
 רק עם תום תקופת האחריות.

)לרבות, העבודה הספק אחראי לטיב הציוד לשם הבטחת אחריותו, כאמור בסעיף  .14.8
)עשרים וארבעה( חודשים החל מיום השלמת אספקת והתקנת הציוד  24והחומרים( של 

לעיל,  "(.תקופת האחריות צתו, לשביעות רצונם של המזמין והמנהל )להלן: "לרבות הר
וכן להבטחת המזמין ו/או צדדים שלישיים בגין נזקים, ימסור הספק לידי המזמין, בתוך 

על ידי הספק, בין אם זכאי הספק ( ימים לאחר הגשת החשבון הסופי, עשר-חמישה) 15
)חמישה אחוזים(  5%לתשלום בפועל ובין אם לאו,  כתב ערבות בנקאית, בשיעור של 

מסכום ההסכם, כפי שהוגש על ידי הספק, בתוספת מע"מ כחוק, כפי שיעורו במועד הגשת 
להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו  (5נספח ג')כהערבות לבדק, בנוסח המצורף 

  "(.הערבות לבדקלן: ")לה

ערבות הבדק תהיה אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת לחילוט על פי פנייה חד צדדית של 
המזמין, ללא כל דרישה להוכחת נזק ו/או להנמקה וללא צורך לדרוש תחילה את סכום 

 ערבות הבדק מאת הספק.

כמפורט ( יום מתום תקופת האחריות, ששים) 60תוקף הערבות לבדק יהיה עד תום 
)עשרים  24והחומרים( של )לרבות, העבודה הספק אחראי לטיב הציוד במסגרת  סעיף 

צתו, לשביעות וארבעה( חודשים החל מיום השלמת אספקת והתקנת הציוד לרבות הר
לעיל. ערבות הבדק תהא צמודה  "(.תקופת האחריות רצונם של המזמין והמנהל )להלן: "

למדד כאשר מדד הבסיס יהא המדד בגין החודש בו ניתנה ערבות הבדק והמדד הקובע 
 יהא המדד בגין החודש בו תחולט ערבות הבדק. 

 עם מסירת ערבות הבדק, כמפורט לעיל, תוחזר לספק הערבות לביצוע.

ספק, אין פקיעת תוקף הערבות לבדק משחררת את הספק מאחריותו הכספית  למען הסר
ו/או פלילית ו/או אחרת בגין ליקויים ו/או עבירות שנתגלו בפרויקט גם בתקופה מאוחרת 

 וזאת בשל  עבודה לקויה ו/או רשלנית של הספק ו/או מי מטעמו.

 



 

 סילוק יד/הפרת הסכם/נקיטת צעדים ע"י המזמין  .15

 ו יותר מהנסיבות הבאות:בקרות אחד א .15.1

הפרת יסודית של הסכם זה או הפרה שנייה של הפרה שאינה יסודית, ובלבד  .15.1.1
שהמזמין ו/או המנהל הודיעו לספק בפעם הראשונה על דבר ההפרה, או הפרה 

( שעות מהמועד בו שבעים ושתיים) 72שאינה יסודית שהספק לא תיקנה בתוך 
 בתוך המועד שקבע המזמין  בהודעה. הודיע לו המזמין  על דבר ההפרה או 

כשהספק לא התחיל בביצוע אספקת הציוד, בהתאם להוראות הסכם זה, או  .15.1.2
( שעות להוראות בכתב שבעים ושתיים) 72הפסיק את הביצוע ולא ציית תוך 

מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע אספקת הציוד, או כשהסתלק מביצוע 
 האמור בכל דרך אחרת.

מבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת מקרים המנויים בסעיף כשארע אחד מן ה .15.1.3
בהסכם, ייחשב הספק כמי שהפר את ההסכם הפרה יסודית, בקרות אחד מן 

 להלן. האירועים הבאים:

הפרת הוראה כלשהי מהוראות ההסכם על ידי הספק, שעל פי אישור המנהל  .15.1.4
אינה ניתנת לתיקון או לא תוקנה במועד שנדרש לכך, בהודעה שקיבל הספק 

( שבעים ושתיים) 72מהמנהל, או במקרה ולא נקבע מועד בדרישה כאמור, תוך 
 עד קבלת הדרישה.שעות ממו

כשיש בידי המזמין  הוכחות להנחת דעתו של המנהל שהספק מתרשל בביצוע  .15.1.5
ההסכם ולא מילא אחר התחייבויותיו בהתאם להסכם, על נספחיו והמנהל 

 התריע בכתב על כוונת המזמין  לבצע את הפעולות הנזכרות לעיל ולהלן.

ם מספקים ואינם כשהמנהל סבור שאיכות וקצב ביצוע התחייבויות הספק אינ .15.1.6
 72עומדים בסטנדרטים שנקבעו בהסכם זה על נספחיו, והספק לא ציית תוך 

( שעות להוראה בכתב מהמנהל לנקוט באמצעים הנזכרים שבעים ושתיים)
 בהוראה שמטרתם להבטיח את ביצוע התחייבויותיו כנדרש.

כשהספק היסב את ההסכם כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק ספק משנה  .15.1.7
 .בכתבע העבודה מבלי לקבל את הסכמת המזמין  , לביצו

כשיש בידי המזמין  הוכחות להנחת דעתו של המנהל שהספק או אדם אחר,  .15.1.8
בשמו של הספק, נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה 

 אחרת כלשהי, בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם.

להשתמש בשירותיה של חברת פיקוח המזמין שומר לעצמו את הזכות  .15.1.9
לצורך ביצוע מבחן עדות במפעלו של יצרן  Trust Agency Supervisorבינלאומית  ))

הציוד, ובמסגרתו ייבחן הציוד המיועדים למזמין טרם אריזתם ולקראת 
 משלוחם אל המזמין.

ההנחיות לביצוע הבדיקה במפעל היצרן מפורטות במפרט הטכני המצ"ב 
 להסכם.

הציוד לא עבר את מבחן הקבלה כאמור לעיל, יקבל היצרן הזדמנות לאתר היה ו
( ימים שבעה) 7את הסיבות לאי עמידת הציוד בתנאי הקבלה ולתקנן בתוך עד 

 ממועד הבדיקה הנ"ל.

לאחר השלמת ביצוע התיקונים כאמור לעיל, יודיע היצרן בכתב למזמין ו/או 
 קיום מבחן קבלה נוסף.לחברת הפיקוח הבינלאומית מטעמו על בקשתו ל

היה והציוד הנבדק לא עבר גם את מבחן הקבלה הנוסף, תעמוד למזמין הזכות 
לבטל את ההזמנה ולרבות לדרוש מאת הספק פיצוי מתאים בקשר עם מלוא 
הנזקים וההפסדים וההוצאות שייגרמו לו כתוצאה מכך, והכל בהתאם לשיקול 

 דעתו.

אמצעים שלהלן, וזאת מבלי לגרום לפקיעת רשאי המזמין  לנקוט באחד או יותר מה
 ההסכם: 



להפסיק, דרך קבע או באופן ארעי, את המשך ביצוע ההתחייבויות, כולן או  .15.1.10
מקצתן, על ידי הספק או עובדיו. מוצהר בזאת, כי המזמין  רשאי להורות לספק 
להפסיק את עבודתו כאמור הן לאלתר והן לאחר תקופת זמן שתאפשר למזמין 

משך ביצוע ההתחייבויות, בעצמו ו/או באמצעות צד שלישי לפי להתארגן לה
 החלטתו הבלעדית.

להמשיך את ביצוע התחייבויות הספק )לרבות, באמצעות תפיסת הציוד(  .15.1.11
בעצמו ו/או באמצעות ספק אחר )לרבות אך מבלי לגרוע להתקשר עם מי 
מהמציעים האחרים במסגרת ההזמנה לקבלת הצעות( או בכל דרך אחרת 

ית למזמין, כולן או מקצתן, או לבצע את האמור באמצעים עצמאיים, דרך הנרא
קבע או באופן ארעי. הספק מצהיר ומתחייב, כי לא ינקוט כל צעד ולא יעשה כל 

 מעשה אשר עלול להפריע ו/או לשבש את הפעלת הציוד, כאמור לעיל.

ל את סמוך לאחר תפיסת הציוד וסילוק יד הספק מביצוע הסכם זה, יקבע המנה 
הסכומים אשר לדעתו מגיעים לספק עד למועד האמור. פעל המזמין  כאמור 

להמשיך את ביצוע התחייבויות הספק )לרבות, באמצעות תפיסת הציוד( בסעיף 
בעצמו ו/או באמצעות ספק אחר )לרבות אך מבלי לגרוע להתקשר עם מי 
מהמציעים האחרים במסגרת ההזמנה לקבלת הצעות( או בכל דרך אחרת 

ית למזמין, כולן או מקצתן, או לבצע את האמור באמצעים עצמאיים, דרך הנרא
זה לעיל, יהא המזמין  רשאי לקזז את אותם סכומים אשר  קבע או באופן ארעי.

 הוציא, לביצוע הדרוש מתוך התשלומים שעליו לשלם לספק לפי הסכם זה.

להפסיק, דרך קבע או זמין  בהתאם לסעיפים למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי פעולות המ .15.2
באופן ארעי, את המשך ביצוע ההתחייבויות, כולן או מקצתן, על ידי הספק או עובדיו. 
מוצהר בזאת, כי המזמין  רשאי להורות לספק להפסיק את עבודתו כאמור הן לאלתר והן 

משך ביצוע ההתחייבויות, בעצמו ו/או לאחר תקופת זמן שתאפשר למזמין להתארגן לה
להמשיך את ביצוע התחייבויות הספק  -ו באמצעות צד שלישי לפי החלטתו הבלעדית.

)לרבות, באמצעות תפיסת הציוד( בעצמו ו/או באמצעות ספק אחר )לרבות אך מבלי לגרוע 
להתקשר עם מי מהמציעים האחרים במסגרת ההזמנה לקבלת הצעות( או בכל דרך אחרת 

ית למזמין, כולן או מקצתן, או לבצע את האמור באמצעים עצמאיים, דרך קבע או הנרא
לעיל, אינה מביאה את ההסכם לידי גמר, ואינה משחררת את הספק  באופן ארעי.

 מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.

ההתחייבויות שקיומן נמנע מהספק על ידי פעולות המזמין  כאמור תעמודנה בתוקפן, 
ייעשה עבור הספק ועל חשבונו, על ידי אחרים זולתו. ההתחייבויות שקיומן  אולם מילוין

 לא נמנע מהספק, תעמודנה בעינן.

להפסיק, דרך קבע או המזמין  זכאי מהספק להחזר הוצאותיו בגין פעולותיו על פי סעיף  .15.3
באופן ארעי, את המשך ביצוע ההתחייבויות, כולן או מקצתן, על ידי הספק או עובדיו. 
מוצהר בזאת, כי המזמין  רשאי להורות לספק להפסיק את עבודתו כאמור הן לאלתר והן 

משך ביצוע ההתחייבויות, בעצמו ו/או לאחר תקופת זמן שתאפשר למזמין להתארגן לה
להמשיך את ביצוע התחייבויות הספק  -ו באמצעות צד שלישי לפי החלטתו הבלעדית.

)לרבות, באמצעות תפיסת הציוד( בעצמו ו/או באמצעות ספק אחר )לרבות אך מבלי לגרוע 
להתקשר עם מי מהמציעים האחרים במסגרת ההזמנה לקבלת הצעות( או בכל דרך אחרת 

ית למזמין, כולן או מקצתן, או לבצע את האמור באמצעים עצמאיים, דרך קבע או הנרא
 לעיל. באופן ארעי.

יבחר המזמין  להשלים את התחייבויות הספק באמצעות מבלי לגרוע באמור לעיל, אם 
ספק אחר, יישא הספק, על חשבונו, בכל ההוצאות הכרוכות בכך, במישרין ו/או בעקיפין, 
לרבות הוצאות פרסום הזמנה חדשה, אם תפורסם, הוצאות ההתקשרות עם ספק אחר, 

 הוצאות שתיגרמנה עד שהספק האחר יחל בעבודה וכיוצא באלה.

צה את המזמין בעד כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או אובדן, ישירים ועקיפים, הספק יפ .15.4
 שייגרמו לו עקב הפרת ההסכם על ידי הספק או מטעמו.

מבלי לגרוע מאיזו מבין הזכויות הנתונות בידי המזמין בהתאם להסכם זה ו/או הוראות  .15.5
המזמין  זכאי מהספק להחזר כל דין, המזמין זכאי לקזז את הסכומים האמורים בסעיף 

להפסיק, דרך קבע או באופן ארעי, את המשך ביצוע הוצאותיו בגין פעולותיו על פי סעיף 
ההתחייבויות, כולן או מקצתן, על ידי הספק או עובדיו. מוצהר בזאת, כי המזמין  רשאי 
להורות לספק להפסיק את עבודתו כאמור הן לאלתר והן לאחר תקופת זמן שתאפשר 

משך ביצוע ההתחייבויות, בעצמו ו/או באמצעות צד שלישי לפי למזמין להתארגן לה
להמשיך את ביצוע התחייבויות הספק )לרבות, באמצעות תפיסת  -ו החלטתו הבלעדית.

הציוד( בעצמו ו/או באמצעות ספק אחר )לרבות אך מבלי לגרוע להתקשר עם מי 



ית מהמציעים האחרים במסגרת ההזמנה לקבלת הצעות( או בכל דרך אחרת הנרא
למזמין, כולן או מקצתן, או לבצע את האמור באמצעים עצמאיים, דרך קבע או באופן 

לעיל, לרבות סכום בלתי קצוב וסכום אשר טרם הגיע מועד פירעונו, מכל  לעיל. ארעי.
 סכום המגיע ו/או שיגיע לספק ממנו.

אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מהסעדים העומדים למזמין על פי הסכם זה או על פי כל  .15.6
 דין.

 הפרת ההסכם .16

 -ההתיישנות, תשי"ח לעניין תקופת ההתיישנות על פי חוק מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 
 , יחל מרוץ ההתיישנות רק עם תום תקופת האחריות.1958

)לרבות, העבודה הספק אחראי לטיב הציוד לשם הבטחת אחריותו, כאמור בסעיף  .16.1
)עשרים וארבעה( חודשים החל מיום השלמת אספקת והתקנת הציוד  24והחומרים( של 

לעיל,  "(.תקופת האחריות צתו, לשביעות רצונם של המזמין והמנהל )להלן: "לרבות הר
וכן להבטחת המזמין ו/או צדדים שלישיים בגין נזקים, ימסור הספק לידי המזמין, בתוך 

על ידי הספק, בין אם זכאי הספק ( ימים לאחר הגשת החשבון הסופי, עשר-חמישה) 15
)חמישה אחוזים(  5%לתשלום בפועל ובין אם לאו,  כתב ערבות בנקאית, בשיעור של 

מסכום ההסכם, כפי שהוגש על ידי הספק, בתוספת מע"מ כחוק, כפי שיעורו במועד הגשת 
להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו  (5נספח ג')כהערבות לבדק, בנוסח המצורף 

  "(.הערבות לבדקלן: ")לה

ערבות הבדק תהיה אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת לחילוט על פי פנייה חד צדדית של 
המזמין, ללא כל דרישה להוכחת נזק ו/או להנמקה וללא צורך לדרוש תחילה את סכום 

 ערבות הבדק מאת הספק.

כמפורט ( יום מתום תקופת האחריות, ששים) 60תוקף הערבות לבדק יהיה עד תום 
)עשרים  24והחומרים( של )לרבות, העבודה הספק אחראי לטיב הציוד במסגרת  סעיף 

צתו, לשביעות וארבעה( חודשים החל מיום השלמת אספקת והתקנת הציוד לרבות הר
לעיל. ערבות הבדק תהא צמודה  "(.תקופת האחריות רצונם של המזמין והמנהל )להלן: "

למדד כאשר מדד הבסיס יהא המדד בגין החודש בו ניתנה ערבות הבדק והמדד הקובע 
 יהא המדד בגין החודש בו תחולט ערבות הבדק. 

 עם מסירת ערבות הבדק, כמפורט לעיל, תוחזר לספק הערבות לביצוע.

ספק, אין פקיעת תוקף הערבות לבדק משחררת את הספק מאחריותו הכספית  למען הסר
ו/או פלילית ו/או אחרת בגין ליקויים ו/או עבירות שנתגלו בפרויקט גם בתקופה מאוחרת 

 וזאת בשל  עבודה לקויה ו/או רשלנית של הספק ו/או מי מטעמו.

 

 

זה להלן ומבלי לגרוע  הפרת ההסכםלעיל ובסעיפי המשנה של סעיף  סילוק יד .16.2
מזכויותיהם של הצדדים על פי דין, יהיה הצד המפר את ההסכם או תנאי מתנאיו, חייב 
לפצות את משנהו על כל הנזקים, ההוצאות וההפסדים שייגרמו, במישרין או בעקיפין, 

ד המקיים את ההסכם או המוכן לקיימו וזאת נוסף לזכותו כתוצאה או עקב ההפרה, לצ
של הצד המקיים את ההסכם או המוכן לקיימו לבטל את ההסכם או לתבוע את ביצועו 

 בעין.

מבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם, ייחשב הספק כמי שהפר את ההסכם הפרה  .16.3
 יסודית, בקרות אחד מן האירועים הבאים:

 20כספים המגיעים לספק מן המזמין והעיקול לא יוסר תוך  אם יוטל עיקול על .16.3.1
 ( יום מיום הטלתו;עשרים)

 היה ויחלו נגד הספק בפעולות לפירוק או כינוס נכסים ו/או למינוי מנהל לנכסיו; .16.3.2

בכל מקרה שבו עשויה להתבצע העבודה נשוא הסכם זה בידי נאמן, מנהל עיזבון  .16.3.3
 או כל אדם הממונה על נכסי הספק;

חל שינוי בהרכב בעלי התאגיד, לרבות שינוי באחוזי הבעלות בתאגיד ו/או היה ו .16.3.4
 בזכויות הבעלים בתאגיד;



-1970על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א .16.4
 . 

על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת אין בהוראת סעיף 
 פי הסכם זה.זה כדי לגרוע מכל זכות או תרופה העומדים למזמין ל .-1970חוזה(, תשל"א

המזמין רשאי לנכות כל סכום שיגיע לו מאת הספק, בהתאם להוראות הסכם זה, מכל  .16.5
 7סכום שיגיע לספק בכל זמן שהוא וזאת לאחר שדרש מהספק בדרישה מוקדמת של 

 ( ימים לשלם את הסכום האמור והספק לא נענה לדרישה האמורה.שבעה)

בהם כשלעצמם משום שחרור הספק  תשלום פיצויים ו/או ניכויים כאמור לעיל, אין
מהתחייבויותיו להשלים את העבודות נשוא הסכם זה ו/או מכל התחייבות אחרת לפי 

 הסכם זה.

 הגבלת סעדים .17

בכל מקרה אין הספק זכאי להפסיק או להאט את ביצוע התחייבויותיו, מכל סיבה שהיא, לרבות 
הספק במסגרת הסכם זה הוא סעד עקב חילוקי דעות עם המזמין, והסעד היחיד שיעמוד לרשות 

 כספי.

 מידע וסודיות .18

המזמין אינו אחראי לשלמותו ונכונותו של המידע שנמסר על ידו או מטעמו לספק בקשר  .18.1
לביצוע התחייבויותיו, לרבות במסגרת הסכם זה, לא יישא בכל אחריות לנזק או הפסד 

כאמור, וכל הסתמכות שייגרמו לספק ו/או לצדדים שלישיים, כתוצאה מהשימוש במידע 
 של הספק על מידע זה נעשית על סיכונו בלבד. 

הספק מתחייב לשמור על סודיות מושלמת, לא לגלות לאחרים ולא לעשות שימוש  .18.2
בידיעות ובפרטים, בכתב או בעל פה, שנמסרו לו או הגיעו לידו בדרך אחרת, בקשר עם 

ה ועובדיהם, יפעלו בהתאם ביצוע התחייבויותיו. הספק מתחייב שעובדיו, קבלני המשנ
 לאמור לעיל.

 המחאת זכויות וחיובים .19

אין הספק רשאי למסור להעביר להמחות או להסב את ההסכם כולו או מקצתו, או כל  .19.1
זכות שלו על פיו, או כל טובת הנאה שלו על פיו לאחרים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, 

 רשום מאת המזמין.אלא אם כן קיבל על כך הסכמה מפורשת מראש ובמכתב 

המזמין יהא רשאי לסרב לכל העברה, מבלי לנמק את סירובו ו/או להתיר העברה בתנאים 
שיראו לו ובתנאי שמקבל ההעברה יקבל על עצמו את תנאי הסכם זה ונספחיו במלואם 

 ובתנאי שהספק ערב ואחראי לביצוע ההסכם על ידי מקבל ההתחייבויות.

ו/או התחייבויותיו, לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, בכל  רשאי להסב את זכויותיוהמזמין  .19.2
רשאית לבצע המזמין עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. מבלי לגרוע מכלליות האמור, 

 המחאה כאמור לתאגיד סטטוטורי, לחברה ממשלתית, או לתאגיד עירוני.

 מעמד הספק .20

ההסכם כספק עצמאי  מוסכם ומובהר בזאת והספק מצהיר בזה כי הינו פועל ויפעל לביצוע .20.1
מעביד וזאת על אף האמור  -ואין ולא יהיו בינו ולא מי מטעמו לבין המזמין כל יחסי עובד 

 בהסכם זה בדבר כוחו של המנהל ליתן לו הוראות בדבר ביצוע התחייבויותיו.

הספק מתחייב בזאת כי לא יטען ולא יעלה טענות בפורום ובמועד כלשהו שיהא בהן כדי  .20.2
 מעביד בינו לבינם. -כספק עצמאי כלפי המזמין ובהיעדר יחסי עובד  לפגוע במעמדו

הספק מצהיר ומסכים בזאת כי העלאת טענה כלשהי על ידו או על ידי באי כוחו ו/או מי  .20.3
מעביד, תיחשב, בין  -מטעמו כי נתקיימו בינו ו/או מי מטעמו לבין המזמין יחסי עובד 

ו כהפרה יסודית של הוראות ההזמנה היתר, כחוסר תום לב מצדו ו/או כהטעיה ו/א
 והסכם זה.

הספק מתחייב לשפות ולפצות את המזמין בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו להם עקב  .20.4
תביעה ו/או דרישה המתבססות על טענה כביכול כי בין המזמין לבין הספק שררו יחסי 

 מעביד וזאת מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. -עובד 



י מטעמו של הספק, לרבות שלוחיו לא יהיו זכאים לכל תשלום ו/או למען הסר ספק, מ .20.5
זכויות שהן על פי כל דין ונוהג ו/או לקבלת תנאים סוציאליים כלשהם, המגיעים לעובד 

 ממעביד, לרבות פנסיה ופיצויי פיטורין מאת המזמין.

או מובהר בזאת כי בין הספק לבין המזמין לא יתקיימו יחסי הרשאה ו/או סוכנות ו/ .20.6
שליחות וכי הספק לא יהא רשאי ו/או מוסמך ו/או מורשה לעשות כל מעשה ו/או מחדל  
שיש בהם כדי לחייב את המזמין כלפי צדדים שלישיים ללא אישורו של המזמין מראש 

 ובכתב.

מובהר מוסכם, כי אין בפיקוח הנעשה על ידי המנהל כדי לשחרר את הספק מאחריותו  .20.7
כל צד שלישי לגבי טיב ביצוע התחייבויותיו לפי ההסכם וטיב הבלעדית כלפי המזמין ו/או 

 הציוד.

 שונות .21

 דין חל ומקום שיפוט .21.1

הסכם זה יהא כפוף לדין הישראלי, מבלי ליתן תוקף להוראות ברירת הדינים שבו. כל 
עניין הנוגע להסכם זה יהא נתון לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים 

)ובאין בית משפט מוסמך כאמור לבתי המשפט המוסמכים בעיר עניינית בעיר הרצליה 
 יפו בלבד(.-אביב-תל

 תנאי מתלה .21.2

ביצוע העבודות לפי הסכם זה מותנה בקיום אישור תקציבי בתקציב המזמין וקיום שאר 
האישורים הדרושים על פי חוק וכן קיומם של מקורות כספיים הלכה למעשה, לביצוע 

 מוגבל עד לגובה ההוצאה המאושרת בתקציב כאמור.  העבודות לפי הסכם זה, ויהיה

 הסכם ממצה  .21.3

כל הצעה, מסמך, מכתב, תכנית, כתב כמויות ומחירים, מפרט, הצעת מחיר או חילופי 
פה ובין בכתב, שהוחלפו בין הצדדים ו/או סוכניהם ו/או -דברים מכל סוג שהוא, בין בעל

מבוטלים בזאת, ולא יהיה להם כל נציגיהם ו/או אחרים מטעמם, לפני חתימת הסכם זה, 
 תוקף מחייב כלפי הצדדים.

 ויתורים וסטיות מהוראות ההסכם  .21.4

הסכמת המזמין לסטיית הספק מהוראות הסכם זה במקרה או במקרים מסוימים, או אי 
שימוש בזכויותיו של המזמין על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, לא ייחשבו לויתור המזמין 

 ייצרו תקדים לגבי מקרים נוספים.על זכויותיו ולא 

 ביול .21.5

הוצאות ביול הסכם זה וכל מסמך אחר המוצא על פיו, תחולנה )אם וככל שחלות( על 
 הספק.

 הודעות .21.6

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה יהיו כמפורט במבוא להסכם זה. .21.6.1

כל הודעות על פי הסכם זה טעונות כתב, זולת אם נקבע במפורש אחרת.  בכלל  .21.6.2
 -לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, תשל"א  7רכה לפי סעיף זה, מתן או

 תהא טעונה מסמך בכתב.  1970

 הספק יציין את מספר ההסכם על גבי כל מסמך שיופנה על ידו למזמין.  .21.6.3

המזמין רשאי להתעלם מחשבונות וממסמכים שלא צוינו בהם המספרים 
מזמין לא שלח אותם כאמור, והם יראו כאילו לא נשלחו למזמין, זולת אם ה

( ימים ממועד קבלתם בפועל, כשסיבת החזרתם מצוינת שבעה) 7בחזרה בתוך 
 במפורש.

הודעות הטעונות כתב יכולות להימסר במען הצדדים, ביד, במברק, בפקסימיליה  .21.6.4
או בדואר רשום. הודעה כאמור תראה כמתקבלת עם קבלתה בפועל, או עם 

 24לאחר מסירתה במען הצדדים, או  ( שעותעשרה-שתים) 12מסירתה ביד, או 
שבעים ) 72( שעות לאחר משלוח מברק, או הודעת פקסימיליה, או עשרים וארבע)

על אף ( שעות לאחר הפקדתה למשלוח בדואר רשום, הכל לפי המוקדם. ושתיים



האמור לעיל, כל הודעה, מסמך או חשבון שנמסרו למזמין שלא באמצעות דואר 
 המוטבע עליהם יהווה ראייה למועד מסירתם.ין המזמרשום, תאריך חותמת 

 

 

 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

 

 הספק  המזמין

 

 
 ( 2נספח ג')

 אישור ביטוחי הספק 

 
 תאריך : __________         

 לכבוד

 "(המזמיןמי רעננה בע"מ )להלן: "
 56רחוב אחוזה 

 רעננה

 א.ג.נ.,

  אישור עריכת ביטוחים.הנדון: 

 )להלן: "הספק"( _____________________________________ המבוטח :שם 

  _____________________________________ כתובת :

 אספקה כולל ליווי ההתקנה וההרצה לרבות שירותי תחזוקה. 006/2019 מכרז מס' :

למט"ש רעננה אספקת מתקן לקליטת ביובית כולל לווי ההתקנה והרצה של המתקן,  שירותים :
 )להלן: "השירותים ו/או "ההסכם"( .לרבות מתן שירות למתקן עבור המזמין

אנו ________ חברה לביטוח בע"מ, החתומים מטה מאשרים כי ערכנו עבור הספק את הביטוחים 
המפורטים להלן, למשך התקופה שמיום __________ ועד יום __________ )שני התאריכים נכללים 

 "(.תקופת הביטוחולהלן: "
 

 פוליסה מס': ______________________ צד שלישי  .1

פי דין -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותו של הספק על הכיסוי הביטוחי : 
לאובדן  בשל כל מעשה או מחדל רשלני בקשר עם השירותים אשר גרמו

בכל הקשור  שהואפגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף 
למזמין ו/או  נזק או פגיעה לרבותלאספקת הציוד בקשר עם ההסכם, 

 ו/או לעובדיו. למנהליו



 לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.₪( )שני מיליון ₪  2,000,000 גבול האחריות : 

בהלה, ביטוח זה אינו כפוף להגבלות בדבר חבות הנובעת מ: אש, התפוצצות,  ביטול הגבלות : 
חבות הספק בגין וכלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם, פריקה ו/או 
טעינה מכלי רכב, עבודות בגובה ו/או בעומק, מתקנים סניטאריים פגומים, 
זיהום תאונתי מקרי ובלתי צפוי, שביתה והשבתה, הרעלה מכל דבר מזיק 

למעט במאכל או משקה, וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי )
 .לגבי עובדים שהספק חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי(

המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו פוליסת הביטוח הורחבה לשפות את  .1.1 תנאים מיוחדים : 
שתוטל על מי מהם למעשי , בגין אחריות )להלן: "יחידי המבוטח"(

וזאת בכפוף לסעיף  ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מחדלי הספק
אחריות צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

 המבוטח.

שאינו רכוש  המזמיןבפוליסת הביטוח מצוין במפורש כי רכוש  .1.2  
בבעלותו ו/או שימושו, של הספק, ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד 

 שלישי )למעט אותו חלק של הרכוש עליו פועל הספק ישירות(.

 

 

 פוליסה מס': ______________________ מעבידים חבות  .2

ביטוח חבות מעבידים המבטח את אחריותו של הספק על פי פקודת הנזיקין  הכיסוי הביטוחי : 
כלפי  1980)נוסח חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

בגין תאונת  במתן השירותים בקשר עם ההסכםהעובדים המועסקים על ידו 
שייגרמו למי מהם תוך בודה ו/או מחלה מקצועית )להלן: "מקרה ביטוח"( ע

בכל הקשור במתן השירותים במשך תקופת הביטוח כדי ו/או עקב עבודתם 
 .בקשר עם ההסכם

 לתובע.₪  6,000,000 גבול האחריות : 

 לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.₪  20,000,000  

אינו כולל הגבלות בדבר שעות עבודה ומנוחה, חבות הספק כלפי ביטוח זה  ביטול הגבלות : 
קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או עובדיהם )היה והספק ייחשב כמעבידם(, 

 .פיתיונות ורעלים והן בדבר העסקת נוער המועסקים על פי החוק

היה  ,המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיופוליסת הביטוח הורחבה לשפות את  תנאים מיוחדים : 
ונקבע לעניין קרות מקרה ביטוח, כי מי מהם נושא בחובות מעביד כלשהן  
כלפי מי מעובדי הספק ו/או לעניין חבות הספק כלפי מי מהעובדים 

 .המועסקים על ידו

פוליסת הביטוח כוללת תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף  תנאי מיוחד: 
ו/או עובדיו ובלבד שהאמור בדבר הוויתור )שיבוב( כלפי המזמין ו/או מנהליו 

 על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם  שגרם לנזק בזדון.

 פוליסה מס': ______________________ חבות המוצר  .3

ביטוח חבות המוצר המבטח את אחריותו של הספק על פי חוק האחריות  הכיסוי הביטוחי : 
ו/או דרישה שהוגשה במשך  , בשל תביעה1980למוצרים פגומים, התש"ם 

תקופת הביטוח, בגין פגיעה גופנית ו/או נזק אשר בגינו אחראי הספק ו/או 
מי מטעמו במסגרת אספקת הציוד בקשר עם ההסכם )להלן: "המוצר"(, לכל 
אדם ו/או גוף כלשהו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות למזמין ו/או 

 .למנהליו ולעובדיו

 .לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית₪( )שני מיליון ₪  2,000,000 גבול האחריות : 

 המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיולשפות את פוליסת הביטוח הורחבה  .3.1 תנאים מיוחדים : 
וזאת מבלי לגרוע המוצר בגין אחריות אשר תוטל על מי מהם עקב 

 .המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיומביטוח חבות הספק כלפי 



פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי מיום  .3.2  
__________. 

)שנים עשר(  12כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של  .3.3  
חודשים לאחר תום תקופת הביטוח )למעט באם עילת הביטול הינה 
בגין אי תשלום פרמיה ו/או מרמה( בתנאי כי לא נערך ע"י הספק 

שנועד לכסות חבות המבוטחת חלופי המעניק כיסוי מקביל ביטוח 
. מוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול לפי פוליסה זו

אך ורק על אירועים שעילתם לפני תום תקופת הביטוח ואשר נתגלו 
 .לראשונה בתקופת הגילוי

 פוליסה מס': ______________________ אחריות מקצועית  .4

ביטוח אחריות מקצועית המבטח את אחריות הספק על פי דין בשל תביעה  הכיסוי הביטוחי : 
ו/או דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או בגין הפרת חובה מקצועית שמקורן 
במעשה או מחדל רשלני של הספק ו/או עובדיו במסגרת אספקת המוצרים 

 .ו/או מתן השירותים בקשר עם ההסכם

 .לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית₪( )שני מיליון ₪  2,000,000 גבול האחריות : 

ביטוח זה אינו כפוף להגבלות בדבר חבות הנובעת מאובדן שימוש, איחור,  ביטול הגבלות : 
השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח מכוסה, כמו כן הפוליסה כוללת 

₪  50,000של הרחבות בגין חבות הספק עקב אובדן מסמכים )מוגבל לסך 
לאירוע ולתקופת הביטוח(, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב וחבות 

 .הנובעת מטעות, רשלנות או אי יושר של מי מעובדי הספק

 המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיולשפות את פוליסת הביטוח הורחבה  .4.1 תנאים מיוחדים : 
ידי  לעניין אחריותם למעשה או מחדל רשלני שנעשו בתום לב על

הספק ו/או עובדיו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הספק כלפי 
 .המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו

פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי מיום  .4.2  
__________. 

)שישה( חודשים  6כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של  .4.3  
)למעט באם עילת הביטול הינה בגין אי לאחר תום תקופת הביטוח 

תשלום פרמיה ו/או מרמה( בתנאי כי לא נערך ע"י הספק ביטוח חלופי 
. שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זוהמעניק כיסוי מקביל 

מוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול אך ורק על 
תגלו לראשונה אירועים שעילתם לפני תום תקופת הביטוח ואשר נ

 .בתקופת הגילוי

הננו מאשרים כי גבולות האחריות הנקובים בפוליסות צד שלישי וחבות  : תנאי מיוחד .5
ואינם גבולות לכל פוליסה בנפרד  גבולות אחריות ספציפייםהמוצר הינם 

 .אחריות משותפים

לפיו הנן הננו מאשרים בזאת כי הפוליסות הנ"ל כוללות תנאי מפורש  .6.1 : כללי .6
ראשוניות וקודמות לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין וכי אנו 
מוותרים על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי 

לחוק חוזה  59לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור בסעיף  המזמין.
ולרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי  1981 –הביטוח התשמ"א 

 .המזמין וכלפי מבטחיו

הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום דמי הביטוח  .6.2  
וההשתתפות העצמית חלה על הספק בלבד, ובכל מקרה לא על 

 .המזמין ו/או על מי מטעמו

הננו מאשרים כי הפרה בתום לב ו/או אי קיום בתום לב של תנאי   .6.3  
מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הספק, לא יפגעו בזכויות 
המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי 

 .ביטוחים אלו

כמו כן , הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל לא ישונו לרעה וגם  .6.4  
או לא יבוטלו, במשך תקופת הביטוח, אלא אם תישלח למזמין הודעה 



)שלושים( יום מראש וכי לא יהיה תוקף  30כתובה בדואר רשום 
המזמין ו/או מנהליו ו/או לביטול ו/או לשינוי לרעה שכאלו לגבי 

אם לא נשלחה לידי המזמין הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם  עובדיו
 .)שלושים( הימים ממועד משלוח ההודעה 30חלוף 

 הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו
 .ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות אישור זה,במפורש ב

 
 בכבוד רב,

 

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(

 

 

 

 
 כתב ערבות ביצוע -( 3נספח ג')

 
 לכבוד

 מי רעננה בע"מ

 

 א.ג.נ.,

 

 ערבות מס' ___________הנדון: 

 

 

)להלן "החייב"(, אנו ערבים בזה כלפי מי רעננה בע"מ, לסילוק כל  לבקשת _______________
)במילים: ____________ אלף שקלים חדשים(, אשר יוצמד __________₪ סכום עד לסכום של 

למדד המחירים לצרכן מתאריך ____________ ואשר תדרשו מאת החייב, בקשר עם מכרז מספר 
 ______ מיום _______________.

 

( ימים מדרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו שבעה) 7ם לכם את הסכום הנ"ל תוך אנו נשל
חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר 

 לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ם סכום הערבות הנ"ל, יכול שתהיה לשיעורין למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלו
והתשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא 

 יעלה על סכום הערבות.

 

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _____________ועד בכלל. לאחר מועד זה תהא ערבות זו בטלה 
 ומבוטלת.

 

 ש להפנות לסניף בנק ____________________________.דרישה על פי ערבות זו י

 



 שכתובתו: ____________________________________________________.

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 

 

 

 חתימה: ___________________ תאריך: ___________________

 



 נוסח ערבות לאחריות -( להסכם 3נספח ג')

 

 
 לכבוד

 בע"ממי רעננה 

 

 א.ג.נ.,

 

 ערבות מס' ___________הנדון: 

 

 

"(, אנו ערבים בזה כלפי מי רעננה בע"מ, לסילוק כל החייבלבקשת _______________ )להלן "
)במילים: _______________ שקלים חדשים(, אשר ₪ סכום עד לסכום של _______________ 

תדרשו מאת החייב, בקשר עם יוצמד למדד המחירים לצרכן מתאריך ____________ ואשר 
מיום  006/2019עמידת החייב בהתחייבויותיו ביחס לתקופת הבדק, על פי חוזה בנושא מכרז 

._______________ 

 

( ימים מדרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו שבעה) 7אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 
שהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל

 לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום סכום הערבות הנ"ל, יכול שתהיה לשיעורין 
והתשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא 

 סכום הערבות.יעלה על 

 

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _____________ועד בכלל. לאחר מועד זה תהא ערבות זו בטלה 
 ומבוטלת.

 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף בנק ____________________________.

 

 שכתובתו: ____________________________________________________.

 

 ה ניתנת להעברה.ערבות זו אינ

 

 

 

 חתימה: ___________________ תאריך: ___________________

 

 



 1952 -הוראות מחוק עבודת הנוער, התשי"ג   -( 4נספח ג')
 

 העבדה מסכנת .33
 -המעביד נער באחד מאלה

, או בניגוד להוראות היתר 4א או  2,2בניגוד להוראות סעיפים  (1)
 שניתן מכוחן.

והרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף במקום ששר העבודה  (2)
 , כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו.5

בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה  (3)
והרווחה אסר או הגביל העבדת נער בהם, בהתאם להוראות 

 .6סעיף 
אין להעבידו בה  7בעבודה, שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף  (4)

 בגילו.
 .14 בניגוד להוראות סעיף (5)
 -( לחוק העונשין, התשל"ז 2)א( ) 61מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף  -דינו  

 חוק העונשין(. -)להלן  1977
 

 . העבדה אסורה  אחרת א.33
 -המעביר נער באחר מאלה

א, שענינן 11או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  12או  11בניגוד להוראות סעיפים  (1)
 בדיקות רפואיות.

, או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף -24ו 22,  21,  20בניגוד להוראות סעיפים  (2)
 ,שענינו שעות עבודה ומנוחה.25

, לרבות הוראות 4א או 2,2בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים  (3)
הפסקות בעבודה או עבודה בענין קביעת מספר מרבי של שעות עבודה, מנוחה שבועית, 

 בלילה.
 ( לחוק העונשין.2)א( ) 61מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף  -דינו 

 

 פירושים .1
  -)א( בחוק זה  .1

 שנה. 16מי שעדיין לא מלאו לו  -"ילד" פירושו 
 שנה. 18שנה אך עדיין לא מלאו לו  16מי שמלאו לו  -"צעיר" פירושו 

 ילד או צעיר. -"נער" פירושו 
"הורים", לגבי נער, לרבות אפוטרופוס של הנער וכל מי שהנער נמצא ברשותו, בפיקוחו, או 

 בהשגחתו.
 .-1954מפקח כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד -"מפקח עבודה" פירושו 

 מפקח עבודה שנתמנה על ידי שר העבודה להיות מפקח עבודה אזורי. -"מפקח עבודה אזורי" פירושו 
 .28פנקס שהוצא על פי סעיף  -"פנקס עבודה" פירושו 

מכירה או הצעת מכירה, וכן שירות או הצעת שירות,  -"רוכלות" או "התעסקות ברוכלות" פירושו 
 ברשות הרבים, במקום ציבורי או מבית לבית.

  - )ב( לענין חוק זה רואים נער כמועבד ואת מי שהנער עובד אצלו רואים כמעבידו אם הנער עובד
ידם, להוציא עבודה ארעית שלא בתעשיה -בעבודה שהיא לצורך עסקם או משלח -( אצל הוריו 1)

 ועבודה חקלאית במשק של ההורים.
( אצל אדם אחר, בכל עבודה, בין אם נתקיימו יחסי עובד ומעביד ובין אם לאו, לענין זה "עבודה" 2)
 לרבות רוכלות. -
ק צרכיו לבד אף אם הינה לשם עסק או לשם ריווח, ובכלל ( בכל מקום שהעבודה בו אינה לסיפו3)

זה מקום שהוכרז על ידי שר העבודה כמרכז להכשרה מקצועית לנערים המיועד להקנות מקצוע 
 אגב עבודה מעשית.

)ג( לענין חוק זה יראו העסקת ילד בהופעה ציבורית, אמנותית או לצרכי פרסום, או בצילומים 
, כהעבדה, אף אם לא נתקיימו בהעסקה יחסי עובד ומעביד, ואף 4ף לצורכי פרסום, כאמור בסעי

אם ההעסקה הייתה חד פעמית, וזאת בין אם  ההעסקה הייתה בתמורה ובין שלא בתמורה; לענין 
 לרבות שיתופו. -זה "העסקת ילד" 

 

 גיל עבודה לילד .2
 שנה. 15)א( לא יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו 



, לא יועבד אלא 1949 -וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה, תש"ט שנה  15)ב( ילד שמלאו לו 
 אם נתקיים אחד מאלה:

 .1953 -( הילד עובד כחניך כמשמעותו בחוק החניכות, תשי"ג 1)
 ()בוטלה(2)
 .1949 -)ב( לחוק לימוד חובה, תש"ט 5( ניתנה לגבי הילד הוראה לפי סעיף 3)
ת אישר כי הילד השלים חינוך חובה בתקופה קטנה מתקופת ( מפקח מטעם משרד החינוך והתרבו4)

 הלימוד המתאימה לגילו.
לחוק לימוד  5שנה וניתן לגביו פטור לפי סעיף  14)ג( שר העבודה רשאי להתיר העבדת ילד שמלאו לו 

 היתר על פי סעיף קטן זה יכול להיות כללי או מיוחד. 1949 -חובה, תש"ט 
 )ד( )בוטל(.

 
 פשת לימודיםעבודה בחו א.2

שנה, מותר להעבידו בתקופת חופשת לימודים רשמית,  15שנה וטרם מלאו לו  14)א( ילד שמלאו לו 
, בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאות ולהתפתחותו, הכל כפי שיקבע 2על אף האמור בסעיף 

לד כאמור; שר העבודה והרווחה בתקנות ובתנאים שיקבע, לרבות מספר השעות שמותר להעביד י
 )ג(. 2תקנות כאמור, או מקצתן, יכול שיחולו גם על העבדת ילד לפי סעיף 

 , לא יחולו על העבדה כאמור בסעיף קטן )א(.1953 -)ב( הוראות חוק החניכות, תשי"ג 
 
 הופעות וצילומים.            4

בהופעה ציבורית, שנים,  15)א(, אין להעביד ילד שטרם מלאו לו 2)א( מבלי לגרוע מהוראות סעיף 
 אומנותית או לצורכי פרסום, או בצילומים לצורכי פרסום.

, רשאי שר העבודה והרווחה לתת היתר, לתקופה מוגבלת, 2)ב( על אף הוראות סעיף קטן )א( וסעיף 
להעבדתו של ילד פלוני או לתיווך להעבדתו של אותו ילד, בהופעה או בצילומים כאמור בסעיף קטן 

 )א(.
 לרבות הופעה מוקלטת ולרבות חזרות, לימוד או אימון לצורך הופעה.   -זה, "הופעה" )ג( בסעיף

 
 איסור עבודה במקומות מסויימים .5

שנה, לא יועבד במקום שקבע שר העבודה והרווחה, בין בדרך כלל  ובין  15ילד, אף שמלאו לו 
ותו הגופנית, הנפשית או במיוחד, אם לדעתו עבודתו של ילד, באותו מקום, עלולה לסכן את התפתח

 החינוכית בשל טיב העיסוק, מיקומו או בשל כל סיבה אחרת.

 
 עבודות אסורות .6

שר העבודה רשאי לאסור או להגביל, בתקנות, העבדת ילד או צעיר בעבודות, בתהליכי ייצור או 
במקומות עבודה שהעבודה בהם עלולה, לדעתו, לפגוע בבריאותם, שלומם או בהתפתחותם 

 פנית, אף אם העבדתם אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים.הגו

 
 גיל מיוחד לעבודות מסוימות .7

שר העבודה רשאי לקבוע, בתקנות, כי נער שעדיין לא הגיע לגיל פלוני לא יועבד בעבודה פלונית, אם, 
או  לדעתו, עלולה העבודה לפגוע בבריאותו, בשלומו או בהתפתחותו הגופנית, החינוכית, הרוחנית

 המוסרית של הנער, אף אם העבדתו אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים.

 
 בדיקה רפואית יסודית .11

)א( לא יועבד נער אלא אם כן נבדק רפואית, ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי 
 להעבדתו.

קבע כי דרושה עבודה ששר העבודה והרווחה  -( בפרק זה, "עבודה המחייבת בדיקות התאמה" 1)ב( )
קביעה מקדמית רפואית על התאמתו הבריאותית של הנער לעבוד בה, וכן עריכת בדיקות רפואיות 
 חוזרות לענין התאמתו הבריאותית לאותה עבודה.

( לא יועבד נער בעבודה המחייבת בדיקות התאמה אלא אם כן נבדק גם בידי רופא מורשה שקבע 2)
 ישור רפואי על כך.את התאמתו לעבודה כאמור ושנתן לו א

( יהיה לעבודה מסוימת המחייבת בדיקות התאמה או לסוג עבודות בדומה 2( אישור לפי פסקה )3)
לה מבחינת סיכון הבריאות והמאמץ הגופני הנדרש מהנער, ויכול הוא להיות מותנה בתנאים ומוגבל 
 בזמן לשם ניסיון; האישור יירשם בפנקס העבודה של הנער.

 
 ואית חוזרתבדיקה רפ .  12

)א( נער העובד בעבודה המחייבת בדיקות התאמה ייבדק בידי רופא מורשה, במועדים ובתנאים 
 בדיקה רפואית חוזרת(. -שקבע שר העבודה והרווחה לגבי עבודה כאמור ולפחות אחת לשנה )להלן 



שום )ב( על סמך דין וחשבון של הרופא המורשה שערך בדיקה רפואית חוזרת על פי סעיף זה, יר
המוסד הרפואי המוסמך, בפנקס העבודה של הנער, כל הגבלה בעבודה וכל שינוי לרעה במצב 
בריאותו של הנער, ויביא אותם לידיעת ההורים, המעביד, לשכת העבודה לנוער כמשמעותה בחוק 

, וכן לידיעת מפקח העבודה ומפקח החניכות האזורי כמשמעותם 1959 -שירות התעסוקה, התשי"ט 
 .1953 -ניכות, התשי"ג בחוק הח

 
 )תיקון: תשנ"ח( . הודעה על תוצאות בדיקה רפואית13

 -, כי 12-)ב( ו11)א( העלתה בדיקה רפואית על פי סעיפים 
 ( )בוטלה(1)
 ( הנער אינו מתאים מבחינה רפואית לעבודה בה הוא מועבד;2)
 ור המוסדימס -( העבודה בה מועבד הנער ברוכלות משפיעה לרעה על מצב בריאותו 3)

 הרפואי המוסמך הודעה בכתב למפקח עבודה אזורי.
 )ב( מפקח העבודה האזורי ישלח העתק של ההודעה לאחד מהורי הנער, ואם נאמר

 בהודעה שנער אינו מתאים לעבודה בה הוא מועבד, יישלח העתק גם למעבידו של הנער
 העבודה הכללית שבאזורה הוא מועבד. -וללשכת

 
 לאחר קבלת הודעהאיסור העבדה  .14

, יחדל להעביד את הנער תוך עשרה ימים מיום קבלת 13קיבל המעביד העתק הודעה בהתאם לסעיף 
ההודעה, או תוך זמן קצר יותר שנקבע על ידי מפקח העבודה האזורי, בעבודה שאליה מתייחסת 

 ההודעה או בעבודה הדומה לה מבחינת סיכון הבריאות או המאמץ הגופני הנדרש מהנער.
 

 יום העבודה ושבוע העבודה .20
 )א( לא יועבד נער יותר משמונה שעות עבודה ליום וארבעים שעות עבודה לשבוע.

שעות עבודה ליום, לפי  8 -( על אף הוראות סעיף קטן )א(, במקום עבודה שמור בו לעבוד יותר מ1)א
עד תשע שעות ליום  , יכול שיועבד צעיר1951 -)א( לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א  5סעיף 

 שעות עבודה. 40עבודה, ובלבד ששבוע העבודה לא יעלה על 
)ב( ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חד שהנער אינו עובד בו, בין על פי חוק ובין על פי 

 הסכם או נוהג, לא יועבד נער יותר משבע שעות עבודה.
שות העבודה, לרבות הפסקות קצרות הזמן שבו עומד הנער לר -)ג( "שעות עבודה" פירושו 

 .22ומוסכמות הניתנות לנער להחלפת כוח ואויר, חוץ מהפסקות על פי סעיף 
 

 שעות מנוחה השבועית. 21
 א( לא יועבד נער במנוחה השבועית.

לגבי נער יהודי  -( המנוחה השבועית של הנער היא לפחות שלושים ושש שעות רצופות ותכלול  1)ב( )
 .את יום השבת -
את יום השבת או את היום הראשון או את היום הששי בשבוע, הכל לפי  -( לגבי נער שאיננו יהודי 2)

 המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו.
 

 הפסקות .22
שעה ¾ )א( הועבד נער שש שעות עבודה ליום או למעלה מזה, תופסק עבודתו למנוחה ולסעודה, 

חת של חצי שעה לפחות. ביום שלפני המנוחה השבועית לפחות, ובכלל זה תהיה הפסקה רצופה א
 וביום שלפני חג, ההפסקה היא של חצי שעה לפחות.

 )ב( ההפסקה לא תעלה על שלוש שעות.
)ג( בשעת ההפסקה הנמשכת חצי שעה או יותר רשאי הנער לצאת מהמקום שבו הוא עובד, אלא עם 

להפעלת הציוד והשימוש בו, והנער נדרש הייתה נוכחותו במקום העבודה הכרח לתהליך העבודה או 
 על ידי מעבידו להישאר במקום העבודה; במקרה זה יחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.

 
 איסור עבודת לילה. .24

 )א( נער לא יועבד ולא ירכול בלילה.
ן של פרק זמ -, חל עליהם 1949 -)ב( בסעיף זה "לילה", לגבי ילד וצעיר שחוק לימוד חובה, התש"ט 

, אינו חל עליו, פרק 1949 -ולגבי צעיר שחוק חינוך חובה, התש"ט  8:00ובין  20:00שעות שבין  12
 .6:00ובין  22:00שעות בין  10זמן של 

 )ב( רואים נער כמועבד, לענין סעיף זה, אם הוא עובד בבית ספר מקצועי. 1)ג( על אף האמור בסעיף 
 

 היתר עבודת לילה .25
 במקום שבו עובדים במשמרות. 23:00שאי להתיר העבדת צעיר עד שעה )א( שר העבודה ר



)א( לפקודת סדרי השלטון  9)ב( בתקופה שבה קיים במדינה מצב של חירום בתוקף הכרזה לפי סעיף 
, רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר במקום שבו עובדים במשמרת, גם 1948 -והמשפט, תש"ח 

 .23:00אחרי שעה 
 -העבודה שהדבר דרוש להשתלמותו המקצועית של צעיר, רשאי הוא להתיר, התרת )ג( סבור שר 

 שעה, את העבדתו בלילה במקום שבו עובדים ברציפות.
)ד( סבור שר העבודה שרצוי לעשות כן למען האמנות, רשאי הוא להתיר, התרת שעה, העבדתו של 

ים לשמירת בריאותו, חינוכו , אם, לדעתו, הובטחו התנא24:00שנים עד שעה  10נער שמלאו לו 
 והתפתחותו המוסרית של הנער.

בחקלאות או במפעל תעשיה שבהם  24:00)ה( שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה 
עובדים במשמרות ותנאים מיוחדים מצדיקים זאת. כן רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר 

 ל בעבודה.בעבודה חקלאית עונתית שבה מקדימים להתחי 5:00משעה 
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