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   תוכן עניינים 
 
 

  : מסמכי המכרז
        

 
 תנאי המכרז והוראות למשתתפים. 1
 

  תכולת מעטפת הצעה  – 1טופס 

  2.2לפי סעיף  המציע ניסיוןרטים בדבר פ – 2טופס 

  להצעה  נוסח ערבות בנקאית -  3טופס 

  התחייבות לעמידה בתנאי המכרז  – 4טופס 

  אישור הבנת תנאי המכרז – 5טופס 

  1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 6טופס 

  מהאישור זכויות חתי  – 7טופס 

  הצעת המציע  – 8טופס 

  2.3ות תנאי סף  בדרישמידה עלתצהיר   – 9טופס 

 9נספח א' לטופס 

  ביעות רצון לקוחות שטופס  – 10טופס 

 
   תקשרותההסכם ה  .2
 
 

 כתב כמויות   נספח א'  

 מפרט טכני מיוחד  נספח ב'  

 ביטוח  נספח ג'  

 ם אישור עריכת ביטוחי 1נספח ג'

 ערבות ביצוע  נוסח   נספח ד'  

תהצה   פח ה'סנ אי  בדבר  תיורה  דמי  במסגרת  שלום  מתווכים  לגורמים  וך 

 התקשרויות החברה 

 התחייבות בלתי חוזרת לשמירת סודיות  נספח ו'  

 הצהרה והתחייבות להעדר ניגוד עניינים  כתב נספח ז'  

 נוהל בטיחות  נספח ח'  

 נספח איכות והגנת הסביבה  נספח ט' 

  

ין או  בכל ד  ר נקבעאחר אשמך  מס סמכי המכרז, וכן כלהתקנים המצוינים במהמפרטים וכל  . 3
 הווה מסמך ממסמכי המכרז. סמכי המכרז שהוא מבכל מסמך ממ
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 04/2021מס' פומבי נאי מכרז ת

 ת גתקרי  למי של סודיום היפוכלוריד ואלוםה אספקרכישה ו

  כללי .1

  2001  -א  "אגידי מים וביוב, התשס"( הינו תאגיד שהוקם מתוקף חוק תהחברה )"   מ"מי קרית גת בע  1.1
 . "(החוק")

)" רלבזאת לקבל הצעות  מבקשת  החברה   1.2 מי  ל   "( ואלוםכלורכישה ואספקה של סודיום היפוכלוריד 
 "(. השירותים" -ו ; "המציעאו "  "הספקקריית גת )בהתאמה: "

ו 1.3 הרכישת  מ  כלוראספקת  במכרזוהאלום  הזוכה  בהתאם    תתבצענה  הספק  ובמועדים,  בכמויות 
שיימסרלדר כפי  הז ישות החברה  לה  וכו לספק  פי    תקופת  עת במהלךמעת  על  הזמנות  ההתקשרות, 

והכ המכרזעבודה,  לתנאי  בהתאם  על   ל  הזוכה,  הספק  לבין  החברה  בין  שיחתם  ההסכם  והוראות 
 "(.  ההסכםנספחיו )"

  אשר תחילתם ביום חתימת ההסכם. החברה תהא רשאית, לפי   חודשים  12לתקופה של  ההסכם הינו   1.4
חודשים,    12נות  רצופות, ב  נוספות  תקופות   4  -בכם  ת ההסופתקהאריך את  שיקול דעתה הבלעדי, ל 

 שנים.    5כך שסך התקופה המצטברת של ההסכם לא תעלה על 

השירותים    .למסמכי המכרז  ףהמצור  מפרט הטכנילתיאור מפורט של השירותים נשוא המכרז ראה ה 1.5
 :  ריכללו בין הית

 ; יוונספח  ז זהכרבמלאתרים הנדרשים כמפורט לתם אלום והוב האספקת הכלור ו  1.5.1

 .אלום המוצבים באתריםהו ורהכל האגירה של כלי לוי מימ 1.5.2

 מסמכי המכרז הינם:  1.6

 ;ונספחיו   תנאי המכרזמסמך  1.6.1

 נוסח הסכם ההתקשרות שייחתם עם המציע הזוכה ונספחיו;   1.6.2

 . כרזהליכי המ ךצאו במהלתוספת למכרז שיו כל מסמך הבהרה או 1.6.3

,  ם לעיל והוא קראםהמנויי  ל מסמכי המכרזכ   יםכמי שהצהיר שברשותו נמצא   במציע ראה  ת  חברה ה 1.7
תנאי ההסכם    פי  עלקיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב לבצע את עבודתו    הבין את תוכנם,

  .בחר כזוכה במכרזיהמצורף אם הצעתו ת 

  תנאי סף .2

זה   במכרז  להשתתף  העומדי  ךארשאים  מציעים  במועורק  הסף  ם  תנאי  בכל  ההצעות  להגשת  האחרון  ד 
 ם להלן:  ריטבהמצ

 אל.גיד הרשום כדין בישרנו עוסק מורשה או תאע היהמצי 2.1

בעל   2.2 הינו  כלור,  באספקהסיון  י נהמציע  של  ומילוי  תקופת  לקוחות   2לפחות  עבור  ,  הובלה  כאשר   ,
, והכמות  2015החל משנת  ,  ברציפותדשים  וח   24נמשכה לפחות    הלקוחותמכל אחד  עם  ההתקשרות  

 חודש.  /וןט 30פקה הינה לפחות החודשית לאס
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  10במשקל של  כלור  משאיות הובלה המתאימות בסוגן להובלת    2בשליטת המציע לפחות    או  שותבר 2.3
   כל אחת. ,טון

זה בעלות    -  בסעיף  משמע  בשליטת"  או  ו/או  "ברשות  חכירה  ו/או  שימוש  זכות  נשכיר ו/או  כון  ות 
 . הצעותלמועד האחרון להגשת ה 

 .  לוםוא לכלור  הובלה ית ון בתוקף למתן שירוי המציע הינו בעל ריש 2.4

 ית, כנדרש במסמכי המכרז.  נקאת ב המציע צרף ערבו 2.5

 . המציעים  כנסהמציע השתתף ב 2.6

נתונים הנדרשים במכרז,  ד, וכל המסמכים או ההצעת משתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלב
הבנקאיתכולל הערבות  השאר,  בין  י ,  על,  בל  היו  במכרז  המשתתף  אחרצ  םאלמעט    ,דבשם    ת,וין 

  המכרז.  רש, במסמכימפוב

 בות הצעהרע .3

  החברה יע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית של בנק ישראלי, לטובת  המצ על   3.1
 "(. הערבות)"  3 המפורט בטופסחתומה כדין בנוסח   ש"ח 25,000 על סך

 צעתו.  ית ועדת המכרזים שלא לדון בהשאר ,אמור לעיללהצעתו ערבות כמציע שלא יצרף  3.2

יה ה   שלפה  תוק 3.3 ליוערבות  עד  הערבות  .  2221.04.20ם  א  תוקף  הארכת  את  לדרוש  רשאית  החברה 
 הערבות.   את תוקף חייב במקרה כזה להאריך יהאחודשים נוספים והמציע  4למשך 

ר 3.4 תהא  אהחברה  לחלט  כלשאית  או  הערבות  סכום  שהמשתתף  ת  אימת  כל  ממנו  יעמוד    חלק  לא 
תן לו הזדמנות  שתינ לאחר  לה, וזאת  אחד מאים בו  התקי ו אם  אי המכרז אבהתחייבויותיו על פי תנ

 להשמיע את טענותיו: 

 ; הוא נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים .א

 ; קמהותי בלתי מדויע מטעה או מידע עדת המכרזים מידו הוא מסר לו .ב

שהגי  .ג מההצעה  בו  חזר  המועד    שהוא  חלוף  לאחר  ל למכרז  ההצהאחרון  ת  עוהגשת 
 ;רזבמכ

פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי  לא    ז הואזוכה במכרנבחר כאחרי ש  .ד
 מוקדם ליצירת ההתקשרות של החברה עמו. 

מוסכם   3.5 כפיצוי  ייחשב  הערבות  ידיערך  מועה  מינימאליחילוט  מראש    ל    ים קנזה   עבור הצדדים 
  חברההת של  אחר  זכות  לגרוע מכל  לא צורך בהוכחתו, ומבליר, וזאת לו עקב האמ   חברהל  מוגרשיי

נזקים  שיורה  מקב  לפיצויים ביצוע    בסכוםכיח  אכיפת  את  לתבוע  ו/או  יותר,  על    השירותיםגבוה 
 בכל צעד אחר. לקבל הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או לנקוט   והמציע ו/א

  לקבל הצעה, ,  ת, אך לא חייב תהא רשאית  חברהה   ימובהר כ  ,אמור לעילכ   המציע  בחובת  לפגוע  מבלי 3.6
 :  הבאים  התנאים  כל התקיימו, כי הלפי שיקול דעת  ,הכנע ות, אם שוח הערבם בנוס ף פגעל א

 ;לפגם אין משמעות כלכלית של ממשא. 

 ;הפגם אינו יוצר כל קושי ממשי בחילוט הערבותב. 

  .ג. הפגם נגרם בשוגג ובתום לב

ה  השלמ ת הבהרה או זאת לנחוץ, לאפשר קבל ה ה, אם מצאזבמקרה כ תהא רשאית  חברהה
 .רבהע  מהבנק לרבות  תיקון או
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על    םא 3.7 ההודעה  לאחר  בסמוך  הערבות  את  החברה  תשחרר  תפסל,  או  תדחה  המציע  של  הצעתו 
תו  ון של הגשת ההצעה. אם הצעד האחר מהמוע  ( חודשים3משלושה )דחייתה, ובכל מקרה לא יאוחר  

ת הערבות  תשוחרר  שהמצ  עבודה  ימי (  3)  שלושהך  ותתקבל,  יחתום  מיום  ימציא  ו   כםהסה ל  עיע 
 .  להסכם ד'נספח נוסח התאם ללוי התחייבויותיו בימטחת  להב ביצועערבות 

נתקבל 3.8 שהצעתו  ההמציע  על  יחתום  ולא  יה  לא  ו/או  תוך  סכם  ביצוע  ערבות  מיום  יימ  7מציא  ם 
לט את סכום הערבות לטובתה, וזאת כפיצוי  רשאית לח  שיידרש לכך על ידי החברה, תהא החברה

במוסכ ומוערך מראש  הנזק אם  עקבגין  לה  ייגרם  צוזאת  כך,    שר  לגרוע  ללא  ומבלי  בהוכחתו,  ורך 
  ע ו/או לתבוע את אכיפת ביצו  הזכות לתבוע נזקים גדולים יותר  ת של החברה לרבותמכל זכות אחר

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

מספר ערבויות, גם  הגשת  ך של  , בדרבויותל אף אחת מן הערק ו/או לפצן לחלכי לא נית   מובהר בזאת 3.9
 .  גשנה, יהיה בגובה הערבות הנדרשתאם סכומן המצטבר של הערבויות שתו

  צעות הה  להגשת  האחרון  המועד  באם  הערבויות  מועד  את  להאריך  תרשאי  האת   החברה 3.9.1
 . ןמכ  לאחר אם  ובין, ההצעות תהגש  בטרם סביר זמן שתינתן בהודעה אם בין , חהייד

לתקופה נוספת. היה והמציע  הנ"ל  ת  יווש מהמציע הארכת הערבודר ל  תאיהא רשת  החברה 3.9.2
לפחות  נעיי לא   זו  לדרישה  לפני  7ה  פקי  ימים  הערבותמועד  במו   עת  שיעאו  אחר  , יקבעד 

 , והמציע ייחשב כמי שחזר מהצעתו. מיידי פןבות באו את הער  לממש ת רשאי חברהה אהת

   בכנס מציעיםפות השתת 3.10

שרדי החברה בכתובת שדרות לכיש  מ ב  10:00  בשעה   18.11.2021  ביום   םיתקייים  כנס מציע 3.10.1
הינה    נציג מטעמו בכנס המציעים ו  א  שתתפות המציעה"(.  משרדי החברהקרית גת )"  5/1

כי  חובה. ת  מודגש,  לא  המכרזים  של ועדת  בהצעה  מ  דון  בלמעלה  יאחר  אשר    15  -מציע 
 מציעים.  הע לכנס  ו לא יגידקות א

  הכנס, במהלך  מכרז אשר התקבל  המידע בקשר לתנאי  ל  כ לייב  ח מתוקף    יהאלא  י  מודגש, כ 3.10.2
אלא  ותו, נ הוצג בפניו ו/או בקשר לנכוטענה ו/או תביעה בקשר למידע ש ל כ אתהולמציע לא 

  החברה. אשר פרסמה בכתב בהודעהביטוי לידי   ובא  לאחר מכן הוא ניתן  אם

 הסף יידה בתנאהוכחת העמ .4

 יגיש המציע:,  לעילציע בתנאי הסף דלהוכחת עמידתו של המ

מור 4.1 עוסק  תעודת  או  החברות,  רשם  ומסמכי  התאגדות  את  תעודת  המוכיחים  העניין,  פי  על  שה, 
 ל. לעי 2.1האמור בסעיף 

ם על הניסיון  עידים חיצוניים המות מסמכיציע, לרבלגבי שירותים שניתנו על ידי המרוט  פייאור ו ת 4.2

 (.2 פסטובנוסח לעיל ) 2.2בסעיף רצף ההתקשרות, כאמור ל ועדרש הנ

הסכם    או התקשרותו של המציע )הסכם זכות שימוש,המוכיחים את בעלותו    רישיונות או מסמכים 4.3
לעיל. על המציע לצרף את מספרי רישוי    2.3  האמור בסעיףלהוכחת  כיו"ב(,  , הסכם ליסינג ושכירות

 .9 ספטוכנדרש ב םהרלוונטיי רטים ולמלא את הפ םלי הרכב הרלוונטיישל כ

 . לעיל 2.4רישיון מוביל בתוקף להוכחת האמור בסעיף  4.4

 (.3 טופסבנוסח לעיל ) 0ת סעיף ערבות בהתאם לדרישו 4.5

 . לעיל  3.10סעיף  בהתאם לדרישותציעים, אישור על השתתפות בכנס מ  4.6
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 כרז מאישור הבנת תנאי ה .5

המכרז   5.1 מסמכי  לבדיקת  אחראי  מציע  והנל  וכ כל  הצעתו  התנאים  על  להשפיע  העשויים    ועל סיבות 
 . תיםרושיהמתן 

קיבה 5.2 כי  יאשר,  לידי מציע  מסמכ  ול  המכראת  והבי   ז,י  ה  ןקרא  וכי  עצמ  ואאותם,  על  את    ומקבל 
 ז.רלתנאי המכ 5 טופסר מצורף כנוסח האישו  יבויות האמורות בהם.תנאיהם ואת כל ההתחי 

 זלמסמכי המכרושינויים  הבהרות בקשת  .6

ש 6.1 מקרה  הוראה  בכל  בין  או  המכרז  מסמכי  בין  סתירה  השונומהוראותיל  ההוראה  הם  תגבר  ת, 
 הבלעדי של החברה.  עתהיקול ד לפי ש   יטיבה עם החברה,המ

לבקש  ה 6.2 רשאים  למ  מהחברהמציעים  המכרזהבהרות  בכתבסמכי  בבקשה  פתוח    wordבקובץ    ,, 
שתוגש עד לא    gat.co.il-yehudit@mei  חודדי באמצעות דוא"ל:  לגב' יהודית    הנאשר תופ לעריכה,  

 . 12:00 בשעה 30.11.2021 יוםמיאוחר  

 להלן:  הטבלהל פי  ות הבהרה ע ן הגשת שאל אופ

 מענה מזמין  שאלה  עמוד \סעיף מס"ד 

1    

2    

 

לות ההבהרה. תשובת  תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לענות לכל או לחלק משא  החברה 6.3
כי    מובהר, .  כרזבאתר החברה ותהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המת ההבהרה תינתן  אלושל  החברה 

 .כאמור ניתנה על ידהאלא אם המכרז  מכימסל החברהסות של חיף לכל התייהיה תוק לא

  מציעים וכן ה  כנסבמשלוח הודעות למשתתפים ב  החברה תפרסם את תשובותיה לשאלות ההבהרה 6.4
הא באת בכתובר  החברה  של  החברה הא  אתר ")  gat.co.il-mei.www  :תינטרנט  של    , "(ינטרנט 

עד   כאמור  המכרז  למסמכי  וההבהרות  התשובות  בפרסומי  ולהתעדכן  לוודא  המציעים  ובאחריות 
 עות.  למועד הגשת ההצ

ו  ן א רשאית שלא להתייחס לפניות ו/או השגות, כול  אבזאת, כי החברה תה  למען הסר ספק, מובהר 6.5
לפי חלקן,   הבלעשיקול    והכל  התידדעתה  לא  ה;  החברה  ייחסה  ו/או  שנקבע  לפניה  למועד  עד  שגה 

ה  אי קבלת תשובות מצד החברה לא יהווה עיל לצורך הגשת ההצעות, יראו בכך דחיית פניית המציע.
 .תלהארכת מועד להגשת ההצעו

אי    ,סבירותאי  דבר  טענות ב  עוןיהיה מנוע מלט   בסעיף זה לעיל,  כאמורלחברה  שלא יפנה  כל מציע   6.6
 במסמכי המכרז.  צא בזאתטעות וכיו ,מותהתא  שגיאות, אי בהירות,

 מכרז מכי הקבלת מסן אופ .7

 רנט של החברה.  האינטבאתר כרז מסמכי המב עייןלכל אדם המבקש להשתתף במכרז יוכל  7.1

  .18.11.2021 ביום חברהבמשרדי הכנס המציעים ב סרו למשתתפיםמסמכי המכרז יימ 

עה  מאתר האינטרנט של החברה. ההצ  ם שיורדוגבי מסמכיהצעה על  כי לא ניתן יהיה להגיש    ,מובהר 7.2
   שיימסרו בכנס המציעים.המכרז   י מסמכיתוגש אך ורק על גב

mailto:yehudit@mei-gat.co.il
http://www.mei-gat.co.il/
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שי 7.3 הבהרה,  עדכון כל  או  ה   נוי  במסגרת  המכרז  שיופץ  למסמכי  נפרד  בלתי  כחלק  גם  יצורף  מכרז, 
  זמכי המכרל עת, במסלעיין בכ , באופן שבו יוכל כל אדם  חברהי ה משרדבהמצויים במחלקת מכרזים  
 מור. יון האועד הע רז נכון למבמסגרת המכ צושיופן וכן בכל הבהרה, שינוי ועדכו 

 ההצעה .8

הכמויות  חוזה ההתקשרותל'  אנספח  ב 8.1 כתב  א'   .מצוי  בחלק  לציין  את המחיר    שבטבלה  על המציע 
המחיר    לכ-סך  תא שבטבלה  ין בחלק ב'  ציע לצי ; על המעבור כל סעיף בכתב הכמויות  (גלק"ליחידה )

  2הוא מציין  ר  ימיקל המוצע כאשכ האת מחיר  למלא    המציע , על  יחדיו  ההצעה  לור וכל, כ אלוםר  עבו
 ות. רונישעספרות 

 הנתון שייבחן יהיה הנתון שמציג הצעה זולה יותר.  ,'אנספח בין הנתונים בתירה של ס במקרה 8.2

   תכספיההצעה האופן בחירת המציע הזוכה ו .9

  את נוסח טופס   ואמת)הת כספית הזולה ביותר עה הההצ  , תיבחר מדו בתנאי המכרזמבין ההצעות שיע 9.1
בל הצעה מסיבה  מכרז, שלא לקדין ומסמכי הה  פי   המכרזים על סמכויות ועדת  מבלי לגרוע מ   זאת  (,8

 כלשהי, לרבות מחמת חוסר סבירות.  

אותו   9.2 את  יציעו  יותר  או  מציעים  ושני  יה ירח מהיה  רש,  אתא  לבחור  המזמין  המציעים    אי  שני 
א האמורי לם,  ביו  קריטרי בחור  סמך  על  שניהם  נוספים  בונים  איכות,  שהו התאל  לנתונים  גשו  ם 

 בהצעתם.

מהו 9.3 ההצעה  חלוטה  הגשת  ראיה  וההסכם  וה  המכרז  במסמכי  האמור  כל  את  קרא  שהמציע  לכך 
 סייג.המצורף על נספחיו, הבין אותם והוא מסכים להם ללא כל 

  ערוכה על  או ברורה, או שאינה   ה שלמהיננ ה שא, לדחות כל הצע תחייב, אך לא  תהא רשאית  ברה חה 9.4
או שתת את תנאי  שאינה תואמאו  ז,  פי מסמכי המכר   חברהלופין, היגות. לחיהסתי  הא בההמכרז 

חייבתרשאי לא  אך  וסטיותת,  פגמים  על  למחול  לעיל  ,  דעת   ,כאמור  שיקול  פי  על  יימצאו    האשר 
  בדרך אחרת.  וביןמה  רה, השלהבהדרך  ן המציע לתקנם בין ב מהותיים, או לבקש מ  ינם גמים שאכפ

מפ  חברהה   ההחליט  הסתיי  גם,להתעלם  סטייה  שינוי,  או  תחייב  גות  המציעכאמור,  את    ההצעה 
 אחרת.  חברה ה  הנוי, ההסתייגות או הסטייה, אלא אם כן החליטו הפגם, השי כאילו לא נכתב 

  –הגשת הצעה    אחרל   –  לדרוש מכל מציע  עדי,הבל  ה, על פי שיקול דעתתא חייב , אך לתרשאי   החברה 9.5
ן שירותים  ית ל  של המציע   יוומנותו וכישורמומחיותו, מי  נו, לנכון, בדבר ניסיולה  ה  ארתכל הוכחה ש

שמה ובהיקף  וכן  סוג  המכרז,  נשוא  השירותים  רשאיתל  המימון    תהא  כושר  בדבר  ראיות  לדרוש 
מלוא  ת  א  החברל יספק    ה אם המציע לאשלא לקבל הצע  תהא רשאיתמציע, ווהרמה המקצועית של ה

 .  ההמידע להנחת דעת 

ניתן    ול הלקוחות להםליצי המציע ומבירור מול ממ  יבת, לערוך כלחי  החברה תהא רשאית, אך לא 9.6
סיונו  יאו כל צד שלישי כלשהו, וכן תהא רשאית לדרוש מן המציע ראיות בדבר נידי המציע    שירות על

בתחהק ותהא  וודם  זה,  מכרז  נשוא  הצעה ם  לקבל  שלא  י המצ אם    רשאית  לא  את  יע  לחברה  ספק 
 המידע להנחת דעתה. מלוא 

 ת ההצעות הגשכללי  .10

 ה לתנאי המכרז אמהת 10.1

ערוכוהצעות תהיה 10.1.1 ומוינה  ודרישות המכרז.גשות  ת  תנאי  פי  החברה    לפי  על  תהא רשאית, 
התניה בה  שיש  הצעה  כל  לפסול  הבלעדי,  דעתה  הסתיישיקול  שי,  או  גות,  תוספת  נוי, 

 .רז שמטה ביחס לתנאי המכה
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ת בהסכם, או  י המכרז, לרבוסמכייעשו במינוי או תוספת שאמור לעיל, כל שגרוע מהי למבל 10.1.2
ף המסמכים, ובין במכתב לוואי  ו תוספת בגועל ידי שינוי א חס אליהם, בין  ל הסתייגות ביכ

 .חייב כלפי החברה תוקף מ  להם כל או בכל דרך אחרת, לא יחייבו את החברה ולא יהיה 

להתייחס   10.1.3 המציע  הפרתו  בהצע על  בתנאי    טיםלכל  לה  הנדרשים  ולצרף  כל המכרז  את 
 ים הנדרשים. סמכהמ

להצענב 10.1.4 לצרף  המציע  רשאי  ומסמכיוסף,  פרטים  רלה  הבהרה,  וו ם  לצורך  נוספים,  נטיים 
נדר המציע  שלדעת  אחר  צורך  ולכל  המדווחים  הנתונים  ואימות  נוסף  מנפירוט  על  ת  ש 

 ל הצעתו.  ח הצגה מיטבית שלהבטי 

 חתימה  ר זכויות ישומה ואות חהצעה  10.2

ל מורשי  תימה מלאה שיהיו חתומים בח  פי דרישות המכרז  שיש להגיש על  טופס ומסמךההצעה וכל  
ככל שהדבר    ,7  , בנוסח המפורט בטופסעו"דרות על ידי  שהחתימות מאושמטעם המציע, כ  החתימה

טופס   בכל  ו ונדרש  ל כן  מסמך  תיב   חתום יש  כל  ות  בראשי  ם  יכהמסמשל    מהעמודים   עמודעל 
 . המוגשים

 הגשת ההצעות  10.3

יכהמצי 10.3.1 בהצעע  המלול  כל  את  המפורתו  בסמכים  הצעה,  1  טופסטים  מעטפת  תכולת   ,
 ה. המצורף למכרז ז 

   להצעה. ת הטופסויצרף א 1 בטופסהמציע ימלא את טור "ביקורת המציע"  10.3.2

תוגש   10.3.3 החתומה  )בההצעה  עות2שני  במע(  עליהטפה  קים  מסיירש  סגורה  מכרז    פר ם: 
 .  גת  למי קריית  סולפט  ד ואלוםה ואספקה של סודיום היפוכלורי יש רכ, 04/2021

  לא יאוחר ,  גתקרית    5/1כיש  ברחוב שדרות ל  של החברה,   מכרזיםנס לתיבת ההמעטפה תוכ  10.3.4
 . 12:00בשעה   21.12.2021מיום 

חזרנה  לא תיבדקנה ותו  ילשעה שלעהמועד וה   י החברה לאחרההצעות שתתקבלנה במשרד 10.3.5
  למציע כמות שהן.

 ות נוספותדריש .11

מסמכי   11.1 את  יצרף  המציע  התאגדות ה המציע  רישום  של  תז)תעודת  התאגדותכיר  ,  וכן  (ותקנון   ,
 ת.ם החברו כני מרשדפיס עדת

 .(4 טופס כ המצורףי עו"ד )בנוסח ע"ת  נאי המכרז מאומתיבות לעמידה בתמציע יצרף התחיה 11.2

יצר 11.3 לפי  ה  כלאת  ף  המציע  הנדרשים  ציאישורים  גופים  עסקאות  התשל"וחוק    1976-בוריים, 
 (.6 כטופס  ור )בנוסח המצורףוהתקנות שהותקנו מכוחו, לרבות האיש

יצרף   11.4 זה , המצורף  ההסכםאת  המציע  ח   למכרז  היצרף  וכן    ,תוםכשהוא  מכרז,  עותק של מסמכי 
 . הוראות המכרזבהתאם ל ידומים על עות למציעים כשהם חתודוההו  , התוכניות הרהההב  מכתבי

 . (7  טופס)בנוסח המצורף כ בדבר זכויות חתימה או רו"ח המציע יצרף אישור עו"ד 11.5

 . המציעי  ידבכל עמוד על מציעים חתום ה רוטוקול מכנס המציע יצרף פ 11.6

 ר עה מושחעותק הצ 11.7
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  דע מיל ההצעה שבו הושחר הגיש עותק אחד נוסף שלה  רשאי המציע  ,לעיל  על האמור  בנוסף 11.7.1
רושהמצ בו  יע  שאין  כאה  או מקצועי  סוד מסחרי  הוא מהווה  סודי, שלדעת המציע  מידע 

 ית". לים "סודיות מסחר ותק זה יסומן במי לגלותו למציעים האחרים. ע 

דין    לע אינה מחויבת    החברה 11.7.2 כל  הסדר  את    לקבל פי  למען  של המציע.  מובהר  דעתו  הטוב 
ככל  בזא כי  האחר חר  תב   שהחברהת,  למציעים  מידע לגלות  סו  ים  עאשר  המציע  מן  ידי  ל 

תודיע   לגלותו,  בדבר    החברהכמידע שאין  על החלטתה  המידע,  גילוי  לפני  המידע  למציע, 
י לערער על  שעות כד  48ת של  והתינתן למציע שום האחרים  גלות בפני המציעישבכוונתה ל

 זו. החלטה 

הסר 11.7.3 במ  למען  נ וה   ידהספק,  עותק  יגיש  לא  כאמור  מציע  תהא  וסף    איתרש  ברהחהלעיל, 
לגלות למציעים האחרים את הצעתו המלאה של המציע על כל פרטיה ותנאיה, לפי שיקול  

  מת.א הודעה מוקדדעתה הבלעדי ולל

 תוקף ההצעה .12

תעמוד   12.1 ללא  ההצעה  יוא  . 2221.04.20ליום  עד    חזרה  ות זכבתוקפה,  ההצעה  בתוקף    עה()ארב  4-רך 
 ת החברה. דריש עפ"י םיפ חודשים נוס

שומר  12.2 לעצמההחברה  להגשת    את  ת  האחרון  להאריך את המועד  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  הזכות, 
  .חת או יותרההצעות למכרז לתקופה נוספת, א

 מהמציע םיספומסמכים נו ו/או השלמת נתונים בהרותת הבקש .13

שהמצ  צעההה  הגשת 13.1 לכך  חלוטה  ראיה  כמהווה  את  קרא  ו  ליע  המכרז  במסמכי  החוזה  האמור 
 .כים להם ללא כל סייגמס תם והוא הבין או  ו,המצורף על נספחי 

בבקשה   גע להצעות אובנו תהא רשאית לפנות למציעים )או מי מהם( בבקשה לקבלת הבהרות  החברה  13.2
נוספים, כנדרנתונים ומסמכי  לקבלת כים  , לרבות מסמיקת ההצעות והערכתןבדש לדעתה לצורך  ם 

 .כחת עמידה בתנאי הסףולצורך ה

יעבירו   13.3 האת    לחברההמציעים  שקבעה  והמסמכ  נים נתוכל  המועד  בתוך  המבוקשים    החברה ים 
 . תי נפרד ממנהק בללהצעה ותיחשב כחלתגובת המציעים תצורף החברה.  בפנייתה, לפי כתובת

לקבל  ואת ההצעה    יל אהם( להציג בפניה באופן פרונטמי מ  המציעים )אולהזמין את    איתרש  החברה 13.4
 גביה. הבהרות ל

החברה רשאית להסיק    או הבהרות כאמור, תה ם א, מסמכינתונים  ה שמציע לא יעביר לחברהקרבמ 13.5
  זו בלבד.מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול הצעה מסיבה 

 והשבת ערבות המכרזההסכם חתימת  .14

לחברה את כל    ר ההסכם וימסוציע הזוכה על  הזכייה, יחתום המממועד ההודעה על    עבודה   ימי  7  ךתו 14.1
 . הסכםרט במפוא כוהאישורים שעליו להמציהמסמכים  

 תוחזר למציעים, מיד לאחר שייחתם ההסכם עם המציע הזוכה.המכרז ת ערבו 14.2

רה  הזוכה, בכל מק  מהמציעים, לרבות המציעד מי  שהעמיאת הערבות    רשאית לממש   אהחברה תה 14.3
 . כאמור שמימוכל טענה כנגד מלהשמיע  יםמנוע יויה  המציעיםו  ,לעילכמפורט 

 שמירת זכויות .15

ו/או לפרקי ביצוע שונים    יםלביצוע למספר מציע  ןסרו, ולמ ותעבודצל את ההחברה תהא רשאית לפ 15.1
 .  הבלעדי  לפי שיקול דעתה
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שו 15.2 לעצמ החברה  א מרת  הזכה  להת  לות  או  הקטין  את  לביצ וי כמהגדיל  המות  בכתב  וע  פורטות 
פ הכמוי  על  בהיקף  הכל  כות  תהא  לא  ולמציע  דעתה  שיקול  ו/או  י  זכות  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  ל 

 עשיית השימוש בזכות זו.   רה בגיןנגד החבתביעה כ 

,  ברהשל החעתה הבלעדי  לפי שיקול ד  ל, הכולקבל את ההצעה כולה או חלק ממנהרשאית  החברה   15.3
 . יר בשל כךמחת  שיפוי ו/או תוספו/או ל פיצוי כל הזוכה לא יהיה זכאיו

   החברה. מדן בלבד, ואין בהן כדי לחייב אתולצורך א   הכמויות המצוינות במסמכי המכרז הן 15.4

המוצע ו/או לתביעת פיצוי    מחיר ב החליטה החברה כאמור לעיל, לא תהווה החלטתה זו עילה לשינוי   15.5
  המציע.  מצד

כרז,  לבין האומדן של המפער משמעותי בינה  שיש    ול הצעהפסל  ת, ללא כל נימוק נוסף,שאיה רברהח 15.6
 של החברה.   קול דעתה הבלעדיעל פי שי

 . אאו הצעה כל שהי ה ביותרעה הזולאין החברה מתחייבת לקבל את ההצ 15.7

ת  שביעובודות שלא ל, בין השאר, אם ביצעו עבורה בעבר עהחברה רשאית לדחות הצעות של מציעים 15.8
 .  דעתהספיקים לפי שיקול ינם מוריהם איששכ נה, או שנוכחה לדעת רצו

 תנאים כלליים .16

נמס החברה  כי מסמכי המכרז הם רכושה של    ,למען הסר ספק מובהר בזאת 16.1 יע לשם  רים למצוהם 
השתתפותו בהליך זה בלבד, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא למטרה זו וזאת גם לאחר שמולאו על  

   ידי המציע.

 מהצעה אחת.ביותר שרין או בעקיפין, י, במלשהון כופבאמעורב  א יגיש ולא יה ע לא המצי 16.2

לה,    ר היהיעים אשול על הסף מצעל פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסהחברה שומרת לעצמה את הזכות,   16.3
ברות  או לעיריית קרית גת או לתאגיד מים וביוב אחר או לגורם ממשלתי או עירוני אחר )לרבות ח

אם לא  ר עמו, בין היתר,  ו או עם גורם הקשוי עימ ון שלילסיני וחברות עירוניות(,    יריות ות, עממשלתי
ימת לגביהם  ו שקיביצוע אוחות זמנים לעמדו בסטנדרטים הנדרשים לעבודה, לרבות העדר עמידה בל

פניה מסוג  חוות דעת שלילית על טיב עבודתם. החברה רואה בהגשת ההצעה על ידי המציע, הסכמה ל 
  כאמור לעיל.רמים ה לגוז

צעה במקרה בו היא סבורה, על פי  רשאית לדחות ה  תהאהחברה  פי כל דין,  ה על  סמכות מ  וע גרמבלי ל  16.4
 .י המכרזאת תנא שיקול דעתה הבלעדי, כי ההצעה אינה תואמת

  שנותה הבלעדי, ללהגשת ההצעות ועל פי שיקול דעת רשאית, בכל עת עובר למועד האחרון    חברהה 16.5
ותנאאת   וזא  ללבכי המכרז  תנאי ההסכם,  את  ביזה  בין  בוזמתה  ת  לבקשות המציעים  ובין  תשובה 

בסעי להבהרות  6ף  כאמור  סעיף  (  ושינויים  )בקשה  מציעים)  3.10או  בכנס  תנא  (.השתתפות  י  שינוי 
י ונה חלק  ודעות אלה תהוה  פץ למציעים.שתו  ואנט  נטר באתר האישתפורסם  יעשה בהודעה  המכרז 

  מכרז. נפרד מתנאי ה י לתב

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל במכרז זה, לחברה תהיה שמורה הזכות:  16.6

 שלא לבחור בהצעה כלשהי.  16.6.1

 צעות. חלק מההלדחות את כל או  16.6.2

 אחרת. כל הצעה  שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או 16.6.3

 . ר כזהה קשור כאלאם יוכח  , ריםאח םם עם משתתפישהוגשה בתיאו לפסול הצעה  16.6.4
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 לה כל הפרטים הנדרשים. אשר לא צורפו לא לפסול הצעה 16.6.5

לבטל   16.6.6 או  במהלכם  ו/או  השירותים  מתן  תחילת  לאחר  גם  וזאת  המכרז,  תנאי  את  לשנות 
 ל עת. אותו בכ 

פר ומתן השירותים בין מסת הזכייה  כן לפצל אחור מספר גדול או קטן יותר של מציעים ובל 16.6.7
ע פימציעים  הבלעו שיק  ל  דעתה  שיביא  דיל  ה  ובאופן  את  הטובה לחברה    ותרבי  תוצאה 

 עבורה. 

ומתן   16.6.8 לנהל משא  לרבות האפשרות שלא  מי מהם,  עם  ו/או  המציעים  עם  ומתן  לנהל משא 
 כאמור. 

שי 16.6.9 כל  רלו לשקול  שיקולונטיקול  וכל  תקציביים  שיקולים  לרבות  וזאת  ,  לאחר    אחר  אף 
שיזכה בו,  לרבות המציע    ה,פים בהליך זת המשתמן    לא תהיה למיבחירת ההצעה הזוכה, ו

 בגין החלטת החברה כאמור. עה תבי ל דרישה או כ

בפני  16.6.10 לדיון  יחידה  הצעה  תיוותר  בו  במקרה  או  יחידה,  הצעה  זה  במכרז  תוגש  בו    במקרה 
כהצעה זוכה,  עה יחידה  באותה הצ  של החברה, החברה תהא רשאית לבחורמכרזים  ועדת ה

 י.דעתה הבלעד  רז, לפי שיקולמכעל ביטול ה  טהחליית ל פין תהא רשא או לחילו 

זכות לראות בהצעות שלא ייבחרו "כשיר שני" בהתאם לדירוג כל הצעה  לעצמה את ה  החברה שומרת 16.7
ההצע תקופת  כל  למשך  וזאת  כמפורכאמור,  וט  ה  שייבחר    במידהלעיל,  המציע  עם  וההתקשרות 

  ל דעתה,י שיקופ  , עלתהא רשאית  רההחב  שהיא,  סיבה  , מכלאו תבוטל  הפועללא תצא אל  כזוכה  
   או כל הצעה שהיא. וגדירא בעת המציע הבלקבל את הצ

היתר 16.8 בין  הינו,  ההצעה,  קיבול  לכדי  הזכייה  הודעת  ולשכלול  הזכייה  למימוש  יסודי    ת, המצאתנאי 
 כם.העתקי הביטוחים כנדרש בהסכם וחתימת החברה על ההס

 ן. ה בהתאם לכל די כנה ותוגשנערההצעות ת עת.עת לחם מישראל, בנוס ה כפוף לדיני מדינת  הליך ז  16.9

בגין הוצאות    החברהו בהוצאות השתתפותו בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי מאת  לבדשא  יהמציע י 16.10
 אלה. 

 

   ביטוחי המציעים .17

)להלן:    הצעתו תיבחרש  ספקלקיום ביטוחים על ידי ה  החברהים מופנית לדרישות  עי צלב המשומת  ת 17.1
 .", בהתאמה(הביטוחים הנדרשים" ו/או "הוראות הביטוח" ו/או "דרישות הביטוח"

יידרש  ספקה 17.2 בדריש  הזוכה  הביטו לעמוד  כאמור  ות  בהתאם    17ף  עיבסח  לרבות  ולהלן,  לעיל  זה 
  ג' בנספח  ו"  ספקביטוחי ה"    13סעיף  "ההסכם"(,    לן:)לה רות  תקשהלתנאים המפורטים בהסכם ה

 . ("ספק אישור ביטוחי הביטוחים )להלן: "האישור קיום 

טות לעיל ולהלן  ח המפור שות והוראות הביטות דריחיו אמגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבט  17.3
במלוא וההסכם  הפניה  מסמכי  לפי  השירותים  מהות  בזאת    םואת  מומצהיר  קיבל  מבטחיו  כי 

 . רשים כמפורט לעיל ולהלןחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדהת

במסמכי   17.4 הנדרשים  הביטוחים  את  לבצע  מתחייב  ההצעה  בידי  המכרזמגיש  לא  החבר  ולהפקיד  ה 
  ספק האישור ביטוחי    "  נספח ג' להסכם  , אתםוכתנאי לתחילת  ירותיםמתן הש  יאוחר ממועד תחילת

   .הספקמבטחי   ן על ידיכשהוא חתום כדי" 

ביטוחי   17.5 אישור  להמצאת  מתחייב  ג'  ספח  נ  ספקהבנוסף  כאמור,  לקבלת    ספקה החתום  בכפוף  כי 
על פי  תביעה  להביא ל  במקרה של גילוי נסיבות העלולות  "(ה הדריש"  דרישה בכתב מהחברה )להלן:
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פק  סהא  יימצ  החוז שבח  לבחון את קיום תנאי הביטו  חברהלאפשר ל ל מנת  ו/או ע  הביטוח  פוליסות
הפוליסות  רה  לחב חלקי  בלבדות  תקשר לה  המתייחסיםאת  זה  מכרז  "  נשוא  מסמכי  )להלן: 

 . מכרז זה נשוא  לשירותים נטייםנם רלוו גים שאינתונים מסחריים מסוופו  שייחשומבלי  ("הביטוח

לגבי דרישות  בהמו 17.6 כי כל הסתייגות  פניה להבהרות  ר בזאת במפורש  יש להעלות במסגרת  הביטוח 
המועד  לאשנקבע    ובתוך  הסתייגויולכך.  לא תתקבלנה  ו/או  חר הגשת ההצעה  להוראות הביטוח  ת 

 . הביטוח ו/או למסמכי הביטוחלדרישות  

אות הביטוח ו/או  ס לאילו מהורתייגויות ביחנויים ו/או הס שי ו  רכיעכל שי כי כ  מובהר בזאת במפורש  17.7
והנוסח    מהן  תעלםתה  , החבר ספקאו לאיזה ממסמכי הביטוח שנמסרו על ידי ה/ דרישות הביטוח ו

 , ההסכם ונספחיהם. המכרזהמחייב הינו הנוסח שצורף למסמכי 

  תהייה החברה    ,, כנדרשספקהאישור ביטוחי  הסר ספק מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת    למען 17.8
 .מתן השירותיםאת מועד תחילת   ספקמהוע למנ תרשאי

בסעיף   17.9 מהאמור  לגרוע  ומבלי  כ  17.8בנוסף  בזה,  מובהר  במקרהלעיל,  אי    י  מסמכי    המצאתשל 
כאמור   החת לעיל,    17.8בסעיף  הביטוח,  רהא  )ה  תישא ברה  במציע  שמכ(  ספקלראות  את  ר  הפי 

 .במכרז ( ספקל את זכייתו של המציע )הם ו/או לבטההסכ

בשל 17.10 כי  הגשת  יודגש  המבטחים  ב  ידי  על  ייחתמו  הביטוח  מסמכי  כי  דרישה  אין  אלא  ההצעות 
המציע של  וחותמת  ה (ספק)ה  בחתימה  מבטחיו מהו ,  עם  בדק  כי  המציע  והצהרת  אישור  ואין    וים 

 . שיםים הנדרחי טוהבי   ם, התנאים והכיסוייוסחהנ   ות לגביסתייגלהם כל ה 
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 מעטפת הצעה   תכולת – 1טופס 

 המציע".  סמן את בדיקתו בטור "ביקורתהמציע יבדוק את תכולת המעטפה לפני סגירתה וי •

 .1טופס ל נוסף ש המציע יכין עותק  •

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

 עתו בתיבת המכרזים של החברה. צהשור על הפקדת ישמש למציע כאי ,1טופס של  םהעתק חתו •

 ביקורת המציע  תיאור 

  ;8  לטופסבהתאם ערוכה  הצעה כספית .1

המאשר    עודת עוסק מורשהו ת, אברותהתאגדות ומסמכי רשם החדת  תעו .2
 ז;רכלתנאי המ 2.1 ףאמור בסעיאת ה

 

שי .3 לגבי  ופירוט  שניתיאור  ע רותים  ידי תנו  מסמכים  המציע  ל  לרבות   ,
וע ניסיונו  על  המעידים  בסעיף  חיצוניים  כאמור  ההתקשרות,  רצף    2.2ל 

 (; 2 לתנאי המכרז )טופס

 

מסמכי .4 או  ה  םרישיונות  או  בעלותו  את  המצי המוכיחים  של    ע תקשרותו 
שי זכות  שכ)הסכם  הסכם  ליס  ירות,מוש,  וכיו"הסכם  עם    ב(ינג  בקשר 

 לעיל;  2.3 , להוכחת האמור בסעיףמשאיות הובלה

 

להוכחת שביעות    -  10טופס  לנוסח  בהתאם    + המלצות  ם ממליצירשימת   .5
 מציע.הלקוחות משירותי הרצון 

 

  ; לעיל 2.4להוכחת האמור בסעיף   ףקובת מובילרישיון  .6

  ;  (3 בטופסלעיל )בנוסח המצורף  3בהתאם לדרישות סעיף  ות הצעהערב .7

    ;לעיל 3.10, לעמידה בתנאי סעיף עיםות בכנס מציתפשת על ה אישור .8

מציעים  וקולפרוט .9 המ  כנס  ידי  על  עמוד  בכל  בתנאי  החתום  לעמידה  ציע, 
 ; 2.6סעיף 

 

לע .10 בתנאי  התחייבות  עו"ד  המכרזמידה  ע"י  המצורף    -  מאומתת  בנוסח 
 ; 4 טופסכ

 

  ;5 טופסכבנוסח המצורף  - מכי המכרזמסר הבנת אישור בדב .11

  ;דכנית עברוותדפיס רשם הח של המציע   גדותמסמכי ההתאמ ותקע .12

בנוסח המצורף    1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ולפי    יםאישור .13
 ; 6 טופסכ

 

ות אישורי החתימה  ם בכל עמוד על ידי המציע לרב וא חתוכשה  -  ההסכם .14
בהסכם, מסמכי    רוףצי  וכן  הנדרשים  של  ההבהרה  ו  המכרזעותק  מכתבי 

 ;מציעידי החתומים על  כשהם 

 

  ;7 טופסכורף בנוסח המצ  ימהחת  יותבדבר זכו אישור עו"ד .15

  שם:  – נציג המציע

  חתימה: 

  תאריך:
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   2.2 סעיף פי ל  בדבר ניסיון המציע טיםפר – 2טופס 

הינ הוהמציע  באספקה,  ניסיון  בעל  ומיו  של  בלה  עבולוי  לפחות  כלור,  תקופת    2ר  כאשר  לקוחות, 
לפ נמשכה  מהלקוחות  אחד  כל  עם  ברציפ   24  חותההתקשרות  משנת  חודשים  החל  והכמות  2015ות,   ,

 טון/חודש. 30הינה לפחות  החודשית לאספקה

 'מס
 סד'

 תאריך  * הניסיון  תיאור הלקוח  שם 
 סיום* התחלה ו
 שנה( )חודש+

שם איש הקשר  
 ון ומספר טלפ

1.   

 

   

2.   

 

   

3.   

 

   

4.   

 

   

 

 . חודשיתכמות   כולל אלום , ורכל  לויספקה ומיהמציע במתן שירותים לא  פרטים המעידים על ניסיון *

 סיון הנדרש ורצף ההתקשרות. המעידים על הני מכים חיצוניים יש לצרף מס *

ב שלעיל  בטבלה  המפורטות  העבודות  כי  לאשר  ]הרינו  ידי  על  במוע____________וצעו  ובת[,  חומים  דים 
 המפורטים לעיל. 

 ________________ חתימת וחותמת המציע _____

 ___ __________ תאריך

 אישור

להננ  __________י  ביום  כי  בזה  בפנאשר  הופיע  עורך____  ___________,    ה"ה   ___________  דין-י, 
זהות מס' __________ תעודת  פי  על  ואחשהזדהה  ל   אותוזהרתי  רי שה,  עליו  אכי  יהת ההצהיר  וכי  יה  אמת 

 .יפנב ווחתם עלי  ,זה ופסרטים בט פכן, אישר את נכונות ה  צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה

   

                                      
     

 ________________ _______________ _ 

 חתימה  שם עו"ד 
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 04/2021מכרז מס' 

 להצעה   ערבות בנקאיתנוסח   - 3טופס 

 

 לכבוד

 מ "מי קרית גת בע
 5/1שד' לכיש 

 תית גקר

  ס'מ ית נקאבות ערבהנדון: 

 

)  מזהה '  מס___  ________________________ _  בקשת   פי  על " להלן______________  "(  שיםהמבק: 
  זאת(,  ח" ש  עשרים וחמישה אלף  :במילים)  ש"ח 25,000של      לסך   עד  סכום  כל   וקילס ל  כלפיכם  בזה   ערבים  אנו

ואספק  במכרז  פותם תת שה  עם  בקשר סרכישה  של  היפוכלוה  קרי ודיום  למי  ואלום  גתריד  '  סמ  רזמכ,  ת 
  ההתקשרות  חוזה,  ארהש  בין ,  לכול,  המכרז  מסמכי  פי   על   יהם בויותהתחיי  כל  ביצוע   תטחהבול,  04/2021
 .  ובמסגרת

 

  נההראשו   םכתדריש  קבלת  מיום  ימים  14  תוך  ל"הנ  לסך  עד  סכומים  או  סכום  כל  םלכ  לשלם  מתחייבים  ונא
  או ,  כלשהו  ןופ בא  וא   כלשהו  ליךבתה  דרישתכם  את  לנמק   או   לבסס  םעליכ  להטיל   מבלי ,  נואלי   יעשתג  בכתב

  טענת   לפיכםכ  לטעון  ומבלי,  אחרת  דרך   בכל  או   משפטית  עהבתבי  המבקשים   מאת  תחילה  הסכום  את  לדרוש
 . כלפיכם כלשהו לחיוב בקשר למבקשים  לעמוד שיכולה ישהכל הגנה

 

  מהן   אחת  כלש,  דרישות  רבמספ  או  אחת  פעםב  ל"הנ  הסכום   של  ומותשל  את  ותנמא  שרודל  רשאים  ותהי  אתם
 . ל" הנ וללכ ה הסך  על יעלה   לא דרישותיכם שסך בתנאי, בדבל ל"הנ  מהסכום קלחל תיחסמתי

 

 . לביטול  ניתנת ולא  תלויה ובלתי  חוזרת בלתי ההינ זו  ערבות

 . ללכב ועד 2221.04.20 עד  בתוקפה  תישאר זו  ערבות

 . תענה לא 221.04.202 יאחר  ואלינ  שתגיע שהדרי

 . תטלומבו   בטלה ו ז ובותנער 221.04.202 יום לאחר

 

 . שהיא צורה בכל  ולהסבה להעברה ת ניתנ אינה זו  תבוער

 

 .זה ערבות כתב לעניין כדרישה תחשב לא במברק  או/ ו יאלקטרונ  באמצעי או/ו  ימיליהקס בפ דרישה

     

 , רב בכבוד

 

 __ _ ______ בנק
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 04/2021 מס' מכרז

 לעמידה בתנאי המכרז  התחייבות  – 4ופס ט

 

 תאריך: ________________ 

 לכבוד 

 מ " גת בע  מי קרית

 5/1ש שד' לכי

 קרית גת 

 

 א.ג.נ.,

   ואלום למי קריית גת  דיפוכלורישל סודיום ה פקהאסרכישה ול 4/20210מכרז מס'  הנדון: 

מכי המכרז שבנדון, בין המצורפים ובין  כל מסהירה את  הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זו אנ
 זה כדלקמן: חייבים ב ירים ומתכרז, מצהמסמכי המ פרד משאינם מצורפים אך מהווים חלק בלתי נ 

המ א .1 לתנאים  מסכימים  המכנו  במסמכי  נספחי  רז,פורטים  כל  שינויים  על  ו/או  עדכונים  לרבות  ו, 
 . לפי הסכמת החברה רכו בהם מעת לעת בכתב שנע

מצהיר א .2 בז נו  הדרישות ים  כל  על  עונה  הצעתנו  כי  במכרז,  הנדרשים  התנאים  בכל  עומדים  אנו  כי    ה 
עי  המכרז באופן מקצו  והיכולת לביצוע השירותים נשוא  ןיו דע, הניסשותנו היז, כי ברמכי המכרשבמס

גבוהה, הציוד,    וברמה  כל  ברשותנו  נמצאים  כי  מב וכן  השירותים  לביצוע  המתאימים  חינת  הכלים 
וכוח האדם הדרושים לביצוע השירותים נשוא המכרז, הכל כמפורט במסמכי המכרז  פק  הסה   איכות,ה

 .שידרזמנים שים ללוח הובהתא

מסמכי המכרז  ותינו על פי  בוילמלא אחר כל התחיימתחייבים למלא אחר הוראות מסמכי המכרז ו  ונא .3
רשאים להעביר כל    ננואי י ירים כ נו מצה שמירה קפדנית על הוראות כל חוק. א במהימנות ואמינות, תוך

א  כלשהו שלו שימוש  לעשות ב  ר, אומידע שברשותנו כתוצאה מהשתתפותנו במכרז זה לשום גורם אח
 מכרז זה.  במסגרת

לעיל,  מבלי לגרוע מכלליות האמ  .4 ירותים המפורטים במסמכי המכרז,  ם לבצע את השיבימתחי נו  א ור 
להור  בסך בהתאם  למכרז,  בהצעתנו  מסכמפורט  המאות  הסכם  לר  ז,כרמכי  השאר,  בין  בות, 

 ההתקשרות במסגרתו.  

לידיעת נו  א .5 כי הובא  ב  בהצעתנו   ין באמורנו שא מצהירים בזאת  לחייב אתכם  הגשתה לכזו או  כדי  ם 
להוות   כדי  בדרו/או  ידכם  על  כ קיבול  הצעתך  של  אך לשהי  זכאים,  תהיו  כי  מסכימים  אנו  לא    נו. 

ייב בינינו לבניכם. ידוע לנו ואנו מסכימים כי  מח   זהחוידכם    לתה עלחייבים, לראות בהצעתנו זו ובקב
לנו שתהיו רשאים לבטל את    כן ידוע  מתוקנות.ת הצעות  יינו הגשך שענאתם תהיו רשאים לנהל כל הלי

 צעות ועד למועד תחילת השירותים. לאחר הגשת ההות א, לרב כל מועד שהוהמכרז ב

קבלת    דימ .6 נבחרה    םאישורכעם  הצעתנו  כי  כל    יהיו  ,ונתקבלהבכתב  על  בה,  המפורטים  התנאים 
 נספחיה, חוזה המחייב אותנו.
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ה .7 כי  מצהירים  אאנו  מסמבנו  כל  המכרזת  כ  כי  פ על  על  רטיל  המשפיעים  האחרים  הגורמים  וכל  הם, 
   , וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. ומוכרים לנו עיםצאות השירותים ידוהו

 עפ"י מסמכי המכרז.   ושים,פסים הדר להצעתנו זו מצורפים כל הנספחים ו/או הט .8

וגשת  שבשמו מ  י התאגידות במסמכהקבוע אנו מצהירים, כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות   .9
לחתוםההצ זכאים  אנו  וכי  התאג   עה,  הצע בשם  על  וכיד  זו,  א ה  מניעה  י  כל  הסכם  ין  או  דין  עפ"י 

 זו.  לחתימתנו על הצעה

 

 

  בכבוד רב,  

______________ ______ ________ 

   ה וחותמת המציע חתימ

 

 

 

 אישור

כי חתימות ה"ה ________  בזה  על  ___ אשר  ____________________ _________הנני לאשר  חתמו 
 .חברתכם לכל דבר וענייןעם התקשרותו  ע במחייבות את המצי, בצירוף חותמת החברהבפני,   טופס זה

 

 

 

                        ______________________                                           ______________________ 

 ה חתימ                                                                                    שם עו"ד                        
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 04/2021מכרז מס' 

 

 הבנת תנאי המכרז   ישורא – 5טופס 

 

 _____ תאריך: ___________

 ד בולכ

 מ " מי קרית גת בע

 5/1שד' לכיש 

 קרית גת 

 

 א.ג.נ.,

 

    ואלום למי קריית גת דכלוריודיום היפוה של סספקלרכישה וא   04/2021מכרז מס'  הנדון: 

ל נספחיהם, למדנו והבנו את האמור בהם, ובדקנו  קפידה את מסמכי המכרז על כ כי קראנו ב ינו לאשר,  רה
, הפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו או על  בותיס אים והנבקפידה את כל הדרישות, התנ

,  ה של דרישותהבנ-ידיעה או אי-באינה שעילתה  ש על כל טעאת מראבז  , וכי אנו מוותריםמתן השירותים
 מתן השירותים. פטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו או על יים ומשנסיבות כלשהם, פיזתנאים או 

 

  בכבוד רב,   

 __________ _____ _____________ 

   חתימה וחותמת המציע      

 

 אישור

כי חתימות ה"ה ______ בזה  על  _______________________ ________ הנני לאשר  ___ אשר חתמו 
 .חברתכם לכל דבר וענייןעם ציע בהתקשרותו  מחייבות את המבצירוף חותמת החברה, , בפני  פס זהוט

 ________________ ____________ ____ 

 חתימה  רו"ח  /דעו" םש
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 04/2021מכרז מס' 

 תצהיר   - 6 טופס
 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו לפי

 2/2011משרד הפנים מנכ"ל חוזר  ולפי
 

 
מרח' _________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרתי    ___________הח"מ _____   אני

 ם בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן: ם הקבועיי לעונשיכי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפו
 
"  אני .1 )להלן:  כ תף המשתנציג ___________________  __ במשתתף,  ______________"(, אני מכהן 

 להלן.יר מטעם המשתתף, את המפורט  ואני מוסמך להצה 
 
בס  עד .2 )כהגדרתו  אליו  זיקה  ובעל  המשתתף  במכרז,  הצעות  להגשת  האחרון  לחוק  ב)א2עיף  למועד   )

בפסק דין    "(( לא הורשעועסקאות גופים ציבוריים  חוקהלן: " )ל   1976-סקאות גופים ציבוריים, התשל"וע
בחלו )אייותט  זרים  עובדים  חוק  לפי  עבירות  משתי  הוגניר  תנאים  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  ם(,  סור 

שכר    חוק)להלן: "  1987-תשמ"זמינימום, ה  שכר"( או לפי חוק  עובדים זרים  חוק )להלן: "  1991-התשנ"א
 "(.  מינימום

 
ו  ,לחילופין .3 במכרז, המשתתף  למועד האחרון להגשת הצעות  )כ עד  אליו  זיקה  בסעיף  בעל  א(  ב)2הגדרתו 

ו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או  וריים( הורשע ות גופים ציב לחוק עסקא
 ההרשעה האחרונה.  ת ממועד אחת לפחולפי חוק שכר מינימום, אולם חלפה שנה 

 
  –)להלן    1998-שנ"חם עם מוגבלות, הת לחוק שוויון זכויות לאנשי  9ר, כי הוראות סעיף  כן אני מצהי  כמו .4

שוויו זכויות"(,  "חוק  הן  ייצוג  ככל  בדבר  לחילופין,  המשתתף.  על  חלות  לא  מוגבלות,  עם  לאנשים  ולם 
ן  רי שהנני מצהיר כי הוא מקיים אותן, ביה  –שתתף  ות על המלחוק שוויון זכויות חל  9שהוראות סעיף  

 היתר כמפורט להלן: 
מעסיק    אם • המשתתףעובד  100המשתתף  לפחות,  משרד  מתחיי  ים  של  הכללי  למנהל  לפנות  ב 

בחי  העבודה  לשם  החברתיים  והשירותים  סעיף  הרווחה  לפי  חובותיו  יישום  שוויון    9נת  לחוק 
 ישומן; בקשר לי ת הנחיותלשם קבל –זכויות, ובמידת הצורך 

העב   אם • משרד  של  הכללי  למנהל  לפנות  בעבר  התחייב  והשירותים  המשתתף  הרווחה  ודה 
ור לעיל, המשתתף מצהיר  אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמ  העשתיל, ונ חברתיים כאמור לעה

כי סעיף    בזאת,  לפי  חובותיו  ליישום  הנחיות  קיבל  ואם  כנדרש ממנו,  זכו  9פנה  שוויון  יות,  לחוק 
 ליישומן; גם פעל  הוא

העבודה  ה למנהל הכללי של משרד  מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף ז  המשתתף •
 קשרות, ככל שתהיה.ימים ממועד ההת 30ם החברתיים, בתוך שירותיהרווחה וה

 
את  חוץ, וז  יועסקו על ידי החברה, לצורך ביצוע העבודות נשוא פנייה זו, עובדים זרים, למעט מומחי  לא .5

כל גורם    כוח אדם, קבלן משנה או  מישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי החברה ובין באמצעות קבלןבין ב
 . אתקשר אחר עמו 

 
בתנאי הסכם    עמידהת תצהיר זה תהווה אי  ם בניגוד להתחייבות במסגרלי, כי העסקת עובדים זרי  ידוע .6

 ות. ההתקשרות, ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשר
 
 זה:  בתצהיר .7

ביהודה,    עובדים 7.1 האוטונומיה  תושבי  שהם  זרים  עובדים  למעט  זרים,  עובדים  שומרון  זרים: 
עזה, תע  וחבל  היתר  התעסוקה  שברשותם  משירות  תקף  בישרסוקה  חל  לעבוד  ושעליהם  אל, 

ת(  פרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו )הסדרים כלכליים והוראות שונו
 .1994-(, תשנ"הני חקיקה)תיקו

 
 חוץ: תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה:   מומחה 7.2

י לתת שירות  או מתווך כוח אדם, כד  דםח אשאינו קבלן כו  ידי תושב ישראלל  ע   הוזמן 7.2.1    
 ב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית. לאותו תוש

 בישראל כדין.  שוהה 7.2.2 
 בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית. שהייתו תקופת  לבכ 7.2.3 

ם מיי איננה נופלת מפע  הכנסה חודשית אשרעיסוקו בתחום מומחיותו תשולם לו    בעד 7.2.4
 ר הלשכה לסטטיסטיקה. שרת שכיר, כמפורסם באתהשכר הממוצע במשק למ
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 _________________________ 

 חתימה 
 
 
 
 
 
 עו"ד אישור

 
 
 

ב  הנני ב מאשר  כי  שברח'  ו יזה  במשרדי   ,______________ עו"ד  בפני,  הופיע   ____________ ם 
_ מר  אש_____________________  ע"י  _____________  עצמו  זיהה  ת.ז. ר 

האמת וכי יהיה צפוי לעונשים   הרתיו כי עליו להצהיר את מוכר לי אישית, ולאחר שהז_________________/ה
 ת הצהרתו הנ"ל וחתם עליה. ונ ישר נכוה כן, אהקבועים בחוק אם לא יעש

 
 ___________________   חותמת   "ד ____________________ עו
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 04/2021ז מס' רכמ

 מה זכויות חתי   ישורא – 7טופס 

 

 תאריך: __________________ 

 

 לכבוד 

 מ " מי קרית גת בע

 5/1שד' לכיש 

 גת קרית 

 

 א.ג.נ.,

 תימה אישור זכויות חהנדון: 

 

 מאשר בזאת כדלקמן:  ________________________ , עו"דניהנ

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

סולרכי  04/2021 של  ואספקה  היפוכל שה  גתדיום  קריית  למי  ואלום  ים,  וריט  ה לחייב    מוסמך/  מציע  את 
 חותמת החברה. ף רותו/ ם בציבחתימ

 

 בכבוד רב,

 

 _____________ _______ 

 המציע  חתימת עו"ד
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 04/2021מכרז מס'  

 יעהמצ הצעת  – 8טופס 

 תאריך: _______________

 לכבוד 

 מ " בעמי קרית גת 

    ום למי קריית גתלאו דהיפוכלורי ם לרכישה ואספקה של סודיו  04/2021מכרז מס'  ן:ודהנ

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

תוך   מתחייבים  הננו  תתקבל,  והצעתנו  קבלת  14במידה  ממועד  לב  הודעתכם  יום  כך,  למשרעל  ם  כדוא 
  רטות בו, ואת כל סות הביטוח המפויל את פו  ,המצורף  ולהפקיד בידיכם את הערבויות המפורטות בהסכם

 .המסמכים והראיות הנוספים הטעונים המצאה
 . 21.04.2022 ליום ד בתוקפה, ללא זכות חזרה, עד זו תעמוהצעתנו  .2
ולמשתתפים אחרים במכרז    ,רים בכלללותם לאחו/או לא לגהצעתנו    יאנו מתחייבים למנוע את גילוי פרט  .3

 .נשוא הצעתנו זו בפרט
ת בזאת ערבות בנקאית, ערוכה לפקודתכם בהתאם  ונספחיה, מצורפ  נו, על כל פרטיהתעטחון לקיום הצבכ .4

כתב ערבות זה יוחזר לידנו לאחר שנפקיד    .ש"ח  25,000  ואה סכום הערבות לקיום הצעתנו    .המכרז  לתנאי
  .זו וות והמסמכים האחרים הנזכרים בהסכם הנכלל בהצעתנ יהערבו , ח ות הביטום את פוליסבידיכ

ם,  את פוליסות הביטוח ו/או את המסמכים האחרים הנזכרים בהסכ  יות ו/אואת הערבו   נפקיד  א לבמידה ו
כמוגדר   יסודית,  כהפרה  הדבר  חוזה(יראה  הפרת  בשל  )תרופות  החוזים  ומבלי  1970  -תשל"א  ה  ,בחוק   ,

כל    וערך מראש עלמוכאים לחלט את סכום הערבות הבנקאית כפיצוי קבוע  זם תהיו  כזכויותי  לפגוע ביתר
 .סכם ו/או במהלך המו"מלכם בשל הפרת הה  הנזקים שנגרמו

כ  .5 עלינו,  ומקובל  לנו  הזכי ידוע  למימוש  יסודי  תנאי  ולשכלולי  בין    יה  הינו,  מחייב,  הסכם  לכדי  ההסכם 
וכן חתימת החברה על  ים הנזכרים בהסכם  רמכים האחיות והמסהערבו  ,טוחפוליסות הבי היתר, המצאת  

 ההסכם. 
 התקשרות. הינה כמפורט בנספח א' לחוזה ה  המציע תעהצ .6

 

 ,בכבוד רב

__________________________ 

 חתימה וחותמת המציע 

 

 

 אישור

כהנני   בזה  ___ לאשר  ה"ה  חתימות    אשר  ,_______________ __________________________י 
חברתכם לכל דבר  עם  יבות את המציע בהתקשרותו  ותמת החברה, מחירוף ח, בצי בפני  ו ז  ו על הצעהחתמ

 .ועניין

 

 

  ________________ ____________ ____ 

 חתימה  רו"ח  /שם עו"ד
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 04/2021 מס' מכרז

   2.3תנאי סף דרישות לעמידה בתצהיר  – 9טופס 

תנאי  קיום כל המציע ל  של יבות יתחוא המכרז והשנלביצוע העבודות  ותלימכהיר בדבר רשימת תצ 
המפרט הטכני, לרבות הציוד המינימאלי הנדרש צוות העובדים הנדרש, ועמידה במועדי הקריאות  

 הנדרשות

אחר שהוזהרתי כי  ____, לאני הח"מ _______________ מרח' _____________ ת.ז. ____________ 
 לן:צהיר כלהשה כן, מאעאם לא ק הקבועים בחו  םנשיוכי אהיה צפוי לעועלי לומר את האמת  

 

ך  _______________ במציע, ואני מוסמ  -"(, אני מכהן כהמציעאני נציג __________________ )" .1
 להצהיר מטעם המציע את המפורט להלן. 

 

  מחברת ליסינג/ בעל הסכם על שמו    רשום או לחילופיןבעלים    נכון למועד הגשת ההצעה המציע הינו .2
  :"(הציוד)" , כמפורט להלןימיקליםכ  להובלתת משאיול רה ש כשחברת ה

 
 טון כל אחת.   10כלור במשקל של משאיות הובלה המתאימות בסוגן להובלת  2 ▪

 
 ר זה.צהי מת חלק בלתי נפרדפס זה המהווה וטפירוט בנוגע לכלים וטיבם ראה נספח א' ל ל .3
לע .4 המפורט  הציוד  כל  כי  מתחייב  תקהמציע  הוא  להוראות יל  בהתאם  ומתוחזק  ו   ין  הוראות  היצרן 

 מכרז. ין לכל אורך תקופת ההסכם, כאמור בוהמציע ימשיך לתחזקו באופן האמור כדי שיהא תק  דין,ה
קת  החזו ל רק( התחייבות  לרבות )אך לא  ,ייב לעמוד בכל הוראות ההסכם והמפרט הטכנהמציע מתחי .5

   דרשות.ריאות הנמועדי הקועמידה בהציוד המינימאלי המפורט לעיל, 
 
 
 

                             ______________ 

 חתימה                                

 

 

 אישור עו"ד

 

 ____ עו"ד  בפני,  הופיע   ________________ ביום  כי  בזה  מאשר  שברח'  ____הנני  במשרדי   ,_____
 ___ ______ מר  א_____________  זיהה  ________  ת.זעצשר  ע"י  / מו   ____________ לי    .  המוכר 

הקבועים בחוק אם לא יעשה  ים  ונשלע  פוימת וכי יהיה צלהצהיר את הא  וי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי על
 כן, אישור נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה. 

 

__ ______________ __________ ______ 

 חתימה  שם עו"ד 
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 9 נספח א' לטופס

רישיון להובלת   ישוי וחית רמספר ל שנת רישוי  שאית  מהוג ס
 ם כימיקאלי

    

    

    

    

    

    

    

 ד* על הציו  או הוכחה על הסכם התקשרות בתוקףו/  המציע תבעלו*יש לצרף תעודה רשמית המעידה על 
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 וחות טופס שביעות רצון לק – 10טופס 

 לכבוד 

 מ " מי קרית גת בעתאגיד 

 

 וע עבודותציאישור על בהנדון:  

 

____________ הח"מ  כ_____   _____ ___אני  המשמש  בגוף ,   _________  

_" )להלן:  כי  הגוף_______________________  בזאת  מאשר  ח.פ  "(,   _________________

 ________________" )להלן:  עבור  המשתתף__  ביצע  של   "(  עבודות  כימיקלים  הגוף  אספקת 

ש\למט"ש מים  \איבהתחנת  )שם      -יםחלקו   \מערכת  ם  השניבין    (,ראתה___________________ 

 . ___ועד ___________  _________

 

   ______________________-כלור _:שנה(\כמות הכימיקלים המסופקים בשנה )ק"ג

 ___________ ___________ -אלום

 

 . איכות למילוי על ידי מזמין העבודהמצ"ב מענה לשאלון 

 ת וכציון אי שביעות רצון מדד  מס"ד 

א של  רצונה המל  עותבי לש  __ _____לאתר  מספק כימיקלים  הקבלן   1

 ה מזמין העבוד 

 

תוך שמירה על תשתיות    דיםמקפיונהגי החברה מבצעים את המוטל   2

 מקצועי ובעל ניסיון  הנו צוות ה  הכימיקליםאספקת  מתקן  ומערכות 

 

ה  3 עמידת  לארציפות  כימיקלים  באספקת  כלב  תרספק  ימות    משך 

 השנה 

 

  קתם לאתר לאספועד    ליםזמן תגובת הספק מרגע הזמנת הכימיק 4

המסופקים לאתר בבדיקות מעבדה על פי  ם  איכות הכימיקלי 5

 דרישות האיכות  

 

   שביעות רצון מלאה  10-לאה, וות רצון מחוסר שביעמשמעו  1כאשר ציון  1-10ציון *

    

 __________________ 

 חתימה + חותמת             
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 04/2021מס' התקשרות ם הסכ
 גת  ום למי קרייתואל ורידהיפוכל דיוםל סו קה ש לרכישה ואספ

 

 2021בשנת  ____חודש ב ____ביום  בקריית גת שנחתם 

 

 :בין 

 מ " מי קרית גת בע

 קריית גת , 5שדרות לכיש  

 "( החברה")

  

 ;מצד אחד

 :לבין

 __________________ 

 __________________ 

____________ ______ 

 "(הספק)"

 ; מצד שני

 

ה הואיל: תכנון  דה תאגינ יוהחברה  על  ואחזקה  האמון  ביצוע  העיר    לש,  ברחבי  והביוב  משק המים 
  "(;החוק)" 2001 –א תוקף חוק תאגידי מים וביוב, התשס"קרית גת, אשר הוקם מ

מעוניינת   והואיל: היפוכלוריוהחברה  סודיום  של  ואספקה  אל    "(החומרים)"  ואלום   דברכישה 
  "(, והכל ירותים שהמכרז )"מסמכי הבהתאם ל   ההחבר   שבאחריות   )כהגדרתם להלן(  ריםהאת

 בהתאם להוראות הסכם זה ונספחיו; 

א  והואיל: השיולצורך  ול  04/2021מספר  מכרז    החברה  פרסמה רותים  ספקת  של    אספקהרכישה 
ק  הווים חלמ הבתנאים המצוינים במסמכי המכרז ובנספחיו,    ,"(המכרז )"  אתריםהחומרים ל

   ;הסכם זהפרד מבלתי נ 

לא ספקהו והואיל: ע,  החר  מסמכי  של  זהירה  ובחינה  על  מכריון  הצעה    ונספחיו,  צרופותיוז  הציע 
 בהתאם למכרז ותנאיו; תיםהשירו לאספקת

 והואיל:

 

את השירותים כמפורט בהסכם זה על    לספקובמסגרת ההצעה הצהיר הספק כי הוא מעוניין  
אים, הידע,  המת  האדםכוח    , המקצועיים והטכניים  רים ון, הכישואת הניסי  נספחיו, וכי יש לו

 ; ם זהובהתאם להוראות הסכביותר גבוהה  הברמה לבצעם ים  רושוהיכולת הד  הציוד

והספק ביקש לספק את השירותים כספק עצמאי, על כל המשתמע מכך, והחברה הסבירה לו   והואיל:
עובד יחסי  בינו לבין החברה  -כי לא יתקיימו  זכאי לקבל מהחברה  מעביד  יהיה  וכי הוא לא 

סזכוי עווציא ות  מיחסי  הנובעות  כלשהן  פיצוי  -בדליות  פנסיוני,  ביטוח  זה  ובכלל  מעביד, 
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 ה וכיו"ב;דמי מחלה, חופש  פיטורים,

החברה והואיל: הספק,  הצהרות  סמך  לשם    ועל  עימו  להתקשר  מעוניינת  והיא  בספק    מתןבחרה 
 ;להלןבכפוף לתנאים המפורטים   השירותים

 

 ן: דלהלכם כי הסבאו שני הצדדים ליד  אי לכך

 מבוא ופרשנות .1

 . הימנומהווים חלק בלתי נפרד    ונספחיו  המבוא להסכם זה 1.1

ה 1.2 הכותרות  פרשנות  לצר   ןינסעיפים  לצרכי  בהן  להשתמש  ואין  בלבד  נוחות  כי 
 הסכם זה. 

 סתירה בין מסמכים  .2

הוראה  בין    שגיאה ו/או    או דו משמעותו/אי התאמה  ו/או    בכל מקרה של סתירה 2.1
למהוראות   זה  במהורא  ביןהסכם  מהמסמכיםה  אחר  את    סמך  פחי  נסהמהווים 

יף על זכויות  הבאה להוס הוראה  תגבר האו בין נספח לנספח,  או המכרז,    ההסכם
סדר  ,  החברה בדבר  הוראות  שייתן  החברה  לנציג  לפנות  הספק  חייב  מקרה  ובכל 

 .  העדיפות שיש לנהוג על פיו

הנכון של    רושובפי  פקסומ  הספקאו שהיה    הוראות בהסכם  ה ביןסתיר  הספקגילה   2.2
  קהספשלדעתו אין    לספקהודעה    נציג החברה או שמסר    ו כל חלק ממנו,מסמך א

ייתן הוראות    האחרון ו   לנציג החברהבכתב    הספק יפנה  ההסכם,    מפרש כהלכה את
 בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. בכתב

 מהות השירותים  .3

ע 3.1 על  מקבל  החומרים  ס לצמו  הספק  את  האתריםולהוביל פק  אל    הנדרשים  ם 
י האגירה של החומרים המוצבים באתרים  וכן למלא את מיכל ,  החברהריות  שבאח

שיועברו אליו מעת לעת  עבודה  הזמנות  לו  החברה  התאם לדרישותל בוהכ כאמור,  
והכל   הזמנה,  בכל  יצוינו  אשר  ובמועדים  בכמויות  החברה,  נציג  ידי  בהתאם  על 

  ,להסכם זהרף  המצו  רט הטכנילרבות המפ,  על נספחיובהסכם זה    ;נהבהזמ  לאמור
 . "(הזמנת עבודה)" להסכם זה סמכי המכרז המצורפיםויתר מ

ע  שירותיםאספקת ה 3.2 בלוחות הזמנים  תתבצע  עמידה  תוך  ידי הספק  שצוין  ל  כפי 
ו המכרז  ובמסמכי  זה  החברה.לפי  בהסכם  של  דעתה  בז  שיקול  כי  אתמודגש   ,

  הם לצרכי ובהתאה דעתול שיק  לפיים, לשנות את לוחות הזמנ  יתא רשא החברה תה
כך  ובלבד שנמסרה  ה,  תקציבו על  מתחייב    והספק  ,שעות מראש  24  לספקהודעה 

 .תים בהתאם השירו לבצע את

  היקפי העבודה למען הסר ספק, יודגש כי אין ולא יהיה בשינוי לוחות הזמנים או   3.3
נוספת  כדי כספית  לדרישה  התלשינ  ,להביא  ההתקשרומורה  וי  לשינוי  עםאו    ת 

 בעניין זה.  תביעה או דרישה ,טענה כל על מראשוותר והספק מ ,החברה

את   3.4 יספק  החברה    ,םעודיייי  מיכליםלמלא    וובאחריות  יםהחומרהספק  במתקני 
( תחנת שאיבה  3)    ( מט"ש קריית גת 2( פארק לובה אליאב בקריית גת; )1הבאים: )

   ."(יםהמיכל" " ו מתקנים"להלן: ) אינטל 

ם החברה, בהתאם  קריאה מטע  , לפיבמיכלים  לים את החסר בחומריםיש  הספק 3.5

בסעיף   מילוילהלן,    3.8.53.8.5לאמור  עד  זאת  לי  א המקסימלנפח    המיכלים  כל 
 , או על פי הנחיית המנהל בשטח.  המותר

והספק מתחייב לספק  ,  היאכל ש  ימליתנה מתחייבת להזמנת כמות מינאי   החברה   3.6
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 קטנה. ללא כל תוספת שהיא עבור הובלת כמות  ברה,ש החתדרושות כל כמ

השירותים   3.7 בביצוע  הקשורים  העניינים  בכל  הבלעדית  המכריעה  תהא  החברה 
 על פי החלטותיה או של מי מטעמה.ול והספק מתחייב לפע

אה 3.8 יבצע  שוטףספק  באופן  השירותים  ו ת  פ,  שעל  קריאה  החבי  ו/ל  מנהל  רה  או 
 ן: להלט ורכמפם,  ו/או מי מטעמ מתקניםה

 שוטפים מילוי ואספקהירותי  ש

המפורטים בהסכם   במתקנים ספק ימלא את המיכלים ה 3.8.1
אח ושוטף,  סדיר  באופן  לשזה,  ובשעות  בוע,  ת  בימים 

בסעיף   ו  8הקבועים  עם  להלן  מראש  נציג החברה. בתיאום 
  "(.ותים השירמתן  היקף)"

הגעת 3.8.2 את  לתאם  הספק  לעל  עם  ה  וימילו  נציג  מיכלים 
   מראש. שעות 24החברה 

 אספקה על פי קריאה מילוי ושירותי  

ה ע 3.8.3 לעיל,  האמור  אף  לידרהל עשוי    ספקל  יצוע  בש 
  , להלן  8בסעיף    למפורטמעבר    השירותים גם בשעות ובימים

לדרישות בהתאם  וצהחבר  הכל  תוספת  ללא  ורכיה,  ה 
 כמת בגין אספקת השירותים,וסהמ רה  תמולתשלום מעבר  

היחידה    לפי הכמויותהמופיעים  מחירי  המצורף   בכתב 
   .להסכם זה נספח א'כ

לה מתחיי  ספקה 3.8.4 מתן  ב  לשם  שיידרש  ככל  זמין  יות 
ו/או לד   השירותים  החברה  בהתאם  מטעמ  אורישות   ה,מי 

רותים על ידי  השי  למתן   ם האפשרי לכל קריאה ויענה בהקד
 . כאמורהחברה 

הספק הוציא הזמנת עבודה עבור  אית לשרתהא  רה  החב 3.8.5
ויהא הספק מחויב לספק את   לפי הסכם זהלמתן שירותים  

זמנת העבודה מקבלת ה  החל   תשעו   24השירות הנדרש בתוך  
 , שבתות וחגים.  חגערבי  ות ב, לרב מנציג החברה

מהאמור 3.8.6 לגרוע  כ3.8.5בסעיף    מבלי  יובהר  לשלעיל,  ם  י 
עבוצבי מנוחה  ע  בימי  ו/או  ישראל  ובמועדי  בשבתות  ודות 

לדאוג   הבלעדית  האחריות  הקבלן  על  רשמיים  ושבתון 
היתר מהרשוימרא  לקבלת  משרד וש  כגון  המוסמכות,  ת 

 העבודה.  

סל 3.8.7 הסר  כי  מען  יובהר,  הגעה  פק,  החברה אי    למתקני 
הב הנקוב תוך  התחייב    ,לעיל  3.8.5עיף  בס  זמן    ספקאת 

עבור כל שעת    ש"ח   100  מראש בסך שלמוסכמים  בפיצויים  
גרוע מזכויותיה של החברה די ל. אין באמור לעיל בכ איחור

 או על פי כל דין. ההסכם ו/  לכל סעד אחר על פי

ברשותו מלאי בהתאםהספק מת 3.8.8 להחזיק  כת לצרי  חייב 
החודשיתהמ מת   זמין  להמנע  מנת  הקפבאס   קלותעל  ,  טוביןת 

פני המזמין אסמכתא ג ב למען עמידתו בתנאי זה על הספק להצי
 ותו. אשר ברש אגירהה המצאות אמצעי ל

ם זה על כל נספחיו, ועל פי  בהתאם להוראות הסכ   ספקידי ה   השירותים יסופקו על 3.9
 . ידםשיקבעו על כפי  זמניםולוחות המטעמה הנחיותיה של החברה ו/או מי 

  מכוח הסכם זה   ותים לבצע את השירהזכות    ה אתלעצממרת  ושרה  החביובהר, כי   3.10
מהם חלק  כל  ב  ,או  ו/או  אחרים    קיםספאמצעות  בעצמה  גורמים  ו/או  אחרים 
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ו/או שיעבדו    העובדים כל דרישה,  עמה בעתידאו קשורים עמה  ולספק לא תהא   ,
 .  תלונה או בקשה בנדון

 ספקרות הוהצה התחייבויות .4

  מן: כדלקהספק מתחייב ומצהיר בזאת 

  וההכשרות הנדרשות  מומחיותה  ,מקצועיהע  ידה   כי הינו בעל  אתהספק מצהיר בז 4.1
השירותים  בתחו לבצע    יםהמאפשר   , ההתקשרות  נשואם  השירותים  לו  את 

  לשביעות גבוהים, ועל פי סטנדרטים מקצועיים  ,  יות הדרושיםעבמומחיות ובמקצו 
 רה.  ל החבהמלא ש הרצונ

בז  4.2 מצהיר  ביצע  אתהספק  הוא  ב  כי  להצעת ה  דיקהכל  היתר,  רלבנטית  בין  ו, 
זה  ניםמתקב ובסביבתשבהסכם  כל המתקנים הכם,  על  כלולים  ,  שיהיו  או  לולים 
ועמידה  השירותים  צוע  יאחרים הנחוצים לספק לצורך ב  לרבות כל מקרקעין  ,הםב

ההסכם הטכני  ;  בהוראות  המפרט  את  כ בדק  וכתב  הלב'    נספחהמצורף  זה  סכם 
כ המצורף  הממסמכל'  א   נספח הכמויות  אחרת  כרז י  בדיקה  כל  נטית  רלב  וביצע 

הצעתו  על  להשפיע  ה   ,העשויה  כל  את  ל והמידע  נתונים  קיבל  צורך  ל  והנדרשים 
טענ השירות ביצוע   לו  אין  כי  מצהיר  והוא  ולא  וים  הנ"ל  העניינים  בכל  והשגות  ת 

 רה או מי מטעמה לעניין זה.  י החבא כלפינה לו טענות ותביעות מכל סוג שהויתה

ה על  י  כ   ירמצה פק  סה 4.3 את    לעיל,  4.2יף  בסע  האמורותבדיקות  יסוד  מחיר  הגיש 
המ  הצעתו מניחוכי  זה  בהסכם  הקבועים  דעתיחירים  את  תמורה    ום  ומהווים 

 . זההסכם על פי  ומלאה ומתאימה לביצוע כל התחייבויותי 

הדרו 4.4 כל  את  לעשות  מתחייב  לבהספק  את  יצועש  להקדיש  מרצו,    השירותים, 
עבודתויסיונ וכושר  כך,  נו  מאמ  לשם  מיטב  את  מלוא  לעשות  את  ולהפעיל  ציו 

 שבטיפולו. ו לקידום הנושאים כישורי 

יש לחברה את הזמן הנדרש לשם ביצוע השירותים לשביעות  ד הספק מתחייב כי יק 4.5
בהתאם    תים,שירוות זמין ככל שיידרש לשם מתן הב להימתחיירצון החברה והוא  

 .טעמהאו מי מ  לדרישות החברה

עובדיו את 4.6 ובידי  בידיו  יש  כי  והה   הספק מתחייב  יתרים  כל הרישיונות, התעודות 
או   פיהנדרשים  על  יידרשו  ההסכ  אשר  המכרז    םמסמכי  מסמכי  וצרופותיו, 

כל פי  על  וכן  הש  , דין  וצרופותיו  ביצוע  מתחייב    ,םירותילצורך  מסמכים  והוא  כי 
 ם.וקפם למשך כל תקופת ההסכד בתלעמו  ושיכימ כאמור

  והוא מתחייב   ום כדין בישראלספק מצהיר כי הינו עוסק מורשה או תאגיד הרשה 4.7
 .ר בהתאםלמסור לחברה אישו

 מבוטל.  4.8

משאיות הובלה המתאימות בסוגן    2י ברשותו או בשליטתו לפחות  הספק מצהיר כ 4.9
כלול למ   10של  קל  במשר  הובלת  אחת.  כל  ספטון,  הסר  יוען  משמעות    בהר,ק  כי 

או חכירה  ן סעיף זה, משמעה בעלות ו/או זכות שימוש ו/ענייהמונח "בשליטתו" ל 
שכירות.  תקופת  ו/או  כל  במשך  אלו  במשאיות  שימוש  לעשות  מתחייב    הספק 
 ההתקשרות.  

עבודה 4.10 וביחסי  מרבי  בתיאום  ולפעול  פעולה  לשתף  מתחייב  עם  ים  קינ ת  הספק 
המועס אחרים  עלגורמים  החיד -קים  הקבלנים,    לרבות  ברה,י  הספקים,  יתר 

חברה במסגרת עבודה זו, בכל  צים ומומחים אחרים שייתכן ויועסקו על ידי ההיוע
 יאום עמם.  מקרה בו יידרש לספק שירותים תוך שיתוף פעולה ות 

כלפי  מהספק   4.11 ובנאמנות  ביושר  לנהוג  או  תחייב  עובדיה  ,  עמהים  שור הקהחברה, 
 . הולעסקי  הטוב הק לה, לשמ להזי םלוליה הע ה או פעולולא לעשות כל מעש
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אחראיים    ספקה 4.12 מנוסים,  עובדים  להעסיק  ובהיקפי  מתחייב  במספר  ומקצועיים 
ו גבוהה  מקצועית  ברמה  העבודות  לביצוע  הדרושים  שייקבע.  זמן  הזמנים  בלוח 

תואם את אופי    ותםמחי מוידי הספק הינם עובדים שתחום  -העובדים שיועסקו על
הר עברשם, אבהסכהכלולים    העבודות לביצוע  נדרשו את ההסמכה המקצועית  ת 

, והינם עומדים בדרישות הרישום, הרישיון  עבודות מסוג העבודות נשוא מכרז זה
 פי העניין.  או ההיתר, ככל שנדרש על פי דין, ל 

אשר יועסק    מוטע ומי מ  אמתן השירותים, יחתום הו בבטרם יחל  הספק מתחייב כי   4.13
 .  להסכם זה נספח ח'צורף כ מות הבטיחעל נוהל ה  במתן השירותים

והוראות  לפעול  תחייב  מ  פקסה 4.14 נהלי  פי  הבטיחותובהת  החברהעל  לסדרי    ;אם 
ותקן אחר שעניינו    וכל דין  פיקוד העורף; הנחיות  הוראות המשרד להגנת הסביבה

זה   יםהשירות  הסכם  ב  .נשוא  כי  י יודגש,  באם  הספק  ו/או  לנ  גודני פעל  הלים 
כתוצאה    חברהללכל נזק שייגרם  עדית  הבלות  באחרי   ספק יישא ה  ר, הוראות כאמו

 . בעניין זה מעובדיו ו/או מי מטעמושל הספק ו/או מי  ומחדל תו או מפעול 

טעמו ימלאו אחר הדרישות המפורטות  הוא, עובדיו ומי ממתחייב בזאת, כי    הספק 4.15
  כאמור בין אם הדרישות    בישראל,   לים הח או רגולציה רלבנטיים    תקנה   ,בכל חוק

בתוקףעתיאם  ובין  מות  קיי שיהיו  כפי  הדרישות   מעת  דיות,  לכל  ובהתאם    לעת 
מוסמכות הקיימות ו/או העתידיות כפי שיהיו מפעם  רשויות הקריטריונים של ההו

 לפעם. 

ו 4.16 מצהיר  זה  הספק  בהסכם  להתקשרותו  חוזית  או  חוקית  מניעה  אין  כי  מתחייב 
הו על  לפיו בי  כם,הסחתימתו  התחייבויותיו  לא    חברהל   ותיםריהש   מתןאו  ו/  צוע 

כי הוא  התחייבות שהוא צד להם או שהינו כפוף להם, ואו    הסכם יהוו הפרה של  
לצורך   נזקק  לפיו  אינו  התחייבויותיו  ביצוע  או  זה  בהסכם  כמה  להס התקשרותו 

 גוף שלישי שהוא.כלשהי של כל 

רשאית 4.17 שהחברה  לו  ידוע  כי  מצהיר  עוד  שר  התקל  הספק  עם  המכרז  במסגרת 
ואין לו, ולא תהינה    מים,ירותים, או שירותים דו ותם השאבלת  ו לקפקים מלבדס

ם, טענות, דרישות או התנגדויות כלשהן לכל התקשרות  לו במשך כל תקופת ההסכ
 ין זה. שתקבע על ידי החברה בעני

 חומרים וציוד .5

כל הציוד,  , את  זה  סכםבהמתחייב לספק ללא תמורה נוספת על זו הקבועה  הספק   5.1
האביזרהחומרי הדכוים  ם,  לביצועםאחרים  ה  ברים ל  של  היע  הדרושים  יל 

 ונספחיו.  הסכם זה  בהתאם להוראותהשירותים, בקצב הדרוש, 

החומרים   5.2 הספק  והציוד  כל  ידי  על  השירותישיסופקו  עם  חדשים  יהיו  ם  בקשר 
ההסכם  ושלמים,   להוראות  הבחינות  מכל  בתכונותיהם    שותדריולויתאימו 

המע  הישראליים  מעעדכנתישר  וא  ודכניםהתקנים  לתקנים    לעתת  ו  ובהעדרם 
 . חלה על הספקומיים. חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור לעיל, ינלאהב

מחויב 5.3 אינה  אך  רשאית  החברה  כי  יובהר  לעיל,  מהאמור  לגרוע  להעמיד  מבלי  ת 
דעתה הבלעדי לפי שיקול  ביצוע השירותים,  ציוד לשם  סר  ן הלמע.  לרשות הספק 

מי  או לחברה, לא תקנה לספק ו/ציוד הבמור  ש כאזכות שימוספק יובהר, כי מתן  
הציוד   זה.  לציוד  ביחס  זכות  כל  החברה    הבלעדית  בבעלותה  אריישמטעמו  של 

ם תוענק, הנה אך ורק לצורך  וזכות השימוש אשר תוענק לספק על ידי החברה, א
מתחייב   הספק  זה.  הסכם  לפי  השירותים  ציוד  שי  שותלעביצוע  בכל  זהיר  מוש 

לשמורכאמ ול ותקינעל    ור,  דרתו,  עם  מיד  לחברה  של    ישתההשיבו  הראשונה 
 ם לפי הסכם זה, לפי המוקדם. החברה, או עם סיום מתן השירותי

 עובדים .6

אחר 6.1 מנוסים,  עובדים  להעסיק  מתחייב  ובהיקפי  הספק  במספר  ומקצועיים  איים 
מקצו ברמה  השירותים  לביצוע  הדרושים  געיזמן  שנקבע  בוה ת  הזמנים  ובלוח  ה 
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זה. עלשיועסק  בדיםהעו  בהסכם  עו -ו  הינם  הספק  מומחיותם    בדיםידי  שתחום 
הכל השירותים  אופי  את  ההסמכה  תואם  את  עברו  אשר  זה,  בהסכם  ולים 

ם עומדים בדרישות הרישום, הרישיון  המקצועית הנדרשת לביצוע השירותים, והינ
 . ייןהענ י או ההיתר, וכל שנדרש על פי דין, לפ

מתן  המועסק על ידו לצורך    כל אדם  חליףה לה מטעם החברהספק ימלא כל דרישה   6.2
אופן בלתי הולם או אינו מוכשר  השירותים, אם לדעת החברה, התנהג אותו אדם ב

פקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה  למלא תפקידיו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע ת
 . ירותיםין בעקיפין, בביצוע השוב  ריןישיחזור הספק להעסיקו, בין במ  לא –כאמור 

ירת בריאות העובדים ורווחתם  לשמ   יח תנאי בטיחות ותנאיםלהבט ב  יימתחפק  סה 6.3
אות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל דין ו/או דרישה חוקית  ולמלא אחר ההור

ל ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה,  שיידרש ע  כפי  –
 . 1954-תשי"ד

רותים, מיסים לקרנות  וע השיצבבי ידו   שהועסק עלמתחייב לשלם בעד עובד  הספק 6.4
על    יטוחב עובד  אותו  לגבי  שייקבע  בשיעור  הקיבוציים  סוציאלי  ההסכמים  פי 

 החלים עליו ועל פי כל דין. 

-משולב(, תשכ"ח  חאות חוק הביטוח הלאומי )נוסהספק מתחייב למלא אחר הור 6.5
מעת  ציא  פיו, ולהמתקנות שהותקנו או שיותקנו להו  , כפי שיתוקן מעת לעת 1968

כי קיים את התחייבויותיו  וסד  דרישה, אישורים של המ  עת לפיל לביטוח לאומי, 
יובהר, כי האמור בסעיף קטן זה בא להוסיף על חובות הספק ולא לגרוע    ור.כאמ
 כלפי האנשים המועסקים על ידי הספק.   ולא יתפרש כמטיל חובות על החברה  מהן,

  החברהאישור    ל אתקבי  קספ שהר  נה רק לאחמש  ספקיהיה רשאי להעסיק    פקסה 6.6
ובכ למראש  העסקת  תב  זהות    ספקיאו    ספקגבי  ולגבי    ספקיאו    פקסהמשנה, 

   המשנה המוצע על ידו.

כש 6.7 יחולו,  זה  סעיף  הוראות  כי  מתחייב  ספקי  הספק  על  אף  עליו,  חלות  שהן  ם 
מב וזאת  הצורה,  באותה  בדיוק  מטעמו  כלפי    ליהמשנה  הספק  מאחריות  לגרוע 

 סעיף.האות הור  ברה לקיוםהח

עובדי  יצור חוזה לטובת צד ג' כלשהו, לרבות לטובת  די לאין בהוראות סעיף זה כ 6.8
 הספק ו/או עובדי ספקי משנה שלו.  

 פיקוח .7

 אספקת על לפקח ן לזמן, מפקח, אשר יהיה רשאי הזכות למנות בכתב, מזמ לחברה 7.1
   "(.ח המפקלט )"והמוח הבלעדי דעתה ם לשיקולאהתב  השירותים, בכל עת, והכל 

, הוראות לביצוע,  מתן השירותים  הלך, במ מעת לעת  לספקי להמציא  רשא קח  המפ 7.2
 . הספקכאמור תחייבנה את והוראות 

בהם השתמש, וכן כל  דוחות על כמות החומרים    ,דרישת המפקחל  ,ימסור  הספק 7.3
 .  דו"ח אחר אשר יידרש על ידי המפקח

ואיכות   השירותים מתלר קהספ מאחריות לגרוע כדי זה 7ף  בסעי באמור אין 7.4
 . ויד עלהמסופקים   החומרים

   מועדי אספקה .8

עד שייקבע ע"י  במו ו  ,('ה' עד  )בימים א   על פי צרכי החברה ,  לספקהספק מתחייב   8.1
החומרים   זה.  הסכם  בסיס  על  הנדרשים  החומרים  את  למתקני  פיסו החברה  קו 

 החברה.  ם סוכם אחרת עםא אאל ,14:00 -ל  9:00החברה בין השעות  

לעיל  פיגורכל    בגין  8.2 שנקבעו  כפי  אספקה  הבמועדי  יהא  החברה  ,  כלפי  חייב  ספק 
של   וקבועים    ש"ח  1000בתשלום סך  מוסכמים  פיצויים  כל  בתור  בעד    24מראש, 

 . חור, בתוספת מע"מ המוגדר בחוקיא שעות של 
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מוקנים לחברה  ה  פהתרואו  /ל סעד וי לגרוע מהתחייבויות הספק וכדר כאין באמו 8.3
 על פי כל דין.  ו/אופי הסכם זה   על

  תקופת ההסכם .9

לתקופה  הסכם   9.1 הינו  ההסכם  םתחילת אשר    חודשים  12של  זה  חתימת    .ביום 
 (. "תקופת ההסכם)"

ים  חודש  12, בנות  תקופות נוספות  4  -החברה תהא רשאית להאריך את ההסכם ב 9.2
אכ המ,  חתל  התקופה  שסך  ההסכם    צטברתכך  תשל  ובלבד    שנים  5  לעעלה  לא 

פני המועד לסיומו של  ימים ל  30  -לא יאוחר מ   ,הודעה בכתב לספקכך  על    סרהשנמ
יחולו כל הו תקופות ההארכה )"  ההסכם ראותיו של הסכם  "(. בתקופות ההארכה 

 זה, אלא אם כן שונו בכתב בהסכמה בין הצדדים.  

צדדי ועל פי  -, באופן חד תרשאיברה  א החתה  דלעיל,  9.1  ף קטןעיסור בלמרות האמ  9.3
דעת שהיא,  שיקול  סיבה  ומכל  הבלעדי  לסיומו  ה  זה  הסכם  של  להביא  שלב  בכל 

, ו/או להקפיא את ההתקשרות לתקופה מסוימת, בהודעה בכתב  ביצוע השירותים
ניתנה אשר  עבודה  5ך  בתו  ומראש  מבל ימי  וזאת  כל,  לספק  שתהיה  ו/טענ   י    ו אה 

 בכפוף להוראות הסכם זה.  הכל , ו ה כלפי החברהדריש

  יהא מסיבה כלשהי, לא  ו/או הקפאתו  סכם זה או עם סיומו  עם תום תוקפו של ה 9.4
או  ו/פוי, או תשלום אחר כלשהו בקשר עם כל עניין הקשור  הספק זכאי לפיצוי, שי

  ן יו בגכלשה כאי לקבל תשלום  הספק ז  אולא יה  ,סקתוהפ מאו  /הנובע מהסכם זה ו
ו הנובע  שעשה או כספים שהוציא בקשר עם הסכם זה ו/א   עולהן פטין ו/או בגימוני

לו  ממנו יתרת התמורה המגיעה  בפ   השירותים בגין  , למעט  ידו  על  עד  שבוצעו  ועל 
  תום ההתקשרות.למועד 

לפי 9.5 התמורה  יתרת  תשלום  יתבצע  לא  כי  הפ  9.4ף  סעי  יובהר,  באשר    סקתלעיל, 
להתנהגות  קשרותההת הקשורה  מסיבה  נבעה  זה  הספק,  בהסכם  של  הרשלנית  ו 

ספק אשר סיכל את  נזקים אשר גרם בעבודתו, או כל גורם אחר בהתנהגותו של ה
 אפשרות מתן השירותים כנדרש לפי הסכם זה.  

לרבות    חוק,פי    אישור הנדרש על  ה יגיש הספק לחברה כלם זהסכ  עם חתימתו על 9.6
תוק בר  עאישור  ני ף  מס הכנסהל  כחוק מאת שלטונות  עוסק  אישו  ,הול ספרים  ר 

-ל"ו, והתצהירים הבאים: תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשמורשה
כטופס  1976 המצורף  עורך  6,  ע"י  ומאושר  חתום  המכרז,  תצה-במסמכי  יר  דין; 

  מים י תיווך לגורום דמלשאי תגין  המהווה הצהרה ב  להסכם זה'  הנספח  רף כמצוה
כל תקופת תוקפו של הסכם  וכים. הספק מתחייב למסור לחברה, מעת לעת ובמתו

ונות מס הכנסה או רואה  , אישורים בני תוקף על ניהול ספרים כחוק מאת שלט זה
 חשבון, או הספק מס מוסמך. 

   ספק עצמאי .10

ל  רתו שיחפי בי, להם על בסיס קבלנהתקשרות הצדדים ביני  את  סדירהסכם זה מ 10.1
ובהנ חחה  הספק,  וכי  הספק  מול  אל  החברה  של  בעלי  /וו  עובדיו/או    בותה  או 

תשלום  מניותיו ו/או אחר כלשהו מטעמו בגין השירותים לפי הסכם זה תתמצה ב
 התמורה הקבלנית המוסכמת.

ל כל  על הספק כספק עצמאי עיפ   זה,   בביצוע ומילוי התחייבויותיו כאמור בהסכם  10.2
ומשת  מהנובע  ו/  ו/אופק  סהכך.  מע  כלשהו    בעליאו  עובדיו  אחר  ו/או  מניותיו 

שום מקרה ובשום נסיבה כעובדים של החברה ולא ישררו בין  מטעמו לא ייחשבו ב
ולא יתקיימו ביניהם יחסי עובדהצדדים ו/או מי מטעמ יחסי שותפות,  מעביד-ם   ,

  זכות   ן בכל י אי , וכדומים אחריםו/או כל יחסים    וכנותו סות איחסי שליחות, נציג
להו החברה  לפרותשל  הספק  ,  את  להדריך  או  ו/אוו/או  קח,  עובדיו  בעלי    את 

 מעביד. -מנויותיו ו/או מי מטעמו בביצוע הסכם זה כדי ליצור יחסי עובד 

אחר  עובדיו ו/או לל הספק בלבד יהא אחראי לכל תשלום המגיע ממנו על פי כל דין   10.3
  סכם ירותים לפי המתן הש  ר עםבקש  ם המועסק על ידוהו מטעמו ו/או לכל אד כלש
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ורים לעיל בביצוע השירות,  החברה לא תהא חייבת בתשלום כלשהו למי מהאמ  זה.
נאים סוציאליים או נלווים,  לרבות לא בתשלום שכר, דמי ביטוח לאומי ו/או כל ת

 או כל זכות אחרת המגיעה על פי כל דין.

העבודה,  חוקי    יעל פ להם  זכויות המגיעות  את כל ה  לעובדיולשלם  יב  מתחי הספק   10.4
חוק שכר מינימום, התשמ"היו  שי  וכפי  לפי  ; חוק שעות  1987-זמעת לעת, לרבות 

התשי"א ומנוחה,  התשי"א1951-עבודה  שנתית,  חופשה  חוק  הגנת  1951-;  חוק   ;
לום דמי  תש  וני,; צווי ההרחבה בעניין הפרשות לביטוח פנסי 1958-השכר, התשי"ח

והשתת בהוצההבראה  המעביד  וכיולעבוד  הנסיע אות  פות  וממנה  ב'  ה 
מעתחוקי שיעודכנו  וכפי  מחייבים,  מת  ם/צווים/הסכמים  הספק  חייב  לעת. 

שיקו לפי  לעת,  מעת  בכתב,  תקופתיים  אישורים  לחברה  ולפי  להמציא  דעתה  ל 
 דרישתה, על ביצוע האמור בסעיף זה. 

האמו 10.5 מכלליות  לגרוע  לע מבלי  וייל  ר  היה  כי  בזאת  כוונתיובהר  למרות    קבע 
  מוסמך כלשהו, כי התקיימו בין הספק ו/אוורם  י גהנ"ל, על יד  פורשת מ הדים  הצד
עובד ממי   יחסי  החברה  לבין  מטעמו  אחר  ו/או  התמורה  -עובדיו  תחשב  מעביד, 

המתחייב על פי  , מכל מין וסוג שהוא  לוםל תש להלן ככוללת כ  11  בסעיףהמתוארת  
מנההסדר  הסכם,,  יןד או  נוהג  עב   ג,  לגרוע    ,מעבידלובד  ין  ומבלי  זה,  ובכלל 

דמי    מכלליות נסיעות,  הבראה,  דמי  ותגמולים,  פיצויים  בגין  הפרשות  האמור, 
 . בכל תשלום נוסף בגין אלו אתישלא  החברהו  ,ת וכיו"בחופשה שנתי

לעיל,   10.6 לאמור  את  יש  הספקבנוסף  כל    החברהפה  לעילבגין  כאמור  לרחבות  בות  , 
אוה שיגרמוצאה  נזק  מי  כתו  לה  ו  ידי  על  שתוגש  תביעה  או  הליך  מניהול  צאה 

מטעמו,    מניותיובעלי  ,  מעובדיו אחר  גורם  כל  דין  או  עורכי  טרחת  שכר  לרבות 
ידי  וה על  שיוצאו  תביעה  החברהוצאות,  ולצורך  למען  או    בהקשר  כאמור.  הליך 

התמורה  מור מאכ כום  כל סהיה זכאית לקזז  ת   החברהובהר בזאת כי  ק מר ספהס
 .על פי הסכם זהספק ה להמגיע 

כם עליו כי האמור והמוצהר על ידו בפרק זה הינו  הספק מצהיר כי ידוע לו ומוס 10.7
 החברה בהסכם זה עמו. להתקשרות תנאי יסודי ועיקרי 

  התמורה .11

ל 11.1 הספק  שיעניק  לשירותים  לפ י  ילולמף  בכפוו  חברהבתמורה  התחייבויותיו  י  כל 
זה ובמלו,  הסכם  תשבמועדאן  לספקן,  החברה  מחירי  ום,  הסכ  את  לם  בסיס  על 

ומכפלתם בכמויות  המצורף למכרז,  'אנספח  שב מויות בכתב הכ המופיעים היחידה 
החשבוןבמהלך    בפועל   לחברה  סופקו ש הוצאת  למועד  שקדם  בתוספת  ,  החודש 

   ."(התמורה )"מע"מ כדין 

  10  -ל  אשר תוגש על ידי הספק לחברה עד  ,נגד חשבונית מס כדיןם כ תשולהתמורה   11.2
החולף, ועד   החודש תחילת ן השירותים שבוצעו על ידו בפועל מיוםבגי  ודשבכל ח
ה  החולף, החודש לתום ידי  על  אושרה  שהחשבונית  בתנאי  בתנאי  והכל  חברה, 

ת כל  א  תוניבעל הספק לצרף לחשיובהר כי    .ממועד קבלת החשבונית  60שוטף +  
חשבונית  בתקופת החשבונית וכחלק בלתי נפרד ממנה.  סופקו  תעודות המשלוח ש

 . תאושרא תיחשב לאשר לא תוגש בהתאם לאמור לעיל,  

שתשלם 11.3 סכום  לספק  מכל  כדי  , החברה  במקור  המס  סכומי  ותשלומים  ינוכו  ן 
החוק פי  על  המתחייבים  בדבר  כן    אם  אלא  ,אחרים  אישור  הספק  ידי  על  יומצא 

כי האמור מתייחס לניכויים  הר  במו  ,ען הסר ספקבמקור כאמור. למיכוי  מנ  פטור
 לומים לספק עצמאי בלבד.  המתחייבים מתש 

החל 11.4 התשלומים  בכל  לשאת  בזה  ומתחייב  מצהיר  העסקתהספק  בגין  עליו    ו, ים 
לאומי  לרבות לביטוח  למוסד  מוסף  ;תשלומים  ערך  המ  ;מס  מסים,    כנסהס  וכן 

 וג שהוא. מכל סים אחר אגרות ותשלומי חובה 

בזה  הצדדים 11.5 ומאשרים  תמורכי    ,מצהירים  מהווה  זה  הסכם  פי  על  ה  התמורה 
ההוצאות   כל  בגין  לרבות  הספק,  ידי  על  השירותים  מתן  בגין  ומוחלטת  מלאה 

ש נסיעה  הוצאות  כולל  עובדיו,  הנלוות,  /ואו  הספק  ולאל  זכאי  יהיה  לא    והספק 
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כם  רטו מפורשות בהסאם פולא  מהחברה א   תמורה אחרתכל תשלום ו/או  רוש  יד
 כי הספק זכאי להם.  בכתב םזה או אם סוכ

 אחריות   .12

אובדן, נזק או    הספק יהא אחראי לכל ליקוי,,  לעיל  5וע מהאמור בסעיף  מבלי לגר 12.1
ם,  רכוש וציוד החברה, בקשר עם השירותימו ליגרקלקול, ישירים או עקיפים, שי

או נזקים    לתקן על חשבונו ליקוייםצועם, והספק מתחייב  די או בעקבות ביתוך כ
רצונה,  כאמור האפשרי    לשביעות  מו בהקדם  יאוחר  על לא  שנקבע  ה  יד-המועד 

 לתיקונם.  

ק  בגין כל מטרד, מפגע סביבתי/בריאותי או כל נז  יישא באחריות הבלעדית  ספקה 12.2
עם השירותים, יוחמרו, בקשר    או  וצריוויישירים או עקיפים, ככל שייגרמו,    הוא,ש

א  כדי  תוך  שקרו  נזקים  או  מפגעים  מטרדים,  ו/או  לרבות  מטעינת  כתוצאה  ו 
פריקת   ו/או  הובלת  ו/או  להחומרים  שקילת  ידאג  המפגע  והוא  תיקון  ו/או  פינוי 

 .  טעמהי מיותו ועל חשבונו בהתאם להוראות החברה ו/או מ באחר

ן עקיפים, מכל סוג  בין ישירים וביזקים,  לנ  החברה לא תישא בכל אחריות שהיא 12.3
ב מטעמו  למי  ו/או  לספק  שייגרמו  ככל  לגרוע  שהוא,  מבלי  השירותים.  עם  קשר 
וצאה  עדי לכל אבדן, פגיעה, נזק, המאחריותו על פי דין, הספק יהיה האחראי הבל

עק  או  ישירים  כלכלי(,  נזק  )לרבות  שיפיוהפסד  השירותים, ם,  עם  בקשר    ייגרמו 
מי מעובדי הספק, עובדי החברה, וכל צד שלישי    ו/או לרכושו שללגופו  זק  לרבות נ

זו בין    אחר. אחריות  יד תחול  על  ובין שהשירותים    י הספקשהשירותים מבוצעים 
, בין שהנזק או ההפסד נגרם  ום מטעמ , או כל גורוופועלי  וי עובדי מבוצעים על יד 

בי המהשי  צועבעקבות  הציוד,  החומרים,  בגלל  או  והכשירותים  כלים  רים 
 הם בביצוע השירותים או בגלל תאונה.  שהשתמשו ב

לפצות את החברה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל    הספק מתחייב לשפות ו/או 12.4
ו מעשיו של הספק ו/או  יגרמו לה כתוצאה ממחדליו ו/אנזק, הוצאה או הפסד, שי
ת הוצאות משפטיות ושכ"ט  לעיל, לרבו  12.2  -ו  12.1  פים מי מעובדיו כאמור בסעי

 עו"ד. 

באישור   12.5 הספקאין  שביצע  פעולות  של  הנחיות  /ו   החברה  במתן  כדי    לספק, או 
  כל דין. ל פיו עמאחריותו המלאה על פי הסכם זה ו/א ות ושחרר אל

 ביטוח .13

הדין,    ו על פיו/א זה    הסכם  על פי  קפס הל  תו ש ויו והתחייב   תויומאחר   לגרועמבלי   13.1
ע  קפס המתחייב    החתימה  מועד  מתן    הסכםל  לפני  תחילת  מועד  לפני  ו/או  זה 

נשוא   ו/או    הסכם השירותים  ידו  על  "השירותים"(  )להלן:  עבורו  זה  ו/או  מטעמו 
חשב על  ולקיים  לערוך  מביניהם(,  במש)המוקדם  ים  ותיר תן השמ  ופתתק  כלך  ונו 

כמפתקו  לכ ו/או    זה   הסכםא  נשו אחרת  בפור ה  ביטוח    הסכםט  לעניין    חבות זה 
אתהמוצר ביטוחהבי  ,  חברת  באמצעות  להלן,  המפורטים  כדין    טוחים  המורשית 

 "(:הביטוחים או " "ספקהביטוחי לפעול בישראל )להלן: "

 ;אחריות כלפי צד שלישי 13.2

דין    פי-על  ספקה  ו של תיואחר ת  ח אבטהמשי  צד שלי פי  לכ   ותביטוח אחרי 13.2.1
אובדן  ל  מתן השירותים אשר גרמו עם    ני בקשררשל מחדל  או    מעשה   לשב

בכל הקשור    ף שהואוג   אוו של כל אדם ו/או לרכושלגופו ו/או נזק  ה  פגיע 
הל בקשר  מתן  ו/או    חברה ל   קנז  או   פגיעה  לרבות,  הסכםה  עם שירותים 

 . הו/או עובדיה  למנהלי

ופת  קבר לתטצע ובמלאירו  (₪מיליון  י  נש)  ₪  2,000,000ות  חריהא  ות גבול 13.2.2
 . וחהביט

כפוף  ז   ביטוח 13.2.3 אינו  הנובע  להגבלותה  חבות  התפובדבר  אש,  מ:  צצות,  ת 
חבות   קוכלפי  בגין    ספקהבהלה,  ו/או  משנל בקבלנים  ועובדיהם,  ני  ה 

סנ  פגומים,יטאמתקנים  ו  ריים  מקרי  תאונתי  צפוי,זיהום    היתבש  בלתי 
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מ  כלמעלה  שבתה, הרוה תביכל  ק במאזידבר  וכן  משקה,  חלוף  תעות  או 
)למעט  מ לאו  וחיטלבסד  המו  דצמ שי  עובדים  ל  ספקה לגבי  שלם  חייב 

 .וח לאומי(נם דמי ביט בגי

שלישי  יות  האחרח  טויבסת  לי פו 13.2.4 צד  ידי  ע  ערכתנה כלפי  פי  על    ספקהל 
חברה ו/או מנהליה  השפות את  חב לתור  ספקה יטוחי  אישור ב   (1)   'נספח א

ות   טח"(המבו"יחידי  )להלן:      דיהו/או עוב מ  לטוהיה  ות  י אחר  םי מהעל 
ש/ו מעשה  ל רשלני  מחדל  עמנהל  ו א/ו  ספקהל  או  ו/או    וף פכ ב  ,בדיוויו 

על פיו ירבתולצ  לסעיף "אחריות   כו בנפרדנערם כאילו  יח ו את הביטוא " 
 וטח.מב י האחד מיחיד כל עבור 

הביטו 13.2.5 במפבפוליסת  מצוין  בכור  שאינו  חברההרכוש    כי  רשוח    בעלותו ש 
)למעט    יצד שליש  ושכרכ  ח זהטו יצורך בחשב ליי ,  ספקהשימושו, של  ו/או  

 . ת(ישירו ספקהפועל  ש עליוכוהרל  אותו חלק ש

 

 ;חבות מעבידים 13.3

 

את  חבות  ח  טובי 13.3.1 המבטח    פקודת פי  על    ספקהשל    תואחריומעבידים 
  פגומים, התש"ם   יםמוצרל  חוק האחריות  "יאו עפ ש( ו/ח חדנוס )   ןהנזיקי

על  דים  העובפי  כל  1980 עם  ר  שבקתים  שירוה  ןבמת ידו  המועסקים 
רה ביטוח"(  : "מק)להלן  מקצועיתאו מחלה  /ו   תאונת עבודהין  ג ב  הסכםה

מהם  מלשייגרמו   כי  עבודתםודי  תוך  הביטו   עקב  תקופת  בכל  ח  במשך 
 . הסכםה םע רבקשתן השירותים הקשור במ

 ות מעבידים: חב ח ריות בביטו האח לות גבו 13.3.2

 ע. לתוב   ₪ 6,000,000 (א)

 ח. והביט פתקו לת לאירוע ובמצטבר ₪ 20,000,000 (ב)

מעבידיםילב יסה  הפול  13.3.3 חבות  תכלול  טוח    עבודהת  שעובדבר    הגבלות  לא 
)היה    םעובדיהאו  / או קבלני משנה ו/בלנים וכלפי ק  ספקה  תומנוחה, חבו

כמעביד  ספק הו ורעלייונ יתפ  ,ם(ייחשב  והן  ות  הם  וער  נ   עסקת בדבר 
 .ועסקים על פי החוקהמ

  ח ו ביטת הליסופ  בזה כי   כםמוס  ,ע מהאמור לעיל ולהלןלגרובלי  מו  בנוסף 13.3.4
  יןי נע לונקבע  היה    ,  חברה ו/או מנהליה ו/או עובדיההלשפות את    תורחב
ביטוח,קרמ  קרות מהם  כי    ה  בחובות  מי  כלשהןנושא  מי  כלפי      מעביד 

 . ספקהמעובדי  

דבר  ורש ב סעיף מפביטוח תכלול  פוליסת הה כי  ומוצהר בז  סכםו כן מומכ 13.3.5
על  וית )הזכות  ור  ו/או  חבה  ילפכ   קפ סהמבטחי    של  (בושיבה תחלוף  רה 

א  התחלוף ל  תוכז דבר הוויתור על  האמור בובלבד ש    מנהליה ו/או עובדיה
 . זדוןבם לנזק אדם שגר תיחול לטוב 

בסעי 13.3.6 האמור  כי  זה,    3ף  למרות  ביטוח    ספקהמוסכם  לערוך  שלא  רשאי 
, במלואו או  ((1)  א'  פחנס)  טוחת הביאישור עריכחבות מעבידים כאמור ב

אלחב הפטורלוקו,  בסעיף  כ  ם  הביטוח    לןלה  15אמור  נערך  כאילו  יחול 
השירותי   ספק ה .  במלואו  מתן  לצורך  עובדים  ויעסיק  במידה  כי  ם  מתחייב 
את הביטוח כמתחייב מן האמור    ספק ה ך  יערו   , זה   הסכם   ם ר ע בקש   לחברה 

הביטוח  אי וב זה      3ף  בסעי עריכת  (    פחנס)שור  אישור    רה לחב וימציא  ג' 
 . ו י פח נס   על   זה   כם ס ה י  ש על פ ר ד כנ 

ומבלב 13.3.7 מ נוסף  לגרוע  עורך    ספקוהובמידה  לעיל    3בסעיף  האמור  י  אינו 
לידי    ספק היב  מתחיביטוח חבות מעבידים,   י, להחברהלהמציא  אוחר  א 

בגין אי העסקת  רה  צההזה,    הסכם  נשוא  מתן השירותיםמועד תחילת  מ
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ל בהת  עובדים "הצנאם  העסקתהרוסח  אי  )פח  סנ)  "עובדים  ת    , ((1ג' 
 . ספקהכדין על ידי   מה א חתויה כשהז להסכם  המצורפת

 

 ;המוצרחבות  13.4

 

ריות  חק הא וח  פי  לע  ספקה  אחריותו שלת  המבטח א  חבות המוצרביטוח   13.4.1
תביעה ו/או דרישה שהוגשה במשך  בשל    ,1980  פגומים, התש"ם  למוצרים

בגין   הביטוח,  גופניתקופת  נו/ת  פגיעה  אחראי  אשר  זק  או    ספקהבגינו 
מטעמו  /ו מי  הבמסגרת  או  עם  ם  רותייש מתן  ן:  ל)לה   ההסכם בקשר 
כלשהו  ,  "(רצוהמ" גוף  ו/או  אדם  לגרמולכל  מכלליובלי  האמור  וע  ת 

 . ועובדיה נהליה, ממזמינהלת בולר

לאירוע ובמצטבר לתקופת    (₪)שני מיליון    ₪  2,000,000האחריות    ות גבול 13.4.2
 . וחהביט

,  מזמינהה  אתלשפות    פוליסת הביטוחאת  להרחיב    ספקהשל    באחריותו 13.4.3
וזאת    המוצרב  עק  םהמ  ימ  על  טלותאשר    יותאחר  בגין  הועובדי   מנהליה

 . בדיהיה ועו, מנהלמזמינההכלפי  ספקה ת חבוח טו בימ מבלי לגרוע

שאינו  ם  מיופוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי   13.4.4
 .יםות ירהשן  מאוחר ממועד תחילת מת

ים לאחר  דש חו  (שישה)  6ופת גילוי של  יסת הביטוח תק ול פ  תכסהכמו כן   13.4.5
הביטוחופתק  תום תא   יןבג  הינה הביטול  עילת  באם  ט  מע )ל  ת  שלום  י 

ו/אופרמי נ (  מרמה  ה  כי לא  ע"י  בתנאי  ביטוח חלופי המעניק    ספקהערך 
מוסכם בזה  .  פי פוליסה זול   חתשנועד לכסות חבות המבוט כיסוי מקביל  

ה   וייס הכ  יכ פי  על  י הביטוחי  זו  על אירועים  חול אךרחבה    ם תשעיל  ורק 
 . בתקופת הגילוילו לראשונה וח ואשר נתגיט הב  תקופתפני תום ל

ב 13.4.6 המוצר  יטוח את  כ   ספקהעל  ,  חבות  בתוקף  מתקיימת  להחזיק  עוד  ל 
זה   הסכםאשר נעשתה על ידו בקשר עם  ין לכל פעילות  יותו על פי דאחר

 . על נספחיו

 ;חבמוראש ש רכוביטוח  13.5

(  זה  םהסכלרלוונטיים    יוה דה ויובמי  ו ערכשייוככל    םא )  ספקה וחי הרכוש של  ביט
  כלפי   ספקהי  בטחל משיבוב( שה)  תחלוףהזכות  ויתור על    דברב  עיף מפורשיכללו ס 

עובדיה ו/או  חברה  ה ו/או  על      מנהליה  הוויתור  בדבר  שהאמור    ות זכ ובלבד 
 . זדוןבם לנזק אדם שגר תטובול לא יחחלוף להת

  המפורטות ח  וביטות ההוראת ושודרי  יו אתחטידיעת מבחייב להביא למת  ספקה 13.6
בזאת    ומצהיר  במלואן  הז   הסכםהמפורטים ב  השירותיםות  מה  תואהלן  ול  לעיל

כל הבי וך עבורו  לער  ותהתחייב   ממבטחיוכי קיבל   הנאת    כמפורט דרשים  טוחים 
 . ולהלן  לעיל

השי  ספקה 13.7 מתן  תחילת  מועד  לפני  ו/או    כםסהוא  נש  רותיםמתחייב,  ידו  על  זה 
ל להמ  ,ומטעמ ה ציא  המסמ  חברהידי  המפורכ את  להים  והמהו ל טים  חן    לקוים 

זה )להלן:    הסכם פים המפורטים בוההיק  לתנאים ם  זה, בהתא  הסכםמ  בלתי נפרד
 סמכי הביטוח"(: מ"

  ג' נספח  זה כ  הסכםבהתאם לנוסח המצורף ל   ספקהאישור קיום ביטוחי   13.7.1
 ."(ספקהחי  ביטו  אישור)להלן: "

  חברה ה מ  בבכת  קבלת דרישה , בכפוף ל אמור לעילהמלי לגרוע  בנוסף ומב 13.7.2
על  להביא לתביעה    במקרה של גילוי נסיבות העלולותה"(  יש : "הדר)להלן

ע   הביטוח   פוליסות פי   מנת  ו/או  ל ל  תנאי    חברה לאפשר  קיום  את  לבחון 
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  חסים המתייאת חלקי הפוליסות    רה לחב  ספקהא  יימצ   ה חוזשבח  הביטו 
בלבד מכר  נשוא  ת ותקשרלה זה  "  ז  הביטוח)להלן:  ומבלי    "(מסמכי 

מסוותנפו  שייחש מסחריים  שאי ונים  רלוו גים    נשוא לעבודות    נטייםנם 
 .המכרז ז

ר,  , כאמוג'נספח  הביטוחים    שור בדבר עריכתי הא ה כי המצאת  זבם  סכמו 13.7.3
 זה, על נספחיו.  הסכם   על פי ספקהחייבויות תגרע מהת  תפגע ו/או לאלא 

(, כאמור,   ג'פח  סנ )   ספקהיטוחי  אישור ב ת  אהמצכי    ספקה על  בזה    מוסכם 13.7.4
ת בנהינה  יסודי  המצאת  ז  הסכםאי  וללא  ביטוחי  ה  נספח  )  ספקהאישור 

על  .  זה  כםסהנשוא    רותיםלהתחיל במתן השי  ספקהיוכל    לא(, כאמור,  ג'
לעיל, מוסכם אי המצאתבז   אף האמור  כי  לא    מסמכי הביטוח  ה  במועד 

יסו  הו תהו אלא  הפרה  בקשת מומ  ימים)עשרה(    10ו  חלפאם  דית,  עד 
 . ים כאמורכהמסמבכתב, להמצאת   חברהה

אחריותו של    ת בין היתר אתבו לכסוחורלעיל י זה    13  יף ע בסכאמור    ספקהטוחי  בי 13.8
וקבלנ קבלניכלפי    ספקה משנהם  חב   י  ביטוח  היה  )לעניין  מעבידים    ספק הוות 
יורחבו  למעבידם(  חשביי ליה  האו מנ /חברה ואת הלשפות    ספקהביטוחי    כמו כן 

עובדיו/א על מי מהם  בגין אחריות שתוט  הו  ו/או מחדל  על  רשלני של  קב מעשה 
 .)להלן: "יחידי המבוטח"( ספקה

לעניי  םהסכאות  מהור  מכל הוראה  גרוע ל  מבלי 13.9 בו  כםההסן הסבת  זה  ובמקרה   ,
,  ספק ה  מטעם  שנהמ  קבלןידי    על  עויבוצם  מה  או חלקזה    הסכםנשוא    יםות ריהש

  ו א השירותים    במתן  ידועל  יועסקו    אשרי המשנה  לנקב   לדאוג כי  ספקהמתחייב  
עמ א  ימו קיוי   יערכו,  םבקשר  הם  זה    13בסעיף    שיםהנדרטוחים  הבי  לכ  תאף 

יד "ביטוח   העל  ו  ורטכמפ   "ספק י  ולאחל   להלןלעיל  ב  ,םתריורכושם  יטוחים  וכי 
הת  את יכללו    אלו ההרנאיכל  ז   ויתוריםו וה  ותחבם,    ף הנדרשים התחלו  כויות על 

  ספק י הח ביטו  ורש יא, לרבות בנספח  ולהלן, כמפורט לעיל  ספקביטוח על ידי הב
ה  ינ תהי  ידוועסקים על  דא כי בידי קבלני המשנה המאחראי לוו   ספקה  .(ג'נספח  )

ביטופוליס ולתנאי  בהתאםקפות  תח  ות  הנומיכסלם  זה    13יף  בסע רשים  דם 
 . (ג'נספח  ) ספקביטוח על ידי ה אישורלרבות ב "ספק "ביטוח על ידי ה

מעשה או  בגין    החברהכלפי    דיןהפי  יישא באחריותו על    ספקהמובהר בזאת, כי   13.10
הניתנים  במתן    מחדל עם    לחברההשירותים  שירו  הסכםבקשר  לרבות  תים  זה, 
ידיי   אשר על  לשר חא  יהיה     ספק ה  ,ספקה   םמטע  המשנ  קבלןי  נתנו  את  פות  אי 

ידי מי  שירותים שניתנו על  עקב ה,  לחברהם  יגראו נזק שיבגין כל אובדן ו/  החברה
המש  אובדב נה,  מקבלני  אם  וין  מהפוליסות א /ן  באיזו  מכוסה  כאמור  נזק    ו 

  ספק י הביטוח על ידפח אישור  נסאו בו/  "ספק ה  י זה "ביטוח  13  בסעיףהמפורטות  
 . ם לאוובין א  (ג'נספח ))

  בקשר עם השירותים נשוא   ל הביטוחים הנדרשים להחזיק בתוקף את כ  ספק ה על   13.11
במש  הסכם התזה,  כל   יהיה  ך  בה  ב  הז   הסכםקופה  לאמובתוקף.  ל נוסף  יל  ער 

לגרוומ ממנו,בלי  ביט  ע  על  אחריווח  את  מקצועית,  בתוקף    ספקהת  להחזיק 
 . לעיל 13.4.6בסעיף כאמור 

שלי  ספקה  עלה  בזמוסכם   13.12 צד  ביטוחי  המוצרשי  כי  בוחבות  ייערכו  גבולות  , 
משותפים.אחריות   אחריות  כגבולות  ולא  בנפרד  פוליסה  לכל  מובהר    ספציפיים 
  13.4.2בסעיף  מפורט  אחריות הל גבול הכפוביטוח משולב, י  י במקרה שלבזאת כ

 . (ג'נספח ) ובנספח אישור קיום הביטוחים  לעיל

תנאי  ת ו/או  גבולות האחריו  זאת כי סכומי הביטוח ו/אובהר  ובמ   ספקלמען הסר   13.13
נספח  )  ספקה  ת ביטוחישור עריכזה ובאי  הסכם ן האמור במ   יטוח המתחייביםהב

דג' הינם  מיני(,  על  רישה  המוטלת  ועל קפס המאלית  חשיפתו   ספקה  ,  את    לבחון 
ו תנאי  א /ו ריות אחלנזקים ו/או לחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות ה

ל טענה ו/או  כ לותמנוע מלהעא יהיה מצהיר ומאשר כי הו  ספקהתאם. הביטוח בה
  זה   הסכםר עם  בקש  המטעמ  ו/או מי מהבאים  חברהדרישה ו/או תביעה כלפי ה 
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כאמור  אי הביטוח  יות ו/או לתנאו לגבולות האחר/וח וטבכל הקשור לסכומי הבי
 לעיל ולהלן. 

ינו רשאי לבטלם ו/או לשנותם  פיו המבטח א  מפורש על  יתנא   יכללו  ספקהביטוחי   13.14
בתלר אם  הביטקופת  עה  אלא  ל  נשלחהוח,  כך  בכתב    חברהול  ספקעל  הודעה 

י)שלו  30רשום  בדואר   עלשים(  מראש  מב כוונת  ום  זאת.  לעשות    ספק הטחי  ו 
כי  י ה תחייבו  לגבי  שכאלו  לרעה  שינוי  ו/או  לביטול  תוקף  יהיה  ו/או  לא  חברה 

  30חלוף  טרם  ובאמור לעיל  הודעה בכתב כ אם לא נמסרה      או עובדיהמנהליה ו/ 
 עד מסירת ההודעה. לושים( הימים ממו)ש

על    ספקהוחי  ין ביטאיזה מבכי    חברהול  ספקודיע לי  ספק הבכל פעם שמבטחו של   13.15
ש  הביטוחים  הספק"  13סעיף  לפי  רכו  ענפי  "ביטוחי  לרבוזה  האמו,  בנסת  פח  ר 

או  ג'נספח  )  ספקהביטוח  רי  שואי מבוטל  להיות  עומד  כאמור    ה,לרעמשונה  ( 
מח  ספקהמתחייב    לעיל,  13.14בסעיף   הביטוח  אותו  את  וללערוך  המציא  דש 

הביטוח  י לרעה של  לפני מועד הביטול או השינו   ח חדש,יטו ריכת ב אישור ע  חברהל
 דם, כאמור לעיל. והק

דמים לכל  בע כי הינם ראשוניים וקופיו ייקורש על  מפ  ו תנאיייכלל   ספקהביטוחי   13.16
רים על כל דרישה ו/או טענה  מוות  ספקהוכי מבטחי    חברה הידי  ל  ביטוח הנערך ע

בדבר   תביעה  ה ף  שיתוו/או  כחברהביטוחי  לרבות  כאמור   ו/אטענה    ל .  זכות  ו 
כל טענת  1981  –א  "הביטוח התשמ  חוזהלחוק    59בסעיף   ח כפל"  "ביטו  ולרבות 

 . הוכלפי מבטחי  חברהה  יכלפ

מהאמור 13.17 לגרוע  ולהלן,    מבלי  כימצה  ספקהלעיל  ו  יר,  טענה  כל  לו  תהיה  או  /לא 
ה ד כנגד  תביעה  ו/או  ו/א רישה  מנהליה  ו/או  עובדחברה  לרכוש      יה ו  נזק  בגין 

שבבע במ  ספקהל  לותו  אותו  המשמש  השירותיו/או  נשוא  תן  ואשר    הז  הסכםם 
  אם ין  הרכוש שנערך על ידו )בין אם נערך וב ביטוח    שיפוי בגינו על פיל  זכאי  ספקה

זק  מכל אחריות  לנ    ובדיהו/או מנהליה ו/או ע   חברהת ה, והוא פוטר בזאת אלאו(
אולם מוסכם בזה  (.  ספקה ות העצמית המוטלת על  ההשתתפכאמור )לרבות בגין  

  לנזק בזדון. םרם שגל לטובת אדמור לא יחו כי הפטור כא

לשלם    ספקה 13.18 דמימתחייב  הפוליסו  את  בגין  המהביטוח    זה   13בסעיף  טות  פורת 
ביטוח  "ספק ה  ביטוחי " באישור  אחר  ג'נספח  )  ספקהי  לרבות  תשלום  וכל   ,)

ישיידר על  כל הוראן במועדי חברת הביטוח בקשר להש  ולקיים את  ולמלא  ת  וד 
ומ  הפוליסות בכללכלשונן,  לפגוע  האמור,  בלי  הורליות  על  הבטיחות  אות  שמור 

א כי הפוליסות  ולדאוג ולווד  וח, ככל שקיימות יט וליסות הבפוהזהירות הנכללות ב 
בתוקףתהיינ עם    ה  בקשר  השירותים  מתן  תקופת  כל  סף  בנו  ה.ז  הסכםבמשך 

זיק  יח  חבות המוצרוח  י את ביטכ   ספקהנו, מתחייב  רוע ממלאמור לעיל ומבלי לג
 . לילע 13.4.6ר בסעיף מו כאבתוקף 

ל מת  ספקה 13.19 להודיע  היוודע  חברהחייב  כ  עם  על  להו למנהליו  העלול  אירוע  ות  ל 
לתב ביטוח  יעה  עילה  פי  המוצרעל  חבות  חבות  או  שלישי  צד  כלפי  אחריות   ,

נוגד את   ברהחעם ה  לשתף פעולה  ספק ה תחייב  . כן ממעבידים   ככל שהדבר אינו 
ככ ספקהאינטרס   ל,  שיידרש  ה   שםל  אשר  ביטוח  תביעת  חליט  ת   הרחבמימוש 

 . ספקה  על פי ביטוחי רהחבש זכויות ה ימולהגישה למבטחים ו/או מ 

חברה  יהיה אחראי לשפות את ה   ספקהולהלן,  ן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל  כמו כ 13.20
מנהל ו/א עובדיהו  ו/או  בגבאופן      יה  למי  ין  מלא  ייגרם  אשר  אי מהנזק  עקב    ם 

הנכ ביטוחי  תנאיסוי  של  קיום  אי  ו/או  מהפרה  מובע  סות  מפוליאיזו    תנאיי 
העובדים המועסקים  ו/או מנהליו ו/או מי מ  ספקה  הביטוח שלא בתום לב על ידי

  הסכם על פי    ספקהעל    כפוף לכך כי האחריות ו/או חובת השיפוי מוטלתעל ידו, ב
 הדין.   על פי זה ו/או

ר ייקבע בפוליסות כי הפרה בתום  בכלליות האמוגוע  בלי לפ ל ומנוסף לאמור לעיב 13.21
,  ספק ה יסות הביטוח על ידי  תנאי איזו מפולם לב של תנאי  מ יום בתוק   ו/או אי  בל

במלר איחור  מוגבל,  לא  אך  שבות,  תביעה  בהגשת  איחור  ו/או  הודעה  נעשו  תן 
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על  בתום לאו/או מי מטע  ספקהידי    לב  בזכ  מו,  ו/או  ויות היפגעו  מנהליה  חברה 
 אלו.   לקבלת שיפוי על פי ביטוחים  ו עובדיהו/א

  ספק ה, מתחייב  ספקהי  ד תום תקופת ביטוחה( ימים ממוע)שבע   7  -יאוחר מ    לא 13.22
הביט  חברהל   להמציא עריכת  אישור  )את  בסעיף  ג'נספח  וח  כאמור  לעיל,    13.7( 

נו  ספקהביטוחי  הארכת  בגין   ולהמציא  ייב לחמתח   ספקהספת,  לתקופה  את  זור 
ב  במו (ג'נספח  )  ספק הי  יטוחאישור  הנ,  וכל  ם,  קוביעדים  ביטוח  וד  ע מדי תקופת 

 נספחיו.    זה על הסכםוחים בהתאם לאמור במחויב בעריכת הביטהינו 

אמור, הינה  כ  (ג'נספח  )  ספקהדוע לו שהמצאת אישור ביטוחי  מצהיר כי י  ספקה 13.23
  ת הא רשאית   החברותים וה מתן השיר  המשךלתחילת ו/או לדים  מקתנאי מתלה ו

ר  אישו  בו מתן השירותים כאמור במקרה  שך  ו/או המתחילת    את  ספק הלמנוע מ 
 מצא במועד המוסכם כנדרש.מור, לא הו, כא )ג'נספח ) ספקהביטוחי 

או בבדיקתם ו/או  /צאתם ו, המספקהבזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי  מוסכם 13.24
  חברה להטיל אחריות כלשהי על הם, כדי יי ו בשינוו/א   חברה על ידי היקתם, אי בד 

ם לצמצכם ו/או כדי  סו להוות אישור בדבר התאמתם למוו/א  הממי מטע  או על/ו
  הסכם על פי    ספקהשל  מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו    ו לגרוע בצורה כלשהיו/א

פי   על  ו/או  ו/אהזה  כדי  דין  על ו  כלשהי  אחריות  מי    חברהה  להטיל  על  ו/או 
 . זה סכםהם  שר עבק הממטעם מהבאי

מסמכי הביטוח לרבות אישור  המצאת    ת או אי י המצאמובהר כ  ספקלמען הסר   13.25
בסעיפים  כאמו(  ג'נספח  )  ספקה  יביטוח  תפגע    13.22   –ו  13.7ר  לא  במועד,  לעיל 
 זה, על נספחיו. הסכםפי   -על  ספקה ייבויות בהתח

  יסותפולהעתקי  שורי הביטוח ו/או  אי  דוק אתלב  ת()אך לא חייב  תרשאי  חברהה 13.26
מתחייב    ספקהאמור לעיל ו כ  ספקהו על ידי  יומצא  הביטוח )מסמכי הביטוח( אשר

  13סעיף התחייבויותיו על פי מנת להתאימם ל יידרש עלינוי או תיקון שש לבצע כל 
 . "ספק הביטוחי " זה

הביק יב  ומתחי  מצהיר  ספקה 13.27 זכות  של  כי  ל  חברה הורת  הביטוח  ביחס  אישורי 
י הביטוח ולהורות על תיקונם כמפורט לעיל, אינה  ראת אישו את  לבדוק    ה וזכות

יא לגבי הפוליסות  כל אחריות שהוכל חובה    הי מטעמו/או על מ   חברהילה על המט
ואין בה כדי  עדרם,  לגבי הים, ותוקפם, או  פם, היקואישורי הביטוח כאמור, טיב

 דין. הה ו/או על פי  ז  הסכםעל פי   ספקהמוטלת על  שהיא ה בהולגרוע מכל ח 

לעכב כל    תאי ה רשי הית  חברה וסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי הבנ 13.28
עומדת  מורה המהת  ."ספקהביטוחי  "  זה  13סעיף  ל פי תנאי  ע  תום לו הינו זכאיסכ

הה  בקשר  ספקהת  לזכו נשוא  עם  וב  הסכםתקשרות  כך    השהודיע   תנאיזה  על 
 שבעה( ימים מראש. ) 7ב, , בכתספקל

ויישוב  חברהבזה על הוסכם  מ 13.29 במלואם  עם תשלום תגמולי הביטוח  יעה  התב  כי 
י הוצאות שנגרמו  ב בניכו כ המעו  הסכום  ספק, יושב לחברה כם על ה בהתאם למוס

 . , כאמורהביטוחיעה לתגמולי התבקשר עם רמו( ב )באם נג חברהל

בזה   13.30 ד האחרכי  במפורש  מוסכם  לתשלום  הבייות  ומי  העצמית  טוח  ההשתתפות 
על  חל ה  ספקהה  על  לא  מקרה  ובכל  מטע   חברהבלבד,  מהבאים  מי  על  ם  ו/או 
 זה.  סכםהבקשר עם  חברהה

לגרוע מהא 13.31 ומבלי  ב  לבכמור  בנוסף  לעיל, מתחייב    הסכםמקום  מלא  ל  ספקהזה 
י וכל  כת מלת מביטוח בריאוטוח לאומי, חוק  וק לבי ות והוראות החרישר כל דאח

לפגוע  י החוקים ה וכדומה, שהותקנו לפקנות  הצווים, הת ובעיקר, אך מבלי  נ"ל, 
באופן לעיל,  האמור  שיוע  שכל  מכלליות  השירותים  העובדים  במתן  ידו  על  סקו 

היו בכל עת  , יו זמנימקרי א, לרבות שליחיו ואלה שיועסקו באופן  הז  הסכם  שואנ
 נ"ל. שעל פי החוקים ה ותויהזכזכאים לכל   זה,  הסכםתקופת   משך כלוב
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כל   13.32 כי  בזאת,  אינ   "ספקה ביטוחי  "  זה  13סעיף  בהוראה  מובהר  לביטוח  ה  בקשר 
מכוחם בא לגרוע  ה   ה  הוראות  אחריותו בד  הסכםשל  באם    ספקהשל    בר  לנזקים 
 ן.ו/או על פי הדי זה  הסכםבחרים מו כאמור בסעיפים אריג

כמוב 13.33 מעיקרי   "ספקהביטוחי  "  זה  13סעיף  הוראות  י  הר,  וההסכםה  הנן  פרתן  , 
 .הסכםמהווה הפרה יסודית של ה

הביטוחים אשר התחייב לבצע  את    ספק האו לא האריך  ם ו/לא ביצע ו/או לא קיי 13.34
  ה לפגוע בזכויותי  בלי, מתי ארש  חברהזה במלואם או בחלקם, תהא ה  הסכםי  על פ

   זה.  הסכםי  לפ   ספק ל  הנ ממ  יעלום המגדין, לעכב כל תשהעל פי    או  זה  סכםהפי  ל
ה מוסכ על  בזה  הצגת    חברהם  עם  ביטוחי  כי  אישור  (,  ג'נספח  ))  ספקה נספח 

ה פי  על  לנדרש  ה  סכםה בהתאם  על  יחברה ולמוסכם  ל,  הסכום    ספקשולם 
 כאמור. המעוכב, 

 ערבות  .14

בידי    ספקפי חוזה זה, יפקיד ה-על   ספקחייבויותיו של היום התקו  להבטחת ביצוע 14.1
,  אוטונומית ובלתי מותנית  , ערבות בנקאיתההסכםה על  לפני מועד החתימ  החברה

 . "(ות ביצועערב)"  בנוסח המצורף בנספח ד' להסכם זה ,₪ 50,000בסך של 

בתוקף לתקופה  ערבות   14.2 ע   14של  הביצוע, תהא  החתימה    ם סכהל  חודשים ממועד 
  יוארך ההסכם תוארך ערבות הביצוע בהתאמה.ככל ש זה.

ל הוצאה אחרת  כל ההוצאות הקשורות בהמצאת ערבות הביצוע, וכביישא    ספקה 14.3
 נדרשת.ש

ה 14.4 קיים  מתנאי    ספקלא  את    הסכםתנאי  ביצע  לא  או  או  זה,  כולם  השירותים 
לשביחלקם רצון  ,  רשאית  החברהעות  תהא  ערבות  החברה,  את    צועהבי  לחלט 

בסעיףלקבח כמשמעותה  במלואה  או  ה  13.1  ה  שיוכל  מבלי  להתנגד    ספקזה, 
לממשה  ל יהיה  וניתן  מותנית  בלתי  תהא  הערבות  כאמור.  הערבות  סכום  גביית 

 ה. דית עם דרישתה בלא צורך הנמקמיי

 מיסים .15

 ( מוסף(, האגרות ויתר תשלומי החובה, וכן  ך  ער   למספרט  הספק, והוא בלבד, ישלם את כל המיסים 
השירותים נשוא הסכם  יתר התשלומים המגיעים או המוטלים בקשר לחומרים ו/או הציוד ו/או ביצוע  

 זה. 

 סודיות .16

מוש בידיעות ובפרטים,  א לגלות לאחרים ולא לעשות שימתחייב לשמור על סודיות מושלמת, ל  הספק
במישרין   פה,  בעל  או  ביצוע    ,פיןעקיב  או בכתב  כדי  תוך  אחרת,  בדרך  לידו  הגיעו  או  לו  שנמסרו 

ל  השירותים אחרלשירותים  ו/או    חברהבקשר  עניין  בכל  זהבק  ו/או  הסכם  עם  מתחייב    הספק.  שר 
בהתאם    ספקישעובדיו,   יפעלו  ועובדיהם  לעילהמשנה  לחת  .לאמור  מתחייב  הסכם  הספק  על  ום 

 . להסכם זה ו'ח ספנכ ורףהמצ  ,סודיותהתחייבות בלתי חוזרת לשמירת 

 ניגוד עניינים  .17

בות אחרת שלו  הספק מצהיר בזאת כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת ו/או התחיי
לה שיש בה  כם זה וכי הוא יימנע מכל פעוו/או של מי מעובדיו לבין התחייבויותיו וזכויותיו על פי הס

בין מילוי תפקיד ו/או התחייבות אחרת שלו ו/או  ל  זה   סכםפי הניגוד עניינים בין מילוי תפקידיו על  
 .נספח ז'ורף כנוסח המצהספק יחתום על הצהרה כאמור ב של עובדיו, במישרין ו/או בעקיפין. 

 העברה .18

להע 18.1 רשאי  יהיה  לא  והספק  אישי  הינו  זה  את  הסכם  לאחרים  להסב  ו/או  ביר 
חברה מראש  ה  כמתהס  לכך  אלא אם ניתנה  ,יותיו ו/או חיוביו שמכוח הסכם זהזכו

 ובכתב. 

זה 18.2 הסכם  להסב  ו/או  להעביר  רשאית  תהא  מקצתו  ,החברה  או  ובמקרה    ,כולו 
 כאי וחייב כלפי הספק. כאמור יהיה הנעבר לבדו ז
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 הפרות וסעדים .19

של   19.1 הפתי  18.1-ו  16, 17,  15,  13.1,  13,  12,  9,  8  ,6,  5,  4סעיפים  הפרה  רה  חשב 
-וזה(, התשל"אח   רתפל הש ת בהחוזים )תרופו  ק יסודית של הסכם זה כאמור בחו

1970 . 

זה 19.2 הסכם  פי  על  מהתחייבויותיו  יותר  או  אחת  הפר  והספק  לחברה  י  ,היה  שלם 
שיגרמו לה כתוצאה מההפרה האמורה  , ההפסדים וההוצאות  פיצויים בגין הנזקים

ל ומבלי  בנוסף  פי  וזאת  על  החברה  של  מזכותה  זה.  גרוע  הסכם  פי  ועל  דין  כל 
ו/או כל חלק מהן כנגד כל נזק שייגרם  ת  יווערבהאת  החברה תהיה רשאית לחלט  

להודיע   מבלי  אף  וזאת  מטעמו,  מי  או  הספק  של  מחדל  או  ממעשה  כתוצאה  לה 
 על כוונתה לחלט את הערבות.  לספק

ע  19.3 החברה  בזכויות  לפגוע  ומבלי  ספק,  הסר  דין, למען  כל  פי  ועל  זה  הסכם  פי    ל 
אשר יגיעו  ם  מיוהסכמפק  החברה תהא רשאית לקזז כל סכום אשר יגיע לה מהס 

 לספק על פי הסכם זה. 

הבטחת   19.4 לצורך  לספק,  השייכים  חומרים  או  ציוד  כל  לעכב  רשאית  תהא  החברה 
 תחייבויותיו על פי הסכם זה. קיום כל ה

תהיה רשאית לבטל את ההסכם  מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה, החברה   19.5
ו/או יתברר    גלר   תטישפם,  והספק יכנס להליכי פירוק, כינוס נכסי  במידהלתר  לא

כי הספק חדל פירעון ו/או הוטלו על נכסיו עיקולים ואלו לא הוסרו או בוטלו תוך  
 .ימים מהחלתם 7

 ותשונ .20

ומתן,   20.1 למשא  נפקות  כל  תהיה  ולא  הצדדים,  בין  המוסכם  את  ממצה  זה  הסכם 
פה,  -ה, אשר נעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעלצהרה, מצג, התחייבות או הסכמה
 ין משתמע, בין הצדדים עובר לחתימת הסכם זה.וב ש רמפובין ב

ם זה או  התנהגות מי מהצדדים לא תחשב כוויתור על זכות מזכויותיו על פי הסכ 20.2
ום תנאי שהוא,  על פי כל דין ו/או כוויתור או הסכמה מצידו לאיזו הפרה או אי קי 

ש  ורפבמ   ונעשר, ההסכמה, הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת,  אלא אם הוויתו
 ובכתב. 

מתנאיו 20.3 כלשהו  תנאי  לשנות  ניתן  ולא  זה,  בהסכם  שינוי  לכל  תוקף  כל  יהיה    ,לא 
הנושא בכתב  מסמך  ידי  על  מובהר  וחתימ  את   אלא  ספק  הסר  למען  הצדדים.  ת 

מתנ  ,בזאת תנאי  לשנות  ניתן  לא  בדרך  כי  ההסכם  נשל  אי  וכ התנהגות,  יוצא  והג 
 .בזאת

ועניין   20.4 דבר  בכל  לבתי המשפט  סכמה  עיםבהנוסמכות השיפוט  זה תהא מסורה  ם 
 יפו ולהם בלבד.  -המוסמכים בעיר תל אביב

בוא לו, וכל הודעה אשר תשלח  כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הן כמפורט במ 20.5
האמ הכתובת  לפי  למשנהו,  אחד  מצד  רשום  התקבלה  בדואר  כאילו  תחשב  ורה, 

רה ביד,  מסנ  םוא  ,ראלשעות מעת מסירתה למשלוח בבית דואר ביש  72הנמען  אצל  
הודעה אשר תישלח באמצעות פקסימיליה תיחשב כאילו התקבלה  מעת מסירתה.  

 שולח ישמור אישורים בדבר משלוח ההודעות. רק אם נתקבל אישור טלפוני לכך. ה
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 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 הספק  מ "מי קרית גת בע

 

 

 ישור חתימת הספק א

 
  ,______________ הח"מ,  מאשר    ,___________________________'  רחמ  ,ו"ח"ד/רעואני 

 ין.ינהספק לכל דבר וע מחייבת את  _______________ה"ה  כי חתימתו של  בזאת

 

 ________ ________________ 

 תאריך

 ________ ________________ 

 ו"חעו"ד/ר
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 ת כתב כמויו - נספח א' 

ף  סעי
 מס'

כמות  יח' סוג החומר 
 שנתית 

 

 חלק א' 

מחיר  
  חידה י

 עצמו

 "ח בש

 חלק ב' 

 סה"כ

 בש"ח 

)מחיר  
מוצע  יחידה 

כפול כמות  
 שנתית( 

הובלה    אספקה, 01.00
כל  ב  כלורי  ומילו 

ה  פי    רהחבמתקני  על 
ובמועדים  דריש ה 

במפרט   המפורטים 
 הטכני 

   350,000 קילו 

הובלה    ,ספקהא 02.00
אלום של  בכל    ומילוי 

ה מ פי    חברהתקני  על 
ובמועדים   דרישה 

במפר ט  המפורטים 
 כני הט

   3000 לו קי

  --- --- --- סה"כ הצעה   ---

 

 _____________  תאריך:  

 ________ _____ :  חותמת המציעחתימת ו

 

 אישור עו"ד

_הנ עו"ד  בפני,  הופיע   ________________ ביום  כי  בזה  מאשר  שברח'  ני  במשרדי   ,____________
ע_____ עצמו  זיהה  אשר   ______________ מר  ת___________  לי  ____   .ז."י  המוכר   /  ________

אם לא יעשה    בועים בחוקונשים הקהיה צפוי לעאישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי י
 ן, אישור נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה. כ

  ________________  ________________ 

 מת חות עו"ד 
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  'נספח ב

 מיוחד  מפרט טכני

 

,  סכם זה, בכל כמות ובכל זמןה כל חומר שיידרש במסגרת הבר הח  לספק לכל אתרי  חייבהספק מת .1
 : אספקה ידרושנוסף בו התאגיד אתר   ן כל, וכאתרי החברה על פי הפירוט להלן

מ"ק, הספק    5עד    1-במט"ש קריית גת מיכלי קליטת כלור בנפחים שונים מ   -מט"ש קריית גת 1.1
למיכלים הנה דרך סלולה  ה  ישגדרך הדים לכך.  מיועם הבמיכלי  ימיקליםש למלא את הכיידר

 . עד לסככת הכימיקלים

שאיבה   1.2 אליאב תחנת  ש  -לובה  לקולתחנת  לכביש  הנמצחים  איבה  במקביל  כניסה  40את   ,
ליטר, אספקה בכמויות    1500דרך כורכר עד תחנת השאיבה, בתחנה זו מיכל  פלוגות במצומת  

 . ליטר 1000-כשל 

אינ 1.3 שאיבה  ש  -טלתחנת  אינט  איבהתחנת  מפעל  של  בצ,  לליד  אגירה  למיכל  הכביש    1500ד 
כ , אספקה בכמטרלי נדרשת לא הקבלן מתחייב לאפשר אספקה לטיל  1000-ות של  כל כמות 

כ טענת  כימיקלתתקבל  מדי  מות  נמוכה  אחר  או  כמ,  זה  עקב  אספקה  יעכב  לא  ות  הספק 
 . נמוכה

 . בלבד ןיזמ מהיה בהתאם לצרכי הקה ת פחלקם, אס אספקה לכל האתרים אומזמין אינו מתחייב לה .2

את   חון בל, הקבלן מוזמן בכל זמן שירצה שתי הדרך למתקן זה או אחר משובא יוכל לטעון כ הספק ל .3
 . הגעהלהתרשמות ובחינת אפשרות פן פריקת הכימיקלים, ה, אואתרי החברה, דרכי הגיש 

הכימיקלים  הקבלן מח  .4 את  לפרוק  מוכן  להגיע  הויב  אתרי  לארה, החברחבבכל  לספק    ה  מתחייבת 
לשאיבת  או,  לחשמ אחר  אמצעי  של    כל  המלאה  באחריותו  יהיו  הפריקה  אמצעי  וכל  הכימיקלים, 

 הספק. 

תעודת    עם סיום האספקה תופק במקוםימיקל מסופק,  כל כ ד במד ספיקה לאספקה תצוית  כל משאי .5
הספיקה  משלוח מד  פי  הכיעל  סך  את  הכוללת  תעודתמיקל  ,  העתק  זו    שסופק,  ף  תצורמשלוח 

משלוח אשר לא חתומה על ידי המזמין  יא חתומה על ידי המקבל, תעודת  ה   שראלחשבונית הספק כ 
 לא תשולם. 

כימיקל אשר .6 יסופק  כ בכל אספקת  יסופק לאתרי החברה    כל  בדיקת איכות  עודת  תבצירוף  ימיקל, 
 רישות הסכם זה. בדת הכימיקל דיעמ הוכחת לטובת  מיקל המסופקוריכוז הכי

מיקלים לאתרי החברה,  , בעת אספקת הכיי מי מעובדיויד ל  ע גרם  לכל נזק אשר יראי  יהיה אח  פקהס .7
יתקן  זק, במידה ולא  קרות הנ  שעות מרגע  14תקנו תוך  כל נזק אשר ייגרם למזמין הקבלן מתחייב ל 
 . 15%"ס ספת תקורות ניהול עאת הנזק בתוך הזמן לעיל יתקנו המזמין בתו

בכתב או  אספקה  דרישת  ת  בלקשעות מעת    48-חר מיאו   ימיקלים לאהספק מתחייב לספק את הכ .8
פק בקנסות על פי  תחייב את הסהכימיקלים לאתר החברה  פקת  חריגה באס  מאתר החברה,טלפונית  

 . המפורט להלן

כימיקלי .9 הקבלן  סיפק  לאתר  לא  רשאית  ם  הנדרש  חלופ  החברה בזמן  מספק  שיהיה  להזמין  ככל  י 
 . 15%"ס ע ולהבתוספת תקונות ני קליםעלות הכימיחייב את הקבלן בצורך בכך, ול 

 : עדיםהפרות וס

 יב לשלם לחברה סעדים אלו על פי הפירוט להלן: ספק הכימיקלים יחו .10

 .₪ 1000קנס ע"ס   -ותשע 48לאתר בתוך  אספקת כימיקל אי  10.1
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דה מוסמכת  ת מעב)יובהר כי איכות הכימיקלים תקבע בבדיקאספקת כימיקל באיכות ירודה   10.2
אשר   יבלבד  על  תבוצע  חברה,  ה   דיתוזמן  הכימיקל   וםבי   ואשר  הכימיק   -אספקת  ל  ממיכל 

נת מיהול בנפח  כל טע תעמוד  א  ( לקבלן לה של הקבלןהפריקאו ישירות מצינור  ילוי,  לאחר מ
אחרת  קיים טענה  כל  ממיכלאו  דיגום  לבצע  תקפיד  החברה  נפח    ,  היה  בו  ממיכל  ולא  מלא 

מור במכרז  כאז  והריכ  ישתעומד בדר   אינו ימיקל  ז הכ ריכוא כי  מצבמקרה בו י   כימיקל קודם.
 השייכת לאספקה זו. חשבונית מערך   50%יקוזז לקבלן  זה,

כי 10.3 וימצא  מספ  במידה  ירודה  הספק  באיכות  כימיקלים  רצופות בשלש  ק  רשאית  בדיקות   ,
 החורגות.   הכימיקל אספקתישולם לספק שלש , וכן לא  החברה לבטל את ההסכם

הספק  או בכל אופן אחר יהיה  ,  ודיה בצקולחים, פגיע  ספקת עקב אי א  'גרם הספק לנזק לצד ג 10.4
 אחר. לכל גורם ו חברה, לצג ג' א חראי באופן מלא לכל הנזקים אשר יגרמו על ידו לא
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 'גנספח 

 " ספקהוחי "אישור ביט

 ______________ ____ האישור  הנפקת תאריך טוחים יבור קיום איש

כולל את  אישור זה אינו  ע המפורט בה. המידע המפורט בביטוח בתוקף, בהתאם למידנה פוליסת  ח ישוטמכתא לכך שלמבטוח זה מהווה אסשור בי אי
יגבר האמור    וליסת הביטוחעים בפהתנאים הקבו  ן ר זה לביים באישום שמפורטסתירה בין התנאי  עם זאת, במקרה של  . יחד חריגיהפוליסה וכל תנאי ה

 קש האישור. יטיב עם מב זה מר בו תנאי באישווח למעט במקרה ש ת הביטבפוליס 

 ש האישור מעמד מבק אופי העסקה מבוטחה מבקש האישור 

 תים שירוה נותן   םש שם
 ספק כימיקלים.  
   .04/2021מכרז   

 .שירותיםה  מקבל  
 תאגיד מים וביוב.   
 . חברה עירונית  
 . אחר ________  

 __________________  ית גת בע"מ קרמי 

 _____________  ח.פ. 514215391 ח.פ.

 ______________ רח'  , קריית גת. 5/1שד' לכיש 
 

 ביטוח סוג ה
ת  חלוקה לפי גבולו

 סכומי ביטוח  ות אואחרי

  מספר
 ה סהפולי

ריך  תא
 לה חית

אריך  ת
 סיום

בול האחריות/  ג
 טוחסכום בי

 תוקףים בויים נוספסכי

 אם לנספח ד' יש לציין קוד כיסוי בהת  מטבע  סכום 

 
 צד שלישי 

 
 _________ 

 
__ _____ 

 
___ ____ 

 
2,000,000 

למקרה  
ולתקופת  
 הביטוח. 

 

 
.₪ 

 אחריות צולבת.  - 302

 .הבהרח  -לני משנה נים וקבקבל – 307

 האישור  קשף לטובת מב תחלו ל ור עת וי – 309

 המל"ל. תלתביעו כיסוי - 315

 מבוטח נוסף בגין מעשי ו/או  - 321

 האישור. מבקש -מחדלי המבוטח            

 שלישי.  כצד   קש האישור מוגדרמב – 322

 ראשוניות.  - 328

 
 עבידים חבות מ

 

___ ______ 

 

 _______ 

 

__ _____ 

6,000,000 

 לתובע

20,000,000 

  פתו לתק
 .וחהביט

 

₪. 

 

.₪ 

 ישור. הא בת מבקשוויתור על תחלוף לט  - 309

 כמעבידם  היה וייחשב  -וטח נוסף מב - 319

 טח. המבו  של מי מעובדי          

 ראשוניות.   -328

 מוצרחבות ה
 

 רטרואקטיבית 

__ _______ 

 

___ ______ 

 

___ ____ 

 

 _______ 

2,000,000 

למקרה  
פת  קו ולת

 הביטוח

 האישור  בקשבת מטול  לוףל תחויתור ע  309 ₪.

 מבקש האישור מבוטח נוסף בגין   321

 מעשי/מחדלי המבוטח.         

 ראשוניות   328

 ים( חודש 6) גילוי קופתת 332
 

 :(ג'נספח ד השירות המתאים כפי המצוין בקו  בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את הסכםם בפורטיירותים המף, לש)בכפו  םירוט השירותיפ

  .בלה ואספקהם הוליכימיק( 033)

   וליסהפביטול/שינוי ה

האילרשינוי   מבקש  הביטוח    ביטול  אושור  עת  מאישל  בתקופת  ייכנסל  ביטוח,הת  ופוליסזה  אלא  לתוק  א  יום)שלוש  30ף  אחר ל  ים( 
 ו הביטול.למבקש האישור בדבר השינוי אדואר רשום בכתב במשלוח הודעה 

 ת הפוליסהמהדור

  הערות __________    מהדורה הוליספ __________  חברת הביטוח

 האישור תחתימ

 מבטח:ה
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 ' דנספח 

   ערבות ביצוענוסח 

 לכבוד

   מ"מי קרית גת בע

 

 ת מספר ___________ ערבות בנקאיהנדון: 
 
 

___________ בקשת  פי  " ___________ ___על  )להלן:   ____________ מזהה  מס'  "(  יםהמבקש___ 
ל  כלפיכם  בזה  ערבים  כאנו  סכ סילוק  לסך  ל  עד  ₪(    ____________)במילים:  ₪    ___________ ום 

)להלן להלן  כמפורט  למדד  הנ"ל  הסך  מהצמדת  הנובעים  למדד  הצמדה  הפרשי  "בתוספת  הפרשי  : 
 , קריית גת למי ל סודיום היפוכלוריד ואלוםשה אספקשה ורכיל  04/2021"(, בקשר עם מכרז מס'  הצמדה

 וחוזה ההתקשרות במסגרתו.  מסמכי המכרז פי   תיהם עללהבטחת ביצוע כל התחייבויו 
 

יום  ימים מ  14ה תוך  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמד 
כם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך  עליטיל  י לה מבלקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו,  

א  כלשהו לדרוש  או  כלשהו,  באופן  הסכום או  המבקתחי   ת  מאת  דרך  לה  בכל  או  משפטית  בתביעה  שים 
 יכם.לחיוב כלשהו כלפ אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר  

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

 לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.   ך דרישותיכםי שסד, בתנאתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבמהן מ
 

 במכתבנו זה:
 
טטיסטיקה ולמחקר  משמעו מדד המחירים לצרכן כללי, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לס  –"  מדד"

 כלכלי. 
 

 קמן:כדלהפרשי הצמדה יחושבו 
 

"(  החדש מדד  ההלן: "לום בפועל, עפ"י ערבות זו )לברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשית  אם
רסם ביום ________ היינו __________  מדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפוכי ה

)להלן: " ה  "(המדד היסודינקודות    קרןום הבסכ  חדשיהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד 
 בניכוי סכום הקרן המקורי.  המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי

 
 רת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. נה בלתי חוזו הי ערבות ז

 
 בתוקפה עד ____________ ועד בכלל.  ערבות זו תישאר

 ____לא תענה. דרישה שתגיע אלינו אחרי ______
 לת. מבוטלה ובט לאחר יום __________ ערבותנו זו

 
 צורה שהיא.  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל 

 
 י ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.צעי אלקטרונ באמ יה ו/אודרישה בפקסימיל

 
 

 בכבוד רב, 
 

 בנק _________ 
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 ' הנספח 

 תיווך לגורמים מתווכים במסגרת התקשרויות החברההצהרה בדבר אי תשלום דמי 

ה  בותלחו  נוסףב חוק  לרבות  הדין,  מכוח  החלים  התשל"זוהאיסורים  מטו  ספקה,  1977-עונשין,  ו,  עמ מי 
 ייבים בזאת, כדלקמן:  צהירים ומתח מ

ך,  לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף או כל דבר בעל ער  א.
מי קרית גת    -ו מחדל של החברה  ו/א עשה  או מבמטרה להשפיע במישרין או בעקיפין על החלטה ו/

חברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם  עובד האו  /בחברה ומשרה  "( או של נושא  החברה)להלן: "  מ"בע
 אחר, בקשר להליך התקשרות ו/או כל הסכם או הזמנה הנובעים ממנו. 

ה ו/או מי  חברבד ה ו עולה, במישרין או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/אלא לשדל ו/או לשתף פעו ב.
ו/או כל גורם אחר,   ו/או לכל    תקשרותיך השור להלדי הקעל מנת לקבל מידע חסוי או סומטעמה 

 הסכם או הזמנה הנובעים ממנו. 

חברה ו/או מי  לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד ה  ג.
 צורה מלאכותית או לא תחרותית. ם בחיריוע ממטעמה ו/או כל גורם אחר, במטרה לקב 

במסגרת הליכי התקשרות של החברה ו/או    ' לעילעד גנים א'  ים קטי לא פעל בניגוד לאמור בסעיפכ ד.
 כל הסכם או הזמנה הנובעים מהם.

 

כי   בניגוד לא  ספקההתעורר חשד סביר  פעל  לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות,  או מי מטעמו  מור 
שיק  ד עפ"י  לגביו הבלעתה  ול  ההתקשרות  בהליך  לשתפו  לא  כ  עדי,  הפעולה  נעשתה  כי  חשד  אמור  קיים 

"( ו/או בכל הליך אחר ו/או לא לקבל את הצעתו בהליך ההתקשרות ו/או  ההתקשרותהליך  " זה:  )בסעיף  
ו/  בהליך ההתקשרות  זכייתו  זמן שהוא את  בכל  או ההזמנה  לבטל  זמן שהוא את ההסכם  בכל  לבטל  או 

 קשרות. ההתליך  ם מה הנובעי

סעי  ספקה תוכן  להביא  עובדיו,  מתחייב  לידיעת  זה  של מש  ספקיף  נציגנה  מטעמו,    סוכניויו,  ו,  ומי 
 המעורבים בכל דרך שהיא בהליך התקשרות של החברה ו/או הסכם או הזמנה הנובעים ממנו.

 

 על החתום: באתי ולראיה 

   

 

 

 

 ה אישור חתימ

______________________  ____  ______, עו"ד/רו"ח, מ___________ ___ ____, __אני הח"מ

לכל דבר    ספקה __________ לעיל מחייבת את__________ _________ה"ה   תימתכי ח בזאת מאשר

 ן. יועני

 

 ___ __________ 

 
 הספק 

 _____________  _____________ 

 עו"ד/ רו"ח  תאריך 
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 ' ופח נס

 בלתי חוזרת לשמירת סודיות התחייבות

  לכבוד

 מ "ת בעת גקרי מי

 

 ג.א.נ., 

 ת לשמירת סודיות בלתי חוזר התחייבות :הנדון

הח"מ,  א .1 מס'   ___________________________ני  ת"ז  עובד  ______________  הנושא   , 
לחברה  ספקה)"  ____________________________________של   שירותים  הנותנת  מי    –"( 

במסגרת מתן    ספקהל  אצפקיד שאני ממלא  , בתוקף הת "( מתחייב בזאתהחברה)"   מ"בע גת  רית  ק
והחברה, לשמור על סודיות מוחלטת של כל מידע    ספק הלחברה, ולאור מעורבותי בענייני    יםירות הש

,  דיניות, מידע מכל סוג, תנאים ופרטים מסחרייםהקשור לחברה ובכלל זה כל נתון, סקר, מסמך, מ
ו/או מאחרים הקשורים  גיעו לידי מהחברה  החברה, ושה מקצועיים הנוגעים לפעילות    או/ו  יםננסי פי

, בין אם סומנו כסודיים ובין אם לאו )כל האמור לעיל, אלא אם  רין ו/או בעקיפין עם החברהבמיש
עקב מעשה או מחדל המהווים הפרה של מי שחב חובת  , וזאת שלא  נחלת הכלללהיות    ך פאוכיח כי ה

אוודיו ס לחברהנא  ת  )"מנות  גם  דעבמי לעשות    ולא"(,  המידע(  כלשהו  עבודתי    שימוש  סיום  לאחר 
 . ספקהאצל ו/או עבודתי  חברהה ור עב

להעביר   .2 שלא  בזה  מתחייב  האני  של  את  כתוצר  ו/או  כאמור  עבודתי  כדי  תוך  לידי,  שהגיע  מידע 
רים של החברה,  אח  עציםליו   ורם, לרבות גורמים הקשורים לחברה, ואף לא להפיצםעבודתי, לכל ג 

 ל פי הנחיותיה. החברה או ע אלא באמצעות 

להו אנ .3 לא  בזאת  מתחייב  ו/או    ספקהו/או    החברהממשרדי  ציא  י  השייך  כל  מסמכים  אחר  חומר 
או חומר הנמצא  /להשיב לחברה כל מסמך ו  ספקהאצל  לחברה, ועם סיום עבודתי עבור החברה ו/או  

 . במוניטין של החברההי כלש בדרךברשותי ו/או בשליטתי, ולא לפגוע 

על ידי    שהוכנו עבור החברה  טשרטואו    רשימה;  חוות דעת  ;תוכניות  ;דו"ח  ;ךכל מסמאו  / המידע ו .4
יהיו רכושה  "(  השירותים תוצרי  )לעיל ולהלן: "  ר נמצאים ברשותי שוא  ,על ידי החברה   ו ליאו שנמסר 

לרשותהבלעדי   יועמדו  כי  לדרוש  זכאית  תהיה  והיא  החברה  וישל  עתלח  מסרוה  בכל  עם    זקתה 
הראש החברה ונהדרישתה  היחי  .  הבעלים  ו תהיה  הקניין  זכויות  של  המוסרית  הזכוד  בתוצרי  ת 

תהיה רשאית    . החברההשירותיםואני ממחה בזאת כל זכות שיכולה להיות לי בתוצרי    השירותים
תיקון  י,  שינובות  , לרבכל חלק מהם כל שימוש לפי שיקול דעתה הבלעדיו   השירותיםבתוצרי  לעשות  

,  השירותיםתוצרי  עם    שיכולה להיות לי בקשר בזאת על כל זכות    אני מוותר   ותוספות. לאור האמור,
לתוצרי   ביחס  כלשהי  לתמורה  תביעה  ו/או  דרישה  כל  לי  תהיה  ולא  מוסריות,  זכויות  לרבות 

 .   השירותים

ספק,   .5 הסר  התחייבוא למען  כי  בזאת  ומאשר  מצהיר  זי  ית יוני  נספח  יחלפי  סיום  גם  ולו  ה  לאחר 
 מכל סיבה שהיא. ין החברה, ההתקשרות ביני לב 

   צוני הטוב והחופשי והינן בלתי חוזרות.ו מר חייבויותיי הנ"ל ניתנהת .6

  

 

 

 

 _____________  _____________ 

 תאריך  שם וחתימה 
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  'ז נספח

 דר ניגוד עניינים הצהרה והתחייבות להע כתב

 

 לכבוד

 מ "מי קרית גת בע

 

 ., ג.א.נ

 וזרת להעדר ניגוד ענייניםייבות בלתי חצהרה והתחה: נדוןה

הח"מ,  אנ מס'    ___________________ ________ י  ת"ז  של    חיצוני   ספק  , ______________הנושא 
הנות"ספקה ")  ____________________________________ קרי  –לחברה  ם  שירותי  נת(  גת מי    ת 

הסכרה החב")  מ"בע לפי  ביניהם"(  שנחתם  מ"ההסכם)"  ______________ביום    ם  בזאת  (,  צהיר 
 כדלקמן:  

 

ו/או התחייבות אחרת    חתימתבמועד   .1 פעילות אחרת  כל  בין  עניינים  ניגוד  כל  מתקיים  לא  ההסכם 
 על פי ההסכם. ספקכ יי התחייבויותשלי לבין 

ילוי תפקיד  לבין מ  ההסכםעל פי   ספקכ ידי ין מילוי תפקנים בניי וד ע ניג ני אמנע מכל פעולה שיש בהא .2
, במישרין ו/או בעקיפין, ואני מתחייב בזאת לחברה על כל חשש לקיום  ישל  ייבות אחרת ו/או התח 

כ  בין התחייבויותיי  עניינים  פי    ספקניגוד  פעילות ההסכם  על  ואני מתחייב לפעול    לבין  אחרת שלי, 
   ר.עניינים כאמויגוד ת נמניערה ל בהתאם להוראות החב

  השירותים לכל צד שלישי, בין ש  םייניבניגוד ענ  ק ו/או לספק שירותיםאני מתחייב בזאת לא לעסו  .3
לכך   ניתנה  כן  אם  אלא  החברה,  מטעם  לשירותים  פרט  בתמורה,  שלא  ובין  בתמורה  הינם  כאמור 

 ברה מראש ובכתב. הסכמתה של הח

 רות. ינן בלתי חוזשי וה חופב וההטו  תחייבויותיי הנ"ל ניתנו מרצוניה .4

 

 

 
 ___________  _________ __ 

 תאריך שם וחתימה
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 ' חנספח 

 נוהל בטיחות והתחייבות לבטיחות

 ועובדיו בשטח המפעל    קבלןכללי התנהגות ל ו הסכם בטיחות 

 –המפעל  התנהגות לקבלן ועובדיו בשטח  כללי .א 
המז .ב באחריות  ההדרכה  לממונה מתן  ולשלוח  הקבלן  את  להחתים  לפני    מין  הבטיחות 

 תחילת עבודה .  

 . כניסה ויציאה מהאתר רק דרך השער הראשי  .1

 למעט הפינות עישון מוגדרות ומשולטות.   –בשטח האתר עשן אין ל  .2

 כניס כלי נשק. אין לה .3

להש .4 החברה  לעובד  אישור  ואין  העבודה.  מזמין  אישור  ללא  האתר  של  בציוד  להשתמש  תמש  אין 
 בציוד הקבלן. 

 רדי כמו טלפונים, מכונות צילום וכדומה ללא אישור מזמין העבודה.  אין להשתמש בציוד מש .5

ודה בשטח המפעל  עובדיו תותנה בהמצאות המזמין או נציג מטעמו בכל זמן העב   ו/אועבודת קבלן   .6
 או הימצאותו בקרבת מקום כאשר הקשר בינכם ידוע. 

ייב תאום מראש עם  ר לשעות הפעילות באתר שבה הוא עובד תחכל עבודת קבלן ו/או עובדיו מעב .7
הוא   כאשר  לבד  בשטח  עובדיו  או  קבלן  יישאר  לא  העבודה.  מראש  ללא  מזמין  מוסכם  קשר  איש 

העבו המשך  העבודה.  מזמין  כנציג  למי  שישמש  יודעים  עובדיו  ו/או  שהקבלן  בזה  מותנה  דה 
ב אירוע  כל  או  תקלה  או  בעיה,  להם  יש  כאשר  האמצעים  להתקשר  כל  את  בידיהם  ויש  טיחות 

 רות )מס' טלפון וטל' סלולרי(.להתקש

אירוע המת .8 כל  על  למזמין העבודה  דיווח  חובת  סכנה  רחש  חלה  הימצאות  על  או  במהלך העבודה 
 לאירוע בטיחות, נזק לאדם, לציוד או לסביבה.   אפשרית אשר עלולה לגרום

וכן  דה, בדבר כל תאונת עבודה ו/או מקרה מסהקבלן או בא כוחו, יבטיח העברת מידע למזמין העבו .9
עובדיו ו/או  הקבלן  מעורבים  בהם  המפעל,  בשטח  שאירעו  תאונה"(  )"כמעט  אי וחמור  בהודעה  .  ן 

 ח למשרד התמ"ת כחוק. כנ"ל מלשחרר את הקבלן ו/או בא כוחו מחובת הדיוו

בגובה מעל   .10 גגות   2עבודה  על  שית עם מזמין  , תתואם איואו עבודה חמה    מטרים, לרבות עבודה 
 .ועבודה חמה   ם ואישורי הדרכה על פי תקנות הבטיחות לעבודה בגובההעבודה ורק עם ציוד מתאי 

 

 יסיים לקבלן ועובדיו בשטח המפעל ת בס כללי בטיחו .ג

 טיחות הקיימות באתר. השמע להוראות העבודה והב  .1

 ציית לשילוט המוצב באזורים השונים באתר.  .2

 רך. ש לעשות בדרכים המקובלות ללא קיצורי דאת דרכך מהכניסה למקום העבודה י .3

היות בטוח  יך לעשה אך ורק את העבודות אשר הטיל עליך הממונה עליך לפני תחילת העבודה. על .4
 עשות. כי הבנת את ההוראות ואתה יודע בדיוק מה עליך ל

עםבהופע .5 להתייצב  עלייך  לעבודה  ב  תך  להשתמש  יש  מתאימים.  עבודה  אישי  בגדי  מגן  ציוד 
 (. בהתאם לסיכונים  כפפות וכו'וד זוהר . חובה .אפת הדורשות שימוש כזה )נעלי בטיחות, בעבודו

תקי .6 שברשותך  הכלים  כל  כי  תקף  נים  וודא  יהיה  שברשותך  תקופתית  בדיקה  הנדרש  ציוד  וכל 
 לשימוש. 

 הימנע ככל האפשר מכל מעשה העלול לסכן את עצמך ו/או אנשים אחרים באתר.  .7

עלייך   .8 לממונה  מיד  כליםהודע  כגון  נתקלת,  בו  מסוכן  מפגע  כל  פגומים/    / על  מכונות  מכשירים/ 
 מכשולים וכו'. 

 שמור על הסדר והניקיון בעבודתך. .9

 עדים לכך. ור על מעברים נקיים ממכשולים. עליך ללכת רק במעברים המיולשמ יש .10

 וודא ידיעת דרכי הכניסה והיציאה כולל יציאות החירום במקומות שבמפעל בהם אתה עובד.  .11

 לטי אזהרה זהירות החלקה בתחילה ובסיום אזור הניקוי. לפני ביצוע עבודות הניקיון יש להציב ש .12



 מ "מי קרית גת בע

52 

 

 או שינוע ציוד. רמה הזהר מפגיעת חפצים בעת ה  .13

 אין לבצע עבודה שאינה בתחום עבודתך.  .14

מוסמכים,  עבוד .15 חשמלאים  ע"י  רק  תבוצענה  חשמל  מתח.ות  תחת  עבודות  לבצע                    אין 
 . חות חשמל אסורה לעובד שאינו מוסמך לכךפתיחת לו

 וודא היכן ממוקמות ערכות עזרה ראשונה באתר.  .16

 דליקים. רים חל איסור להבעיר אש בסביבת חומ .17

 עובד. הכר את מיקום ציוד כיבוי האש הפזור במפעל בו אתה .18

מילוט   שמור על גישה חופשית אל ציוד כיבוי האש כגון )?מטפים, ארונות כיבוי אש(. שמור על דרכי .19
 . ויציאות חירום פנויות ממכשולים

 במקרה של שריפה פעל בקור רוח, נסה לכבותה בעזרת מטפה וקרא לעזרה. .20

 התקנות הרלוונטיות. פי -שתמש בפיגומים ו/או סולמות, הם יהיו בנויים כנדרש עלתה מבמידה וא .21

 . יש לגדר אזורי הרמה כדי שעובדים שאינם עוסקים בהרמה לא יכנסו לאזור הסכנה .22

מגישי עזרה ראשונה שיכולים לתת מענה עזרה ראשונה    במפעל קיימים ערכות עזרה ראשונה וגם .23
 נה. ראשוני ומידי במקרה של תאו

נוסף של הקבלן בצירוף מסמכי  במקרה של פינוי בעקבות תאונת עבודה, הוא יבוצע בליווי עו .24 בד 
 זיהוי.

 ביצוע העבודה בכפוף לדיני הבטיחות  .25

a. שהו  הקבלן לכך  שלוידאג  המשנה  קבלני  עובדיו,  עצמו,  או  א  יכירו  ,  מטעמו,  אדם  כל 

החוינהגו   להוראות  העז ובהתאם  חוקי  התקנות,  נהלי  רקים,  חיקוק  התאג,  כל  או  יד, 

וכן בהתאם לאמצעי הזהירות המקובלים והנהוגים בביצוע עבודות אלה. הקבלן,    אחר

בהתאם   עבודה  כל  יבצע  מטעמו  הבא  אדם  כל  לרבאו  חיקוק.  לגרוע,  לכל  ומבלי  ות 

 ההוראות הקבועות ב:

i. 1970-קודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"לפ ; 

ii.  ו; ותקנותי  1954בחוק החשמל תשי"ד 

iii.  1988-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(, התשמ"ח; 

iv.  1961 -תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות הבניה הנדסית(, התשכ"ו ; 

v.    העבודה על  הפיקוח  ארגון  חוק  עובדים(,  תקנות  והדרכת  מידע  )מסירת 

 ;1999-התשנ"ט

vi. 1997-תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"ז; 

vii.  2007-)עבודה בגובה(, התשס"ז בודה ת הבטיחות בעתקנו; 

viii.   1988-תקנות הבטיחות בעבודה ועזרה ראשונה במקומות עבודה, התשמ"ח ; 

ix. בז קוי  בין  והצטלבויות  )התקרבויות  והחשמל  הבזק  חשמל(  בתקנות  לקווי  ק 

 ; 1986התשמ"ו  

x. 1196 -ק למניעת מפגעים, התשכ"א חו ; 

xi. 1964 -תקנות בטיחות בעבודה )עובדים בחומרי הדברה(, התשכ"ד ; 

xii.   1965-תקנות הבטיחות בעבודה )נוחיות(, התשכ"ה; 

xiii.  1968 -חוק רישוי עסקים, התשכ"ח ; 

xiv. 1989  -חוק הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"ט ב ; 

xv. 1993 -תשנ"גבחוק החומרים המסוכנים, ה; 

xvi. בע הבטיחות  )גתקנות  של  בודה  סימון  תוויי  אריזה,  סיווג,  בטיחות,  ליון 

 ;1998אריזות(, התשנ"ח  

http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/MIFGA01_1.pdf
http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/MIFGA01_1.pdf
http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/klali11_2.pdf
http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/klali11_2.pdf
http://www.mni.gov.il/mni/he-il/Energy/LPG/LPGLaws/LPGGazLaw.htm
http://www.mni.gov.il/mni/he-il/Energy/LPG/LPGLaws/LPGGazLaw.htm
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xvii. מקום מוקף; דה בתקנות עבו 

xviii.  ;תקנות בנושא כלי הרמה וכלי לחץ 

xix. ;תקנות בדבר גיהות תעסוקתית 

xx.  ;תקנות עבודה ברעש ועוד 

xxi. 1954  -בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד; 

xxii. 1951-עבודה ומנוחה תשי"א בחוק שעות ; 

xxiii. 1953-הנוער תשי"ג ק עבודתבחו  ; 

xxiv.  1954-בחוק עבודת נשים תשי"ד  ; 

xxv. 1945היד )הודעה(  לוח בפקודת התאונות ומחלות מש  ; 

b. מכוחן.  כל התקנות שהוצאו, ואשר יותקנו מעת לעת, לרבות 

c. עמו  לוקח על עצמו את האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו ונגד המזמין וכל מי מט  הקבלן

 מהוראות אלה. עקב הפרת כל הוראה מהוראות הדין ו

d. בא בו,  המופיעות  וההנחיות  זה  בטיחות  הסכם  הוראות  כי  בזה,  במובהר  נוסף ות 

המכרז להפחית מהוראות מסמכי  ו/או  לגרוע  כדי  בהן  ואין  המכרז,  , להוראות מסמכי 

הוראות   הן.  פי  על  הקבלן  התחייבויות  ו/או  מאחריות  הגבלה,  ללא  הסכם לרבות, 

משל  הינן  המכרז  ומסמכי  זה  זו  בטיחות  את  זו  כל   –ימות  את  לבצע  יהא  הקבלן  ועל 

וספות שיינתנו לו על ידי המזמין מעת לעת. ות נ ההוראות המוטלות עליו, לרבות הורא

הוראה  בין  כלשהי  סתירה  תתקיים  בו  הוראה    מקום  לבין  המכרז  מסמכי  מהוראות 

ועץ הבטיחות מטעם המזמין והחלטתו תהא  מהוראות נספח הבטיחות, יפנה הקבלן לי 

כתוצאה    מכרעת. מחדל  או  מעשה  לכל  האחריות  במלוא  ישא  כאמור  הקבלן  פנה  לא 

 בהוצאות שינבעו מכך. וכן מכך, 

e.   מובהר בזאת כי על אף נקיטת אמצעים להבטחת העובדים והציבור מפני תאונות, מקרי

על   הן  וכו',  שריפות  הוראות  דעתאסון,  לפי  והן  הקבלן    עצמו  ישוחרר  לא  מהנדס 

 ם פיצויים, דמי נזיקין, דמי נכות, קנסות וכו'. מאחריות לתשלו

f. הדרו האמצעים  בכל  ינקוט  ביצשים  הקבלן  בעת  תאונות  כל למניעת  העבודה.  וע 

ההוצאות הכרוכות בנקיטת אמצעי זהירות ובטיחות יחולו על הקבלן והן יהיו כלולות  

 במחירי היחידות שבכתבי הכמויות.

 ם הל פריקה וטעינה חומרים מסוכנינו

  – המטרה

 מניעת נזקי גוף  .1
 ור רעלים במפעל  מניעת סיכון של שפך ואו פיז .2
 עפ"י התקנות המפורטות לעבודה  –בטיחות בעבודה עם חומרים מסוכנים  –ק החו קיום הוראות .3
 שמירה על חוק חומרים מסוכנים . .4

 

  –השיטה 

 געים בדבר . הדרכת חומרים מסוכנים לכל הנויש לבצע  .1
 דה עם חומרים כימיקלים על פי הנדרש . יש לבצע רעינון נוהלי עבו .2
 . מפעלון חומרים מסוכנים ביקה. ואחסהוראות פר .3
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 –הזמנת חומרים 

 יש לתאם עם המוביל הגעה לפחות יום מראש עפ"י הזמנת רכש .   .1
   2001 – ע"י הספק / מוביל עפ"י תקנות שירותי הובלה . התשס"א תתבצעהובלת החומרים  .2
 חומ"ס .אם כניסה מול אחראי הרעלים בהגיעה המוביל לשער המפעל ית .3
 ג מצויד ב : הנה ו מי מטעמו יוודא כיים חומ"ס אאחראי הרעל .4
 ן מוביל בתוקף .רישיו .א
 רישיון חומ"ס למשאית בתוקף . .ב
 רישיון נהג בתוקף . .ג
 תעודת משלוח / שטר מטען חומ"ס . בהתאם להזמנת הרכש .  .ד
עלה מידית למניעת אסונות וכן בציוד בציוד מתאים למקרה שפך ואו שריפה להפ  הרכב מצויד .ה

 ה וציוד מגן אישי .עזרה ראשונ
 של החומר .חות גיליון בטי . ו
 שילוט מתאים על המשאית עם מספר או"ם . .ז
 אם מובילים יותר מחומר אחד חובה הפרדה וסימון כולל הוראות . .ח

 טייד באמצעי מיגון אישי כדלהלן : בעת הפריקה / טעינה מטעני חומ"ס יש להצ

 במידת הצורך מגפיים . – S 3י בטיחות  נעל .1
 ומי .ומצה מגכפפות ח .2
 [   GOGGLES משקפי מגן גוגלס ] .3
 [   APRON ACID RESISTANT]  –חלוק חומצה  .4

 קיים בארון .  –ציוד חרום למקרה שפך 

 [  אמצעי ספיגה ] שרוולי ספיגה . וחול ים  .1
 .    ABEKמסכת + מסנן  .2
 מגפיים  .3

 מקלחת חרום .

 לכלל החומרים הכימיים המצויים במפעל .הנוהל מתייחס  

 דליפה . שריפה . פיזור [ ידווח מידית אל :  ך . קרה של אירוע חומרים מסוכנים ] שפמ כל

 אחראי הרעלים ולממונה הבטיחות .

 [  דקות  15מיד עם התפתחות האירוע יצא דיווח אל היחידה לאיכות הסביבה ] תוך 

 

 

 טיפול בשפך חומר כימי הוראות 

 ום. מ"ל( ייעשה ע"י צוות החיר 200הטיפול בשפך בינוני או גדול )מעל  –ה הער

 העובד יפעל בהתאם להנחיות  תוך שימוש בציוד מגן אישי.  קטן בשפך
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 עובד שזיהה שפך או היה עד להתרחשות האירוע 

 מיד עם גילויו. חברי צוות חירוםעל האירוע לאדם נוסף ול הודע .1

 גישה אליו.ה וחסוםמהאזור  הרחק אנשים .2

  15 -כ מים קרים )פה בשטי נגוע:האזור ה דאג לסייע לו בשטיפתאם הותז חומר כימי על עובד  .3

מגיש עזרה ראשונה   .הזעק מיד הסר בגד או נעליים שהזדהמו . ( ודיפוטרין )מה שקרוב(דקות

 (.101   -)מד"א במידת הצורך עזרה רפואית ו

  - , חלוקפי מגן, מסכת  נשימהכפפות, משק -מתאים  אנשי צוות החירום ילבשו ביגוד מגן .4

 ו. כמתחייב  מסוג החומר וכמות

  עם שרוול הספיגה או המטליות המיוחדות )לא עם מטליות נייר(  ( ***)אל תנטרל כההשפי  ספוג .5

 הנמצאים בארון/ערכת חירום.

   )צהובות(.  יות פוליאתילןהשרוולים והמטליות המזוהמים בשתי שק ארוז .6

 יש להשתמש במטאטא ויעה. טון וארוז גם אותה בשקיות.ס לקופסת קרשברי זכוכית הכנ .7

 ויר. ועד למצב בו לא יוותר ריכוז מסוכן בא ואווררמים ור בהיטב האז שטוף .8

 והשלך גם אותם  )למעט מסכת נשימה(  לשקית הפוליאתילן.  הסר בגדי המגן .9

 כנת בחבית שמיועדת לפינוי לרמת חובב.הפסולת המסו וודא אחסון .10

ם תוניובדות  ונאסוף ע -ממונה בטיחות ו/או אחראי בטיחות בעזרת   ע תחקירבצ -לשגרה  חזרה .11

 הפק לקחים ויישמם.   על  האירוע,

 חירום  שהתכלה. השלם ציוד .12

 עבור ממיסים אורגניים,  נטרולקיימים חומרי שבחברה הערה: *** 

 , ( Ammonium hydroxide 28%, Potassium hydroxide 45%, Sodium hydroxide 50%בסיסים )

 ,Hydrochloric acid 38%, Nitric acid 71%, Phosphoric acid 87%, Sulfuric acid 98%חומצות )

Hydrobromic acid 48%, Perchloric acid 72%,   ) 

 מותר במקרים הבאים:  נטרולהשימוש בערכות 

חומר ומר מנטרל ו)יעילות הנטרול תלויה ביחס של ח ומר שנשפךניתן להעריך את כמות הח .1

 שנשפך( 

 לא ניתן לספוג את החומר  .2

 ותוך שימוש בציוד מגן אישי.  אות הכתובות על גבי האריזההור יהיה לפי נטרולהשימוש בחומר 

 

 העובד מאשר בחתימתי שקראתי והבנתי 

 חתימה  יךתאר מחלקה  ת"ז משפחה  שם
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 להובלת חומרים מסוכניםתנאים 
 

 רק על ידי משרד הובלה שקיבל היתר לכך מאת     . הובלת חומר מסוכן 
 ))א 87 תקנההמפקח על  התעבורה כאמור ב    

 .. לרשותו כלי רכב מתאימים לסוגי החומרים המובלים
 .. כלי הרכב בעלי היתר להובלה מטעם המפקח על התעבורה

 . 14 -בתוספת הרביעית תקנה  כאמור -. סימון ושילוט של הרכב 
 ))א20כאמור בתוספת החמישית תקנה  -ען של החומר המובל . מצורף שטר מט

 ))א1כאמור בתוספת השלישית תקנה  –החומר המובל של   . מצורף כרטיס בטיחות 
 .8 -  3ק”ג אבקה יבשה כל אחד כאמור, בתוספת הראשונה תקנות  6מטפים, לכיבוי אש  2-3. 

 .8 - 3ראשונה כאמור בתוספת הראשונה תקנות   . ערכת עזרה
 8 – 3מיגון לנהג כאמור בתוספת הראשונה תקנות  .ציוד

 
 חומ"סהובלת יל ב מוב שיוןי תנאים למתן ר

 )ם עלידו, ) בהתאם לסה”כ כלי רכב  המופעלי 2, 1יעמוד בדרישות סעיפים  
 .המובללפי סוג החומר   - .לרשותו רכב מתאים להובלת חומ”ס

 .שנה 15הרכב אינו עולה על   גיל 
 .קנים המתאימים. הרכב עומד בת

 ..מכלית חייבת בבדיקה של מעבדה מוסמכת 
 .ות וציוד מגן אישי לנהגשריפ . לרשותו ציוד כיבוי 

 .שהוסמך לכך שינוע חומ”ס. מעסיק אחראי על בטיחות  
 קבלת היתר להוביל חומ”ס . הנהגים עומדים בתנאים הנדרשים ל

 
 ב בדיקות לרכ . ד

 מחפצים.  מוכן להעמסת מטען , נקי ופנוי -תא המטען 
 ב. מתאים לחומר המובל , תקני, ברור וקריא, מותקן כנדרש על הרכ – שילוט

 המיכל מלא.  – לקד
השנתי בתוקף, בדיקת שמן מים, בדיקת תקינות הבלמים,   צמיגים, אורות,    הרשוי  –תקינות הרכב  

 קדמית נקייה. מכוונות ונקיות, ושימשה מגבים, מראות 
 תקינה של מחוונים , ללא סימני התראה / אזהרה.  פעילות –לוח שעונים בתא הנהג 

התפוצצות, תיק   ליטר מלא, פנס מוגן    20פי הנדרש, מיכל מים    י על מטפי כיבו  –יוד בטיחות מחייב  
 עזרה ראשונה נמצא במקום שמיועד לכך, וכל הציוד תקין ומאובטח   מפני נפילה או אובדן. 

 החומר המובל, מאובטח ונגיש  כל הציוד הנדרש בהתאם לסוג –יוד מגן אישי צ
 

 מסמכים בידי הנהג 
 ף. תוק נהיגה מתאים לרכב בר - שיוןרי
 ( מאושרת הובלת חומ"סרכב בר תוקף משאית )רישוי(.)  - שיוןיר

 ( חברת הובלה שם מוביל להובלת חומרים מסוכנים ברכב או במכלית.)  - שיוןרי
 ה ()מעבר הדרכעבור הנהג. ובלת חומרים מסוכנים לה- היתר

 שטר מטען / תעודת משלוח. 
 רום. וד חשל החומר המובל , וכרטיס פענוח ק-כרטיס בטיחות  

 
 בדיקות לפני תחילת העמסה 

 בלמים מאובטחים, מנוע דומם, מפתח מחוץ למתנע )בידי הנהג(  – רכב
 דרש.שלמות, ללא חלודה או נפיחות, מסומנות כנ - אריזות

 בין החומרים בהובלה משותפת.  – התאמה
 ועדים להעמסה אינו חורג מהמשקל המותר להטענה. החומרים המי  – שקלמ
 

 חומר מסוכן  ובלתשטר מטען לה
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 לפי הספר הכתום.  שמו המלא של החומר המובל, סיווג ומס' האו"מ שלו
 השם המלא, מס' הטלפון של שולח החומר המסוכן, ושל מקבלו. 

מזמי החוהצהרת  מוסר  של  המסוכן,או  החומר  של  ההובלה  המטען,    מרן  תוכן  בדבר  המסוכן 
ל בהתאם  וסימונו  מילויו  של  ספר  משקלו,נפחו,סיווגו,אריזתו,  ההובלה  להוראות  והתאמתם  הכתום 

 חומרים מסוכנים לפי תקנות אלה. 
 לשטר המטען יצורף כרטיס בטיחות כאמור בתקנה 

 
 שטר מטען להובלת חומר מסוכן  דוגמא 

 
עוסק המוביל.........כתובת........מס'  רשיון   שם  מס'.........   מורשה........טלפון........פקס..........  מוביל 

מטע להשטר  טלפון  ן  טלפון.......  כתובת........  תאריך......המזמין...........   מס'..........  בשכר  ובלה 
המטען.......... בעל  הזמנה.......  מס'  מס' לחירום........  הנהג........  שם  מס'    .   הרכב....... 

יות המוביל........שם אחר   רר/נתמך.......... משקל כולל מותר............ סכום ביטוח המטען....... היקף גו
מענו.......מס'   החומר.........  מקבל  שם  טלפון........  מס'  מענו.......  החומר..........   את  השולח 

יעד י  טלפון.............   הטעינה.......  פריקה....../מקום  חירום.........         עד/מקום  למקרה  טלפון   .
יימסר בתאריך....... שעה משוערת. ....שם מזמין ההובלה וחתימתו.........  שם המוביל......  ....המטען 

 חתימת המוביל....... שם הנהג.........חתימה....... תאריך...........  
       

    טען להובלההצהרת מזמין ההובלה / מוסר המ                        
                             

הסיו קב'   ....... החומר  שם  או"מוג..הטובין  מס'  משנה......  סיווג  הספר  ....  לפי  אריזה......  .....סוג 
 הכתום , משקל החומר......בנוזלים ניפחו....... בגזים ניפחו......... 

לעניןאני מצהיר ב ונמסרו להובל  זה  ה באריזתם המקורית בלבד, אני מצהיר  מטענים שיובאו מחו"ל 
המטען בשטר  המפורט  המטען  כי  ידיעתי  ,  זה    למיטב  במלואו    ז,מסומןמסווג,ארוממולא  ומתואר 

 . 2001 – התשס"אובמדויק בשמו הנכון לפי התקנות הבין לאומיות ותקנות שירותי הובלה 
כמ  ופרטיו  המטען  שתיאור  המטען  את  ותואמים  מדויקים  מטען  בשטר  להובלה                 פורט  נמסר 

 ... ........חתימת מזמין או מוסר המטען...................שם..........תפקיד החותם........... מקום ותאריך
לפי    יהיה  מסוכנים  חומרים  להובלת  הבטיחות  השלישיתכרטיס  שבתוספת  הפרטים    נוסח  ויכלול 

 : הבאים
 ספר הכתום.ה.שמו המסחרי של החומר המסוכן ושמו לפי  1
 הספר הכתום. וסיווג הסיכון המשני לפי    או"מ.קבוצת הסיווג, מס' 2
 חרום של החומר המסוכן המובל.  .קוד3
 .אופי הסיכון של החומר המסוכן והקיפו. 4
לטיפול  5 הגנה  אמצעי  הנ   החומר,תיאור נטרול    בחומר,אופן .רשימת  החירום  במקרים  פעולות  דרשות 

 עזרה ראשונה.  ראותהודליפה,שריפה,ושל נזק לאריזה, 
כבאות, מד"א, מרכז מידע,    רותימשטרת ישראל,שי.מספרי הטלפון להתקשרות במקרה חירום של  6

 ואל יצרן החומר או יבואנו 
 חה של החומר. .כל מידע נוסף הנחוץ להובלתו הבטו8.שם עורך הכרטיס.7.
 ת ההזמנה את החומר ימסור למוביל את כרטיס הבטיחות בע.מזמין ההובלה או המוסר  9
 

 שעל המוביל לספק לעובדיו הראשונה -תוספת–בטיחות-וד יצ-רשימת
 (3( ו )ב() 4)א()8(,6())ב 3)תקנות 

 יחידה  1 .ב מסכת כיס להנשמה  .א 1

 זוגות  3 . ד כפפות כירורגיות לא סטיריליות  .ג 2

 יחידות  3 . ו תחבושת שדה אישית  .ה 3
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 ידה יח  1 .ח תחבושת לכוויה  .ז 4

 ת יחידו 6 . י משולש בד  .ט 5

 יחידה  1 . יב ראשונה  מספריים לעזרה . יא 6

 יחידה  1 . יד מקלון תאורה  . יג 7

 יחידות  10 .טז 3X3פד גזה  . טו 8

 ידות יח  4 . יח 4אגד " .יז 9

 יחידות  10 .כ אגד מדבק  . יט 10

 יחידות  10 . כב ספוגית פולידין לחיטוי עור  .כא 11

 
 1  –ליטר   20מיכל מים 

   1 –פנס יד מוגן התפוצצות  מפני גזים דליקים 
 2-מ' לפחות כל אחד   1.20ולי ספיגה באורך של שרו

 
 

 
 

 הרכב ערכת מיגון לנהג מוביל חומ"ס 
 

 

 מות  סוג הפריט           
 

 כמות  סוג הפריט               

 1 200זיתרון  –חליפת מיגון 
 

ראשונה   עזרה  תיק 
 לפי התקנות 

1 

 זוג  1 כפפות גומי )פי, וי,סי( 
 

 1 צבע שחור  100לורד 

 ג זו 1 כפפות חום )קבלר( 
 

ספיגה     1.20שרוולי 
 מ' כל אחד 

2 
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 1 משקפי מגן )וילסון( 
 

פנים   מגן  עם  קסדה 
 צמוד

1 

עיניים   שטיפת  בקבוק 
 טפן( )שו

1 
 

 זוג  1 מגפיים 

בתוקף   אונברסלי  מסנן 
((ABEK  

2 
 

גז   בהובלת  מנ"פ 
 2.3רעיל 

1 

  + התפוצצות  מוגן  פנס 
 בטריה 

1 
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 ובלת חומס ללא אישור  ה

קבוצת אריזה  
הספר   פי  על 

 הכתום  

 כמות החומר המסוכן לפי קבוצת סיכון   ק"ג/ ליטר  

קבוצה  
2.1   

   9קבוצה    8קבוצה  6.1קבוצה  5.2קבוצה  5.1קבוצה  4קבוצה  3קבוצה  2.3וצה קב 2.2קבוצה 

1       200 50 50   50 50 

  

2 200 500 5 500 200 200 50 100 200 50 

3       1000 500 500   250 500 1000 
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 כללי בטיחות בסיסיים לעבודה בגובה  ה.

וברשותם אישור הדרכה  יך מ רק עובדים שעברו הכשרה והסמכה על ידי מדר  .1 וסמך לעבודה בגובה 
 בתוקף, יעבדו בגובה, ורק בתחומים בהם הם הוסמכו על פי אישור ההדרכה. 

ום על  יחות כללית שתתבצע במקהדרכת בט  עבודה בגובה, תתבצע אחרי כל עבודה במפעל, לרבות   .2
 וף לתקנות.ובכפידי מנהל העבודה של הקבלן ותכלול הנחיות ספציפיות לעבודה בגובה במקום 

כל עבודה בגובה תתבצע עם ציוד המגן האישי הנדרש לאותו סוג העבודה, כולל כובע מגן תקני ונעלי   .3
 בטיחות. 

תוקף ותקינות.    ודה ותכלול בדיקת תקן,תחילת העבעל ידי העובד עצמו לפני  בדיקת הציוד תיעשה   .4
ול שלמה  שהרתמה  בדיקה  תכלול  העובד  ידי  על  הציוד  תקינות  פ בדיקת  חבל  לא  וחתכים,  גמים 

הקשירה שלם ללא חתכים, אביזרי החיבור תקינים ללא עיוותים ופגמים וסופג אנרגיה, אם נדרש  
 גור עם שרוול כיווץ. על פי הצורך, שלם, תקין וס

ל הקרקע בקשר עין עם העובדים בגובה שמתפקידו להזעיק  תמיד יהיה עובד אחד ע   ודה בגובהבעב .5
 רום. ה חיעזרה ולעזור בחילוץ במקר 

באחריות העובד להיקשר לנקודת עיגון חזקה ואיתנה בנקודה גבוהה ככל האפשר בעבודה על פיגום   .6
 נייד, נייח או על סולם. 

מה תתבצע עם מערכת  מלגזה, או מתוך במת הרסל הרמה במ', או מתוך    6-ל פחות מעבודה בגובה ש .7
נפילה   אנרגיה,  –ריסון  סופג  וללא  שניתן  ככל  קצר  קשירה  נפילה  ובכ   חבל  יאפשר  שלא  מקרה  ל 

 מ'.  1-חופשית של יותר מ

 חילוץ עובד שנפל ותלוי על רתמת הבטיחות ייעשה מידית באמצעות סל הרמה במלגזה בלבד.  .8
 
 

 

 טפסיםנספחים/ .11

 : הסכם בטיחות 2נספח 

 הדרכה : אישור קבלת3נספח 

 : התר לעבודה בשטח החברה4נספח 

 ה י: עבודה באש גלו5נספח 

 נספח א' 

 הסכם בטיחות : 2 נספח

הקבלן מתחייב לקיים את הוראותיו של כל דין הנוגע לנוהלי הבטיחות בעבודה לרבות ההוראות   .1
בפקוד )נוסח  הקבועות  בעבודה  הבטיחות  תש"ל  ת  כן    1970חדש(  בעבודה.  הבטיחות  ובתקנות 

על    הסיכונים שבעבודתם והדרכים בהן יש לפעול  ייב הקבלן להדריך את עובדיו בדבר כלמתח
 מנת להישמר מפני הסיכונים על מנת למנוע תאונות ואירועי בטיחות. 

 לן:וד ולקיים את הדרישות לה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן לעמ 2
חברה כל  יב מעולה ובכמות מספקת, וכי יסלק מה. להעמיד לרשות העובדים כלים וחומרים מט 2.1

 ציוד או חומר פגום השייך לו.
לה2.2 שהדבר  .  ככל  מיוחדים,  כישורים  בעלי  עובדים  זה  ובכלל  מיומנים,  עובדים  ורק  אך  עסיק 

הדין, עפ"י  ו/או  העניין  בנסיבות  ח  נדרש  הבאות:  בעבודות  הריסה,  ובפרט  עבודות  פירה, 
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לה. כן מתחייב הקבלן  ות חשמל, הפעלת ציוד הרמה וכיוצא בא עבודות עם ביטומן חם, עבוד
ו/או מוסמכים כדין כל אימת שנדרשת הסמכה ו/או הרשאה עפ"י  שים  להעסיק רק אנשים מור

 הדין. 
תקי2.3 יהיו  וכו',  מנוף  הרמה,  אביזרי  הרמה,  כלי  כל  תק.  רישוי  בעלי  יהיו  בהם  נים,  ויעשה  ף 

ידניים מטלטלים  ו כן יספק הקבלן לעובדיו כלי עבודה  שימוש שלא יחרוג מהוראות היצרן. כמ 
 ים, עם אישור בדיקת תקינות בתוקף. לתקנ המופעלים בחשמל שמתאימים 

אחראי  2.4 להיות  ימשיך  המזמין,  מאת  גמר  אישור  נתקבל  ולא  מלאכתו  נשלמה  לא  עוד  כל   .
 ה ו/או העבודה אותה ביצע. לבטיחות המתקן ו/או המבנ 

לאדם או רכוש כתוצאה מעבודתו    ה לשאת באחריות לכל נזק ישיר שייגרם. הקבלן מתחייב בז 2.5
 שיהם ומחדליהם של אנשים העובדים מטעמו )כולל עובדים וקבלני משנה(. ל מעבחברה, כול 

תק 2.6 אישי  מגן  ציוד  לעובדים  לספק  מתחייב  הקבלן  הסיכ .  סוגי  לכל  מתאים  הכרוכים  ין,  ונים 
כל מבקר או עובד  ותו ובין באמצעות אחרים, וכן לספק לבעבודות אותן הוא מבצע, בין באמצע

כל ד כנדרש בהוראות  )ציוד מגן אישי( תשמ"ט ין,  ציוד  זה בתקנות הבטיחות בעבודה  ובכלל 
1997 . 

 י כל דין. יות המוטלת על  הקבלן לפ. אין ברשימת החובות שנמנו לעיל כדי להגביל את האחר2.7

ם מטעמו )כולל  כל מעשיהם ומחדליהם של אנשים העובדי. הקבלן יהיה אחראי באופן בלעדי ל2.8
 עובדים וקבלני משנה(. 

 שתתבצענה עבודות בניה, יורחב סעיף זה כדי לתת מענה לנושאים הרלוונטיים. בעת *   
         תר ללא אישור המזמין , מכונה או כלי השייך לאהקבלן מתחייב כי הוא לא ישתמש בכל ציוד  2.9

 מטעם החברה.
ב  הקבלן 2.10 למקום  חדש  עובד  להכניס  לא  אותו  מתחייב  הדריך  הוא  בטרם  העבודות  יצוע 

 ות על פי נוהל זה והחתים אותו על פנקס ההדרכה. בטיחהדרכת 

והנמ  2.11 ליפול  ניתן  שלתוכו  פתח  או  בור  כל  לגדר  ו/או  לכסות  מתחייב  במקום הקבלן  צא 
 העבודות. 

בכל  הקבלן 2.12 ינהג  אשר  שלו  עובד  כל  כי  לכך  לגרום  בתחום  מתחייב  מלגזה,  לרבות  רכב,  י 
ר           האתר   כלי  לאותו  בתוקף  רישיון  בעל  ויהיה  והאזהרה  כב  התנועה  לשלטי  יציית 

 ולחוקי התנועה. 
ר  אני החתום מטה מצהיר כי קראתי והבנתי את הסכם העבודה, קיבלתי מידע בדב  2.13

 ת עבודה.ע"מ למנוע תאונו  החברה אבצע ואנהג על פי כללי  בעבודה אותה  הסיכונים 
 
 
 

 _____    אריך ת  חתימת הקבלן: __________   : _______שם ומשפחה _______ חברה:

  

 : אישור קבלת הדרכה לעובדי קבלן 3נספח 
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 נספח ט'

 בה הסבי נספח איכות והגנת

 תאריך _______________                                                                                                                            
          

 

 א.ג.נ.,

 אישור על ביצוע עבודות בהתאם למדיניות איכות הסביבה  דון:הנ
 

לידי .1 הובא  כי  מאשר  הח"מ  ואני  בעבודה  עתי  הבטיחות  ושמירת  הסביבה  הגנת  מדיניות  טופס  עיוני 

 "(.מדיניות ה)להלן: " התאגיד קיבל על עצמו הרצ"ב(, אשר )

ביד   .2 ת המדיניות שקיבלה על  שם אליי  התאגידהנני להצהיר, כי במהלך ביצוע העבודות, אפעל לסייע 

 עצמה, ובכלל זה אפקח ואוודא כי:  

יעב .2.1 המכאניים  העבודה  כלי  בדכל  תקן  רו  פי  על  אוויר  זיהום  למניעת  שיידרש  )ככל  וטיפול  יקה 

הסביבה(. מש להגנת  והמשרד  התחבורה  להעבי   רד  לידי  יש  אלו  וטיפולים  בדיקות  אישורי  ר 

 התאגיד. 

אחר שיתקבל כתוצאה מעבודה בשטח יפונה לאתר ייעודי  גני  אור  כל פסולת מסוג גזם ו/או חומר .2.2

 המטפל בפסולת מסוג זה. 

פסולת   .2.3 זהניתנכל  פלסטיק,  למיניהן,  מתכות  נייר,  בניין,  )פסולת  למיחזור  וכדות  מה(,  כוכית 

 . לאתרי מיחזור ייעודייםתתועד ביומן העבודה ויופנו  

ניתנת .2.4 שאינה  אחרת  פסולת  ה  כל  לאתר  תפונה  להגנת  מאו  טמנהלמיחזור  המשרד  ידי  על  שר 

 הסביבה. 

ייחשבו כפסולת בניין שתופנה    באתר,שאריות בטון ואספלט וחלקי צנרת שלא נעשה בהם שימוש   .2.5

 לאתר ייעודי. 

בכל   .3 כי  המוסכם  לזיהום  לגרום  עלול  העבודות  ביצוע  בו  יש  מקרה  המדיניות,  להפרת  ו/או  סביבה 

העבודה, בקשר עם שינוי תכנית העבודה ו/או    יצוע לת ב להיוועץ עם המפקח מטעם המזמין, קודם לתחי

 אופן ביצועה. 

 הגנה על עצים וצמחיה  .4

י  הקבלן ובסביבתולא  העבודה  באתר  טבעית  צמחיה  או  עצים  יעקור  ולא  הדבר   פגע  דרוש  אם  אלא 

 יר לו בכתב ומראש לעשות כן.לצורכי העבודה והמפקח הת 

תבוצע תוך שמירה    ולדאוג לכך שעבודתופקח  יב ל במקרה שאפעיל בשטח קבלן משנה נוסף, אני מתחי  .5

 . ידעלב  יארחא על חוקי הסביבה ומסמכי המכרז הרואים בי כ

 _____ תאריך     חתימת הקבלן: __________   : _______שם ומשפחה _______ חברה: .6

 בכבוד רב,                                                                                                                        

 

          __ _______________ 

  חותמת  +  חתימה                     

  


