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 קראתי הבנתי ___________

 מה וחותמת חתי

 

 

 

 

 

ה והובלת סודיום אספקל"( מזמין בזאת הצעות התאגידתאגיד מי שמש בע"מ )להלן: "

 המכרז להלן. ורט במסמכיוהכול כמפ ,למט"ש בית שמשהיפוכלוריט 

 להלן טבלת ריכוז התאריכים במכרז: 

 תאריך הפעילות

 19.12.19 מועד פרסום המודעה בעיתון

 26.12.19 המועד האחרון להגשת שאלות/ הבהרות

 07.01.20 המועד האחרון להגשת הצעות למכרז לתיבת המכרזים

 31.03.20 המועד האחרון לתוקף ההצעה והערבות בגין הגשת ההצעה.
 

)במקרה של התנגשות בין התאריכים לבין תאריכים אחרים המופיעים במכרז, קובעים 
 התאריכים בטבלה(.

 

 רקע כללי .1

למט"ש בית שמש, והכול כמפורט במסמכי המכרז  סודיום היפוכלוריטאספקת למכרז זה הינו 
 "(.העבודות)להלן: " להלן

 

להאריך תקופת , כאשר למזמין מוקנית אפשרות שנה תקופת ההתקשרות הינה למשך  .1.1
 .נוספותארבע שנים תקופה של עד  למשך ההתקשרות

  

זו תכלול את השפעות מזג האוויר מכל סוג או רמה שהיא, השפעות מדיניות או פה תקו .1.2
מעשיות של חוסר פועלים או שביתה מכל סוג ומין שהוא. לא יתקבלו השפעות אלו 

 ועל המציע לקחת זאת בחשבון.  ,תנאי זה הינו הכרחי ויסודי בחוזהכפירוש לכוח עליון. 

 

ו דרישה בקשר לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/אהמציע יידרש להצהיר ולהתחייב, כי  .1.3
עם עיכובים במועד תחילת ההתקשרות או התקדמותה, בין אם העיכובים תלויים במזמין 

עה ובין אם לאו. כן יידרש המציע להצהיר ולהתחייב, כי לא תהא לו כל טענה ו/או תבי
 ו/או דרישה במקרה של ביטול ההתקשרות.

 
רז זה יעמדו בדרישות המבוקשות כל החומרים הנדרשים במכהקבלן יהיה אחראי לכך ש .1.4

את כל  -באחריותו ועל חשבונו  -במפרטים ובנספחים להם. הקבלן יהיה אחראי לבצע 
 בדיקות הטיב והרכב החומרים להוכחת עמידתם בדרישות כאמור לעיל.

 

 

ע את העבודה תבוצע בהתאם למסמכי המכרז, כפי המפורט להלן. הקבלן יהיה חייב לבצ .1.5
 .כל העבודות הכלולות במכרז זה, ושעבורם יקבל הוראת ביצוע מאת המזמין

 
אישור בדבר תשומת לב המציעים כי הקבלן שיזכה יצטרך לצרף במעמד חתימת החוזה  .1.6

ח המופיעות בהסכם ההתקשרות בהתאם לדרישות הביטו, עריכת הביטוחים הנדרשים
 .למכרז זה י'המצ"ב כנספח 
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 קראתי הבנתי ___________

 מה וחותמת חתי

 

ות הביטוח יש להעלות במסגרת פנייה להבהרות ובתוך ייגות לגבי דרישיודגש כי כל הסת  
להלן. לאחר הגשת ההצעה לא  14המועד שנקבע לכך, והכול בהתאם לאמור בס' 

 תתקבלנה כל הסתייגות לדרישות הביטוח.
 

תיבחר הצעת המציע כהצעה הזוכה, המציע יעמוד במלוא דרישות יודגש כי במקרה שבו   
יטוחים כמפורט במסמכי המכרז. מבלי לגרוע מזכות המזמין לכל סעד החברה לעניין ב

א יפקיד המציע את האישור בדבר עריכת ביטוחים בהתאם לנוסח המופיע אחר, אם ל
ון המציע, אשר בהסכם ההתקשרות, יהיה המזמין רשאי לבצע את הביטוחים על חשב

ע תוך חילוט ערבותו,  מוותר על כל טענה בהקשר זה, ו/או לפסול את זכייתו של המצי
 פי כל דין.לרבות כל סעד אשר עומד למזמין על פי ההסכם ו/או על 

 
 

מובהר בזאת כי קבלת התשלום ומועדו יהיה בהתאם לנקוב בחוזה, ולקבלן לא  ,כמו כן .1.7
 תהיה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר לכך.
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 קראתי הבנתי ___________

 מה וחותמת חתי

 

 דרישות טכניות .2

 . משקלי 10-13%ז אספקה בצובר של סודיום היפוכלוריט בריכו . .2.1

סודיום  קוביות 2יומית סטנדרטית של הזמנה עפ"י תתבצע על בסיס יומי .  האספקה .2.2
  , על הספק לצרף תעודת משלוח  בכל אספקה.היפוכלוריט

 על הספק להביא חומר לאחר שקילה , תינתן אפשרות להיעזר במשקל הנמצא במט"ש. .2.3

בכפוף לדרישות  הבוקר ות בשעעל הספק לספק את קוביות הסודיום היפוכלוריט  .2.4
 המזמין.

 המחיר כולל אספקה והובלה. .2.5
 

 

 מסמכי המכרז .3

המסמכים הבאים, לרבות נספח זה, מהווים חלק בלתי נפרד מ"מסמכי המכרז" ויהוו את  .3.1

 "החוזה":

 כתב הצהרת הקבלן; -נספח א'  

 ;המחירטופס הצעת    -נספח ב'  

 ההסכם;   -נספח ג'         

 השתתפות; ערבות -נספח ד'  

 ערבות ביצוע; -נספח ה'  

 ;(בוטל) -נספח ו'  

 הצהרה בדבר היעדר רישום פלילי; -נספח ז'  

 ייפוי כוח והרשאה לקבלת מידע מהמרשם הפלילי; -נספח ח'         

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

 טוח.אישור עריכת בי     –נספח י'  

 .ורשיונות נספח בטיחות –נספח י"א   

 

     

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

 מצורפים.

 

מובהר בזאת, כי בחותמו על ההצעה ובהגשתה מצהיר בזאת המציע, כי הוא ראה ובדק  2.2

המהווים את המכרז  את כל המסמכים המהווים חלק ממסמכי המכרז, וכי כל המסמכים

 יחולו על הצדדים.

שמורות לתאגיד. מסמכי המכרז מושאלים למציע לשם הכנת כל הזכויות במסמכי המכרז  2.3

הצעתו והגשתה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז 

ובמידע המפורט בהם, אלא לצורך הכנה והגשת הצעה למכרז זה. אין המציע רשאי 

מטרה ק מסמכים אלה ו/או להעבירם לצד ג' כלשהו ו/או להשתמש בהם לכל להעתי

 אחרת.
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 קראתי הבנתי ___________

 מה וחותמת חתי

 

 

 מסמכי המכרזהורדת  .1
-www.mלהוריד מאתר האינטרנט של מי שמש בכתובת: את מסמכי המכרז ניתן 

sms.co.il . על המוריד  את מסמכי המכרז, כאמור לעיל, להירשם במייל רכזת המכרזים
, וזאת לשם קבלת כלל העדכונים, ההבהרות, hodaya@m-sms.co.il כתובת:בתאגיד, ב

לשאלות משתתפים וכיו"ב )להלן: "פרסומי התאגיד"(. ההרשמה במייל אינה המענה 
מהווה תנאי להשתתפות במכרז, ואולם מובהר בזאת כי כל פרסומי התאגיד יחייבו את 

כי לא תישמע כל כלל המשתתפים, בין אם נרשמו באמצעות המייל כאמור, ובין אם לאו, ו
הייעודי האמור, כי לא היה מודע לאיזה טענה מצד משתתף במכרז, אשר לא נרשם במייל 

 מפרסומי התאגיד.
 

 מועד הגשת הצעות .4

את ההצעה יש להכניס למעטפה סגורה, שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם, שייכתב  .4.1

 ש", ולהכניסה,למט"ש בית שמ סודיום היפוכלוריטאספקת  – 17/19 מס'עליה "מכרז 

לרבות הערבות הבנקאית, כמפורט להלן, ויתר האישורים והמסמכים, במסירה ידנית 

המועד )להלן: " 12:00בשעה  2020בינואר  7 בלבד לתיבת המכרזים, לא יאוחר מיום

 התאגיד. "(, במשרדיהאחרון להגשת הצעות למכרז

אחרת  אר או בכל דרךלוח ההצעה בדוהצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל. מש 

 לא תתקבל ותגרום לפסילת ההצעה.

התאגיד שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את המועד האחרון  .4.2

 להגשת ההצעות למכרז לתקופה נוספת, בהודעה שתישלח לכל רוכשי מסמכי המכרז.

 

 אופן הגשת ההצעות .5

ך המסמכים יש לשים ההצעה. את כר חוזה ועל טופסעל המציע לחתום על כל דף ודף של ה .5.1

במעטפה הנושאת את שם ומספר המכרז, ולהכניסה לתיבת ההצעות עד למועד שצוין 

 לעיל. 

המשתתף במכרז אינו רשאי להעתיק או להשתמש בכל מסמך שהוא ממסמכי המכרז או  .5.2

 בחלק כלשהו לאף מטרה אחרת, בין אם יגיש ובין אם לא יגיש הצעה.

תיחשב כעומדת בתוקפה על כל פרטיה למשך די המשתתף במכרז הצעה שהוגשה על י  

 יום מהיום האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז.  120תקופה של 

מובהר בזאת למען הסר ספק, כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת  .5.3

 ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד. 

 המוצע ומחירו בשקלים. סודיום היפוכלוריטתו את שם הצעבה ב'נספח ימלא בהמציע  .5.4
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 קראתי הבנתי ___________

 מה וחותמת חתי

 

  תנאי סף: .6

סודיום רשאים להשתתף במכרז זה אך ורק מציעים/קבלנים אשר עוסקים באספקת 
 , העונים על הדרישות הבאות במצטבר:היפוכלוריט

 

 .היפוכלוריטסודיום שנים לפחות בתחום אספקת הקבלנים בעלי ניסיון של שלוש  .א

אחת בלבד. בכל מקרה לא תותר השתתפות של  ישות משפטיתהמציע הינו  .ב

 שותפות בין חברות וישויות שונות. 

 המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז. .ג

 

 מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו .7

 וריטסודיום היפוכלאישורים ואסמכתאות המעידים על כי הקבלן עוסק בתחום אספקת ה .א

 .שלוש שניםמשך ב

 תעודת אנליזה -סודיום היפוכלוריטעל ריכוז ה מציע לצרף אישור ספקה על .ב

 אעל המציע לצרף להצעתו רשיונות ואישורים בתוקף כמפורט בנספח י" .ג

 על המציע לצרף להצעתו אישור על ניכוי של מס הכנסה במקור. .ד

תעודת רישום התאגיד או כל תעודה באם המציע הינו תאגיד, עליו לצרף להצעתו העתק  .ה

או רו"ח בדבר זכויות חתימה ושמות המוסמכים מעידה על כך, וכן אישור מאת עו"ד ה

לחתום בשם המציע. האישור הנ"ל יאמת את העובדה כי בעלי זכות החתימה הנ"ל חתמו 

 על מסמכי ההצעה.

 ס ערך מוסף.על המציע לצרף להצעתו אישור על היותו עוסק מורשה מטעם שלטונות מ .ו

פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק אישור תקף על ניהול  על המציע לצרף להצעתו .ז

 .1976-עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

מדד  –על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן  .ח

יה בתוקף עד ליום ר תה, אש)כולל מע"מ( ₪ 10,000לבדוק  מבנק מוכר בסך של  -כללי 

"(. ועדת הערבות)להלן בקיצור: " נספח ד'כ כולל, בהתאם לנוסח המצ"ב 31.03.20

 ה ערבות כנדרש.המכרזים לא תדון בהצעה שלא צורפה ל

צ'קים פרטיים או ערבות אחרת לא ייחשבו כערבות. הערבות תשמש כביטחון שהזוכה 

אם הזוכה ימאן לחתום על החוזה יחתום על החוזה לאחר קבלת ההודעה על הזכייה. 

במועד הנדרש ו/או להוסיף מסמכים ו/או פרטים נדרשים, תחולט הערבות הנ"ל לטובת 

על החוזה בזמן הנדרש, יחזיר לו התאגיד את הערבות בעת מציע יחתום התאגיד. אם ה

 המצאת הערבות לביצוע החוזה. לשאר המציעים תוחזרנה ערבויותיהם.

ה נגד המציע או כל אחד ממרכיביו או ו אישור, כי לא נפתחעל המציע לצרף להצעת .ט

ינם ממנהליו חקירה פלילית ולא הוגש כנגדם כתב אישום בנוגע למעשה שההרשעה לגביו ה

כבחינת עבירה שיש עמה קלון ולא הורשעו בפלילים בעבירה שיש עמה קלון הנוגעת 

צהרה חתומה בפני עורך לתחום עיסוקם לפני הגשת ההצעה למכרז זה. על המציע לצרף ה

במכרז זה. הורשע מי  נספח ז'בדין על היעדר רישום פלילי כאמור מהמשטרה כמפורט 

יהיה התאגיד רשאי לבטל את ההתקשרות עם  –מהמנויים לעיל לאחר זכייה במכרז 
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 קראתי הבנתי ___________

 מה וחותמת חתי

 

 המציע.

 .נספח ח'על המציע לצרף ייפוי כוח והרשאה לקבלת מידע מהמרשם הפלילי המצ"ב כ .י

יר חתום על ידיו, חתום ומאומת על ידי עו"ד, ולפיו המציע ף להצעתו תצהעל המציע לצר .יא

( 1976–ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2זיקה למציע )כמשמעו בסעיף ו/או בעל 

 1987-לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז

–שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א ו/או לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה

י כי במועד ההצעה חלפה שנה אחת ממועד עבירות, הר 2-ואם הורשעו ביותר מ 1991

 .נספח ט'ההרשעה האחרונה, המצ"ב כ

על המציע לצרף להצעתו חתימה על הצהרת בטיחות וקיום הוראות הבטיחות הנדרשות  . יב

 .'י"אנספח בחוק ובתקנות, המצ"ב כ

 

במשרדי תאגיד,  15:00עד  9:00ה' משעה  –בימים א' במסמכי המכרז  ול לעייןהמציע יכ .8

 בתיאום טלפוני.

 

 אין התאגיד מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או איזו הצעה שהיא. .9

התאגיד רשאי שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל אי התייחסות לתנאי המכרז 

כדבעי, ו/או שהמחירים הנקובים בה אינם  באופן שלדעת התאגיד מונע הערכת ההצעה

 למהות העבודות, ועל המציעים לקחת זאת בחשבון בעת הגשת הצעתם.סבירים ביחס 

למען הסר ספק ועל אף האמור בכל מסמכי המכרז, התאגיד רשאי להביא בחשבון שיקוליו 

זה בבחירת ההצעות את אמינותו, איתנותו הפיננסית וכושרו של המשתתף לבצע את החו

דים וגופים ציבוריים אחרים עם וכן את ניסיונו וניסיון רשויות מוניציפאליות תאגי

המשתתף בעבר. יובהר כי המזמין יהא רשאי לבצע בירור אודות ביצוע עבודות ומתן 

שירותים על ידי המציע בעבר, והמזמין יהא רשאי לפסול את הצעתו של מציע אשר יוברר 

, צון הלקוחות או שנתגלה כי היו פגמים מהותיים בעבודתוכי לא ביצע עבודות לשביעות ר

לרבות אי עמידה בלוחות זמנים, מתן שירותים בהתאם להסכמות וכיוצ''ב, והכל בשיקול 

דעתו המלא של המזמין, זאת על אף עמידתו בתנאי הסף כאמור לעיל ואף  במידה 

 שהצעתו תהא הזולה ביותר.  

 

ם המעידים כי הוא הסף ו/או לא יצרף להצעתו אישורימציע אשר לא יעמוד בעצמו בתנאי  .10

 רשאי התאגיד לפסול את הצעתו. - ד בהםעומ

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, התאגיד שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו  .11

הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים, לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע חסר, 

 יו"ב.מסמכים ו/או אישורים וכ

 

ודות בהתאם לדרישותיו ובהתאם התאגיד שומר לעצמו את הזכות להזמין מהקבלן עב .12

 לתקציבים העומדים לרשותו.
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 קראתי הבנתי ___________

 מה וחותמת חתי

 

 

 הבהרות ושינויים .13

 

התאגיד רשאי, בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא  .13.1

או דרישות או /ו/או לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו

כרז וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי, בין הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המ

 פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המציעים. -ביוזמתו, בין על

אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק   .13.2

של סעיף או פרט כלשהו, עליו להודיע על כך במכתב אשר  כלשהו בקשר למובנו המדויק

-02)טלפון לאישור קבלת הפקס  02-9920700ישלח באמצעות הפקס לתאגיד, לפקס מס' 

 .26.12.19( לא יאוחר מ5454230

ות תישלחנה בכתב, במידת הצורך, לכל המשתתפים במכרז. מסמכי התשובות וכן תשוב  .13.3

, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל כל מציע לצרף כל שינוי ו/או תיקון כאמור לעיל

 את מסמכי התשובות להצעה ולחתום עליהן.

ינתנו למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי התאגיד אינו אחראי לכל פירוש ו/או הסבר שי  .13.4

למשתתפים במכרז בעל פה, ורק שינויים, תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב )להלן: 

ה של סתירה, בין האמור במסמכי ההבהרות תאגיד. בכל מקר"( יחייבו את ההבהרות"

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

 ר בהבהרה המאוחרת יותר.מסמכי ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמו

 

 הסתייגויות .14

 

 סמכי המכרז בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שייעשו על ידי המציע במ .14.1

"(, רשאי הסתייגויותו/או כל הסתייגות לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא )להלן: "

 התאגיד:

 לפסול את הצעת המציע למכרז; •

 נכתבו כלל ולהתעלם מהן;לראות בהסתייגויות כאילו לא  •

 לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד; •

מחיר לבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות, וב •

 ההצעה ו/או פרט מהותי בה.

 

ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתו של התאגיד. אם יחליט התאגיד לנהוג לפי 

( לעיל, והמציע יסרב להסכים להחלטתו, רשאי 4)–(2אחת האלטרנטיבות המנויות בס"ק )

 את הערבות הבנקאית שהוגשה על ידי המציע. התאגיד לפסול את ההצעה ו/או לחלט
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 קראתי הבנתי ___________

 מה וחותמת חתי

 

 
 ערבות בנקאית .15

ות לקיום ההצעה, על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית כביטוי למחויב .15.1

שקלים  עשרת אלפים₪ ) 10,000)מקור בלבד( על שמו, חתומה, של בנק ישראלי, על סך של 

תהא בלתי מותנית,  . הערבותבמכרז זה נספח ד'חדשים(  )כולל מע"מ(, בנוסח המופיע ב

 ה חד צדדית ובלתי מנומקת.פי פני-והתאגיד יהא רשאי לחלט את הערבות על

 כולל עם אפשרות להארכתה לתקופות נוספות. 31.03.20 הערבות תעמוד בתוקף עד ליום .15.2

 הצעתו תיפסל. -מציע אשר לא יצרף להצעתו ערבות כאמור  .15.3

 10%ערבות בנקאית בסך עם חתימת החוזה, יידרש המציע הזוכה להפקיד בידי התאגיד  .15.4

"(, אשר תעמוד בתוקף לאורך כל ערבות הביצוע)כולל מע"מ( ₪ )להלן: "מהיקף העבודות 

נספח תקופת החוזה, וזאת להבטחת ביצוע התחייבויותיו נשוא החוזה, בנוסח המצורף כ

 למכרז זה. ה'

 

 

 הצהרות המציע .16

כרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ציע והשתתפותו במהגשת הצעתו של המ .16.1

ומסמכי המכרז/החוזה ידועים ונהירים לו, וכי יש לו את כל הידע, הכישורים והיכולות 

המקצועיות והאחרות, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז, 

 רט במסמכי המכרז/החוזה.הכול כמפו

במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או מציע והשתתפותו הגשת הצעתו של ה .16.2

הנתונים ו/או הפרטים אשר נמסרו לו על ידי התאגיד במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על 

ידו, וכי לתאגיד ו/או מי מטעמו לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי המציע בגין נתונים 

 ו/או פרטים  ו/או מצגים אלו.

ל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או ובהר בזאת, כי כלמען הסר ספק, מ .16.3

 לפרטים כלשהם מפרטי המכרז לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.

 

 מחירי ההצעה .17

כאשר כל המחירים כוללים את כל המיסים  טופס הצעת המחירהמציע ימלא את  .17.1
 .למיניהם, למעט מע"מ

 
תו יכלול את כל העבודות, הציוד, מובהר בזאת, כי מחיר ההצעה שינקוב המציע בהצע .17.2

פי כל מסמכי -רי העזר, כוח האדם וכל יתר הדרוש לביצוע העבודות עלהחומרים, חומ
 המכרז/החוזה.

 

החל מתום השנה  נהחושבתון להעלאת מחירי היצר צמודב יחולו  פעם בשנה התייקרויות  .17.3
מאחוז  90%של  ההתיקרות תחול בגובה הראשונה, אחת לשנה )ולא באופן רטרואקטיבי(.

 ות של היצרן.ההתיקר
  

כל הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד, ואין בהן כדי לחייב את המזמין.  .17.4
ן ובהתאם המציע מתחייב לבצע את העבודות בכל היקף, כפי שיידרש בפועל על ידי המזמי

 למחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות לאחר הנחתו. 
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 קראתי הבנתי ___________

 מה וחותמת חתי

 

 
טל, לצמצם, להגדיל או לשנות סעיפים לעצמו את הזכות לב בנוסף, המזמין שומר .17.5

מסוימים של כתב הכמויות בכל שיעור שהוא, וכן להכניס שינויים בתוכניות תוך כדי 
 מהלך העבודה, מבלי שדבר זה יגרום לשינוי במחירי היחידה.

 
בחתימת המציע על מסמכי המכרז, מסכים המציע מראש, כי טעות חשבונית או השמטה  .17.6

צעתו תתוקן על ידי המזמין, ועל ידי כך יתוקן סך כל ערך הצעתו, בהתאמה. לצורך בה
בדיקת השוואה בין ההצעות השונות רואים את מחירי היחידה כעדיפים על סה"כ כללי 

 בסעיף. 
 

המציע לא יגיש ולא יהיה מעורב באופן כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין, ביותר מהצעה  .18

  אחת.

שנים נוספות )בחלוקה  4עם אופציה להארכה לה  שננה למשך תקופת ההתקשרות הי .19

 לשנה או חלק ממנה בכל הארכה(

 אומדן .20

שומר לעצמו לבחון את הצעת המציע בהשוואה  המזמין. במסגרת מכרז זה נערך אומדן .20.1

 אומדן. ל

-בלמעלה מהצעה הסוטה על הסף או שלא לבחור ב רשאי אך לא חייב לפסולהמזמין  .20.2

  של הצעתו . הסופי בסיכוםמתחת לאומדן,  %20-ן בוכ האומדןעל מ %15

 בכל שלב שהוא, באשר לאמינות/סבירות האומדן, המזמיןבמידה ויתעורר ספק לדעת  .20.3

הבלעדי לבחון את סבירות האומדן ולקבל החלטה  ופי שיקול דעת-עלהמזמין אי רש

 לרבות החלטה בדבר ביטול ,בהתאם

 

 אופן בדיקת ההצעות .21

המציע בעת העיון בהצעתו, הסברים  את הזכות לדרוש מאתהמזמין שומר לעצמו  .21.1

מסוימים הנראים והבהרות בעניין ההצעה, ובתוך כך ניתוח מחירים של מחירי יחידות 

גבוהים או נמוכים מדי, והמציע יהיה חייב למסור את ההסברים והניתוחים האלו. 

 יידרש להגישו.המזמין מתחייב לשמור בסוד כל ניתוח מחיר של המציע במידה שהוא 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש מאת המציע בעת העיון בהצעתו, מידע נוסף אודות  .21.2

כן ו ההסכמים על פי ותו של המציע, לביצוע התחייבויותיו ויכולהצעתו, לרבות ניסיונ

אודות ניסיונו של המציע בכל דרך שימצא לנכון. המזמין יהיה רשאי, אך  לבצע חקירות

 שתמש בתוצאות הבדיקות )אם נעשו( לצורך הערכת ההצעות.לא חייב, לה

ך כך יהא מחויב המציע יהיה חייב לשתף פעולה עם דרישות התאגיד בעניין זה, ובתו .21.3

למסור הבהרותיו ו/או המסמכים הדרושים עד לא יאוחר משבעה ימים מיום דרישת 

 התאגיד.

או כל הסבר רלוונטי אחר ו/או כל במקרה והמציע יסרב למסור ניתוח של מחירי יחידות כנ"ל ו/

 רשאי להסיק מסקנות כפי שתיראנה לו עד כדי פסילת ההצעה. מסמך נדרש, יהיה המזמין
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 קראתי הבנתי ___________

 מה וחותמת חתי

 

 

 בחירת הזוכה במכרז .22

סודיום הזוכה יהא זה אשר יציע את המחיר הנמוך ביותר עבור ק"ג אחד של  .22.1

 .היפוכלוריט

חיבות לכמויות. כמות זוכים או יותר ללא הת 2המזמין רשאי אך לא חייב לבחור ב .22.2

 מכל ספק תהיה עפ"י שיקול דעת המזמין. סודיום היפוכלוריטהזמנת 

 צעה הכספית הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.אין המזמין מתחייב לקבל את הה .22.3

המזמין שומר לעצמו את הזכות, מכל סיבה שהיא, לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על  .22.4

, הכול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של החוזה ו/או לא לבצעו כולו או מקצתו

העבודות.  המזמין, לרבות במקרה שהמזמין יחליט, כי אין אף מציע שמתאים לבצע את

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי המזמין, מכל סיבה שהיא, להקטין ו/או להגדיל 

  ו/או במהלכן. את היקף ביצוע העבודות במכרז, וזאת גם לאחר תחילת ביצוע העבודות

כן מובהר בזאת, כי המזמין שומר לעצמו הזכות להחליט על ביצוע העבודות נשוא המכרז,  .22.5

 עיניו. ם מהן בלבד, ו/או לפצלן בין מספר מציעים כראות בשלמותן או חלקי

אם יחליט המזמין לבטל את המכרז או שלא לבצע את החוזה ו/או לא לחתום על החוזה,  .22.6

דיל את היקף ביצוע העבודות, לא תהיה למשתתפים במכרז כל ו/או להקטין ו/או להג

 המזמין.פי תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כל

המזמין רשאי לחלק את העבודה בין מספר קבלנים באופן שיביא למזמין את התוצאה  .22.7

 הטובה ביותר עבורו. 

על זכייתו במכרז המזמין יהא רשאי לנהל מו"מ עם המציע הזוכה לאחר הודעת המזמין  .22.8

 ידה וינוהל מו"מ כאמור. זה, והמציע יהא חייב לשתף פעולה עם המזמין במ

 

 לזוכה והתקשרותהודעה  .23

פי שיקול דעתו -או באמצעות הפקס, על בדואר אלקטרוני, ים/התאגיד יודיע לזוכה .23.1

 הבלעדי, על הזכייה במכרז. 

שהומצאה על ידו בקשר עם ימים ממועד ההודעה כאמור, יחליף הזוכה את הערבות  7תוך  .23.2

להמציא ימציא את יתר המסמכים והאישורים שעליו השתתפותו במכרז בערבות הביצוע, 

 כמפורט בחוזה, ויחתום על החוזה. 

ומתן עם הזוכה במכרז לאחר -פי שיקול דעתו הבלעדי, לנהל משא-התאגיד יהיה רשאי, על .23.3

 זכייתו וטרם חתימת החוזה. 

ו/או כל מסמך אחר שנדרש   או לא המציא ערבות הביצועלא חתם הזוכה על החוזה ו/ .23.4

זכייתו במכרז ו/או לחלט את ערבותו, רשאי התאגיד לבטל את  –ימים  7להמציאו תוך 

 וזאת מבלי לפגוע בזכותו לתבוע פיצויים ו/או סעדים נוספים.

רק לאחר מילוי התנאים המפורטים לעיל על ידי המציע הזוכה, יודיע התאגיד, במכתב  .23.5

זכייתם במכרז, ויחזיר את הערבות שהומצאה על -שום, ליתר המשתתפים במכרז על איר
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 קראתי הבנתי ___________

 מה וחותמת חתי

 

ותם במכרז. עיון במסמכי המכרז על ידי משתתף, במידה ויידרש, בקשר עם השתתפ ידם

 ייעשה תמורת תשלום לכיסוי העלות הכרוכה בכך.

 

 

 

 

 
 חתימה וחותמת הקבלן                                                              מי שמש תאגיד          

 
 

 
 

 תאריך   
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 קראתי הבנתי ___________

 מה וחותמת חתי

 

 נספח ג'
 

ם כ ס   ה
 

 2020שנערך ונחתם ב____________ ביום____לחודש____ שנת 
 
 

 בין:
 

 מי שמש בע"מ
 514425651ח.פ 

 , בית שמש1יגאל אלון  כתובת:
 (או "התאגיד" )להלן: "המזמין" 

 מצד אחד 
 

 לבין:
 

______________________ 

 ח.פ ____________________
 

 ________________ כתובת:
 (ו/או "הספק" "הקבלן)להלן : "

 מצד שני 

 

 ,אספקת סודיום היפוכלוריט למט"ש בית שמש -17/19מכרז פומבי מס' פרסם והמזמין  והואיל

 "(;העבודהוהכל כמפורט במסמכי המכרז )להלן: "

 זכתה במכרז; והקבלן השתתף במכרז הנ"ל והצעתו והואיל

סיבה אחרת, מלחתום על הסכם זה והקבלן מצהיר כי אינו מנוע ,בין מכוח דין ובין מכל  והואיל

 ומלקיים את התחייבויותיו על פיו;

)להלן  סודיום היפוכלוריטשירותי אספקת  קבלןהוברצון המזמין לקבל מאת  :הואיל

להסכם פים המצוריו, בהוראות המכרז ובנספחכהגדרתם  ( "העבודהאו " "השירותים"

 וכמפורט בהסכם זה להלן; ,זה

כמפורט  םסיון ומיומנות בכל הנוגע לשירותיימצהיר כי הינו בעל ידע, כישורים, נוהקבלן  והואיל:

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

 
 אשר על כן הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 
 כללי .1
 
 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. .א

  
 עיפים אינן משמשות לפרשנותו ובאות לנוחות ההתמצאות בלבד.כותרות הס .ב
 
 ההתקשרות .2
 

ל כמפורט ו, הכםשירותיהמקבל על עצמו לבצע את  והקבלן לקבלןהמזמין מוסר בזה  
 בהסכם זה להלן.
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 קראתי הבנתי ___________

 מה וחותמת חתי

 

 
 קבלןההתחייבויות והצהרות  .3

 
 את כדלקמן:תחייב בזמצהיר ומהקבלן  .א

 
נת, תוך עמידה בלוחות הזמנים מקצועיות וברמה מצוים במומחיות, לבצע את השירותי .ב

 שיקבעו, ותוך שמירה על הוראות כל דין.
 
לרבות עובדי הקבלן, בעלי  המזמין לבין הקבלן מעביד בין-כי אין ולא יהיו יחסי עובד .ג

חשב ייקבלן , וכי הקבלןטעם הל מי מו/או כ מניות ו/או בעלי שליטה ו/או מנהלים בקבלן
  וענין קבלן עצמאי.לכל דבר 

 
ג זה הינה תנאי יסודי ומקדמי בהתקשרות 3מאשר ידיעתו כי הצהרתו על פי ס"ק  קבלןה .ד

 מו ו/או לדאוג שמי מטעמו לא יבואהמזמין על פי הסכם זה והינו מתחייב שלא לבוא בעצ
ם ו/או הטבות הנובעים מקיום יחסי בדרישות ו/או טענות אל המזמין לקבלת תשלומי

או מי מטעמו דרישה ו/או תביעה  קבלןו/או סיומם. היה ותוגש על ידי ה עובד מעביד
לשפות את המזמין בגין כל הוצאה ו/או הפסד שייגרמו לו  קבלןכאמור, מתחייב ה

המזמין וכל הוצאות משפטיות שיהא עליו כתוצאה מכך לרבות כל סכום שייפסק נגד 
 עקבות תביעה ו/או דרישה כאמור.  לשאת ב

 
כי הינו מקבל על עצמו אחריות מקצועית מלאה בגין כל מעשה או מחדל שיבוצעו על ידו  .ה

מוסכם ומובהר כי אישור  ו/או מי מטעמו, בקשר למתן השירותים על פי הסכם זה.
א ו/או מי מטעמו, ל קבלןשונות שנעשו על ידי ה המזמין למסמכים כלשהם ו/או לעבודות

 מאחריותו המקצועית המלאה בקשר אליהם.  קבלןישחררו את ה
 
הגורמים האחרים  ויתרהמזמין מתחייב לעבוד בשיתוף פעולה ובתיאום עם  קבלןה  .ו

העובדים ו/או נותנים שירותים למזמין, הכל בהתאם להנחיות והוראות שתינתנה לו מעת 
  המזמין. לעת על ידי

 
לצורכי היבטים מקצועיים של ביצוע  קבלןר עם המוסכם כי נציג המזמין שיעמוד בקש .ז

או כל נציג אחר עליו יודיע המזמין אברהם נוסבויים/טל וייסמן מר  השירותים יהיה
 בכתב. קבלןל

 
להתמיד בביצוע השירותים גם במקרה של חילוקי דעות בינו לבין המזמין, אלא אם קיבל  .ח

 פית.ן הוראה בכתב להפסיק את שירותיו זמנית או סומהמזמי
 
לא יבצע ו/או יתן הוראה לשינוי מהותי כלשהו בביצוע השירותים ו/או לפעולה  קבלןה .ט

שיש בה כדי להטיל על המזמין התחייבויות כספיות או משפטיות, אלא אם ניתנה לכך 
 הסכמת המזמין מראש ובכתב.

 
המסמכים והחומר שיוכן על ידו במסגרת מתן  למסור למזמין באופן שוטף עותק מכל .י

 ירותים.הש
 
לדווח למזמין בכתב, בתדירות ובאופן שייקבע על ידי המזמין על התקדמות השירותים  .יא

 ובכלל כך על בעיות שונות שנתעוררו ו/או כל נושא אחר שיידרש על ידי המזמין.

 

 להיעזר במשקל הנמצא במט"ש.על הקבלן להביא חומר לאחר שקילה , תינתן אפשרות  .יב
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 קראתי הבנתי ___________

 מה וחותמת חתי

 

 
 לוח זמנים .4

 
 

 בימים ובשעות כשם שייקבע המזמין. רותים יבוצעומוסכם כי השי
 , סודיום היפוכלוריט קוביות 2יומית סטנדרטית של תתבצע על בסיס יומי . עפ"י הזמנה  האספקה

 
 ההזמנה תתבצע באמצעות מייל שישלח לכתובת שתוגדר מראש ע"י הספק.

 
 

, בהתאם אפשרותהקנית כאשר למזמין מו ,חודשים מיום חתימת החוזה 12-לתקופת החוזה הינה 
שנים נוספות  4להאריך תקופת ההתקשרות למשך תקופה של עד  לשיקול דעתו הבלעדי,

  .)בהארכה של שנה או חלק ממנה בכל פעם(
 

וללא תשלום כל פיצוי מכל מין למרות האמור לעיל, זכותו של התאגיד  לפי שיקול דעתו המוחלט 
ך לנמק החלטתו, ובלבד בלי שיצטרעת ומבכל  הקבלן, לבטל את החוזה עם קבלןשהוא ל

  .יום 30הודעה מקודמת בכתב של  קבלןיתן ליש
 

בעד השירותים שניתנו בפועל  קבלןהובא ההסכם לידי גמר או לידי סיום מוקדם, ישלם התאגיד ל
לא תהיינה כל טענות ו/או  קבלןההודעה כאמור לעיל, ול עד למועד משלוח הקבלןעל ידי 

 נ"ל.ות כלפי התאגיד בגין ביטול ההסכם בנסיבות הדרישות ו/או תביע

 

 התמורה .5

תחושב לפי מחיר ליחידת מדידה  לשביעות רצון המזמין התמורה בגין ביצוע השירותים .א
 עת המחיר המצורפת להסכם זה.מחירים הנקובים בהצבהתאם ל

  
   הכמויות המפורטות בכתב הכמויות אשר צורף להזמנה להגיש הצעה, אינן סופיות והן .ב

את עשויות להשתנות. המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל חלק מהעבודה ו/או לפצל 
להגדיל ו/או להקטין את היקף הכמויות בכל היקף   -העבודה בין מספר קבלנים, לשנות 

לבצע עבודות מדידה דומות בתוואים  קבלןו להורות לו/א -ובכל שיעור שיוחלט על ידו 
 פי שיקול דעתו והחלטתו הבלעדיים.חלופיים ו/או נוספים, הכל ל

, לא ישתנו קבלןאצל ה הסודיום היפוכלוריט שיוזמנו כמותבכל מקרה, ללא תלות ב .ג
הנקובים בהצעת המחיר המצורפת להסכם זה והם יישארו קבועים, אלא בכפוף  םמחיריה

 בס"ק ט' להלן. לאמור
 
מין בנדון ו/או לתבוע יודגש במפורש כי לקבלן לא תהיה עילה לערער על החלטתו של המז .ד

  עקב כך. פיצוי כלשהו ו/או שינוי במחירי היחידה

לבין המזמין יחסי עובד  קבלןלמען הסר ספק מוסכם ומובהר בזאת, כי אין ולא יהיו בין ה .ה
 . יפעל לכל דבר וענין על פי הסכם זה כקבלן עצמאי קבלןכי הומעביד 

 

ם בכל תקופת הסכם זה, את מלוא הקבלן מצהיר ומתחייב כי יהיה אחראי בלעדית וישל .ו
הן על פי הסכם והן על פי כל דין לעובדים המועסקים על ידו, לרבות  התשלומים המגיעים

י מחלה, תוספות יוקר, הוא עצמו, ולרבות שכר, שעות נוספות, ימי חופשה שנתית, ימ
)לרבות פנסיה, פיצויי פיטורין וכל זכות סוציאלית ו/או תשלום אחר להם זכאים העובדים 

הוא עצמו(  על פי חוק, הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה ו/או נוהג ולרבות כל מס או ניכוי 
 ל פי כל דין בקשר לאיזה מהתשלומים ו/או ההטבות האמורים. החלים ע

לעיל, מצהיר הקבלן כי התשלומים המשולמים דלליות התחייבות הקבלן מבלי לגרוע מכ .ז
ם את מלוא התשלומים שהקבלן זכאי להם ו/או על ידי המזמין על פי הסכם זה כוללי
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 קראתי הבנתי ___________

 מה וחותמת חתי

 

סמכת כלשהי כאמור לעיל והינו מתחייב שלא לפנות שעליו לשלם לעובדיו ו/או לרשות מו
או תביעה למזמין בקשר לתשלומים /בעצמו ולדאוג שאף לא אחד מעובדיו יפנה בדרישה ו

ע העבודה על פי כלשהם הנובעים מהעסקתו ו/או סיום העסקתו על ידי המזמין ו/או מביצו
הסכם זה ו/או הפסקתם. הקבלן מתחייב לשפות את המזמין באופן מלא, מיד עם דרישתו 

 ונה, בגין כל סכום ו/או הוצאה שהמזמין ישא בו כתוצאה מתביעה ו/או דרישההראש
שתוגש כלפי המזמין על ידי הקבלן ו/או על ידי מי מעובדי הקבלן לתשלום ו/או פיצוי מסוג 

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

למען הסר ספק מובהר כי המזמין לא ישלם לקבלן כל תשלום בגינו לא ניתן אישור   .ח
 הקבלן מראש ובכתב.

 

 תהתייקרויו .6

 

נה החל מתום השנה הראשונה, חושבבצמוד להעלאת מחירי היצרן ת  יחולוהתייקרויות  .א
 ההתיקרותמאחוז  90%תחול בגובה של  ההתיקרות)ולא באופן רטרואקטיבי(.  שנהאחת ל

 של היצרן.

, ולא באופן תקשרות השנייה ואילךהשנה, החל משנת הלעדכון מחירי החוזה ייעשה אחת  .ב
. למען הסר ספק מובהר כי מחירי החוזה לא יעודכנו בשנת ההתקשרות רטרואקטיבי

 הראשונה
 
 

 שוב: הגשת חשבונות ואופן החי .7
 
 
לחודש ועד  1-חשבונית מס "מקור" לתשלום עבור הטובין שסופקו מ תאגידיגיש ל הקבלן .1

ות /לחודש בחודש שלאחר מתן השירות, בהתאם להצעתו בכפוף להסכם ו/או הזמנה 10-ל
, "(. הקבלן יגיש מקור והעתק, בצירוף תעודת משלוח חשבוניתמאושרות כדין )להלן:"

 ת עבודה חתומה כדין.והזמנתעודת בדיקה אנליזה 

ה במהלך חודש מתן בוצעשהאספקה לחשבונית יצורף חשבון מפורט אשר יכלול את כל  .2
בפועל ונתקבלו השירות/ביצוע העבודה. החשבון יכיל את פירוט הטובין שסופקו 

 כמתאימים.

 במידה והספק שולח חשבונית דיגיטלית, החשבונית תועבר לכתובת מייל: .3

finance@m-sms.co.il 

ויאשרם בחתימתו,  קבלןיבדוק את החשבונית והחשבון המוגשים על ידי ה תאגידה .4
בחלקם או במלואם, לאחר בדיקת נכונות הפרטים המופיעים בהם, שלמותם וכיו"ב, 
בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. מובהר בזאת כי במקרה בו הפרטים המופיעים בחשבון 

 התאגידם, במלואם או בחלקם, רשאי יקיאינם נכונים ו/או מלאים ו/או מדוובחשבונית 
לבצע את התיקונים ו/או ההשלמות הנדרשים לפי שיקול  בלןקשלא לאשרם ולהורות ל

 . תאגידמתחייב לעשות כן באופן ובמועד אשר יידרש ע"י ה קבלןדעתו הבלעדי, וה

יאושר או יידחה על ידי נציג המזמין תוך  ספקבהתאם לאמור לעיל, כל חשבון שיוגש ע"י ה .5
ספק ת החשבון המאושר ליום מהגשתו לאישור. אם יאושר החשבון, ישלם המזמין א 14

(. את 45)שוטף +  להנה"ח של המזמין יום מתום החודש שבו הוגש החשבון 45בתוך 
 לחודש העוקב לחודש הביצוע. 10-החשבונות החודשיים יש להגיש עד ל

 . התאגידת מצד חשבונית לא מאושרת תעוכב עד לבירור ללא כל חבות נוספ .6

יום לא יהווה  14צד החברה אשר לא יעלה על כן מוסכם בין הצדדים כי איחור בתשלום מ .7
 לא יהיה זכאי לכל סעד כספי ו/או אחר בגין איחור כאמור. קבלןהפרה של חוזה זה וה
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 קראתי הבנתי ___________

 מה וחותמת חתי

 

  ב י ט ו ח .8

מתחייב לבצע על  "הספק"זה ו/או עפ"י כל דין,  חוזהמבלי לגרוע מאחריות "הספק" עפ"י  8.1
 , כמפורט ב"אישור עריכת הביטוח" המצ"ב כנספח י',חשבונו את הביטוחים הבאים

 במהלך כל תקופת החוזה וכל הארכה שלו.ולקיימם בתוקף 
 ביטוח אחריות המוצר יחודש באופן רצוף כל עוד ל"ספק" יש אחריות עפ"י דין.

 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של לפחות :  8.1.1
 $ סה"כ לתקופה. 1,000,000 -$ לארוע ו 1,000,000

הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם 
 "ביט".

  
 ביטוח אחריות מעבידים, בגבולות אחריות של לפחות : 8.1.2

 $ למקרה ולתקופה. 5,000,000  -$ לעובד ו 1,500,000
הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם 

 "ביט".
]מובן שעל "הספק" לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל התשלומים המגיעים 

 כחוק, עבור העובדים[.
 

 לפחות :בגבול אחריות של  המוצרביטוח אחריות  8.1.3
 $ סה"כ לתקופה. 1,000,000  -$ לארוע ו 1,000,000

הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם 
 "ביט".

מתחייב להמשיך ולחדש פוליסה זו ברציפות, כל עוד יש לו אחריות  "הספק"
  עפ"י דין.

 
 

, עפ"י אישור עריכת ביטוח" מזמין"הספק" ימציא ל"במעמד חתימת החוזה,  8.2
 אשר יכלול בין השאר : ,י'כנספח  המצ"ב נוסחה

 
 .קיים הסדר לתשלום הפרמיותאישור ש 8.2.1

 
הביטול לא /צמצוםה –ו/או ביטול הפוליסה  צמצוםאישור שבכל מקרה של  8.2.2

יום ממועד מתן הודעה על כך במכתב רשום גם  30ייכנס לתוקף בטרם חלפו 
 ."מזמין"ללמבוטח וגם 

 
יום לפני תום תוקפו של כל  15" אישור חדש, לפחות מזמיןמתחייב להמציא ל" "הספק"

 אישור, כל עוד הוא מחויב לכך עפ"י חוזה זה.
 
 

הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד ו"הספק" רשאי לבצע  8.3
 ביטוחים נוספים כראות עיניו, על מנת לכסות את מלוא אחריותו.

 
 

בקפדנות את כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן בקרות  מתחייב למלא "הספק" 8.4
 לפעול למימושן של הפוליסות. להודיע על כך מיידית ל"מזמין" וכן מקרה ביטוח 

 
 

  "הספק" יישא לבדו בכל סכומי ההשתתפות העצמית עפ"י הביטוחים הנ"ל. 8.5
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 קראתי הבנתי ___________

 מה וחותמת חתי

 

 חריותא .9

             
יהיה אחראי כלפי המזמין לכל נזק ו/או תקלה ו/או אבדן ו/או קלקול לרבות  הקבלן .א

או בקשר עמן  למתן השירותיםנזקים הנובעים ו/או הקשורים בין במישרין ובין בעקיפין 
ו/או חוסר התאמתו לדרישות  בחומר המסופקלרבות נזקין הנובעים מליקוי ו/או פגם 

גרמו לגוף ו/או לרכוש י, אשר יהחומרשים מן הנדר המזמין ו/או חוסר התאמתו לתקנים
של המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אנשים הנמצאים במקום ביצוע העבודה ו/או צד 
ג' כלשהו עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו, והוא 

יהם ו/או את יורש ינקוט בכל האמצעים למניעתם. הקבלן מתחייב לפצותם ו/או את
 התלויים בהם בגין כל נזק כאמור לעיל שיגרם להם.

      
גרמו לעובדיו, ילרכוש שי הקבלן יהיה אחראי לכל אבדן ו/או נזק מכל סוג, לגוף ו/או .ב

לקבלני משנה של הקבלן ועובדיהם, לשולחי הקבלן ולכל מי שפועל בשמו ו/או מטעמו תוך 
תחייב לפצותם ו/או את התלויים בהם ו/או הוא מ, ומתן השירותיםכדי ו/או בקשר עם 

 יורשיהם.
 
מטעמו בגין כל אחריות  הקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או כל הפועל .ג

לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על הקבלן  שתוטל עליו ו/או כל סכום שיחויב
לקבלן על כל תביעה  עיודי האמור לעיל לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. המזמין מכוח

 כאמור ויאפשר לו להתגונן.
     
מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה  המזמין רשאי לקזז מן התשלומים אשר הקבלן זכאי להם .ד

כלשהו בגין מעשה או מחדל  שלישיאחרת סכומים אשר נתבעים מהמזמין על ידי צד   
מזמין מחמת מעשה או רמו לבאחריותו של הקבלן כאמור לעיל, ו/או בגין נזקים שנג שהם

 כאמור לעיל.  מחדל שהם באחריותו של הקבלן
                       

 ערבות לקיום החוזה .10

 

 להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי החוזה, כולן או מקצתן, ימסור הקבלן למזמין  (1)
 10%במועד חתימת החוזה, ערבות ביצוע בנקאית, מבנק המקובל על המזמין, בסך  

)כולל מע"מ(, ובהתאם לנוסח שצורף לחוזה. הערבות תהיה אוטונומית, בלתי  מהצעתו 
 מותנית, ותעמוד בתוקף לאורך כל תקופת החוזה.

 
ערבות הביצוע תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן )כפי שמתפרסם על ידי הלשכה 
המרכזית לסטטיסטיקה(, כאשר המדד הבסיסי יהא המדד האחרון הידוע במועד המצאת 

 בות.הער
 
 מבלי טחון למילוי מדויק של כל הוראות החוזה ע"י הקבלן. יהערבות תשמש כב ( 2)

 לגרוע מכלליות האמור לעיל, תשמש הערבויות להבטחת ולכיסוי של:
 

 כל נזק ו/או הפסד העלול להיגרם למזמין עקב ו/או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי  א. 
 כלשהו מתנאי החוזה, וכן לתשלום פיצויים שהמזמין זכאי להם לדעתו לפי  של תנאי

 החוזה. 
 

 כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן שהמזמין הוציא ו/או עלול להוציא או  ב. 
 לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.  

 
 חשבון להחזרת כל ההפרשים והסכומים הנובעים מטעויות בחשבונות הביניים וב ג. 

 הסופי. 
 

מקצתה, בפעם בכל מקרה כאמור יהא המזמין רשאי לגבות את סכום הערבות, כולה או 
אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו בגין הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים 

 כאמור.
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 קראתי הבנתי ___________

 מה וחותמת חתי

 

 הקבלן מתחייב להאריך, לפי דרישת המזמין, את תוקפה של הערבות, כולה או  ( 3)
 שור החשבון הסופי וחתימתו על כתב סילוק תביעות.חלקה, עד לאי

 
תום תוקפה של הערבות המקורית, או המוארכת הנ"ל, יום לפני  30באם לא יאוחר מאשר 

לא נערך חשבון סופי והקבלן לא חתם על כתב סילוק תביעות, ימציא הקבלן למזמין, לא 
ערבות לתקופה כפי יום לפני תום התקופה של הערבות, כתב הארכת ה 15יאוחר מאשר 

 קבע על ידי המזמין. ישת
 

יהיה המזמין רשאי לממש את הערבות, כולה  היה ולא האריך הקבלן את הערבות כאמור,
 או מקצתה, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.

 
 מובהר בזאת כי כל העלויות הכרוכות בהוצאת הערבות ו/או הארכתה, תחולנה על  ( 4)

 הקבלן בלבד.

 
 בכל מקרה של מימוש הערבות, כולה או מקצתה, מתחייב הקבלן להשלים באופן  ( 5)

 סכום הערבות לסכומה המקורי כאמור לעיל.מיידי את 

 
 ינו הגמור והמוחלט מבלי שתהיה יסכום הערבות שנגבה ע"י המזמין ייהפך לקנ ( 6)

 לקבלן זכות כלשהי לבוא כלפי המזמין בטענות ומענות כלשהן בקשר לכך.
 
 אין בהוצאת הערבות ע"י הקבלן בכדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד שיעמדו לרשות ( 7)

מין כנגד הקבלן על פי כל דין ו/או על פי חוזה זה, בגין הפרת התחייבויותיו על פי חוזה המז
 זה.

 
 
 

 הפרת הסכם ותוצאותיה.              11
 

שבהם וכל סעיפי המפרט  התנאים הקבועים בסעיפי החוזה זה, לרבות כל סעיפי המשנה .א
וכתב הכמויות המצורפים הינם תנאים יסודיים היורדים לשורשו של חוזה זה ואם הקבלן 

יחשב הדבר כהפרה יסודית ייפר, לא קיים, או יאחר לקיים תנאי כל שהוא מתנאים אלה, 
 14לראות חוזה זה כמבוטל לאחר הודעה מוקדמת של  של חוזה זה, והקבלן יהיה רשאי

 יום.

מוסכם בין הצדדים כי  לעיל, 5, וכן מהאמור בסעיף האמור לעילכלליות בלי לגרוע ממ .ב
עדים צבכל ההמזמין ויזכו את הפרה יסודית של החוזה כ יחשבויהאירועים הבאים 

ההתקשרות, ו/או ול , לרבות ביטעל פי חוזה זה ועל פי כל דין ווהתרופות המוקנים ל
 .חילוט ערבותו

שלא בהתאם  סודיום היפוכלוריטכי בוצעה אספקה של התגלה על ידי התאגיד  .ג
כי  –לדוגמה ובתוך כך, להתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דרישות התאגיד, 

 כלורו/או כי אינו מכיל ה אשר אינו מסומן בתווית היצרן סודיום היפוכלוריטשק  סופק
 .וכיו"ב , או שאינו באיכות המובטחתהמוסכם על ידי התאגיד

 

, הקבלןהוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי  .ד
יום  30כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

 ממועד ביצועם.

 

הוגשה כנגד הקבלן ו/או בעניינו ו/או על ידו בקשה למתן צו פירוק זמני או קבוע ו/או כנוס  .ה
נכסים ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים ו/או עיכוב הליכים ו/או פשיטת רגל ו/או 

כחייב מינוי נאמן ו/או בקשה להטלת עיקול זמני על נכסיו ו/או בקשה להכריז על הקבלן 
        מוגבל באמצעים ו/או ניתן כנגדו צו איחוד תיקים בלשכת ההוצאה לפועל ו/או                               

מונה לו ו/או לעסקיו, כולם או חלקם, נאמן והכול בין זמני ובין קבוע, והכול בין אם 
או לא בוטל בתוך /הוגשה הבקשה על ידי צד ג' ובין על ידי הקבלן עצמו וההליך לא נדחה ו

 ימים ממועד הגשתו. 7
 

 י או קבוע., כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמנהקבלןמונה לנכסי  .ו
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 קראתי הבנתי ___________

 מה וחותמת חתי

 

 
בקשה לפירוק או שהוצא נגדו צו  וקיבל החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדהקבלן  .ז

שיזם פנה לנושיו  הגיע לפשרה או לסידור עם נושיו, כולם או חלקם או קבלןפירוק או שה
 .למען יקבל אורכה או פשרה או למען הסדר איתם

 
ת המוקנית לו על פי החוזה לאחר בלי הקבלן הסב את החוזה, כולו או חלקו, או הסב זכו .ח

 שקיבל את הסכמת המזמין מראש ובכתב.
 

לפני חתימת חוזה למזמין  אינה נכונה או כי לא גילה הקבלןיתברר כי הצהרה כלשהי של  .ט
 ובדה שהיה בה כדי להשפיע על החלטתה לחתום על חוזה זה.זה ע

 
 ה.הסתלק מביצוע החוזהקבלן כי המזמין של ו הוכח להנחת דעת .י

 
נתן או הציע שוחד, מענק,  ואו אדם אחר מטעמ הקבלןכי המזמין של  והוכח להנחת דעת .יא

 או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה או ביצועו.
 
 
 
 

 הסבת ההסכם .12
 

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

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

 התחייבויות המזמין על פי הסכם זה.
 
 שונות .31
 
 יה תקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי הצדדים.כל שינוי להסכם זה לא יה .א
 
ן, בקשר לזכות מנעות מפעולה על ידי המזמיישום ויתור, מחדל, ארכה, הנחה או ה .ב

יתור מצידו על כל טענה או זכות כלשהי, ולא והמוקנית לו על פי הסכם זה, לא יתפרשו כו
 קבלןהמזמין, אלא אם אישר זאת הישמשו מניעה לתביעה ו/או כל פעולה אחרת על ידי 

 .בכתב
 
על הפרת הוראות הסכם זה תחולנה הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(,  .ג

 .1971 -תשל"א
 
לשם פרסום הפעילות ו/או  ו/או מי מטעמו קבלןהמזמין יהא רשאי להשתמש בשמו של ה .ד

 .המוצרים שבקשר אליהם ניתנו השירותים על פי הסכם זה
 
כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה יהיו כמפורט בכותרתו, וכל הודעה שתישלח על ידי צד  .ה

ממועד המשלוח אם נשלחה  ימי עסקים 3חשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך ילמשנהו ת
 , או מיד עם מסירתה האישית.בדוא"לנשלחה בדואר רשום, תוך יום עסקים אחד אם 

 

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 
 
 

____________________ ____________________ 
 קבלןה המזמין
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 קראתי הבנתי ___________

 מה וחותמת חתי

 

 

 נספח א'
 
 

 אספקת סודיום היפוכלוריט למט"ש בית שמש 

 917/1 מכרז פומבי מספר
 לכבוד

 תאגיד מי שמש 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:

 

נו בהתאם; כי אנו ל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתאנו מצהירים בזאת: כי הבנו את כ

 אחרים באמצעים ונקטנו בשטח הפרויקט, מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז; כי ביקרנו

הנדרשת,  העבודה וכמות מהות את ולהעריך תנאי המקום את לחקור כנחוצים, כדי לנו הנראים

דרישות וע; כי לא נציג כל תביעות או הביצ במשך בעבודה העלולים להתגלות הקשיים את וכן

 המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.

 

אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז; כי הצעתנו זו עונה על 

 כל הדרישות שבמסמכי המכרז.

 

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

 

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

 המכרז. 

 

אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב 

 לביניכם.בינינו 

 

שקלים  )עשרת אלפים ₪ 10,000ערבות בנקאית על סך  להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים

 . (חדשים

 

ימים מיום הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה  7היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים כי תוך 

 ונפקיד בידכם ערבות בנקאית לקיום החוזה, כנדרש בחוזה.

 

אית תמומש על נו אנו מסכימים כי הערבות הבנקהיה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותי

 יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש. ידכם וסכום הערבות
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 קראתי הבנתי ___________

 מה וחותמת חתי

 

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו 

מניעה על פי כל דין או מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל 

 הצעה זו. הסכם לחתימתנו על

 

אנו מצהירים, כי אם הצעתנו תתקבל, נחתום, במועד שנידרש לעשות זאת, על העתקים נוספים 

של החוזה, בהיקף שייקבע על ידכם כולל כל הנספחים, וכן נוסיף כל מסמך שנידרש להוסיפו, 

אם לדרישות הביטוח המופיעות בהסכם לרבות אישור בדבר עריכת הביטוחים הנדרשים, בהת

רות המצ"ב כנספח ג' במכרז זה, שאם לא כן תהיו רשאים לבצע את הביטוחים על ההתקש

חשבוננו, ו/או לפסול את זכייתנו תוך חילוט ערבותנו, וזאת מבלי לפגוע בזכותכם לכל סעד אשר 

 עומד לכם על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

 
אחרון שנקבע על ידכם ימים מהיום ה 120-מע ממנה, הינה בתוקף להצעתנו זו, על כל המשת

 להגשת ההצעות.

 

למען הסר ספק, אנו מצהירים, כי ידוע לנו, שאינכם מחויבים לקבל כל הצעה שהיא, לרבות 

ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת, אם בכלל, והדבר נתון לשיקול דעתכם הבלעדי 

ע לנו, שכל ההוצאות נמק את החלטתכם. כן אנו מצהירים, כי ידווהמוחלט, מבלי שיהא עליכם ל

בקשר עם בדיקת המכרז, בדיקת החוזה ונספחיו השונים והכנת הצעה זו, על כל הקשור בכך 

והנובע מכך, וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בהצעה זו, לרבות עלות רכישת מסמכי המכרז, 

ן ענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית מכל מיתחולנה עלינו בלבד במלואן, ולא תהיה לנו כל ט

 וסוג שהוא בגין כך.

אנו מצהירים, כי ידוע לנו שהתאגיד רשאי לנהל משא ומתן בכל עת עם המציע הזוכה. אנו 

 מקרה שבו ינוהל משא ומתן כאמור. מתחייבים לשתף פעולה עם התאגיד בכל

 רצ"ב כל המסמכים וההוכחות כנדרש במסמכי המכרז. 

 . ידי החברה-עת המחיר שלנו בהתאם לנדרש עלרצ"ב הצ

 הננו מתחייבים לשמור את כל המפורט במסמכי המכרז בסודיות.

אנו מצהירים בזה, כי ידוע לנו, שכל המסמכים המצורפים להצעתנו זו וחתומים על ידינו, וכן 

ליו המסמכים שאותם נידרש להוסיף על ידכם, אם וכאשר, מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם שע

 משלימים אותו.נחתום, אם נזכה במכרז, ויש לראותם כ

 

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 

 וצ"ב.וכי

 

לשם ביצוע העבודות רים בזה כי ידוע לנו כי בסמכות התאגיד להורות על ריתוקנו אנו מצהי

 בעיתות חירום.

 

 תתף: _______________________  תאריך:__________________     חתימה וחותמת המש
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 קראתי הבנתי ___________

 מה וחותמת חתי

 

 
 

 

 

 
 

 נספח ב' 

 

 אספקת סודיום היפוכלוריט למט"ש בית שמש 

 17/19 מכרז פומבי מספר
 

  רהצעות  המחי

 

 סה"כ   ג. "ח לק"מחיר בש משוערת   כמות החומר 

סודיום בצובר של  האספק .1
 10-13%היפוכלוריט בריכוז 

 משקלי.
 ק"ג 65

  

 
 

 

שהוא, הכרוכות בביצוע כל עבודה המחיר בהצעה יכלול את כל ההוצאות, מכל מין וסוג  .א
זכאי  שהיא השייכת באופן ישיר ו/או עקיף, בהתאם למפורט בחוזה. המשתתף לא יהא

 .לקבל כל  תשלום נוסף מעבר למחיר שיקבע בהצעתו
 המחיר לעיל אינו כולל מע"מ. .ב
התאגיד אינו חייב לקבל הצעה במלואה ושומר לעצמו את הזכות לפצל או ליישם חלקים  .ג

 מההצעה לפי לוחות זמנים הנוחים לתאגיד.
מין. המציע כדי לחייב את המז אומדן בלבד, ואין בה בהצעת המחיר היא ההנקוב הכמות .ד

מתחייב לבצע את העבודות בכל היקף, כפי שיידרש בפועל על ידי המזמין ובהתאם למחיר 
 בהצעת המחיר.היחידה הנקובים 

 
 
 
 

 
 תאריך:__________________     חתימה וחותמת המשתתף: _______________________  

  



23 

 קראתי הבנתי ___________

 מה וחותמת חתי

 

 

 

 נספח ד'
 
 

 אספקת סודיום היפוכלוריט למט"ש בית שמש 

 17/19 מבי מספרמכרז פו
 
 

 יוגש על ידי  המשתתף 
 יחד עם הצעתו במכרז

 
 נוסח ערבות בנקאית )ערבות השתתפות(

 
 לכבוד

 תאגיד מי שמש בע"מ
 

 א.נ.
 
 

  ערבות בנקאית מס'הנדון: 
 
 
)עשרת אלפים ש"ח  10,000אנו ערבים כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  .1

שתדרשו מאת ______________ )להלן: בות"( ( )להלן: "סכום הערשקלים חדשים
סודיום אספקת  "שביניכם לבין הנערב בעניין  17/19"הנערב"( בקשר עם מכרז מס'

 . למט"ש בית שמש" היפוכלוריט
סכום הערבות יהיה צמוד למדד מחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי   

 י ההצמדה שלהלן, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנא
שנת  בדצמבר 15-שהתפרסם ב נובמבר "המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא ממדד חודש  

 בשיעור ______ נקודות. 2019
 
 יין ערבות זו יחושבו כדלקמן:הפרשי ההצמדה לענ  

אם יתברר כי המדד החדש, הידוע בעת תשלום סכום הערבות, עלה לעומת המדד היסודי,  
הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי  -הצמדה יהיו הפרשי ה

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

 
יך קבלת דרישתכם )חמישה( ימים מתאר 5 -לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ .2

על ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא 
וכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו יעלה על סכום הערבות, מבלי להטיל עליכם חובה לה

 חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.
 
)כולל( בלבד ולאחר תאריך  2020שנת ל מרץלחודש  31ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .3

זה תהיה בטלה ומבוטלת. על כל דרישה על פי ערבות זו להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר 
 מהתאריך הנ"ל.

 
 אינה ניתנת להעברה או להסבה.ערבות זו  .4
 
 
 בכבוד רב,         

 
          

 בנק _________ בע"מ       
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 קראתי הבנתי ___________

 מה וחותמת חתי

 

 
 
 

 נספח ה'
 

 וריט למט"ש בית שמש אספקת סודיום היפוכל

 17/19 מכרז פומבי מספר
 
 

 
 

 נוסח ערבות בנקאית )ערבות ביצוע(
 

 לכבוד
 תאגיד מי שמש בע"מ

 
 א.נ.

 
 

  ערבות בנקאית מס'הנדון: 
 
 
אנו ערבים כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של __________ ש"ח  .1

( שתדרשו מאת ______________ ( )להלן: "סכום הערבות"_______________)
סודיום אספקת  "שביניכם לבין הנערב בעניין  17/19)להלן: "הנערב"( בקשר עם מכרז מס' 

 . למט"ש בית שמש" היפוכלוריט
 
סכום הערבות יהיה צמוד למדד מחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי   

 ההצמדה שלהלן.הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי 
 -"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא ממדד חודש ________ שנת ______ שהתפרסם ב  

 ל_____ שנת ____ בשיעור ______ נקודות.   15
 
 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן:  

 סכום הערבות, עלה לעומת המדד היסודי, אם יתברר כי המדד החדש, הידוע בעת תשלום 
הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי  -יהיו הפרשי ההצמדה 

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

 
ה( ימים מתאריך קבלת דרישתכם על )חמיש 5-לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ .2

ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא 
להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו יעלה על סכום הערבות, מבלי 

 חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.
 
לחודש ______ שנת _____)כולל( בלבד ולאחר  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום __ .3

תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. על כל דרישה על פי ערבות זו להתקבל על ידינו בכתב לא 
 הנ"ל. יאוחר מהתאריך

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .4
 
 
 בכבוד רב,         

 
          

 בנק _________ בע"מ       
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 קראתי הבנתי ___________

 מה וחותמת חתי

 

 נספח ז' 
 
 

 סודיום היפוכלוריט למט"ש בית שמש אספקת 

 17/19 מכרז פומבי מספר
 

 
הצהרה בדבר העדר רישום פלילי )ימולא על ידי מנהלים אצל המציע, כאשר המציע  

 הינו תאגיד(: 
 

 אני הח"מ _______________ ת.ז. _________________
לא כאשר "( )ימוהתאגידמשמש כ________________ בתאגיד _______________ )להלן: "

 המציע הינו תאגיד(
 

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

 
 17/19הנני עושה תצהיר זה בתמיכה להצעת המציע/התאגיד למכרז פומבי מס'  .1
 

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

 

_____________________________________________________________ 
      _____________________________________________________________ 

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

      _____________________________________________________________ 
      _____________________________________________________________ 

 
תלוי ועומד נגדי וככל הידוע לי לא תלוי ועומד כנגד איש מעובדי  לאהנני מאשר כי  .4

תלוי ועומד נגדי או  כן או עוון / מסוג פשעהתאגיד, מנהליו ובעליו, כתב אישום בגין עבירה 
כנגד איש מעובדי התאגיד, מנהליו ובעליו, 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:

 
ת אני הח"מ ______________ עו"ד, מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני בכתוב

____________ מר/גב' ___________________ המוכר/ת לי אישית ו/או ______
שזיהיתיו/ת על פי ת.ז. מס' _________________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 
להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה 

 ה בפניי.כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עלי
 

_____________________    _________________ 
  , עו"ד      תאריך  
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 קראתי הבנתי ___________

 מה וחותמת חתי

 

 נספח ח' 
 
 

 אספקת סודיום היפוכלוריט למט"ש בית שמש 

 17/19 מכרז פומבי מספר
 

 ייפוי כוח והרשאה לבדיקת רישום פלילי
 
 

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

 _______________ת.ז. ___ ______________. 2  
 

נותנים בזה ייפוי כוח והרשאה לתאגיד מי שמש בע"מ ו/או לכל הבא מטעמו לעיין ולקבל מידע 
אודות עובדי המציע/התאגיד ____________________ כפי שאגור במרשם הפלילי 

 המתנהל על ידי המטה הארצי של משטרת ישראל, ירושלים.
 

לחוק המרשם הפלילי ותקנות  12תנים על פי סעיף ייפוי כוח והרשאה זו ני למען הסר ספק,
 , והתקנות שהוצאו מכוח חוק זה.1981-השבים, התשמ"א

 
 
 

____________ ___________      ________________ 
 2חתימה   1חתימה        תאריך 

 
 
 
 

    _____________________ 
 חותמת התאגיד     

 
 

ייפוי הכוח וההרשאה המצ"ב לעיל, ולהגישם יחד עם  ורשי חתימה של התאגיד עליש להחתים מ
 ההצעה למכרז.
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 קראתי הבנתי ___________

 מה וחותמת חתי

 

 

 
  

 
 נספח ט' 

 
 

 אספקת סודיום היפוכלוריט למט"ש בית שמש 

 17/19 מכרז פומבי מספר
 

 תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים 
 
 

אני מר_____________, ת"ז _____________, המשמש כ__________  .1
( מצהיר בזאת כי המציעה")להלן: " 17/19_, המציעה במכרז מס'  בחברת__________

ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2המציעה ו/או בעל זיקה למציעה )כמשמעו בסעיף 
ירות לפי חוק שכר מינימום, ( לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עב1976 –התשל"ו 
קה שלא כדין והבטחת תנאים ו/או לפי חוק עובדים זרים )איסור העס 1987-התשמ"ז

עבירות הרי כי במועד ההצעה חלפה שנה  2-ואם הורשעו ביותר מ 1991–הוגנים(, התשנ"א
 אחת ממועד ההרשעה האחרונה.

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .2

       
 
 

        ____________  
 המצהיר        

 
 
 
 אימות 

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

פגשתי את מר ______________  נושא ת.ז  ____________, ולאחר שהזהרתיו כי 
ן חתם עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כ

 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 
המורשה בחתימתו לחייב את חברת ______________, ת"ז ___________, 

אם להוראות _______________ המציעה ב___________ )להלן: "המציעה"( בהת
 תקנון המציעה ובהתאם לכל דין.

            
      ________________________   

   , עו"ד        
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 קראתי הבנתי ___________

 מה וחותמת חתי

 

 

 

 

 נספח י' 

 

 אספקת סודיום היפוכלוריט למט"ש בית שמש 

 17/19 מספר מכרז פומבי
 

 

 אישור  עריכת  ביטוח

 

 לכבוד 
 )להלן : "מי שמש"(   תאגיד המים והביוב מי שמש בע"מ 

 1שד' יגאל אלון 
 99000מתחם ביג, בית  שמש  

 
 כתובתו :...........................................………………………………………שם המבוטח : 

 
 -הננו מאשרים בזאת כי ניתן ע"י חברתנו כיסוי ביטוחי ע"ש הנ"ל וכמפורט בהמשך :

 
 אספקת סודיום היפוכלוריט למט"ש בית שמשנשוא אישור זה :  .1
 

 . ……………………חוזה מס' : 
 
 …………………………עד    ………………… -תקופת הביטוח :  מ  .2
 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של :   .3
 

 .. $ סה"כ לתקופה. …………………$  לאירוע ו    ……………………
 $ סה"כ לתקופה[.  1,000,000  -$  לאירוע ו  1,000,000]לפחות  

 
 ביטוח זה יבוצע בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט". 

 לכסות את "מי שמש" , עיריית בית שמש והחברות הכלכליות שלה ו/או עובדיהם  הביטוח מורחב 
 בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי המבוטח וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

  
 .  $. …………השתתפות עצמית :   

 
 ביטוח אחריות מעבידים בגבולות אחריות של : .4
 

 . $ למקרה ולתקופה ……………… -.. $  לעובד  ו………………
 $ למקרה ולתקופה[   -.$5,000,000 לעובד ו   -. 1,500,000]לפחות :  

 
 ביטוח זה יבוצע בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט". 

, עיריית בית שמש והחברות הכלכליות שלה ו/או עובדיהם היה  הביטוח מורחב לכסות את "מי שמש" 
ויחשבו למעביד של מי מעובדי המבוטח ו/או היה ויקבע כי הם נושאים באחריות שילוחית לעניין 

 חבות המבוטח כלפי עובדיו. 
 

 השתתפות עצמית :   .....................  $. 
 
 ביטוח אחריות המוצר בגבול אחריות של  :   .5
 

 .. $ סה"כ לתקופה. …………………$  לאירוע ו    ……………………
 $ סה"כ לתקופה[.  1,000,000  -$  לאירוע ו  1,000,000]לפחות  
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 קראתי הבנתי ___________

 מה וחותמת חתי

 

 .  $. …………השתתפות עצמית :  
 

 בכפוף למפורט להלן :
 

הביטוח מורחב לכסות את "מי שמש" , עיריית בית שמש והחברות הכלכליות שלה ו/או עובדיהם  5.1
 או מחדלי המבוטח וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת.בגין אחריותם למעשי ו/

 

 חודשים.  6הפוליסה כוללת "תקופת גילוי" של לפחות  5.2
 
שמש הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך ע"י "מי שמש", עיריית בית  .6

 והחברות הכלכליות שלה, אשר לא יידרשו להפעיל את ביטוחיהם. 
 
 הננו מאשרים בזאת שהגענו עם המבוטח, להסדר לתשלום הפרמיות, וכן שבכל מקרה של צמצום  .7

יום ממועד מתן ההודעה על   60הצמצום ו/או הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם חלפו  –ו/או ביטול הפוליסה 
 כך במכתב רשום גם למבוטח וגם ל"מי שמש". 

 
 בכבוד  רב,        

 
 ..  חברה לביטוח בע"מ.………                                                                                          
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 קראתי הבנתי ___________

 מה וחותמת חתי
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 קראתי הבנתי ___________

 מה וחותמת חתי

 

 נספח י"א 

 

 אספקת סודיום היפוכלוריט למט"ש בית שמש 

 17/19 מכרז פומבי מספר
 

 
 בצרוף רשיונות רלוונטיים הכרת סיכוני בטיחותהצהרת קבלן על 

 

 

, מצהיר בזאת כי אני ועובדיי בקיאים סודיום היפוכלוריטלאספקת אני הח"מ קבלן 

וכי הנני מתחייב לבצע את  ,נשוא מכרז זה אספקת החומריםם האופייניים לביצוע בסיכוני

עבודתנו באופן בטוח על פי הסיכונים אליהם אנו עלולים להיחשף במהלך עבודתנו 

מפורט אצל וכל הנדרש כולל כל ה ,בעלי התפקידים בתאגיד מי שמש אותולהישמע להור

 בטיחות נשוא מכרז זה.לגבי המזמין 

 
 יצרן מוביל שותדרי 

 V V רישיון עסק בתוקף 

 V V היתר רעלים בתוקף 

  V רישיון הובלת חומ"ס בתוקף 

  V רכב מאושר להובלת חומ"ס. 

  V רישיון נהיגה להובלת חומ"ס בתוקף. 

  V אישור הדרכת בטיחות מהשנה האחרונה. 

  V אישור אספקת צמ"א לנהג. 

ל בשפך אישור שהרכב מצויד בצמ"א לטיפו 

 של החומר

V  

 עותק ללקוח. V V לחומר המובלגיליון בטיחות  

 
 ואישורים עפ"י המפורט בטבלה לעיל. תמצ"ב רישיונו

 

 

 

 תאריך:__________________     חתימה וחותמת המשתתף: _______________________


