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מעיינות הדרום בע"מ )להלן: "התאגיד"( מזמין בזאת הצעות למתן שירותי ניטור שפכי תעשיה, והכול כמפורט במסמכי המכרז 
 להלן: 

 רקע כללי  .1
למתן שירותי ניטור שפכי תעשיה, הכול על פי ההגדרות המופיעות להלן במפרטים הטכניים ובנספחים מכרז זה הינו  .1.1

 "(. השירותים" או "העבודותהמצורפים למכרז זה )להלן: " 
 

)שנים עשר( חודשים מיום חתימת החוזה, אולם התאגיד רשאי עפ"י שיקול דעתו הבלעדי להאריך  12- תקופת החוזה הינה ל .1.2
 חודשים נוספים )בהארכה של שנה בכל פעם(.   36את תקופת החוזה לתקופה נוספת של עד מקסימום 

 
ת הנדרשות ובכלל זה רכישת ו/או השגת חומרי עבודות הקבלן שעל פי המפרטים והנספחים יכללו את כלל העבודות והפעולו .1.3

 הגלם, אספקתם, עיבודם של החומרים וכלל הפעולות הנדרשות לצורך ביצוע העבודה על פי התוכניות.
 

 הקבלן יהיה אחראי לכך שכל הציוד הנדרש במכרז זה יעמוד בדרישות המבוקשות במפרטים ובנספחים להם.  .1.4
 

 המציע ללמוד ולהכיר היטב את כל המסמכים, ההוראות והמפרטים המצורפים למכרז. לפני הגשת הצעתו, באחריות  .1.5
 

השירותים יינתנו בהתאם למסמכי המכרז, כפי המפורט להלן. הקבלן יהיה חייב לבצע את כל העבודות הכלולות במכרז זה,  .1.6
 ושעבורם יקבל הוראת ביצוע מאת המזמין, ובהתאם להוראות המזמין.

 
 ביטוח

 

 ואישור   הפוליסות  אתצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה במכרז( ימציא למזמין  המציע, בע .א

 הגשת בטרם אחר הליך או הבהרה שאלות בהליך אושר אם אלא בתוכנם שינוי כל ללא במכרז הנדרש כפי ביטוחים קיום

 .המכרז

חברת ביטוח האם תסכים   אצלמובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל חשבונו   .ב

 לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות המזמין.

ישות הביטוח באמצעות "אישור קיום ביטוחים" , יהיה מאחר ואין אפשרות להוציא לפועל את כל דר –לב המציע  לתשומת .ג

על המציע הזוכה למסור למזמין העתקי פוליסות או תמצית פוליסות חתומות על ידי חברת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדרי 

 הביטוח הנדרשים מהמציע הזוכה.

 למען הסר ספק מובהר בזאת: .ד

ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין  .1

 במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח שלו לדרישות המזמין לא נלקחו בחשבון בהצעתו.

מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות המזמין במועד הרשום בהסכם או בכל מקום אחר  .2

, לבצע את הנדרש במכרז זה המציע הבלעדי, לחלט את הערבות שהגישן למזמין הזכות, לפי שיקול דעת במכרז, שמורה

מעצם אי   ןלדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו ל ןעל ידי ספק אחר וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשות

 . ןעמידת המציע בהתחייבות זו כלפי

 המזמין יהיו רשאים לשנות את תנאי הביטוח הנדרשים במכרז.המזמין ו/או יועץ הביטוח של   .ה

יודגש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פנייה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך, והכול בהתאם 
 להלן. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה כל הסתייגויות לדרישות הביטוח.  11לאמור בס' 

 
 

, בהתאם  אישור בדבר עריכת הביטוחים הנדרשיםתשומת לב המציעים כי הקבלן שיזכה יצטרך לצרף במעמד חתימת החוזה   .1.7
 לדרישות הביטוח המופיעות באישור עריכת הביטוחים המצ"ב כנספח י"ג במכרז זה.

 
ד שנקבע לכך, והכול בהתאם יודגש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פנייה להבהרות ובתוך המוע

 להלן. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה כל הסתייגויות לדרישות הביטוח.  11לאמור בס' 
 

יודגש כי במקרה שבו תיבחר הצעת המציע כהצעה הזוכה, המציע יעמוד במלוא דרישות החברה לעניין ביטוחים כמפורט 



 
אחר, אם לא יפקיד המציע את האישור בדבר עריכת ביטוחים בהתאם במסמכי המכרז. מבלי לגרוע מזכות המזמין לכל סעד 

לנוסח המופיע בהסכם ההתקשרות, יהיה המזמין רשאי לבצע את הביטוחים על חשבון המציע, אשר מוותר על כל טענה 
ו/או על פי   בהקשר זה, ו/או לפסול את זכייתו של המציע תוך חילוט ערבותו, לרבות כל סעד אשר עומד למזמין על פי ההסכם

 כל דין.
 

למען הסר ספק, מובהר כי המזמין יהא רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי בין אם ממגבלת תקציב ובין אם משיקולים אחרים  .1.8
 להפסיק ההתקשרות ו/או לצמצם היקפה, ולקבלן לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה בהקשר לכך.  

 
התשלום ומועדו יהיה בהתאם לנקוב בחוזה, ולקבלן לא תהיה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  כמו כן מובהר בזאת כי קבלת  .1.9

 בהקשר לכך.
 

 
 מסמכי המכרז .2

 המסמכים הבאים, לרבות נספח זה, מהווים חלק בלתי נפרד מ"מסמכי המכרז" ויהוו את "החוזה":  .2.1

 כתב הצהרת הקבלן; -נספח א'  •

 מפרט טכני; -נספח ב'  •

 טופס הצעת מחיר;   - 1נספח ב' •

 ההסכם;  -נספח ג'  •

 ערבות השתתפות; -נספח ד'  •

 ערבות ביצוע;  -נספח ה'  •

 הצהרה בדבר רישום פלילי;   -נספח ו'  •

 ייפוי כוח והרשאה לקבלת מידע מהמרשם הפלילי;  -נספח ז'  •

 ; 1976- תצהיר לעניין חוק עסקאות וגופים ציבוריים, התשל"ו -נספח ח'  •

 נספח בטיחות ) + הצהרת בטיחות מטעם המציע(;  -נספח ט'  •

 טופס ניסיון תעסוקתי;   -נספח י'  •

 טופס ניסיון בדיגום עצמי;   –נספח י"א  •

 טופס ניסיון הצוות;  –נספח י"ב  •

 ; ביטוחים קיום אישור    -נספח י"ג   •

 כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים. 
 

מובהר בזאת, כי בחותמו על ההצעה ובהגשתה מצהיר בזאת המציע, כי הוא ראה ובדק את כל המסמכים המהווים חלק ממסמכי  2.2
 המכרז, וכי כל המסמכים המהווים את המכרז יחולו על הצדדים.

תפים במכרז כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לתאגיד. מסמכי המכרז מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה, והמשת 2.3
לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז ובמידע המפורט בהם, אלא לצורך הכנה והגשת הצעה למכרז זה. אין המציע 

 רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להעבירם לצד ג' כלשהו ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
 

 עיון במסמכי המכרז ורכישתם .3
 . WWW.MAYANOT-HADAROM.CO.ILרז באתר האינטרנט של התאגיד, בכתובת: ניתן לעיין ולהוריד את מסמכי המכ

 
 מועד הגשת הצעות  .4

( יש להכניס למעטפה סגורה, שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם, שייכתב דיסק  -ובמדיה מגנטית  עותקים  2-את ההצעה )ב .4.1
הערבות הבנקאית, כמפורט להלן, ויתר האישורים  ניטור שפכי תעשיה" ולהכניסה, לרבות  - 1/2020עליה "מכרז מס' 

)להלן: "המועד האחרון   12:00בשעה  18.02.20והמסמכים, במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים, לא יאוחר מיום שלישי 
 להגשת הצעות למכרז"(, במשרדי התאגיד.

 א תתקבל ותגרום לפסילת ההצעה. הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת ל
 

 אופן הגשת ההצעות  .5
על המציע לחתום על כל דף ודף של החוזה ועל טופס ההצעה. את כרך המסמכים יש לשים במעטפה הנושאת את שם ומספר  .5.1

 המכרז, ולהכניסה לתיבת ההצעות עד למועד שצוין לעיל.  



 
שהוא ממסמכי המכרז או בחלק כלשהו לאף מטרה אחרת, המשתתף במכרז אינו רשאי להעתיק או להשתמש בכל מסמך 

 בין אם יגיש ובין אם לא יגיש הצעה. 
יום מהיום האחרון   120הצעה שהוגשה על ידי המשתתף במכרז תיחשב כעומדת בתוקפה על כל פרטיה למשך תקופה של 

 שנקבע להגשת ההצעות במכרז. 
סוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז מובהר בזאת למען הסר ספק, כי כל ההוצאות, מכל מין ו .5.2

 תחולנה על המציע בלבד.  
 
 תנאי סף:  .6

 רשאים להשתתף במכרז זה אך ורק מציעים העונים על הדרישות הבאות במצטבר:
  

, וביובהמציע הינו בעל ניסיון של שנתיים לכל הפחות בניהול מלא של תכנית דיגום שפכי תעשייה בשני תאגידי מים   .א
  ה / תכנית הדיגום שלו ,ן/מהם ת/, אשר לפחות באחדרשויות מקומיות המנהלות את משק המים והביוב 2 ו/או ב

הכנת התכנית ואישורה במשרד להגנ"ס, פיקוח על המעבדה, הוצאת  :כוללהמפעלים )ניהול מלא  40כוללת לפחות 
 חיובים ופיקוח תהליכי האכיפה(. 

ם עצמי של שפכי תעשיה בתאגיד מים וביוב, כולל איסוף הדיגום והובלת הדיגום כפי המציע הינו בעל ניסיון בדיגו .ב
 שמפורט בסעיף במפרט הטכני.

המציע הינו בעל ניסיון בהפעלת מערכת ניהול המידע המוצעת על ידיו )מערכת הכוללת תיעוד וניהול הדיגום, הפקת  . ג
 מכתבי חיוב ומעקב אחר חיובים כפי שמפורט במפרט הטכני(. 

המציע מתחייב כי יועסקו על ידיו שני אנשי צוות ייעודיים במסגרת ההתקשרות עם התאגיד, העומדים בדרישות  .ד
 מטה, ונקב בשמם בעת הגשת ההצעה.  

 דרישות הסף לאנשי הצוות: 
סביבה/הנדסה בעל תואר מהנדס/הנדסאי    –מנהל פרויקט )הנמצא בקשר שוטף עם המזמין ועם העסקים בתאגיד(  

שנים לפחות בתחום שפכים ותעשייה וניסיון   2כימית/תואר אקדמי בתחומי המים והסביבה, בעל ניסיון של 
 בניהול פרויקט בקרה על שפכי תעשיה בתאגידי מים וביוב.

 מהנדס/הנדסאי סביבה או הנדסאי מים, דוגם מוסמך בעל ניסיון בדיגום עצמאי וניסיון בדיגום שפכי  –איש שטח  
 תעשייה בתאגידי מים וביוב.

 המציע הינו ישות משפטית אחת בלבד. בכל מקרה לא תותר השתתפות של שותפות בין חברות וישויות שונות. .ה
 המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז. .ו

 
 

 מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו .7
 ג'.6-א' ו6הטופס, לשם הוכחת עמידתו בתנאי סף טופס ניסיון תעסוקתי )נספח י'( + המלצות כמוגדר בגוף  .א
 ב'. 6נספח י"א כשהוא מלא וחתום על ידי עורך דין, לשם הוכחת עמידתו בתנאי סף  .ב
 ד'.6נספח י"ב כשהוא מלא וחתום על ידי עורך דין + תעודות הסמכה לשם הוכחת עמידתו בתנאי הסף  . ג
 מתודולוגיה שבו תוסבר בקצרה שיטת העבודה והתהליכים.המציע יידרש להגיש עם הצעתו נייר  .ד
 על המציע לצרף להצעתו רישיון עסק. .ה
 על המציע לצרף להצעתו אישור על ניכוי של מס הכנסה במקור. .ו
באם המציע הינו תאגיד, עליו לצרף להצעתו העתק תעודת רישום התאגיד, וכן אישור מאת עו"ד או רו"ח בדבר זכויות חתימה  .ז

 סמכים לחתום בשם המציע.  ושמות המו
 על המציע לצרף להצעתו אישור על היותו עוסק מורשה מטעם שלטונות מס ערך מוסף. .ח
על המציע לצרף להצעתו אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים  )אכיפת ניהול  .ט

 . 1976-חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 
על המציע לצרף להצעתו תצהיר בדבר להלן.  13ף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, בהתאם לקבוע בס' על המציע לצר .י

 . נספח ו' רישום פלילי המצ"ב כ
 . נספח ז' על המציע לצרף ייפוי כוח והרשאה לקבלת מידע מהמרשם הפלילי המצ"ב כ .יא
על המציע לצרף להצעתו תצהיר חתום על ידיו, חתום ומאומת על ידי עו"ד, ולפיו המציעה ו/או בעל זיקה למציעה )כמשמעו  .יב

( לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר 1976–ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2בסעיף 
ואם  1991–ם )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"או/או לפי חוק עובדים זרי 1987-מינימום, התשמ"ז

 . נספח ח' עבירות, הרי כי במועד ההצעה חלפה שנה אחת ממועד ההרשעה האחרונה, המצ"ב כ 2-הורשעו ביותר מ
 .' נספח טעל המציע לצרף להצעתו חתימה על הצהרת בטיחות וקיום הוראות הבטיחות הנדרשות בחוק ובתקנות, המצ"ב כ . יג

 
 אין התאגיד מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או איזו הצעה שהיא.  .8

התאגיד רשאי שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל אי התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת התאגיד מונע הערכת 
זאת בחשבון בעת הגשת  ההצעה כדבעי, ו/או שהמחירים הנקובים בה אינם סבירים ביחס למהות העבודות, ועל המציעים לקחת

 הצעתם. 
למען הסר ספק ועל אף האמור בכל מסמכי המכרז, התאגיד רשאי להביא בחשבון שיקוליו בבחירת ההצעות את אמינותו, איתנותו 
הפיננסית וכושרו של המשתתף לבצע את החוזה וכן את ניסיונו וניסיון רשויות מוניציפאליות, תאגידים וגופים ציבוריים אחרים 

 משתתף בעבר. עם ה



 
יובהר כי המזמין יהא רשאי לבצע בירור אודות ביצוע עבודות ומתן שירותים על ידי המציע בעבר, ובתוך כך רשאי הוא לפנות 
מיוזמתו לכל גורם אשר ימצא לנכון, והמזמין יהא רשאי לפסול את הצעתו של מציע אשר יוברר כי לא ביצע עבודות לשביעות רצון 

כי היו פגמים מהותיים בעבודתו, לרבות אי עמידה בלוחות זמנים, מתן שירותים שלא בהתאם להסכמות הלקוחות או שנתגלה 
וכיוצ''ב, והכל בשיקול דעתו המלא של המזמין, זאת על אף עמידתו בתנאי הסף כאמור לעיל ואף במידה שהצעתו תהא הזולה  

 ביותר.  
 

רשאי התאגיד לפסול את  -צעתו אישורים המעידים כי הוא עומד בהם מציע אשר לא יעמוד בעצמו בתנאי הסף ו/או לא יצרף לה  .9
 הצעתו. 

 
, לדרוש מכל אחד מהמציעים, לאחר לפי שיקול דעתו הבלעדימבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, התאגיד שומר לעצמו את הזכות,   .10

 עמידתו בתנאי הסף.הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע חסר, מסמכים ו/או אישורים, לרבות לשם הוכחת 
 

 הבהרות ושינויים  .11
 

מסמכי המכרז  התאגיד רשאי, בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא ו/או לשלוח לרוכשי .11.1
מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז וזאת לפי שיקול דעתו 

 פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המציעים. -הבלעדי, בין ביוזמתו, בין על 
ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר למובנו המדויק של אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות   .11.2

)טלפון לאישור    08-6227975סעיף או פרט כלשהו, עליו להודיע על כך במכתב אשר ישלח באמצעות הפקס לתאגיד, לפקס מס'  
:  ימים לפני המועד שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז,  ולכתובת מייל 5-( לא יאוחר מ08-6227968קבלת הפקס 

shaya@m-hd.co.il . 
תשובות תישלחנה בכתב, במידת הצורך, לכל המשתתפים במכרז. מסמכי התשובות וכן כל שינוי ו/או תיקון כאמור לעיל,   .11.3

 יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל כל מציע לצרף את מסמכי התשובות להצעה ולחתום עליהן. 
אי לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו למשתתפים במכרז בעל פה, ורק למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי התאגיד אינו אחר  .11.4

"( יחייבו את התאגיד. בכל מקרה של סתירה, בין האמור במסמכי הבהרותשינויים, תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב )להלן: "
הרות ובין ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי ההב

 עצמם, יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר.
 
 

 
 הסתייגויות .12

 
בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שייעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות לגביהם, בכל דרך  .12.1

 "(, רשאי התאגיד: הסתייגויותו/או צורה שהיא )להלן: "

 לפסול את הצעת המציע למכרז;  •

 בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן; לראות  •

 לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד;  •

 לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות, ובלבד שבתיקון אין בכדי לשנות את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה. •
גיד לנהוג לפי אחת האלטרנטיבות המנויות ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתו של התאגיד. אם יחליט התא .12.2

לעיל, והמציע יסרב להסכים להחלטתו, רשאי התאגיד לפסול את ההצעה ו/או לחלט את הערבות הבנקאית שהוגשה על ידי 
 המציע. 

 
 ערבות בנקאית .13

תומה, של בנק בות לקיום ההצעה, על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית )מקור בלבד( על שמו, חיכביטוי למחו .13.1
במכרז זה. הערבות תהא   נספח ד' ₪ )חמישים אלף שקלים חדשים(  )כולל מע"מ(, בנוסח המופיע ב  50,000ישראלי, על סך של  

 פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת.-בלתי מותנית, והתאגיד יהא רשאי לחלט את הערבות על
 להארכתה לתקופות נוספות, בהתאם לדרישת התאגיד.,  עם אפשרות 01.08.2020הערבות תעמוד בתוקף עד ליום  .13.2
 הצעתו תיפסל. -מציע אשר לא יצרף להצעתו ערבות כאמור  .13.3
אם הזוכה ימאן לחתום על החוזה במועד הנדרש ו/או להוסיף מסמכים ו/או פרטים נדרשים, תחולט הערבות הנ"ל לטובת   .13.4

התאגיד את הערבות בעת המצאת הערבות לביצוע החוזה.  התאגיד. אם המציע יחתום על החוזה בזמן הנדרש, יחזיר לו 
 לשאר המציעים תוחזרנה ערבויותיהם. 

ערבות ₪ )כולל מע"מ( )להלן: " 100,000עם חתימת החוזה, יידרש המציע הזוכה להפקיד בידי התאגיד ערבות בנקאית בסך  .13.5
ביצוע התחייבויותיו נשוא החוזה, בנוסח "(, אשר תעמוד בתוקף לאורך כל תקופת החוזה +חודשיים, וזאת להבטחת  הביצוע

 למכרז זה. נספח ה' המצורף כ
 

 דחיית הצעה בשל עבר פלילי  .14



 
מובהר בזאת כי לוועדת המכרזים יהא שיקול דעת לדחות ההצעה ו/או לפסול זכייה בשל עבר פלילי של המציע ו/או של בעל/י   .14.1

 השליטה בו ו/או של מי ממנהליו. 
ש פרטים נוספים בקשר לעברו הפלילי של מי מהמנויים לעיל, בין אם חתם על תצהיר  ועדת המכרזים תהא רשאית לדרו .14.2

 ובין אם לאו, ו/או לבחון את העבר הפלילי האמור בכל דרך חוקית אחרת, ולקבל החלטות בעניין על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
 

  קבלני משנה .15
ידי קבלני משנה, ייעשה אך ורק בכפוף לאישור מראש של התאגיד, מובהר ומודגש בזאת, כי ביצוע העבודות, כולן או חלקן, על   .15.1

 וכי על קבלן המשנה לעמוד בכל הדרישות המפורטות במכרז זה, לרבות דרישות הבטיחות.
התאגיד יהא רשאי לפסול, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, כל קבלן משנה שיוצע על ידי המציע הזוכה, וכן יהא רשאי  .15.2

 יק עבודתו בצורה מיידית של כל קבלן משנה, גם אם אושר מלכתחילה. לדרוש ממנו להפס
 

 הצהרות המציע .16
כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז/החוזה ידועים  ,הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז .16.1

ל מכל בחינה שהיא לבצע את ונהירים לו, וכי יש לו את כל הידע, הכישורים והיכולות המקצועיות והאחרות, וכי הוא מסוג
 העבודות נשוא המכרז, הכול כמפורט במסמכי המכרז/החוזה. 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או הנתונים ו/או הפרטים אשר נמסרו לו  .16.2
תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי  על ידי התאגיד במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על ידו, וכי לתאגיד ו/או מי מטעמו לא

 המציע בגין נתונים ו/או פרטים  ו/או מצגים אלו. 
למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז  .16.3

 לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.
 

  התמורה .17
התמורה שיקבל הקבלן במסגרת ההתקשרות תהיה במתכונת של שכר חודשי קבוע )ריטיינר(, וזאת בהתאם להצעה שהוגשה ע"י 

 .  2020הקבלן הזוכה, צמודה למדד המחירים שיתפרסם בחודש פברואר 
 
  עוד בדבר מחירי ההצעה .18

העבודות, הציוד, החומרים, חומרי העזר, כוח אדם וכל  מובהר בזאת, כי מחיר ההצעה שינקוב המציע בהצעתו יכלול את כל  .18.1
 פי כל מסמכי המכרז/החוזה. -יתר הדרוש לביצוע העבודות על 

המזמין רשאי לפסול על הסף או שלא לבחור בהצעה שאינה סבירה לדעת המזמין, ומעמידה בספק את יכולתו של המציע  .18.2
 רה של חשש או ספק כאמור, יוזמן המציע לבירור בפני המזמין. לבצע את העבודות כנדרש במסמכי המכרז ועל פי כל דין. במק

 אופן קביעת הזוכה .19
 

 שקלול הצעת הקבלן יבוצע באופן הבא: 
 )שבעים אחוז(.  70% – משקל ההצעה הכספית

 )שלושים אחוז(.  30% – משקל לאיכות המציע
 

 ( 70%רכיב המחיר )
פסלה מחוסר סבירות מחיריה, או מכל סיבה אחרת, ע"י המזמין, ההצעה הכשרה הזולה ביותר שהוגשה במסגרת המכרז, אלא אם נ

 תחושבנה באופן יחסי להצעה הזולה.  ,תקבל את מלוא הציון בגין רכיב המחיר, כאשר ההצעות היקרות יותר
 

 לדוגמא:
 ש״ח לחודש. שקלול ניקוד רכיב המחיר, יהיה כדלקמן: 150בגובה  ניהשש״ח לחודש, וה 100אם הוגשו שתי הצעות, אחת בגובה 

 . 70תקבל את מלוא הניקוד, דהיינו ציון  –ההצעה הזולה ביותר שהוגשה  
 . 46.66= 70*100/150תקבל את ניקוד הבא: –ההצעה השניה 

 
 (30%רכיב האיכות )

 איכות המציע תיקבע עפ"י המדדים הבאים ובאופן המפורט לקמן:
 

 קריטריון נקודות

 צוות הדיגום והניהול  20

 '( נק    10  -יתירות המציע )מחליף זמין לכל איש צוות המוצע במסגרת תנאי סף 20

 תכנת המעקב וניהול האכיפה איכות  20

20 
נק׳ עבור כל  5) רשויות מקומיות,/תאגידי מים 2התקשרות מעל ל 

 נק׳( 20מקס׳  רשות מקומית,/תאגיד



 

 התרשמות כללית 20

 
 

 , לרבות על פי ניסיונו. של המזמין  ציון האיכות של קבלן ייקבע בהתאם לשיקול דעתו 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר בזאת כי המזמין יהא רשאי ליצור קשר אף עם מזמין שלא הוגשה המלצתו על ידי המציע, כמו גם 
לנכון לפנות אליו, וכן שמורה לו הזכות לקבוע את ציון האיכות על סמך ניסיון קודם שלו עם כל גורם רלוונטי אחר אשר ימצא המזמין  

 ו/או של מי מבעלי התפקידים בו עם המציע, ללא כל בדיקה עם גורם חיצוני נוסף. 
 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המזמין יביא בחשבון לעניין איכות המציע אף חוות דעת אשר לפיהן לא ביצע המציע עבודות לשביעות  
רצון הלקוחות או שנתגלה כי היו פגמים מהותיים בעבודתו, לרבות אי עמידה בלוחות זמנים, מתן שירותים שלא בהתאם להסכמות 

המלא של המזמין, והוא אף יהא רשאי לפסול ההצעה בשל כך, זאת על אף עמידתו בתנאי הסף כאמור וכיוצ''ב, והכל בשיקול דעתו 
 לעיל, ואף במידה שהצעתו תהא הזולה ביותר.  

 
 למען הסר ספק, להלן דוגמא לחישוב הציון הסופי: 

 . 90וציון מחיר  80מציע קיבל ציון איכות 
 .30ות מתוך נקוד 24=  30%כפול   80ציון האיכות שלו יהיה 
 .70נקודות מתוך  63=  70%כפול  90ציון המחיר שלו יהיה 

 87=63+24סה"כ ציונו הכולל יהיה 
 

העבודות נשוא המכרז תבוצענה לשביעות רצונו המלאה של מנכ"ל תאגיד, או בא כוחו, על פי המפרטים הטכניים , כתבי הכמויות,  .20
התאגיד, בין שהן מפורטות בהוראות המכרז ובין אם יינתנו לאחר מכן, והחוזה שנוסחו מצורף להלן, וימלא אחר כל הוראות 

ובמשך כל תקופת ההתקשרות, לרבות בשבתות, חגים ומועדים ותקופת חירום, אף אם לא הוכרזה רשמית, כגון מלחמה, רעידת 
 אדמה, אסון מקומי, אסון לאומי וכיוצ"ב. 

 

תימת החוזה, אולם התאגיד רשאי עפ"י שיקול דעתו הבלעדי להאריך את )שנים עשר( חודשים מיום ח 12- תקופת החוזה הינה ל .21
חודשים בכל תקופה. במקרה שכזה ימשיך ההסכם להתקיים גם במשך כל תקופת האופציה,    12תקופות נוספות,    3תקופת החוזה ל  

 על פי כל תנאי הסכם זה. 
 

ובתוך כך ניתוח מחירים של  בהצעתו, הסברים בעניין ההצעה,המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש מאת המציע בעת העיון  .22
הצעתו, והמציע יהיה חייב למסור את ההסברים והניתוחים האלו. המזמין מתחייב לשמור בסוד כל ניתוח מחיר של המציע במידה 

 שהוא יידרש להגישו. 
 

 שונות .23
לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו כולו או המזמין שומר לעצמו את הזכות, מכל סיבה שהיא, לבטל את המכרז ו/או  .23.1

מקצתו, הכול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין, לרבות במקרה שהמזמין יחליט, כי אין אף מציע שמתאים 
לבצע את העבודות. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי המזמין, מכל סיבה שהיא, להקטין ו/או להגדיל את היקף ביצוע 

 בודות במכרז, וזאת גם לאחר תחילת ביצוע העבודות ו/או במהלכן.הע
אם יחליט המזמין לבטל את המכרז או שלא לבצע את החוזה ו/או לא לחתום על החוזה, ו/או להקטין ו/או להגדיל את היקף  .23.2

 ין.ביצוע העבודות, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כלפי המזמ
המזמין יהא רשאי לנהל מו"מ עם המציע הזוכה לאחר הודעת המזמין על זכייתו במכרז זה, והמציע יהא חייב לשתף פעולה  .23.3

 עם המזמין במידה וינוהל מו"מ כאמור. 
 

 המציע לא יגיש ולא יהיה מעורב באופן כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין, ביותר מהצעה אחת.  .24
 

 הודעה לזוכה והתקשרות .25
 פי שיקול דעתו הבלעדי, על הזכייה במכרז. - באמצעות הפקס, עלבמייל ו/או או ו/יודיע לזוכה, במכתב רשום  התאגיד .25.1
ימים ממועד ההודעה כאמור, יחליף הזוכה את הערבות שהומצאה על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז בערבות הביצוע,   7תוך   .25.2

 חוזה, ויחתום על החוזה. ימציא את יתר המסמכים והאישורים שעליו להמציא כמפורט ב
 ומתן עם הזוכה במכרז לאחר זכייתו וטרם חתימת החוזה. -פי שיקול דעתו הבלעדי, לנהל משא-התאגיד יהיה רשאי, על  .25.3
רשאי התאגיד   –ימים    7לא חתם הזוכה על החוזה ו/או לא המציא ערבות הביצוע ו/או כל מסמך אחר שנדרש  להמציאו תוך   .25.4

 ו לחלט את ערבותו.לבטל את זכייתו במכרז ו/א
זכייתם במכרז, ויחזיר את הערבות שהומצאה על ידם בקשר עם השתתפותם  -התאגיד יודיע ליתר המשתתפים במכרז על אי .25.5

 במכרז. עיון במסמכי המכרז על ידי משתתף, במידה ויידרש, ייעשה תמורת תשלום לכיסוי העלות הכרוכה בכך.
או במקרה של סיום ההתקשרות מכל סיבה שהיא ובכל שלב   ,הסכם במועדבמקרה של הימנעות המציע הזוכה מלחתום על ה .25.6

לאחר תחילתה, רשאית ועדת המכרזים, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להתכנס ולבחור במציע אחר כזוכה במכרז )זאת אף אם 



 
זה על נספחיו על   הצעתו של הזוכה החלופי כאמור כבר אינה בתוקף(. במקרה כזה יחול הכלל האמור לעיל וכל הוראות מכרז

 הזוכה החלופי.  
במקרה שגם הזוכה החלופי נמנע מלחתום על ההסכם רשאית ועדת המכרזים עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לבחור במציע הבא  .25.7

 בתור אחריו, בתנאים המפורטים לעיל. 
רשאי לפנות לכל גורם   למען הסר ספק, אין בהוראות סעיפים אלה כדי לחייב את התאגיד לפנות לזוכה החלופי והתאגיד יהא .25.8

 אחר או לפרסם מכרז חדש על פי שיקול דעתו הבלעדי ולזוכה החליפי לא תהא כל טענה או דרישה כלפי התאגיד בעניין זה. 
 
 
 
 
 
 
 
 

    _________________                                            ______________________ 
 מנכ״ל התאגיד                                                                      הקבלן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 נספח א' 

 
 1/2020מכרז מס' 

 
 לכבוד

 תאגיד מעיינות הדרום בע''מ
 

 הצהרת הקבלן הנדון: 
 

אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, בין הכלולים בתיק המכרז ובין שאינם כלולים בו אך מהווים 
 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

 

כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם; כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי אנו מצהירים בזאת: כי הבנו את 
 המכרז; כי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.

 

 הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז.אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז; כי 

 

 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.

 

 הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, הכול בהתאם למפורט במסמכי המכרז. 

 

 עתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו לבינכם. אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצ

 

 ₪.  50,000להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית על סך 

 

ימים מיום הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה ונפקיד בידכם ערבות בנקאית לקיום  7היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים כי תוך 
 החוזה, כנדרש בחוזה. 

 

ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית תמומש על ידכם וסכום הערבות יחולט על ידכם היה 
 כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.

 

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם 
 יד על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. התאג

 

אנו מצהירים, כי אם הצעתנו תתקבל, נחתום, במועד שנידרש לעשות זאת, על העתקים נוספים של החוזה, בהיקף שייקבע על ידכם 
יכת הביטוחים הנדרשים, בהתאם לדרישות הביטוח כולל כל הנספחים, וכן נוסיף כל מסמך שנידרש להוסיפו, לרבות אישור בדבר ער

, שאם לא כן תהיו רשאים לבצע את הביטוחים על חשבוננו, ו/או ביטוחים המצ"ב כנספח י"ג במכרז זהה קיום באישור המופיעות 
 פי כל דין.לפסול את זכייתנו תוך חילוט ערבותנו, וזאת מבלי לפגוע בזכותכם לכל סעד אשר עומד לכם על פי ההסכם ו/או על 

 
 ימים מהיום האחרון שנקבע על ידכם להגשת ההצעות.  120-הצעתנו זו, על כל המשתמע ממנה, הינה בתוקף ל

 

למען הסר ספק, אנו מצהירים, כי ידוע לנו, שאינכם מחויבים לקבל כל הצעה שהיא, לרבות ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת, 
הבלעדי והמוחלט, מבלי שיהא עליכם לנמק את החלטתכם. כן אנו מצהירים, כי ידוע לנו, שכל אם בכלל, והדבר נתון לשיקול דעתכם 

ההוצאות בקשר עם בדיקת המכרז, בדיקת החוזה ונספחיו השונים והכנת הצעה זו, על כל הקשור בכך והנובע מכך, וכן כל הוצאה 
נו בלבד במלואן, ולא תהיה לנו כל טענה ו/או דרישה ו/או אחרת הכרוכה בהצעה זו, לרבות עלות רכישת מסמכי המכרז, תחולנה עלי

 תביעה כספית מכל מין וסוג שהוא בגין כך.



 
 

אנו מצהירים, כי ידוע לנו שהתאגיד רשאי לנהל משא ומתן בכל עת עם המציע הזוכה. אנו מתחייבים לשתף פעולה עם התאגיד בכל 
 מקרה שבו ינוהל משא ומתן כאמור.

 

 הוכחות כנדרש במסמכי המכרז. רצ"ב כל המסמכים וה

 

 ידי החברה.  - רצ"ב הצעת המחיר שלנו בהתאם לנדרש על

 

 הננו מתחייבים לשמור את כל המפורט במסמכי המכרז בסודיות.

 

אנו מצהירים בזה, כי ידוע לנו, שכל המסמכים המצורפים להצעתנו זו וחתומים על ידינו, וכן המסמכים שאותם נידרש להוסיף על 
 ידכם, אם וכאשר, מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם שעליו נחתום, אם נזכה במכרז, ויש לראותם כמשלימים אותו.

 

אנו מצהירים בזה, כי נמלא אחר כל הוראות התאגיד, בין שהן מפורטות בהוראות המכרז ובין אם יינתנו לאחר מכן, ובמשך כל תקופת 
ההתקשרות, לרבות בשבתות, חגים ומועדים ותקופת חירום, אף אם לא הוכרזה רשמית, כגון מלחמה, רעידת אדמה, אסון מקומי, 

 אסון לאומי וכיוצ"ב.

 

 
 
 
 

   ך:__________________     חתימה וחותמת המשתתף: _________________________  תארי
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 רקע

  ירוחם ומצפה רמון. במסגרת   ,ערד  ,תאגיד מעיינות הדרום בע״מ אחראי על ההולכה והטיפול בשפכי הערים:  דימונה
 שפכי  של  ניטור  תכנית  ולבצע  לתכנן  התאגיד  נדרש  זו  אחריות

  .הנמצאים בשטח התאגיד  עסקים/המפעלים

המים והביוב בעניין שפכי תעשיה למערכת  תהליכי הפיקוח על השפכים מבוצעים בהתאם לכללי תאגידי תאגידי
 הביוב. 

      

ס ומשרד הבריאות גובשו תהליכי עבודה בתאגיד במטרה ליישם את "הגנ ,על בסיס הכללים והנחיות רשות המים
התאגיד מבקש בזאת לקבל הצעות לניהול תכנית הדיגום ופיקוח על שפכי תעשייה בשטח    .הדרישות בצורה המיטבית

יישום ובקרת תכנית  ,תהליך תכנון תכנית הדיגום ק שירות אשר יהיה הגוף המנהל והאחראי על מספ ,התאגיד
 הדיגום וינהל את תהליכי הגבייה והאכיפה של 

 .אגרות השפכים בהתאם לתהליכי העבודה והדרישות הטכניות המפורטות במסמך זה  כספי
 

 העבודה הנדרשת  תכולת
 

 :הפעולות הבאותהשירותים יידרש לבצע את   ספק

 .ובהתאם לדרישות החוק במהלך ההתקשרות 2021-2022עבור שנת  –תכנית דיגום שנתית   1.

 .תהליכי הסברה בבתי  העסק  2.

 .ניהול ופיקוח על עבודת המעבדה וביצוע דיגומים  3.

 .הוצאת חיובים  4.

 .ניהול תהליכי הגבייה והאכיפה  5.

 .מענה לפניות משפטיות  6.

 .שירות לקוחות  7.

 .מערכת ניהול  8.

   .ד מקצועית"דיווחים וחוו  9.

 

 דיגום שנתית  תכנית :הפירוט להלן 
 .התאגיד שבאחריות בערים עסקים 70 כ הכוללת השנתית הדיגום תכנית בסיס על פועל התאגיד            

  זו  הנה  בתוקף שירותים תכנית , 31/12/2020עד   במסגרת השירותים נדרש ספק השירות לספק את
 :הבאיםהשירותים 

 :הכנת התכנית כוללת את השירותים הבאים,  2021-2022הכנת דיגום שפכים לשנים  1.

להזרמת שפכים    הפוטנציאליים המקורות  כל  של  ואיתור  בחינה  –  פוטנציאליים  שפכים  מקורות  של  סקר •
רישוי העסקים  ,משרד הבריאות ,ס"ממשרד להגנ  השירותים הבחינה תתבסס על מידע שיאסוף נותן ,תעשייתיים

 .והתאגיד

  הכנת התכנית על בסיס מידע שנאסף ובהתאם לתוצאות הדיגום הקיימות ,  -הכנת תכנית ניטור בהתאם לנדרש בכללים   •
 . תור נקודות הדיגום בשטח, קביעת הפרמטרים ותדירות הדיגוםסיור בכל אחד מהעסקים ואי

אישור התכנית אצל הממונה  ,שליחת מכתבים לעסקים ועדכון  התכנית בהתאם לנדרש בחוק -אישור התכנית  •
 .וקבלת כל האישורים הדרושים לביצוע תכנית הדיגום

 

 

 

 



 
 

 העסקתהליכי הסברה בבתי 

 ,לעסקים  התהליך  והסברת השירותים  ייפגש  עם כל אחד מהעסקים  הנכללים בתכנית  לצורך  היכרות  עם  בית  העסק  ספק
 תשלח תשובה ,שעות 48 תוך העסקים של בקשה או שאלה כל  על יענה השירותים ספק .הפגישה תתקיים בבית העסק

 לתאגיד לצורך אישור. 
 

 דיגומיםניהול המעבדה וביצוע 

מטעם ספק   ונציג כל הדיגומים יתבצעו בנוכחות נציג  מהמעבדה ,הפרויקט  מפעיל התאגיד  מעבדת  דיגום במסגרת
 .שניהם דוגמי שפכים מוסמכים ,השירותים

 :ספק השירותים במהלך הדיגום ואחריו הנה   אחריות
 

תהליכי התיאום והניהול המקצועי והלוגיסטי של המעבדה הנם באחריות  –הכנת תכנית דיגום חודשית ותיאום המעבדה  1.
 ,הדיגומים ותהליכי הדיגום מתבצעים כפי שנדרש כיול בשטח  על הספק לוודא כי המעבדה מגיע לשטח לצורך ביצוע  ,הספק

 ציוד מתאים ותהליך הדיגום 
 

תמונות של הדיגום ותיאור  התיעוד יכלול ,ריות הספק לתעד את כל הדיגומים במערכת ממוחשבתבאח –תיעוד הדיגום  2.
 .מילולי של תהליך הדיגום

ספק השירותים יהיה ערוך לבצע דיגום בהתאם להנחיות הממונה בזמן אירוע    זיהום או בכל זמן אחר  –דיגום עצמאי  3.
 את  השירותים ספק יחזיק העצמאי הדיגום לצורך ביצוע   .שעות 24שיידרש אליו על ידי המזמין לאחר תיאום מראש של 

 ,ציוד איסוף  ,ליטר לכל הפחות 80שעות כולל מקרר בנפח  24של  בהתראה  זמין הדיגומים ביצוע לצורך הדרוש הציוד כל
הובלת הדגימה למעבדה תתבצע בתנאי קירור על  פי הנחיות משרד הבריאות   .מתאימים ובקבוקים  ציוד מדידה בשטח

 צג בעל על הדגימה להיות סגורה במקרר ברכב הדוגם כשהמקרר עובד בטמפרטורה הנכונה עם מד טמפרטורה .ס"והגנ
  12אטום וחתום לכל המאוחר  בבקבוק   תימסר למעבדה הדגימה ,במעבדה  למסירתה עד אחסונו  זמן בכל  וזאת חיצוני

 .שעות לאחר האיסוף בשטח

יהיה ערוך לנטילת דגימות ממערכת  המציע  .המזמין מחזיק במערכת ניטור רציף של שפכי תעשייה הממוקמת ברחבי העיר  4.
שעות בהתאם לנוהל נטילת דוגמאות  12-והעברתה למעבדה בתוך פחות מל בכפוף לקבלת התראה  "הניטור הרציף הנ

 המפורט בסעיף הקודם. 

 
 קבלת תוצאות מעבדה והוצאת חיובים 

 :אחריות ספק השירותים תכלול .החיוביםהשירותים ירכז את קבלת תוצאות המעבדה והוצאת    ספק
 .בדיקה ואישור של כל התוצאות –בקרת איכות של התוצאות שמתקבלות מהמעבדה  1.
 .קבלת נתונים מהתאגיד ואו קריאת שעוני המים בבית העסק  בהתאם להנחיות התאגיד  –מידע בנושא צריכות מים   איסוף  .  2

 .ימים מקבלת התוצאות מהמעבדה 4עד  –שליחת תוצאות הדיגום למפעל  3.

י ל ידמכתבי החיוב יוכנו ע ,שוברי התשלום יופקו בתאגיד בהנחיית ספק השירותים –שליחת מכתבי חיוב ושוברי תשלום  4.
בדואר רשום ואישורי המסירה. החיובים יגיעו אל  באחריות הספק לנהל מעקב אחר שליחת החיובים   .ספק השירותים

יום מיום קבלת תוצאות המעבדה .  20העסקים עד 
 

 

 תהליכי הגבייה והאכיפה    ניהול
 :אחריות ספק השירותים כוללת ,השירותיםתהליך הגבייה ינוהל ממערכת ממוחשבת של ספק    כל
 .ניהול כל המידע בדבר סטטוס החיוב ועדכון בזמן אמת  1.
 .ניהול תהליכי האכיפה ועדכון סטטוס האכיפה במערכת הניהול  2.
 ריכוז כל המידע מגורמי האכיפה והגבייה בתאגיד  3.
 .השתתפות בישיבות אכיפה בתאגיד 4.



 

 השגות/עררים/לפניות משפטיות  מענה

 ימים 5 תוך מפעל של השגה/ערר/משפטית  פנייה כל בעבור מלאה מקצועית ד"חוו להעביר השירותים ספק באחריות
המפעל  בהתאם  לתוכן  הניטור  ושפכי   תכנית ,לדיגום  הנוגע בכל בפנייה הנדרש של מפורט תיאור תכלול התשובה ,מהפנייה

 .ש של התאגיד"ד תועבר ליועמ"החוו .מקצועיים אחרים  וגורמים המצאת  כל  המידע   הנדרש  מהמעבדה  ,הפנייה
 

 לקוחות  שירות

התאם ברשום   בדואר שעות לכל פנייה של מפעל בדואר אלקטרוני ואו 48להעביר תשובה תוך  ספק השירותים באחריות
 ספק השירותים יפרסם טלפון  .בעבור כל פנייה של מפעל , להנחיות התאגיד

 עם המקצועיות בפגישות ישתתף השירותים ספק .ויהיה זמין לפניות למענה לפניות מקצועיות בכל עת  מקצועיות  לפניות
 .לפגישה הנדרש  המקצועי החומר כל את ויכין המפעלים

 .ישתתף בסיורים מקצועיים במפעלים בהתאם לצורך  הספק
 

 ד מקצועית"דיווחים וחוו 

 :ספק השירותים יהיה אחראי להכנת דיווחים שותפים ודיווחים הנדרשים בחוק כפי שמפורט להלן 

 ס  כפי שנדרש  בכללים וכפי שנדרש. "תקופתיים לרשות המים ולמשרד להגנ דיווחים   1.

 .דיווחים לאתר האינטרנט של התאגיד  2.

 חודשי לתאגיד   דיווח 3.

 ש "רבעוניים אל מול ניתוח הנתונים של המט חות"דו 4.
 

 הניהול מערכת

את היכולות   תכלול המערכת ממוחשבת ניהול מערכת השירותים ספק יפעיל הספק אחר ומעקב המידע ניהול  לצורך
 :הבאות

 :מידע על הדיגומים כולל  1.

 תיאור מילולי של מהלך הדיגום •

 תמונות •

 תוצאות המדידה בשטח •

 .במשרדי המזמין יעודכן  במערכת  בזמן  ביצוע  הדיגום  ויהיה  זמין  לצפייה  בזמן  אמתכל  המידע   •

 .המערכת תאפשר קליטה של תוצאות הדיגום -תוצאות הדיגום  2.

 .יישום הכללים  המערכת תאפשר הפקת מכתבי חיוב וכל מכתב אחר הנדרש במסגרת -הפקת מכתבים . 3
 
לנהל את החיובים בצורה יעילה, ותכלול מידע  לגבי כל אחד מהחיובים כולל סטטוס משפטי, המערכת תאפשר  –. ניהול כספים 4

 תיאור השלב הבא בהליך האכיפה והפעולה הבאה הנדרשת לצורך גביית החוב. 
 
 . על המערכת לכלול מידע כללי על כל מפעל, הכולל: אנשי קשר, כתובות, מידע על התנהלות והליכים שבוצעו ופניות של המפעל.   5
 

 .. נדרשת גישה של נציגי התאגיד למידע בזמן אמת כולל שליפה ואחזור של המידע כולו 6

 יישא  והוא נותן השירותים ידי על יתבצעו השינויים ,במערכת ושינויים התאמות ידרוש והתאגיד במידה כי להדגיש  חשוב
תקלה    כל  .של ספק השירותים  הזמנים  את הערכות שיבחן לאחר המזמין ידי על יקבע לשינויים ז"לו .הפיתוח עלויות בכל

ל או מכתב של המזמין  "תחשב דוא  שעות מיום שפנה המזמין לספק  השירותים פנייה  24או פגם במערכת הניהול יתוקנו תוך  
.אל ספק השירותים בדבר תקלה
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 מצד אחד

 המזמין( " :)הלן                                                                                             

 

 :לבין

 

___________________ 

 

 מצד שני

 הקבלן( " :)להלן  

 

 

ליווי וסיוע בכל הנוגע לתכנון ולביצוע של בקרה על איכות  ,וברצון המזמין לקבל מאת הקבלן שירותי ייעוץ

תקנות איכות מי )לרבות בכל הנוגע למילוי חובותיו על פי תקנות בריאות העם  ,השפכים שבתחום אחריותו

פכי מפעלים המוזרמים למערכת ש –מים וביוב  וכללי תאגידי -2010ע"התש ,( קולחין וכללים לטיהור שפכים 

 ;כמפורט בהסכם זה ,הביוב

 ,ניסיון ומיומנות בכל הנוגע לעבודה כמפורט להלן ,כישורים ,והקבלן מצהיר כי הינו בעל ידע 

 ;בהתאם להוראות הסכם זה להלן  ,וברצונו לקבל על עצמו את ביצועם

 :הואיל

 

 

 

 

 :והואיל

 

ובשום אופן לא  ,כי הסכם זה הינו מתייחס אך ורק לעבודות המוגדרות במפורש בהסכם זה ,והקבלן מודע                        :והואיל 

אשר על כן הוצהר הוסכם והותנה  .נוצר הסכם מתמשך לביצוע עבודה עם המזמין מבלי שהוגדרה בהסכם זה

 :בין הצדדים כדלקמן

 

 כללי  

 .המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו

 .כותרות הסעיפים אינן משמשות לפרשנותו ובאות לנוחות ההתמצאות בלבד

.1 

1.1 

1.2 

 

  ההתקשרות     2.

 .בהסכם זה להלןכמפורט  הכול ,המזמין מוסר בזה את העבודה לידי הקבלן והקבלן מקבל על עצמו לבצע את העבודה

 

 התחייבויות והצהרות הקבלן    3.

 :הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן



 
  .ותוך שמירה על הוראות כל דין תוך עמידה בלוחות הזמנים שייקבעו ,מקצועיות וברמה מצוינת ,לבצע את העבודה במומחיות 3.1

או מנהלים אצל /או בעלי שליטה ו/בעלי מניות ו ,המזמין לבין הקבלן לרבות עובדי הקבלןמעביד בין -כי אין ולא יהיו יחסי עובד

כמו  כן הסכם זה  הינו לביצוע  העבודות המוגדרות   .וכי הקבלן יחשב לכל דבר וענין קבלן עצמאי ,או כל מי מטעם הקבלן/הקבלן ו

 .מעבר למוגדר במפורש בהסכם זה ,חוזיים מתמשכים בין המזמין לקבלן ואינו יוצר  יחסים ,בו בלבד

המזמין  על פי  הסכם זה והינו מתחייב זה הינה תנאי יסודי ומקדמי בהתקשרות  3.2הקבלן מאשר ידיעתו כי הצהרתו על פי  ס"ק  3.2

הנובעים מקיום או הטבות /או טענות אל המזמין לקבלת תשלומים ו/או לדאוג שמי מטעמו לא יבוא בדרישות ו/שלא לבוא בעצמו ו

מתחייב הקבלן לשפות את המזמין  ,או תביעה כאמור/היה ותוגש על ידי הקבלן או מי מטעמו דרישה ו. או סיומם/יחסי עובד מעביד ו

או הפסד שייגרמו לו כתוצאה מכך לרבות כל סכום שייפסק נגד המזמין וכל הוצאות משפטיות שיהא עליו לשאת /בגין כל הוצאה ו 

 .כאמור או דרישה/בעקבות תביעה ו

בקשר לביצוע העבודה  ,או מי מטעמו/כי הינו מקבל על עצמו אחריות מקצועית מלאה בגין כל מעשה או מחדל שיבוצעו על ידו ו  3.3

לא  ,או מי מטעמו/או לעבודות שונות שנעשו על ידי הקבלן ו /מוסכם ומובהר כי אישור המזמין למסמכים כלשהם ו .על פי הסכם זה

 .מאחריותו המקצועית המלאה בקשר אליהם הקבלןישחררו את 

הכול בהתאם  ,עבודה למזמין או נותנים/כי יעבוד בשיתוף פעולה ובתיאום עם המזמין ויתר הגורמים האחרים העובדים ו  3.4

 .להנחיות והוראות שתינתנה לו מעת לעת על ידי המזמין

הוראה בכתב להפסיק את  אלא אם קיבל מהמזמין ,לבין המזמין כי יתמיד בביצוע העבודה גם במקרה של חילוקי דעות בינו 3.5

 .שירותיו זמנית או סופית

או לפעולה שיש בה כדי להטיל על המזמין התחייבויות /או ייתן הוראה לשינוי מהותי כלשהו בביצוע העבודה ו/כי לא יבצע ו 3.6

 .ובכתב אלא אם ניתנה לכך הסכמת המזמין מראש ,כספיות או משפטיות

או /על בעיות שונות שיתעוררו ו בתדירות ובאופן שייקבע על ידי המזמין על התקדמות העבודה ובכלל כך ,כי ידווח למזמין בכתב 3.8

 .כל נושא אחר שיידרש על ידי המזמין

 ,הציבור ושל המזמיןשל  ,או הדין הרלוונטיות בעניין שמירת הבטיחות של עובדיו/כי יהיה אחראי לעמידה בכל דרישות החוק ו 3.9

כי יספק את כל ציוד הבטיחות והגיהות לעובדיו כפי שיידרש לשם ביצוע  ,ומבלי לגרוע מהאמור לעיל  ,במסגרת מתן השירותים

  .חוק י כל "או כפי שנדרש עפ ,עבודתו

 

  הגדרת העבודה   4.

הכרוכים או הנחוצים לשם ביצוע  ובכלל כך כל פעולה או שירות ,מוסכם כי פרטי העבודה יהיו בהתאם למפורט במפרט הטכני

 ״( .העבודה"  :העבודה האמורה )לעיל ולהלן

 

   תקופת ההתקשרות ולוח זמנים   5.

י שיקול דעתו הבלעדי להאריך את "אולם התאגיד רשאי עפ  ,)שנים עשר( חודשים מיום חתימת החוזה -12תקופת החוזה הינה ל

מוסכם כי השירותים יבוצעו  נוספים )בהארכה של שנה בכל פעם(. חודשים 36תקופת החוזה לתקופה נוספת של עד מקסימום 

   .פי לוחות זמנים שיינתנו מעת לעת על ידי המזמין על ,בימים ובשעות כשם שיידרש לשם התקדמות נאותה של ביצועם

 

 תמורה .  6

, למסמכי המכרז.  1, הינה ________ ש״ח בתוספת מע״מ, כפי שמופיעה בנספח ב׳התמורה שיקבל הקבלן במסגרת ההתקשרות

 :תנאי תשלום התמורה יהיו כדלהלן  התמורה״(." :)להלן 

י הקבלן יאושר או "כל חשבון שיוגש ע ,לאמור לעילבהתאם  .הקבלן יעביר למזמין בכל חודש חשבון לתשלום התמורה המבוקשת

 60ישלם המזמין את החשבון המאושר קבלן בתוך  ,אם יאושר החשבון .יום מהגשתו לאישור 14יידחה על ידי נציג המזמין תוך 

הסכום ל לא תחול כל ריבית או הפרשי ההצמדה על "( במשך התקופה הנ 60 +יום מתום החודש שבגינו הוגש החשבון )שוטף 

  ,לתשלום התמורה יתווסף .לחודש העוקב לחודש הביצוע -10את החשבונות החלקיים החודשיים יש להגיש עד ל .המאושר

מכל  .המזמין כנגד המצאת חשבונית מס כדין על ידי הקבלן אשר ישולם על  ידי ,מ בשיעור החל  על  פי הדין"מע ,כאמור לעיל

 –ובהיעדרו  ,שיומצא למזמין על ידיו בהתאם לאישור כדין ,מס שבו חייב הקבלןתשלום ינכה המזמין מס במקור בשיעור ה

 .בשיעור המס המקסימאלי

 



 
וכי הקבלן יפעל לכל דבר וענין  כי אין ולא יהיו בין הקבלן לבין המזמין יחסי עובד מעביד ,למען הסר ספק מוסכם ומובהר בזאת

 .על פי הסכם זה כקבלן עצמאי

 

את מלוא התשלומים המגיעים הן על פי הסכם והן  ,ב כי יהיה אחראי בלעדית וישלם בכל תקופת הסכם זההקבלן מצהיר ומתחיי 

תוספות  ,ימי מחלה ,ימי חופשה שנתית ,שעות נוספות ,ולרבות שכר ,לרבות הוא עצמו ,על פי כל דין לעובדים המועסקים על ידו

הסכם  ,על פי חוק (לרבות הוא עצמו)או תשלום אחר להם זכאים העובדים /פיצויי פיטורין וכל זכות סוציאלית ו ,פנסיה ,יוקר

 או ההטבות האמורים /לאיזה מהתשלומים ו או נוהג ולרבות כל מס או ניכוי החלים על פי כל דין בקשר/או צו הרחבה ו/קיבוצי ו

 

המשולמים על ידי המזמין על פי   מצהיר הקבלן כי התשלומים ,לעיל  3.2   ק"מכלליות התחייבות הקבלן על פי ס מבלי לגרוע

או לרשות מוסמכת כלשהי כאמור לעיל  /או שעליו לשלם לעובדיו ו /הסכם זה כוללים את מלוא התשלומים שהקבלן זכאי להם ו 

או תביעה למזמין בקשר לתשלומים כלשהם /מעובדיו יפנה בדרישה ווהינו מתחייב שלא לפנות בעצמו ולדאוג שאף לא אחד 

הקבלן מתחייב  .או הפסקתם/או מביצוע העבודה על פי הסכם זה ו/או סיום העסקתו על ידי המזמין ו/הנובעים מהעסקתו ו

או /צאה מתביעה ואו הוצאה שהמזמין ישא בו כתו/בגין כל סכום ו ,מיד עם דרישתו הראשונה ,לשפות את המזמין באופן מלא

 או/או פיצוי מסוג כלשהו בקשר להעסקתו ו/או על ידי מי מעובדי הקבלן לתשלום ו/דרישה שתוגש כלפי המזמין על ידי הקבלן ו

 .או בקשר לסיום העסקתו/עבודתו במתן העבודה שעל פי הסכם זה 



 
 

 אי תחרות וזכויות קנין  ,שמירת סודיות

או /לרבות הסודות המסחריים והמקצועיים של המזמין ו ,הקבלן מתחייב בזאת לשמור בסודיות מלאה כל מידע

בין שהגיעו לידיעתו ממקורות פנימיים במזמין ובין  ,או בעקיפין/או הנוגעים אליה במישרין ו/הקשורים בה ו

אלא אם יקבל על כך  ,כזה לשום אדם שלא הוסמך לכך מטעם המזמיןולא ימסור ולא יגלה כל מידע  ,ממקורות חוץ

 .וזאת במשך תקופת ההסכם או לאחר סיומה ,מראש ובכתב ל המזמין או מי מטעמו"אישור מאת מנכ

בין בעצמו ובין באמצעות תאגיד משפטי  ,בין במישרין ובין בעקיפין ,הקבלן מתחייב בזאת כי הוא ימנע מלעסוק

בכל משלח יד או עסק אחרים שיש בהם להביאו לידי ניגוד אינטרסים כלשהו עם  ,בין כשכיר ובין כעצמאי ,אחר

 .מראש ובכתב אלא אם יקבל את הסכמתו המפורשת של המזמין ,המזמין

 ,ם המזמין והשייך למזמין על פי הסכם זההקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כי כל מידע שיגיע לידיו במסגרת עבודתו ע

לרבות מידע שיוכן על ידו אשר מתייחס לשירות הינו ויהיה סודי והינו ויהיה תמיד רכושו הבלעדי של המזמין והוא  

 .המזמין על פי הסכם זה ניתן לידיעתו של הקבלן אך ורק בקשר לקשריו עם

את המידע האמור לצד שלישי כלשהו )זולת צד שלישי   או לגלות/הקבלן מתחייב בזאת לא לעשות שימוש כלשהו ו

 .הסכמת המזמין מראש ובכתב על המפרסם להעביר לו מידע( ללא-שמתוקף חוזה זה והעבודה הנגזרת ממנו

או לספקים של המזמין ואשר המזמין /ל כולל מידע סודי השייך ללקוחות ו"הקבלן מצהיר כי המידע הסודי הנ

  (על הקבלן להעביר לו מידע-זולת צד שלישי שמתוקף חוזה זה והעבודה הנגזרת ממנו)מחויב לשומרו בסוד כלשהו 

אלא עבור שירותי הייעוץ נשוא הסכם   ,ל"כלשהו במידע הנ או לעשות שימוש/והינו מתחייב לשמור בסוד ולא לגלות ו

 .זה

רות לשום גוף או גורם  חודשים לאחר סיום ההסכם הוא לא ייתן שי 12הקבלן מתחייב כי בתקופת הסכם זה וכן 

אחר שיש לו ניגוד אינטרסים או שקיים לגביו חשש לניגוד אינטרסים עם המזמין ובתנאי שהמזמין יגלה אילו  

 .הקבלן גורמים עומדים בניגוד אינטרסים עמה בנושאי עיסוקו של

על ידי הקבלן לצורך או חות או כל חומר אחר שיוכן "דו ,ניתוחים ,מוסכם בזאת כי חומרי הפרסום וכן כל חוות דעת

וכן כל מידע ונתונים שיימסרו קבלן במהלך   –כתוצאה מהסכם זה וזכויות היוצרים על הנתונים בחומרים אלו 

 .לעשות  שימוש בנתונים ללא רשות המזמין מראש ובכתב  התקשרות  זו שייכים בלעדית למזמין  ואין  הקבלן רשאי

בניתוחים המועברים לו מידי הקבלן כמוסים סודות מסחריים השייכים במסמכים ו ,המזמין רשם לעצמו כי במידע

 .אין למזמין רשות להעבירם לצדדים שלישים או מתחרים למשלח ידו של הקבלן קבלן אשר
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.8 

 אחריות לנזקי גוף או רכוש                      

    ,לרכושו   ,לעצמו  יהא  הקבלן  בלבד  האחראי  הבלעדי  לכל  ,מבלי  לגרוע  מאחריות  הקבלן  על  פי  כל  דין                8.1

ולכל    הבאים        ,או    לשלוחיו/לשולחיו ו או    נזק    שייגרם/או    פגיעה    ו/אובדן ו  ,לעבודות   המבוצעות ,לעובדיו

או   /או   מחדל   שלו   ו/עקב   או   כתוצאה   ממעשה   ו  ,כלשהו 'או    לצד    ג/או    למזמין    ועובדיו    ו/מטעמו    ו

וכן    לכל    נזק      ,מומטע עבודות   המבוצעותה  כללאו    /ועקב ביצוע    העבודות    ו או   מי   הפועל/של   עובדיו   ו

מחוצה לו  בין  באתר  העבודות   ובין   ,או  מי   הפועל   בשמו  או   מטעמו/על  ידי   הקבלן   ו  ,כרוך בכךה שייגרם

 .לרבות קבלני משנה

 

מטעמו  במסגרת   ביצוע   או מי /או  מחדל  של  הקבלן ו/נדרש  המזמין  לשלם  סכום  כלשהו  עקב  מעשה  ו                8.2 

ישפה הקבלן את  ,או   נזק   להם   אחראי   הקבלן כאמור לעיל/או   פגיעה   ו/או   בגין   אובדן   ו/העבודות   ו

 3  לרבות בגין כל ההוצאות המשפטיות והאחרות שנשא בהן בקשר לדרישה האמורה  ,המזמין בגין כל סכום ששילם

ייחשב סכום זה בצירוף  ,כלשהו   שהקבלן   חייב   בתשלומו   בהתאם   לאמור   לעילי   המזמין   סכום   "שולם   ע

המזמין יהיה רשאי לקזז סכום זה מכל  .ההוצאות המשפטיות כחוב שהקבלן חייב למזמין על פי הוראות הסכם זה

 .סכום שיגיע לקבלן

 

 



 
 אחריות לעובדים 

או   תאונה   /אובדן   ו יהא  הקבלן  בלבד  האחראי  הבלעדי  לכל  ,הקבלן  על  פי  כל  דיןמבלי  לגרוע  מאחריות               8.3

או   /ו   ,עובדי   קבלני   משנה   מטעמו לרבות  ,ולכל   הבאים   מטעמו   ,לשלוחיו   ,או   נזק   שייגרם   לעובדיו/ו

 .במסגרת ביצוע העבודות ,או מי הפועל מטעמו/מחדל שלו ו או/עקב   או   כתוצאה   ממעשה   ו   ,לעובדי   המזמין

   ,הנמצא   בשירותו   של   הקבלן הקבלן מתחייב לשלם דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר             8.4

או נזק שנגרמו תוך כדי /עקב או כתוצאה מתאונה ו ,של   הקבלןלרבות   בשירותם   של   קבלני   משנה   מטעמו   

 .ביצוע העבודות

 

ישפה הקבלן את המזמין בגין כל  ,י  המזמין  סכום  כלשהו  שהקבלן  חייב בתשלומו בהתאם לאמור לעיל"שולם  ע           8.5 

כחוב שהקבלן חייב  ,בקשר להןוסכום זה ייחשב בצירוף ההוצאות המשפטיות והאחרות שנשא בהן  ,סכום ששילם

 .המזמין יהיה רשאי לקזז סכום זה מכל סכום שיגיע לקבלן .למזמין על פי הוראות הסכם זה

 

 אחריות מקצועית 

כל  נזק      בגין   ,או   כלפי   צדדים   שלישיים/או   כלפי   מי   מטעמו   ו/הקבלן   יהא   אחראי   כלפי   המזמין   ו         8.6

או   /או   רשלנות   ו/מקצועית   ו או  לצדדים שלישיים    כתוצאה    משגיאה/או    למי   מטעמו ו/שייגרם    למזמין    ו

או מטיב /או באביזרים לקויים ו/או משימוש בחומרים ו/ו או   כתוצאה   מביצוע   לקוי/הזנחת   חובתו   המקצועית   ו

 .לקוי

 .שיתגלה לאחר סיום תקופת החוזה תחול גם לגבי מקרה של רשלנות מקצועית ,לן כאמור לעילאחריותו של הקב           8.7

 

בהם      הוצאה שהמזמין   יחוייב או/או קנס ו/או  ישפה באופן מלא את המזמין בגין כל אובדן או נזק ו/הקבלן  יפצה  ו         8.8

או  פיצוי  על  פי  סעיף  זה  יכללו  גם  הוצאות  /שיפוי  ו  או מחדל המצוי באחריות הקבלן על פי/עקב  כל  מעשה ו

משפטיות.



 
 אחריות לנזק  סביבתי 

או בנוחות /ו הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות ובכל תקופת ההפעלה לא תהיה פגיעה באיכות הסביבה

שביל או ברכוש ציבורי  ,דרך ,המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש ,ולא תהא כל הפרעה בזכות השימוש ,הציבור

 .והוא ינקוט בכל אמצעים הדרושים כדי להבטיח את האמור לעיל ,כלשהו

 

 סעיף הביטוח          

 רוחם ומצפה רמון. י ,ערד ,המזמין בסעיף זה ) סעיף הביטוח ( יקרא : מעיינות הדרום בע"מ . עיריות דימונה 8.9

  אחריות   שבתחום    השפכים    איכות    על    בקרה    של    ולביצוע      לתכנון    הנוגע    בכל    וסיוע    ליווי   ,הסדרת הביטוח היא בעניין שירותי ייעוץ  8.10

 -2010ע "התש ,שפכים לטיהור  וכללים  קולחין  מי  איכות  העם , תקנות  בריאות  תקנות  פי  על  חובותיו  למילוי  הנוגע  בכל  לרבות ,המזמין

 שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב . –וכללי תאגידי מים וביוב 

פי כל דין, הקבלן -פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי על-מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן שנבחר על  8.11

יחלו על הקבלן שנבחר בלבד.  שנבחר מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט בהסכם זה. עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות

 כל דרישות הביטוח הרשומות בהסכם זה ייושמו בפוליסות הביטוח של הקבלן שנבחר לפני ההתקשרות בין הצדדים. 

הקבלן שנבחר יסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה. הקבלן שנבחר  מצהיר בזה   8.12

יבוא בטענה או דרישה כלפי המזמין  בגין כל נזק או אבדן שנגרם לרכוש ועוד מצהיר הקבלן בשמו ובשם מי מטעמו שלא 

 שבביטוחי רכוש יירשם סעיף וויתור על תחלוף כלפי המזמין ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון כלפי הקבלן. 

ים המצ"ב כנספח יג   , הנם הביטוח הנדרש, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים בפוליסות ובאישור קיום ביטוח  8.13

מזעריים ואין בהם משום אישור של המזמין או מי מטעמו להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על הקבלן שנבחר יהיה לקבוע 

 ביטוחים וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, למזמין ולצד שלישי. 

הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את זכויות המזמין יהא הקבלן שנבחר  הפר הקבלן שנבחר את הוראות פוליסות  8.14

אחראי לנזקים שייגרמו למזמין באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות כלפיו, והוא 

 יהיה מנוע מלהעלות כלפי המזמין כל טענה כאמור.

פי דין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית  הקבלן שנבחר לבדו יהיה אחראי על  8.15

 הנקובה בפוליסה. 

ימי עבודה לפני החתימה על הסכם זה וכתנאי לחתימת המזמין  על הסכם זה, ימציא הקבלן שנבחר למזמין  את אישור   14    8.16

ידי חברת ביטוח בעלת -קיום הביטוחים ואת הפוליסות בהן נכללים הביטוחים כפי הנדרש על פי הסכם זה, כשהם חתומים על

 ים. רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרש

ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום ביטוחים ו/או בפוליסות, ימציא הקבלן שנבחר למזמין אותם    14    8.17

 שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח נוספת.

שנבחר מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל, אין משום מתן פטור כלשהו לקבלן   8.18

מאחריותו על פי הסכם זה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה לשפות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאתם 

 לידי המזמין כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח. 

את אישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות אך לא יהיה חייב לעשות   מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המזמין יהיה רשאי לבדוק  8.19

כך. למען הסר קבלן, בדיקתם או אי בדיקתם על ידי המזמין או מי מטעמו אינה פוטרת את הקבלן שנבחר מאחריות על פי דין 

 או אחריות על פי הסכם זה. 



 
ר לשנות או לתקן את הפוליסות ו/או את אישור קיום מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המזמין יהיה רשאי לבקש מהקבלן שנבח  8.20

הביטוחים על מנת להתאימם להתחייבויות על פי ההסכם. הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות אישור קיום 

 ביטוחים ו/או הפוליסות ולא תחול עקב כך על המזמין  אחריות כל שהיא.  

עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על פי ההסכם עקב אי המצאת או אי הסדרת  מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול  8.21

 ביטוח כנדרש , ישא הקבלן שנבחר על פי דין בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור. 

 הקבלן שנבחר לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק, לאובדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים בפוליסת ביטוח או הפרת תנאי  8.22

 הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה או ההשתתפות העצמית . 

במידה והקבלן שנבחר יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה, ימציא הקבלן שנבחר למזמין את העתקי הפוליסות   8.23

מו ואישור קיום הביטוחים המקורי כשהם חתומים על ידי המבטח החדש. תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד לא הסתיי 

 השירותים נשוא ההסכם. 

הקבלן שנבחר מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין ו/או הבאים מטעמו בגין נזק שהוא זכאי   8.24

לשיפוי ) או שהיה זכאי אלמלא תוכן הפוליסה ( עפ"י הביטוחים הנ"ל ו/או ביטוח אחר שהסדיר, והוא פוטר בזאת אותם מכל 

 כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון לקבלן שנבחר. אחריות לנזק 

 שם המבוטח בכל הפוליסות ובאישור קיום ביטוחים ) בכפוף להרחבי השפוי( יכלול את המזמין.   8.25

 ביטוח אחריות מקצועית. הפוליסות ואישור קיום ביטוחים יכללו : ביטוח אחריות כלפי צד שלישי. ביטוח אחריות מעבידים .    8.26

כל הפוליסות תכלולנה : סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו על הקבלן שנבחר.  סעיף לפיו מוותר   8.27

המבטח על זכותו לתחלוף כלפי המזמין והבאים מטעמו. הוויתור כאמור לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי הקבלן שנבחר. 

לא יטען לטענת ביטוח כפל כלפי מבטחי המזמין  והביטוח של הקבלן שנבחר הינו ראשוני וקודם לכל ביטוח   סעיף לפיו המבטח

שנערך על ידי המזמין. כיסוי ביטוחי בגין רשלנות ואו רשלנות רבתי. כיסוי זיהום פתאומי. סעיף לפיו הפוליסות לא תצומצמנה 

יום  60עה כתובה על כך בדואר רשום לידי המזמין  לכל הפחות ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר הוד

 מראש. סעיף לפיו מעשה או מחדל של הקבלן שנבחר בתום לב לא תפגע בזכויות המזמין  לקבלת שיפוי. 

 בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית יבוטלו חריגים או סייגים בגין: זיהום פתאומי. אי יושר של עובדים. חריגה מסמכות בתום   8.28

 לב. אובדן השימוש ועיכוב עקב נזק מכוסה. אחריות בגין קבלני משנה. אובדן מידע ומסמכים. 

 בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית ירשמו:   8.29

הרטרואקטיבי יחול מיום ההתקשרות בין המזמין   סעיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית". מועד תחילת הכיסוי   .א

 לבין הקבלן שנבחר. 

חודשים לאחר ביטול או אי חידוש הביטוח למעט  12לוי מאורכת " . תקופת גילוי של סעיף "תקופת ביטוח וגי  .ב

עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י הקבלן שנבחר, ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את חבות הקבלן שנבחר 

 באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה שפקעה. 

    Personal Injuryסעיף "פגיעה אישית"  .ג

 ' או נוסח אחר הדומה לו בכיסוי הביטוחי.19חריות מקצועית( תהיינה על פי נוסח הידוע בשם 'ביט הפוליסות )מלבד א  8.30

 

 



 
 הרחבי שיפוי :   8.31

הפוליסות צד שלישי ואחריות מקצועית, תכלולנה הרחבת שיפוי לטובת המזמין  בגין אחריותו למעשה ו/או טעות  .א

ו/או מחדל מקצועי של הקבלן שנבחר ותכלולנה סעיף "אחריות צולבת" לפיו יחשב הביטוח כאילו הוצאה הפוליסה  

 במקרה של תביעה על ידי הקבלן שנבחר.  על שם כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד הפוליסה לא מבטחת את המזמין 

 ביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את המזמין באם יחשב כמעביד של עובדי הקבלן שנבחר. .ב

 –גבולות האחריות בפוליסות ואישור קיום ביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח וכדלקמן: ביטוח אחריות כלפי צד שלישי   8.32

 ₪.   ₪1,000,000 . ביטוח אחריות מעבידים כפי הפוליסה של הקבלן הזוכה, ביטוח אחריות מקצועית  1,000,000

מידע שאינו רלוונטי לדרישות המזמין, לרבות מחירים, שמות הקבלן שנבחר יכול להגיש העתקי פוליסות ובה ימחק כל   8.33

 מבוטחים או קבלנים אחרים, כתובות, מידע עסקי סודי וכיו"ב .

ככל שלדעת הקבלן שנבחר קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחיו ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים, הוא יערוך את   8.34

 שבונו הוא ובכפוף לאמור לעיל. הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על ח

 ביטוח אחריות מקצועית יהיה בתוקף, כל עוד יש לקבלן שנבחר אחריות על פי כל דין.   8.35

המזמין ו/או יועץ הביטוח של המזמין יהיו רשאים לשנות את הסדרי הביטוח הנדרשים בהסכם זה מעת לעת, תוך מתן הודעה   8.36

 יום מראש לקבלן שנבחר.  30מוקדמת של 

 ות הקבלן שנבחר לוודא שכל דרישות הביטוח על פי סעיף זה )סעיף הביטוח( ייושמו באישור קיום הביטוחים. באחרי  8.37

מבלי לגרוע מכלליות האמור בכל מקום בהסכם זה לעיל, ולאורך כל תקופת ההסכם, מתחייב הקבלן שנבחר למלא אחר כל   8.38

נבחר חלה החובה על פי החוק ועל פי הסכם זה לוודא כי כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו. על הקבלן ש

 קבלני המשנה מטעמו יקפידו אף הם למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו.

מבלי לגרוע מכל יתר התחייבויותיו על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי כל דין, הקבלן שנבחר מתחייב לקיים את נוהלי   8.39

מעת לעת ע"י המזמין ו/או ע"י המבטח. כן מתחייב הקבלן שנבחר שלא לעשות ו/או לא להתיר -אם יקבעו-אשר יקבעו  הבטיחות

לאחר לעשות כל מעשה או מחדל או לגרום נזק לרכוש, אשר עלולים לגרום לנזק כלשהו לרכוש ו/או אשר יש בכך כדי לסכן חיי 

 אדם.

וראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על כל הקבלן שנבחר מתחייב לשמור ולקיים את כל ה  8.40

הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח. ולדרישת המזמין לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח 

 בעת הצורך.

בלן שנבחר לפי הסכם זה, או כדי להטיל על הוראות סעיף זה )ביטוח( על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מחיובי הק  8.41

המזמין חבות כל שהיא. לפיכך, מוצהר ומובהר בזאת במפורש, כי אין בעריכת ביטוחים כאמור, כדי ליצור עילות תביעה כלשהן 

ות כלפי המזמין שלא היו קיימות כלפיו, אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את גורם הנזק )למעט המזמין( מאחרי

 בגין נזק שנגרם על ידו. 

 הפרה של סעיף זה ) סעיף ביטוח (, תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם.   8.42

יום  30תוך  ,ולפי שקול דעתו המוחלט ,יהא המזמין רשאי להביא הסכם זה לידי גמר בכל עת ,למרות כל האמור בהסכם זה 

 ,מ"בתוספת מע  ₪ 10,000יהא הקבלן זכאי לשכר טרחה חד פעמי בסך  ,בוטל ההסכם כאמור .ממתן הודעה על כך בכתב לקבלן

המפורטות בהסכם  ,בכל מקרה שהקבלן לא ימלא אחר התחייבויותיו. לביטול ההסכם כאמור בגין העבודה שבוצעה על ידו עד 

 ,דין בנוסף לכל התרופות האחרות שלהן הוא זכאי על פי ,זו תזכה את המזמין הוא ייחשב כמפר את ההסכם באופן שהפרה ,זה



 
  .לבטל הסכם זה מיידית ולהעביר את המשך העבודה לכל גורם אחר שייראה לו

יהא הקבלן חייב למסור את כל החומר שבידו למזמין או לגורם אחר שימונה  ,בכל מקרה של הפסקת פעילותו מכל סיבה שהיא

 .אחר כאמור א מנוע מלהפריע או מלהתערב בהעברת עבודה לגורםויה ,על ידו

 

 הסבת ההסכם . 9

ניתנה לכך הסכמת המזמין מראש  אלא אם ,או כל זכות וחובה על פיו ,הקבלן לא יעביר או יסב לאחר הסכם זה כולו או מקצתו

התחייבויות המזמין על פי  ובלבד שהנעבר יקבל על עצמו את ,כולו או מקצתו ,המזמין יהא רשאי להסב הסכם זה .ובכתב

 .הסכם זה

 

  סמכות שיפוט . 10

 

תהיה סמכות השיפוט  ,וכי לבית המשפט המוסמך בבאר שבע ,( מוסכם על הצדדים כי על הסכם זה יחול הדין הישראלי1)

 .פירושו או ביצועו ,או מחלוקת שתתגלע בין הצדדים בקשר לחוזה זה/הייחודית לדון בכל תביעה ו

 

או  /או תביעה שתועבר לבית המשפט מוסמך לא  תהווה  עילה  לשיהוי  ו/מובהר בזאת כי כל מחלוקת ו ,למען הסר ספק (2)

 .לעיכוב  ביצוע  התחייבויות  הקבלן  על  פי החוזה

 

 .    שונות 12

    מצג  ,בטלים כל טיוטה הסכמה הבנה או מצג שנעשו בין הצדדים עובר לכריתתו ועם חתימתו יהיו ,הסכם זה ממצה כל הסכמה  12.1

 .או מסמך שנעשו בין הצדדים בקשר להסכם זה

 .כל שינוי להסכם זה לא יהיה תקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי הצדדים  12.2

 

לא יתפרשו  ,בקשר לזכות המוקנית לו על פי הסכם זה ,ל ידי המזמיןהנחה או הימנעות מפעולה ע ,ארכה ,מחדל ,שום ויתור 12.3

אלא אם אישר זאת  ,או כל פעולה אחרת על ידי המזמין/ולא ישמשו מניעה לתביעה ו ,כוויתור מצידו על כל טענה או זכות כלשהי

 .לקבלן בכתב

 



 
  -1971-א"ים )תרופות בשל הפרת חוזה( תשלעל הפרת הוראות הסכם זה תחולנה הוראות חוק החוז  12.4

 

   המוצרים שבקשר אליהם ניתנו  או/או מי מטעמו לשם פרסום הפעילות ו/המזמין יהא רשאי להשתמש בשמו של הקבלן ו  12.5 

 .העבודה על פי הסכם זה

 

וכל הודעה שתישלח על ידי צד למשנהו תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה  ,כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה יהיו כמפורט בכותרתו

או מיד עם מסירתה  ,תוך יום עסקים אחד אם נשלחה בפקסימליה  ,רשום ימי עסקים ממועד המשלוח אם נשלחה בדואר 3תוך 

.האישית

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 המזמין                  הקבלן                  



 
 נספח ד'

 
 1/2020מכרז מס' 

 

 וסח ערבות בנקאית )ערבות השתתפות(נ

 

 לכבוד
 תאגיד מעיינות הדרום בע''מ

 

 
 

 ערבות בנקאית מס'הנדון: 
 
 

)חמישים אלף שקלים( )להלן: "סכום הערבות"( שתדרשו מאת ש"ח  50,000אנו ערבים כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  . 1
 ניטור שפכי תעשיה.  1/2020שביניכם לבין הנערב בעניין מכרז  1/2020______________ )להלן: "הנערב"( בקשר עם מכרז מס'   

טטיסטיקה ולמחקר סכום הערבות יהיה צמוד למדד מחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית לס 
 כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן, 

 . 2020שנת  15.3שהתפרסם ב  2020"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא ממדד חודש פברואר שנת  
 

 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן: 
הסכום השווה למכפלת   -היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה  אם יתברר כי המדד החדש, הידוע בעת תשלום סכום הערבות, עלה לעומת המדד   

ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את 
 הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה. 

 
)חמישה( ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו  5- לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ . 2

נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו 
 חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

 
)כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. על כל דרישה על פי ערבות זו  01.08.2020ליום ערבות זו תישאר בתוקפה עד  . 3

 להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. . 4

 
 
 בכבוד רב,         

 
          

 בנק _________ בע"מ       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 נספח ה'

 
 1/2020מכרז מס' 

 

 נוסח ערבות בנקאית )ערבות ביצוע(

 

 לכבוד
 תאגיד מעיינות הדרום בע''מ

 

 
 

 ערבות בנקאית מס'הנדון: 
 
 

ש"ח )מאה אלף אלף שקלים( )להלן: "סכום הערבות"( שתדרשו  100,000אנו ערבים כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  . 1
 ניטור שפכי תעשיה.  1/2020שביניכם לבין הנערב בעניין מכרז   1/2020______________ )להלן: "הנערב"( בקשר עם מכרז מס' מאת 

סכום הערבות יהיה צמוד למדד מחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר  
 כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן. 

 . 2020למרץ שנת   15-שהתפרסם ב 2020ודי" לעניין ערבות זו יהא ממדד חודש פברואר שנת "המדד היס 
 
 
 

 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן: 
הסכום השווה למכפלת   -אם יתברר כי המדד החדש, הידוע בעת תשלום סכום הערבות, עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה   

החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את  ההפרש בין המדד
 הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה. 

 
טת לעיל, אנו )חמישה( ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו המפור 5- לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ . 2

נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו 
 חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

 
תהיה בטלה ומבוטלת. על כל דרישה ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום __ לחודש ______ שנת _____)כולל( בלבד ולאחר תאריך זה   . 3

 על פי ערבות זו להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. 
 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. . 4

 
 
 בכבוד רב,         

 
          

 בנק _________ בע"מ       
 

  



 
 

 נספח ו'
 
 1/2020מכרז מס' 
 

 ידי מנהלים אצל המציע, כאשר המציע הינו תאגיד(:הצהרה בדבר רישום פלילי )ימולא על 
 

 אני הח"מ _______________ ת.ז. _________________
 

 משמש כ________________ בתאגיד _______________ )להלן: "התאגיד"( )ימולא כאשר המציע הינו תאגיד( 
 

 וק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בח
 

 1/2020הנני עושה תצהיר זה בתמיכה להצעת המציע/התאגיד למכרז פומבי מס'  .1
 

 הנני מצהיר כי לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג פשע / הורשעתי בעבירה/ות מסוג פשע )פרט: .2
 

_________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________-_________________________________________ 

 הנני מצהיר כי לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוון / הורשעתי בעבירה/ות מסוג עוון )פרט:  .3
________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
 

  תלוי ועומד נגדי  כן תלוי ועומד נגדי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע או עוון / לאהנני מאשר כי  .4
 כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע או עוון )פרט:  

______________________________________________________________________      
_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.)_____________ 
 )מחק את המיותר בכל באחד מהסעיפים( 

 
 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .5

 
 
 

___________________ 
 חתימת המצהיר

 
 אישור: 

 
אני הח"מ ______________ עו"ד, מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני בכתובת __________________ מר/גב' 
___________________ המוכר/ת לי אישית ו/או שזיהיתיו/ת על פי ת.ז. מס' _________________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי 

הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל   עליו/ה להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים
 וחתם/ה עליה בפניי. 

 
_____________________    _________________ 

 , עו"ד        תאריך
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 נספח ז'
 
 1/2020מכרז מס' 
 
 

 ייפוי כוח והרשאה לבדיקת רישום פלילי 
 
 

 ת.ז.__________________ ._______________1 אנו הח"מ: 
 
 

 ת.ז. __________________ . ______________2  
 
 

 נותנים בזה ייפוי כוח והרשאה לתאגיד מעיינות הדרום בע"מ ו/או לכל הבא מטעמו לעיין ולקבל מידע אודות עובדי המציע
 
 ____________________ כפי שאגור במרשם הפלילי המתנהל על ידי המטה הארצי של משטרת ישראל, ירושלים.  

 
, והתקנות שהוצאו 1981-לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א  12למען הסר ספק, ייפוי כוח והרשאה זו ניתנים על פי סעיף  

 מכוח חוק זה.
 
 
 

____________                ___________                ________________ 
 2חתימה                1חתימה        תאריך                                   

 
 
 
 

    _____________________ 
 קבלןחותמת ה     

 
 

 לעיל, ולהגישם יחד עם ההצעה למכרז. על ייפוי הכוח וההרשאה המצ"ב מציעיש להחתים מורשי חתימה של ה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 נספח ח'
 
 1/2020מכרז מס' 
 
 
 

 1976-תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 
 
 

  1/2020אני מר_____________, ת"ז _____________, המשמש כ__________ בחברת___________, המציעה במכרז מס'   .1
 –  ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2( מצהיר בזאת כי המציעה ו/או בעל זיקה למציעה )כמשמעו בסעיף המציעה")להלן: "

ו/או לפי חוק עובדים זרים )איסור  1987-( לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1976
עבירות הרי כי במועד ההצעה חלפה שנה אחת  2-ואם הורשעו ביותר מ 1991–העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 ממועד ההרשעה האחרונה. 
 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .2
       

 
 

        ____________  
 המצהיר              

 
 
 

 אימות
 

 אני הח"מ , עו"ד  ________________,  מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______ פגשתי את מר ______________  
 

 היר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן נושא ת.ז  ____________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצ
 

 חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותו.
 
 

___________________   _________________________ 
 עו"ד     תאריך                                                     

 
 
 

 לתאגיד -אישור עורך דין 
 
 

 אני , הח"מ_____________, עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה ______________, ת"ז ___________, המורשה 
 

 בחתימתו לחייב את חברת _______________ המציעה ב___________ )להלן: "המציעה"( בהתאם להוראות תקנון המציעה 
 

 ובהתאם לכל דין.
                                                                            ________________________ 

 
     עו"ד             

        
 

 
 
 



 
 
 

 נספח ט'
 1/2020מכרז מס' 
 

 בחוזה התקשרות עם קבלן ראשי -נספח בטיחות כללי 
 
 

 הצהרת הקבלן .א 
 
הקבלן מצהיר כי ידוע לו שחל עליו איסור מוחלט להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז זה לפני שעבר תדריך בטיחות אצל  .1

הממונה על הבטיחות/מנהל מחלקה בחברה, קיבל הדרכה בנושאים בטיחותיים הנוגעים לעבודה וסביבתה, קרא והבין את 
י הממונה על הבטיחות/מנהל מחלקה, ובה הוא מאשר כי קיבל הדרכת כללי )הנספח דנן( וחתם על הצהרה בפנ  –נספח בטיחות  

כללי ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה ע"פ   –בטיחות כמפורט לעיל, הבין אותה, קרא את נספח הבטיחות  
 הוראות הממונה על הבטיחות, נספח הבטיחות והוראות הדין.

 
תדריך הבטיחות ולחתום על הצהרת הבטיחות כמפורט לעיל בטרם יתחיל בביצוע עבודה  הקבלן מתחייב בזאת לעבור את  .2

 כלשהי במסגרת מכרז זה.
 
הקבלן מצהיר ומתחייב למלא את כל ההתחייבויות נשוא מכרז זה על פי כללי הבטיחות והגהות, על פי הוראות הדין, הנחיות  .3

 ות כללי. והוראות מזמין העבודה )להלן גם "החברה"( ונספח הבטיח 
 

 נושאי בטיחות: דגשים   .ב
 
על הקבלן במסגרת התחייבויותיו נשוא מכרז זה לפעול בהתאם לכל חוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח  .1

פקודת )להלן: " 1970-"( ופקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"לחוק ארגון הפיקוח)להלן: " 1954- על העבודה, תשי"ד
 והתקנות על פיהם. "( הבטיחות

,תקנות  1997-,תקנות בטיחות בעבודה)ציוד מגן אישי(, התשנ"ז1988-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(, התשמ"ח
 ,  2007-התשס"ז- )עבודה בגובה( , תקנות בטיחות בעבודה1988-התשמ"ו-הבטיחות בעבודה ועזרה ראשונה במקומות עבודה

 העבדות  המבוצעת על ידו וקבלני משנה של התאגיד תבוצע ע"י מנהל     הקבלן יוודא כי כל               
 עבודה כקבוע ב"תקנות הבטיחות )עבודות בניה(",                      
 ותוך נקיטת אמצעי הבטיחות הנדרשים לרבות גידור והצבת                    
 שלטי אזהרה כקבוע ב"תקנות הבטיחות )עבודות בניה(" ועל פי כל דין.              

 
 לרבות הממונה על הבטיחות מטעם מזמין העבודה. –" בנספח זה מפקח" או "מנהל"

 
עובדיו, עובדי על הקבלן לפעול במילוי התחייבויותיו נשוא מכרז זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם שלומם ובריאותם של  .2

 החברה וכל אדם ו/או גוף שהוא, לקיים את כל הוראות ונהלי הבטיחות הנדרשים לשם כך ובהתאם להוראות המזמין.
 
הקבלן יאתר ויוודא מהם הסיכונים הקיימים במקום ביצוע העבודה וסביבתו עקב ביצוע העבודות, בין היתר בהקשר לטיב  .3

ומרים אשר הנם בשימוש, ידאג לנקיטת אמצעי הבטיחות המתחייבים לשמירת העבודות, התהליכים, המבנים, הציוד והח
 שלום הציבור וידריך את עובדיו בהתאם לפני תחילת העבודה. 

 
מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם והנספח דנן יובהר כי הקבלן אחראי בהקשר לעבודות נשוא הסכם זה, לבטיחות ולשלום  .4

 ר המועסקים והפועלים לביצוע ההתחייבויות נשוא המכרז.עובדיו, קבלני המשנה ועובדיהם ושא
 
מבלי לפגוע באמור לעיל, על הקבלן חלה החובה לכסות פתחים, לסמן באופן בולט ובשלטי אזהרה מתאימים ומובנים מפגעים  .5

הוא, לגדר לבטח וסיכונים שונים הקיימים ו/או הנוצרים  במהלך העבודה, העלולים להוות סיכון לגופו ו/או לרכושו של מאן ד
)בהתאם להוראות פקודת הבטיחות( מכונות, חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים ולנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת 
התלקחות חומרים, למניעת התפשטות בערה וכן לכיבויה. כן מתחייב הקבלן לנקוט באמצעי בטיחות נאותים ומספקים 

 להבטחת שלומו של כל אדם בשעת דליקה. 
על הקבלן לפעול בהתאם לתכנית בטיחות אשר תוכן ע"י מי מטעמו האמון על כך ובהתאם לדרישות הדין, הכוללת נוהלי  .6

 בטיחות למצבי חרום.
 
הקבלן מתחייב לוודא ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שהציוד וכלי העבודה המצויים בשימוש במסגרת הסכם זה  .7

ין, ללא פגמים או ליקויים העלולים לסכן מאן דהו, וכי ישמשו אך ורק למטרה לשמה הם יהיו באיכות טובה, במצב טוב ותק
 מיועדים. 

 



 
למען הסר כל ספק יובהר כי אין בהוראות נספח זה, ובתדריך הממונה על הבטיחות בחברה כדי להוות רשימה סופית ומוחלטת  .8

 יבויותיו נשוא הסכם זה.של כל דרישות הבטיחות והגהות החלות על הקבלן במסגרת מילוי התחי
 

 ציוד מגן אישי   .ג
 
הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו ציוד מגן אישי, בהתאם להוראות כל דין ובפרט בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה  .1

"(, להתקין שלטי הדרכה לשימוש בציוד, ולוודא כי עובדיו  תקנות ציוד מגן אישי)להלן: " 1997-)ציוד מגן אישי(, תשנ"ז 
 ישתמשו בו.

 
הקבלן ידאג לאספקת ציוד מגן אישי כאשר הדבר דרוש כאמור לעיל, באיכות נאותה, חזק ועמיד, בעל מבנה ותכונות הנדרשים  .2

 למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם הוא בא למנוע, ועל פי כל תקן הנדרש בהוראות הדין ובתקנות "ציוד מגן אישי". 
 
 אישי מוחזק במצב נקי ותקין.הקבלן יוודא כי ציוד המגן ה .3
 
במידה והקבלן לא ימלא התחייבויותיו על פי סעיף זה, תוכל החברה באמצעות המנהל ו/או המפקח, לאחר מתן התראה  .4

 ימים, להפסיק את עבודת הקבלן. 7לביצוע התחייבות אשר לא מולאה תוך 
 

 הפעלת מכונות, ציוד, כלים ומערכות חשמליות ניידות . ד
 
לדאוג ולוודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים, הכלים, המערכות וכיו"ב המצויים בשימוש במסגרת ביצוע/אי  על הקבלן  .1

ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו "מוגנים לבטח" וכנדרש על פי כל דין. מבלי לפגוע באמור לעיל, על הקבלן לדאוג  
רכות וכיו"ב המצויים בשימוש במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחייבויות ולוודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים, הכלים, המע

 נשוא הסכם זה יהיו בטוחים לחלוטין מפני סכנת התחשמלות, ולא ניתן יהא להתחשמל כתוצאה מהשימוש בהם. 
 
ף )פחת( מבלי לפגוע באמור לעיל, כלי היד החשמליים המיטלטלים יכללו בידוד כפול והפעלתם תהיה דרך מפסק מגן לזרם דל .2

 ומגן לעומס יתר.
 
על עובדי הקבלן המועסקים בביצוע עבודות חשמל להיות בעלי רישיון חשמלאי כאשר הדבר נדרש בדין, המתאים לסוג  .3

העבודות המתבצעות )הנדסאי מוסמך, בודק וכיו"ב(. הקבלן ו/או עובדיו יציגו למנהל ו/או למפקח כהגדרתו בהסכם נשוא 
 ל פי דרישתו.מכרז זה את רישיונותיהם ע

 
הקבלן מתחייב כי כל עבודות החשמל המתבצעות על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, לרבות ע"י קבלני משנה, יבוצעו על פי דרישות  .4

ותקנים ישראלים שעניינם חשמל  1990-כל דין לרבות חוק החשמל והתקנות על פיו, תקנות הבטיחות בעבודה )חשמל(, תש"ן 
. הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או פגיעה לאדם, לגוף ו/או לרכוש כלשהוא אשר תגרם 1953-י"ג כמשמעותו בחוק התקנים, תש

 כתוצאה מאי ביצוע התחייבויותיו דנן.
 
הקבלן יוודא כי עבודות אשר יבוצעו בקרבת מוליכים חיים ו/או במתקני חשמל יבוצעו על פי הוראות הדין, בתנאי בטיחות  .5

 החשמל והתקנותנאותים ובהתאם להוראות חוק 
 
מכונות הרמה כהגדרתן ב"פקודת הבטיחות" יופעלו אך ורק על ידי גורם המוסמך ע"פ כל דין להפעלתם וברשותו תעודות  .6

 תקפות המעידות על כך. התעודות יוצגו לנציג החברה ע"פ דרישתו.
 

 גהות תעסוקתית .ה
 
דין, אשר יבטיחו ויגנו מכל בחינה שהיא על בריאות עובדיו הקבלן יוודא קיומם של התקני ותנאי גהות ורווחה נאותים ע"פ כל   .1

ו/או מועסקיו במקום העבודה לרבות בתנאי העבודה, בתהליכי העבודה, במתקנים, במבנים, בחומרים ובציוד, במסגרת מילוי 
 התחייבויותיו נשוא הסכם זה. 

 
 
את העובדים מפני סיכוני בטיחות ובריאות  הקבלן יספק ציוד מגן אישי לעובדיו בהתאם לדרישות החוק על מנת להבטיח .2

הנובעים משמוש בציוד, בחומר, בתהליך יצור או בכל גורם אחר במקום העבודות ובקשר לביצוע/אי ביצוע העבודות נשוא 
 הסכם זה.

 
 הקבלן ידאג להדריך לעדכן ולהסביר לעובדיו מהם סיכוני הבטיחות הבריאות והגהות הכרוכים בביצוע עבודתם במסגרת .3

 הסכם זה, וכן מהם האמצעים אשר עליהם לנקוט על מנת למנוע הסיכונים הנ"ל. 
 



 
 

 הצהרת בטיחות . ו
 
אני החתום מטה _______________ מס' ת.ז. ______________  מיופה כוח מטעם חב' __________ לחתום על הצהרת  .1

 הבטיחות בשמה.
 
נתי אותו במלואו, ואני מתחייב בשם החברה למלאו מאשר בזאת בחתימת ידי, שקראתי את "נספח בטיחות כללי", הב .2

בשלמותו וכרוחו. כמו כן, אני מתחייב שכל עובדי החברה שיעבדו במסגרת חוזה זה יעברו הדרכת בטיחות מסודרת ע"פ 
הדרכה תועבר ע"י ממונה בטיחות מוסמך. מסמכי  דרישות החוק בכל הנוגע לסיכונים הכרוכים בעבודתם נשוא מכרז זה.

 לשנה לכל הפחות לממונה הבטיחות של התאגיד, בצורה רשומה וחתומה ולפני כניסת  ות וכשירות כ"א יוצגו אחתההדרכ
 החברה לעבודה.               

 
הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי נשוא מכרז זה ע"י עובדים מקצועיים, בעלי כישורים מתאימים, אשר קבלו הדרכה  .3

העבודה שעליהם לבצע, הסיכונים הכרוכים בה והאמצעים בהם ידרשו לנקוט ע"מ לשמור על רמת בטיחות נאותה על מהות 
 נאותה בכל המשימות שהחברה תקבל לביצוע מטעם התאגיד .

 
הנני מודע לחשיבות העליונה שמייחס התאגיד להבטחת תנאי בטיחות נאותים בביצוע העבודות ואני מתחייב בזאת לפעול  .4

שימת לב ראויה לכך, ומתן דגש משמעותי לנושאי בטיחות, גהות ובטיחות אש, ואעשה כל אשר באפשרותי ע"מ למנוע תוך 
 מפגעים ונזקים לגופו ו/או רכושו של מאן דהוא, לרבות מי מטעם החברה. 

 
ק ארגון הפיקוח על הנני מתחייב בזאת לפעול בביצוע התחייבויותי נשוא הסכם זה על פי כל דין ובפרט בהתאם להוראות חו .5

 והתקנות על פיהם.  1970- ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל 1954-העבודה, תשי"ד 
 
הנני מתחייב להעביר את כל המסמכים הנדרשים בחוק לעבודות נשוא מכרז זה לרבות: תעודות ורישיונות עובדים, אישורי  .6

ה לציוד עבודה לרבות ציוד מכני הנדסי ,כננות ואביזרי הרמה, עבודה בחלל מוקף, עבודה בגובה, רישיונות ותסקירי בדיק
 קומפרסורים,  אישור בדיקת חשמלאי מוסמך ל גנראטורים ,ציוד חשמלי וכבלים מאריכים וכיוצ"ב... 

                
 
ות, מכתבי ידוע לי שניתנת לתאגיד האפשרות והסמכות לביצוע ביקורות שוטפות על נושא הבטיחות בעבודה וכן מתן קנס .7

 אזהרה, השעיה ואף הפסקת התקשרות על מנת להבטיח רמת בטיחות נאותה בעבודות.  
 

 
 שם : ____________________  חתימה: ____________________

 
 שם החברה + חותמת החברה: ___________________________

 
 ת.ז. / ח.פ. _________________ / ___________________

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 'נספח י

 1/2020מכרז מס' 

 טופס ניסיון תעסוקתי
 
 

 :בתנאי הסף 1המציע לצרף את הטבלה הבאה כשהיא מלאה עבור סעיף   על

 
 

בתאגיד ו/או  איש קשר
 ברשות המקומית

כמות 
 מפעלים

מועד סיום 
 הפרויקט

מועד תחילת 
 הפרויקט

 שם התאגיד/רשות מקומית

     

     

     

     

     

 

 :הנזכרים בחלק זה בהתאם  לנוסח הבא  רשויות מקומיות /התאגידים כל עבור סימוכין מכתב לצרף המציע על
 
 

                    מתאריך   ,תעשיה שפכי ניטוראת פרויקט                               מנהלת עבור תאגיד המים והביוב                 חברת
 .מפעלים            תכנית הדיגום של התאגיד כוללת ,  ________

 

הקשר   ,המכתבים שליחת  ,הוצאת  החיובים ,את ביצוע הדיגומים                      הפרויקט מנהלת   חברת  במסגרת
 .עם המפעלים וניהול תהליכי האכיפה והגבייה

 

אחר תהליכי   ומעקב חיובים ,הוצאת מכתבים ,ניהול המידעלצורך                          החברה עושה שימוש בתכנה מסוג
 .האכיפה

 .וביצוע הפרויקט והשימוש בתכנה מתבצע לשביעות רצוננו  ניהול

 

 _______________  םש                                            תפקיד                                     חתימה

 

 ______________ 

 חותמת 



 

 א"נספח י
 
 

 2020מכרז 

 במקרה הצורך עצמיניסיון בדיגום 
 
 

 המציע  מבצע בהם אשר התאגידים פירוט ובה ,מלאה כשהיא הבאה הטבלה את לצרף המציע על

 :במפרט הטכני  2.3כולל איסוף הדגימות והובלתן למעבדה כפי שמפורט בסעיף במקרה הצורך, עצמי      דיגום
 

 
 

  קשר בתאגיד  איש

 

 
 

 תאריך סיום הפרויקט

 
 

 תאריך תחילת הפרויקט

 
 

 התאגיד םש     

    

    

    

    

    

 
 

 .אמת  לעיל  האמור  ותוכן  חתימתי  זו  שמי  זהו
 
 
 
 
 

 המצהיר                                                                                                                                        
 
 
 

   אימות
 

  ז .נושא ת                    פגשתי את מר             מאשר בזאת כי ביום                   ר .מ  ,                    ד "עו   ,מ "אני הח

 יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא  ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי , ___________

 .ואמיתותו  יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו 
 
 
 
 

 תאריךעו״ד                                                                                                             



 

 ב "נספח י

 2020מכרז 

 (יש למלא טבלה עבור כל עובד)טופס ניסיון הצוות 

 :המציע לצרף את הטבלה הבאה כשהיא מלאה עבור מנהל הפרויקט   על
 

 שם מלא 

  
 (לצרף תעודות  )יש אקדמי  תואר

  
 

 קודם בתחום שפכי תעשיה  ניסיון

 ( שנה+תפקיד +לציין מקום עבודה  יש)

  
 בניהול  פרויקט  ,קודם בתאגידי מים ניסיון

 על שפכי תעשיה   בקרה

 
 :הבאה כשהיא מלאה עבור מחליף למנהל הפרויקטהמציע לצרף את הטבלה   על

 
  

 שם מלא
  

 (לצרף תעודות  יש) אקדמי  תואר

  
 קודם בתחום שפכי תעשיה  ניסיון

 ( שנה+תפקיד +לציין מקום עבודה  יש)

  
 קודם בתאגידי מים  בניהול  פרויקט ניסיון

 על שפכי תעשיה   בקרה

 
 :עבור איש השטח המוצעהמציע לצרף את הטבלה הבאה כשהיא מלאה   על

 
 שם מלא 

  
 (לצרף תעודות  ש)י אקדמי  תואר

  
 תאריך הסמכה לדוגם

 ניסיון קודם בתאגידי מים 

 



 
 

 :המציע לצרף את הטבלה הבאה כשהיא מלאה עבור מחליף לאיש השטח   על
 
 

 שם מלא 

  
 (לצרף תעודות  יש) אקדמי  תואר

  
 לדוגםתאריך הסמכה 

  
 ניסיון קודם בתאגידי מים

 

 .אמת  לילעי  האמור  ותוכן  חתימתי  זו  שמי  זהו

 

 
 

 

 המצהיר                                                                                                                                    
 

 

 אימות 
 

 אני   הח"מ ,  עו "ד                             , מ.ר                   מאשר בזאת כי ביום              

 

   צפוי      יהיה   וכי   האמת  ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את ,                 ז .נושא ת                  פגשתי את מר

 

 .ואמיתותואת תוכנו  ואישר   תצהירו    על   בפני   חתם,   כן    יעשה   לא   באם   בחוק   הקבועים  לעונשים
 
 
 
 
 
 
 

תאריך                                                                                                                            עו "ד  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 ״ג נספח י

 

 2020מכרז 

   שבתחום   השפכים   איכות   על   בקרה   של   ולביצוע   לתכנון   הנוגע   בכל   וסיוע   ליווי  ,ייעוץ אישור על קיום ביטוחים בקשר עם שירותי
  ,שפכים לטיהור  וכללים  קולחין  מי  איכות  תקנות)  העם  בריאות  תקנות  פי  על  חובותיו  למילוי  הנוגע  בכל  לרבות ,המזמין    אחריות

 .שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב  –וכללי תאגידי מים וביוב  2010-ע"התש
 

-------------------------------------------- 

 

הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים 
 ( DD/MM/YYYY)האישור

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

 הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
 האישור מבקש מעמדמ העסקה  אופי מבוטחה מבקש האישורמ

 שם
מעיינות הדרום בע"מ . 

 ,ערד ,עיריות דימונה
 ירוחם ומצפה רמון 

 

  שם

 נדל"ן ☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 

 מען
מעיינות הדרום בע"מ 

 דימונה 1ז'בוטיסקי 

 מען

 

 כיסויים

 סוג הביטוח 
 

  גבולותלפי  חלוקה
  סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה 

נוסח 
 ומהדורת
 הפוליסה 

תאריך 
 תחילה 

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח

 השתתפות
 עצמית

 כיסויים
 נוספים
 בתוקף

יש לציין קוד   מטבע  סכום  מטבע  סכום 
כיסוי בהתאם  

 לנספח ד' 
          

         
         
         

 302   ₪  1,000,000   2019ביט   צד ג'
304 
308 
309 
315 
318 
327 
320 
319 

 
אחריות 
 מעבידים

 308   ₪     2019ביט  
309 
318 
327 
319 
320 

          

אחריות 
 מקצועית

    1,000,000  ₪   301 
302 
303 
304 
309 



 
 כיסויים

318 
321 
325 
327 

          אחר

 

 
 
 

 (: ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
 בדיקות מעבדה ודגימות  005

  

 

 ד'( )במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח  פירוט הנכסים המבוטחים 
 )לדוגמא: מספר רישוי/כתובת( תיאור הנכס  )לדוגמא: רכב/נדל"ן( סוג הנכס 

  
  
  

 

 ביטול/שינוי הפוליסה  
 למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לא ,מבקש האישור, למעט שינוי לטובת ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.  האישור
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 

 



 
 

 
 השירות נשוא ההתקשרותיאור ת

 השירות קוד תיאור השירות נשוא ההתקשרות קוד השירות

 071 שירותי ניהול  001 אבטחה
 072 שירותי ניטור 002 אחסון/ מחסנים )לרבות מחסני ערובה וקירור(

 073 שירותי ניטור 003 אספקת גז ודלק
 074 שירותי פיקוח ובקרה 004 אשפה ושירותי מחזור

 075 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )בניה(  005 בדיקות מעבדה ודגימות
 076 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )כללי(  006 ביקורת חשבונאית, ראיית חשבון ומיסוי

 077  שירותי קוסמטיקה 007 עבודות קבלניות גדולות  -בניה 
 078 שירותי תחזוקה ותפעול  008 בקרה, ביקורת תקנים ושמאות

 079 שירותי תחזוקת מערכות 009 בקרת מוסדות חינוך
 080 שירותים אווירי/ימי  010 בריאות הנפש

 081 שירותים בחו"ל  011 בתי אבות ומעונות
 082 שירותים משפטיים  012 גביה וכספים 

 083 שירותים פרא רפואיים 013 גינון, גיזום וצמחיה 
 084 שירותים רפואיים  014 דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות

 085 שכירויות והשכרות 015 דרישות מיוחדות/צרכים מיוחדים
 086 תאגידי מים / מכון טיהור שפכים 016 הדרכות/ קורסים/ סדנאות

 087 תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת 017 הובלות והפצה 
 088 תפעול ציוד  018 הכנת מכרזים נהלים והנחיות 

 089 תקשורת וחברות הסלולר 019 הסעת נוסעים 
 090 -  020 הפקת אירועים/אולמות אירועים

 091 -  021 הריסות/פינויים 
 092 -  022 השקעות ויזמות

 093 -  023 התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה
 094 -  024 חברות מנהלות/מינהלות 

 095 -  025 חדרי כושר וספורט
פסולת, פינוי   -חומרים מסוכנים וכימיקלים 

 026 והובלה 
 - 

096 
 097 -  027 חינוך/קורסים/סדנאות 

 098 -  028 חקירות
 099 -  029 צומח/חי  -חקלאות 

 100 -  030 טיסות
 101 -  031 יועצים/מתכננים 

 102 -  032 ח אדםוכ
 103 -  033 מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל

 104 -  034 מחקרים וסקרים
 105 -  035 מחשוב

 106 -  036 מידע
 107 -  037 מיפוי

 108 -  038 מכירת/רכישת/השכרת ציוד
 109 -  039 ממוני ויועצי בטיחות

 110 -  040 תחזוקה/ שירות/ וחלפים  -מעליות 
 111 -  041 וולטאיות-פוטו מערכות 

 112 -  042 מערכות בקרה ושליטה
 113 -  043 מערכות גילוי וכיבוי אש

 114 -  044 והולכת מיםמערכות השקיה 
 115 -  045  נדל"ן / השקעות ויזמות

נופש וטיולים )לרבות מדריכים(/קייטנות/פעילות  
 046 לילדים 

 - 
116 

 117 -  047 ניהול מבנים 
 118 -  048 ניקיון

 119 -  049 נשק וחומרי נפץ 
 120 -  050 ספרינקלרים 

 121 -  051 עבודות מתכת
 122 -  052  עבודות עץ

עבודות תחזוקה ושיפוץ  
 053 )חשמל/איטום/אינסטלציה( 

 - 
123 

 124 -  054 פארק שעשועים ומים/ אטרקציות
 125 -  055 פלסטיק

 126 -  056 פעילות בחוץ לארץ 
 127 -  057 צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה 



 
 128 -  058 צמ"ה 

 129 -  059 צנרת והנחת קווי מים וביוב
 130 -  060 אזרחיות )לרבות תשתיות(קבלן עבודות 

 131 -  061 קמעונאות
 132 -  062 רוקחות

 133 -  063 רכב/מוסכים/חנייה/הסעות
 134 -  064 רפואה משלימה 

 135 -  065 שיפוצים 
 136 -  066 שירות לאומי

שירותי אירוח, כנסים, השתלמויות, פנאי 
 067 ומלונאות

 - 
137 

 138 -  068 שירותי ביקורת
 139 -  069 שירותי גניזה וארכיב

 140 -  070 שירותי דת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 נספח סעיפים מיוחדים

 
 הסעיף קוד כיסויים נוספים בתוקף הסעיף קוד כיסויים נוספים בתוקף

 371 -  301 אובדן מסמכים
 372 -  302 אחריות צולבת

במסגרת כיסוי  דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע
 אחריות מקצועית

303  - 373 
 374 -  304 הרחב שיפוי 

 375 -  305  הכלי יריי -הרחבת צד ג' 
 376 -  306 נזק בעת שהות זמנית בחו"ל  -הרחבת צד ג' 
 377 -  307 קבלנים וקבלני משנה -הרחבת צד ג' 

 378 -  308 ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )יש לפרט( 
 379 -  309 מבקש האישורויתור על תחלוף לטובת 

 380 -  310 כיסוי  למשווקים במסגרת חבות מוצר
 381 -  311 מבקש האישורכיסוי אובדן תוצאתי עבור 

 382 -  312 כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה 
 383 -  313 כיסוי בגין נזקי טבע

 384 -  314 כיסוי גניבה פריצה ושוד
 385 -  315 כיסוי לתביעות המל"ל 

 386 -  316 כיסוי רעידת אדמה
 387 -  317 אחר )יש לפרט( -מבוטח נוסף 
 388 -  318 מבקש האישור -מבוטח נוסף 

 389 -  319 אחר – מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח
מבקש  - מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח

 האישור
320  - 390 

 391 -  321 מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה
 392 -  322 אחר - מוטב לתגמולי ביטוח
 393 -  323 מבקש האישור - מוטב לתגמולי ביטוח

 394 -  324 מרמה ואי יושר עובדים
 395 -  325 פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית

 396 -  326 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח
 ראשוניות

  מבקשמבטח של  מכלהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה )
 ( האישור

327 
 - 

397 
 398 -  328 ייחשב כצד ג' מבקש האישוררכוש 

 399 -  329 שעבוד לטובת גורם אחר )יש לפרט(
 400 -  330 מבקש האישורשעבוד לטובת 

 401 -  331 תקופת גילוי )יש להוסיף תאריכים(
 - 332  - 402 
 - 333  - 403 
 - 334  - 404 
 - 335  - 405 
 - 336  - 406 
 - 337  - 407 
 - 338  - 408 
 - 339  - 409 
 - 340  - 410 
 - 341  - 411 
 - 342  - 412 
 - 343  - 413 
 - 344  - 414 
 - 345  - 415 
 - 346  - 416 
 - 347  - 417 
 - 348  - 418 
 - 349  - 419 
 - 350  - 420 
 - 351  - 421 
 - 352  - 422 



 
 הסעיף קוד כיסויים נוספים בתוקף הסעיף קוד כיסויים נוספים בתוקף

 - 353  - 423 
 - 354  - 424 
 - 355  - 425 
 - 356  - 426 
 - 357  - 427 
 - 358  - 428 
 - 359  - 429 
 - 360  - 430 
 - 361  - 431 
 - 362  - 432 
 - 363  - 433 
 - 364  - 434 
 - 365  - 435 
 - 366  - 436 
 - 367  - 437 
 - 368  - 438 
 - 369  - 439 
 - 370  - 440 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


