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תאגיד מי שמש בע"מ (להלן" :התאגיד") מזמין בזאת הצעות למתן שירותי יעוץ ויישום ניטור לשפכי
מפעלים המוזרמים למערכת הביוב ,והכול כמפורט במסמכי המכרז להלן:
 .1רקע כללי
 .1.1מכרז זה הינו למתן שירותי יעוץ ויישום ניטור שפכי תעשיה ,הכול על פי ההגדרות המופיעות
להלן במפרטים הטכניים ובנספחים המצורפים למכרז זה (להלן" :העבודות" או "השירותים").
 .1.2תקופת החוזה הינה ל( 12-שנים עשר) חודשים מיום חתימת החוזה ,אולם התאגיד רשאי עפ"י
שיקול דעתו הבלעדי להאריך את תקופת החוזה לתקופה נוספת של עד מקסימום  36חודשים
נוספים (בהארכה של שנה או חלקה בכל פעם).
 .1.3עבודות הקבלן שעל פי המפרטים והנספחים יכללו את כלל העבודות והפעולות הנדרשות ובכלל
זה רכישת ו/או השגת חומרי הגלם ,אספקתם ,עיבודם של החומרים וכלל הפעולות הנדרשות
לצורך ביצוע העבודה על פי התוכניות.
 .1.4הקבלן יהיה אחראי לכך שכל הציוד הנדרש במכרז זה יעמוד בדרישות המבוקשות במפרטים
ובנספחים להם.
 .1.5לפני הגשת הצעתו ,באחריות המציע ללמוד ולהכיר היטב את כל המסמכים ,ההוראות והמפרטים
המצורפים למכרז.
 .1.6השירותים יינתנו בהתאם למסמכי המכרז ,כפי המפורט להלן .הקבלן יהיה חייב לבצע את כל
העבודות הכלולות במכרז זה ,ושעבורם יקבל הוראת ביצוע מאת המזמין ,ובהתאם להוראות
המזמין.
 .1.7תשומת לב המציעים כי הקבלן שיזכה יצטרך לצרף במעמד חתימת החוזה אישור בדבר עריכת
הביטוחים הנדרשים ,בהתאם לדרישות הביטוח המופיעות באישור עריכת הביטוחים המצ"ב
כנספח י"א במכרז זה.
יודגש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פנייה להבהרות ובתוך המועד
שנקבע לכך ,והכול בהתאם לאמור בס'  11להלן .לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה כל
הסתייגויות לדרישות הביטוח.
יודגש כי במקרה שבו תיבחר הצעת המציע כהצעה הזוכה ,המציע יעמוד במלוא דרישות החברה
לעניין ביטוחים כמפורט במסמכי המכרז .מבלי לגרוע מזכות המזמין לכל סעד אחר ,אם לא יפקיד
המציע את האישור בדבר עריכת ביטוחים בהתאם לנוסח המופיע בהסכם ההתקשרות ,יהיה
המזמין רשאי לבצע את הביטוחים על חשבון המציע ,אשר מוותר על כל טענה בהקשר זה ,ו/או
לפסול את זכייתו של המציע תוך חילוט ערבותו ,לרבות כל סעד אשר עומד למזמין על פי ההסכם
ו/או על פי כל דין.
 .1.8למען הסר ספק ,מובהר כי המזמין יהא רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי בין אם ממגבלת תקציב
ובין אם משיקולים אחרים להפסיק ההתקשרות ו/או לצמצם היקפה ,ולקבלן לא תהיה כל
דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה בהקשר לכך.
 .1.9כמו כן מובהר בזאת כי קבלת התשלום ומועדו יהיה בהתאם לנקוב בחוזה ,ולקבלן לא תהיה
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר לכך.
 .2מסמכי המכרז
 .2.1המסמכים הבאים ,לרבות נספח זה ,מהווים חלק בלתי נפרד מ"מסמכי המכרז" ויהוו את
"החוזה":
נספח א'  -כתב הצהרת הקבלן;
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נספח ב'  -פרוט העבודה (מפרט טכני) ,לרבות טופס הצעת מחיר;
ההסכם;
נספח ג' -
נספח ד'  -ערבות השתתפות;
נספח ה'  -ערבות ביצוע;
הצהרה בדבר רישום פלילי;
נספח ו' -
ייפוי כוח והרשאה לקבלת מידע מהמרשם הפלילי;
נספח ז' -
תצהיר לעניין חוק עסקאות וגופים ציבוריים ,התשל"ו;1976-
נספח ח' -
נספח ט'  -נספח בטיחות (  +הצהרת בטיחות מטעם המציע);
טופס ניסיון תעסוקתי;
נספח י' -
נספח י"א  -אישור עריכת ביטוחים;
כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה ,בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.
 2.2מובהר בזאת ,כי בחותמו על ההצעה ובהגשתה מצהיר בזאת המציע ,כי הוא ראה ובדק את כל
המסמכים המהווים חלק ממסמכי המכרז ,וכי כל המסמכים המהווים את המכרז יחולו על הצדדים.
 2.3כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לתאגיד .מסמכי המכרז מושאלים למציע לשם הכנת 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 להעתיק מסמכים אלה ו/או
להעבירם לצד ג' כלשהו ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
 .3הורדת מסמכי המכרז
את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של מי שמש בכתובת. www.m-sms.co.il :
על המוריד

את מסמכי המכרז ,כאמור לעיל ,להירשם במייל רכזת המכרזים בתאגיד ,במייל:

 ,hodaya@m-sms.co.ilולוודא את הרישום באמצעות מייל חוזר ,וזאת לשם קבלת כלל העדכונים,
ההבהרות ,המענה לשאלות משתתפים וכיו"ב (להלן" :פרסומי התאגיד") .ההרשמה במייל אינה מהווה
תנאי להשתתפות במכרז ,ואולם מובהר בזאת כי כל פרסומי התאגיד יחייבו את כלל המשתתפים ,בין אם
נרשמו באמצעות המייל כאמור ,ובין אם לאו ,וכי לא תישמע כל טענה מצד משתתף במכרז ,אשר לא נרשם
במייל הייעודי האמור ,כי לא היה מודע לאיזה מפרסומי התאגיד.
 .4מועד הגשת הצעות
 .4.1את ההצעה יש להכניס למעטפה סגורה ,שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם ,שייכתב עליה
"מכרז מס'  – 15/19יעוץ ויישום ניטור שפכי תעשיה" ולהכניסה ,לרבות הערבות הבנקאית,
כמפורט להלן ,ויתר האישורים והמסמכים ,במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים ,לא יאוחר
מיום שלישי  25.12.19בשעה ( 12:00להלן" :המועד האחרון להגשת הצעות למכרז") ,בימים א-
ה בין השעות  ,10:00-15:00במשרדי התאגיד ברחוב יגאל אלון  ,1מרכז ביג ,בית שמש.
 .4.2הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל .משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא
תתקבל ותגרום לפסילת ההצעה.
 .4.3התאגיד שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לדחות את המועד האחרון להגשת
ההצעות למכרז לתקופה נוספת ,בהודעה שתישלח לכל רוכשי מסמכי המכרז.
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 .5אופן הגשת ההצעות
 .5.1על המציע לחתום על כל דף ודף של כל מסמכי המכרז .את כרך המסמכים יש לשים 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 בחלק
כלשהו לאף מטרה אחרת ,בין אם יגיש ובין אם לא יגיש הצעה.
הצעה שהוגשה על ידי המשתתף במכרז תיחשב כעומדת בתוקפה על כל פרטיה למשך תקופה של
 120יום מהיום האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז.
 .5.2מובהר בזאת למען הסר ספק ,כי כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה
למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד.
 .6תנאי סף:
רשאים להשתתף במכרז זה אך ורק מציעים העונים על הדרישות הבאות במצטבר:
א .המציע הינו בעל ניסיון של שנתיים לכל הפחות (מתוך  3השנים האחרונות) בניהול מלא
של תכנית דיגום שפכי מפעלים מחויבי ניטור בשלושה תאגידי מים וביוב לפחות ,אשר
לפחות באחד מהם תכנית הדיגום כוללת לפחות  50מפעלים (ניהול מלא כולל את הכנת
התכנית ואישורה במשרד להגנ"ס ,פיקוח על המעבדה).
ב .המציע הינו בעל ניסיון של שנתיים (מתוך  3השנים האחרונות) בהפעלת מערכת ניהול
המידע המוצעת על ידיו (מערכת הכוללת תיעוד וניהול הדיגום ,הפקת מכתבי חיוב כפי
שמפורט במפרט הטכני).
ג .המציע מתחייב כי יועסקו על ידיו מנהל פרויקט ואנשי שטח בהתאם לדרישות להלן
ולהיקף הנדרש ,וינקוב בשמם בעת הגשת ההצעה.
דרישות הסף לאנשי הצוות:
מנהל פרויקט (הנמצא בקשר שוטף עם המזמין ועם העסקים בתאגיד) – בעל תואר
מהנדס סביבה/הנדסה כימית/תואר אקדמי בתחומי המים והסביבה ,בעל ניסיון של 3
שנים לפחות בתחום שפכים ותעשייה וניסיון בניהול פרויקט בקרה על שפכי תעשיה
בתאגידי מים וביוב.
או לחילופין הנדסאי סביבה/הנדסאי כימיה ,בעל ניסיון של  10שנים לפחות בתחום
שפכים ותעשייה וניסיון בניהול פרויקט בקרה על שפכי תעשיה בתאגידי מים וביוב.
איש שטח – מהנדס סביבה או הנדסאי מים או דוגם מוסמך בעל ניסיון בתחום ניטור
שפכים בתאגידי מים וביוב.
ד .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.
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 .7מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו
א .טופס ניסיון תעסוקתי (נספח י')  +המלצות כמוגדר בגוף הטופס ,לשם הוכחת עמידתו בתנאי סף
6א' .
ב .על המציע לצרף להצעתו אישור על ניכוי של מס הכנסה במקור.
ג .באם המציע הינו תאגיד ,עליו לצרף להצעתו העתק תעודת רישום התאגיד ,וכן אישור מאת עו"ד
או רו"ח בדבר זכויות חתימה ושמות המוסמכים לחתום בשם המציע.
ד .על המציע לצרף להצעתו אישור על היותו עוסק מורשה מטעם שלטונות מס ערך מוסף.
ה .על המציע לצרף להצעתו אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים
ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו.1976-
ו .על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ,בהתאם לקבוע בס'  12להלן.
ז .על המציע לצרף להצעתו תצהיר בדבר רישום פלילי המצ"ב כנספח ד'.
ח .על המציע לצרף ייפוי כוח והרשאה לקבלת מידע מהמרשם הפלילי המצ"ב כנספח ו'.
ט .על המציע לצרף להצעתו תצהיר חתום על ידיו ,חתום ומאומת על ידי עו"ד ,ולפיו המציעה ו/או
בעל זיקה למציעה (כמשמעו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו– )1976לא הורשעו
בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז 1987-ו/או לפי חוק עובדים
זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א– 1991ואם הורשעו ביותר מ2-
עבירות ,הרי כי במועד ההצעה חלפה שנה אחת ממועד ההרשעה האחרונה ,המצ"ב כנספח ח'.
י .על המציע לצרף להצעתו חתימה על הצהרת בטיחות וקיום הוראות הבטיחות הנדרשות בחוק
ובתקנות ,המצ"ב כנספח ט'.
 .8אין התאגיד מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או איזו הצעה שהיא.
התאגיד רשאי שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל אי התייחסות לתנאי המכרז באופן
שלדעת התאגיד מונע הערכת ההצעה כדבעי.
התאגיד רשאי שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל אי התייחסות לתנאי המכרז באופן
שלדעת התאגיד מונע הערכת ההצעה כדבעי ,ו/או שהמחירים הנקובים בה אינם סבירים ביחס למהות
העבודות ,ועל המציעים לקחת זאת בחשבון בעת הגשת 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 עם המשתתף בעבר.
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 הלקוחות או שנתגלה כי היו פגמים מהותיים
בעבודתו ,לרבות אי עמידה בלוחות זמנים ,מתן שירותים שלא בהתאם להסכמות וכיוצ''ב ,והכל
בשיקול דעתו המלא של המזמין ,זאת על אף עמידתו בתנאי הסף כאמור לעיל ואף במידה שהצעתו
תהא הזולה ביותר.
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 .9מציע אשר לא יעמוד בעצמו בתנאי הסף ו/או לא יצרף להצעתו אישורים המעידים כי הוא עומד בהם
 רשאי התאגיד לפסול את הצעתו. .10מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,התאגיד שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לדרוש
מכל אחד מהמציעים ,לאחר הגשת ההצעות למכרז ,להשלים מידע חסר ,מסמכים ו/או אישורים,
לרבות לשם הוכחת עמידתו בתנאי הסף.
 .11הבהרות ושינויים
 .11.1התאגיד רשאי ,בכל עת ,להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים ,מכל מין וסוג שהוא ו/או
לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות
לאלו הכלולים במסמכי המכרז וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי ,בין ביוזמתו ,בין על-פי דרישת
הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המציעים.
 .11.2אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות ,שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק כלשהו
בקשר למובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו ,עליו להודיע על כך במכתב אשר ישלח באמצעות
מייל לתאגיד ,לכתובת( hodaya@m-sms.co.il :טלפון לאישור קבלת המייל  )02-5454230לא
יאוחר מיום ראשון.16.12.19 ,
 .11.3תשובות תישלחנה בכתב ,במידת הצורך ,לכל המשתתפים במכרז לכתובת המייל שנמסרה עם
הרישום  .מסמכי התשובות וכן כל שינוי ו/או תיקון כאמור לעיל ,יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי
המכרז ועל כל מציע לצרף את מסמכי התשובות להצעה ולחתום עליהן.
 .11.4למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי התאגיד אינו אחראי לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו
למשתתפים במכרז בעל פה ,ורק שינויים ,תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב (להלן" :הבהרות")
יחייבו את התאגיד .בכל מקרה של סתירה ,בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז
המקוריים ,יגבר האמור במסמכי ההבהרות .במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין
עצמם ,יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר.
.12

הסתייגויות
 .12.1בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שייעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל
הסתייגות לגביהם ,בכל דרך ו/או צורה שהיא (להלן" :הסתייגויות") ,רשאי התאגיד:
•

לפסול את הצעת המציע למכרז;

•

לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן;

•

לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד;

•

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ,ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את
מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה.

 .12.2ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתו של התאגיד .אם יחליט התאגיד לנהוג לפי
אחת האלטרנטיבות המנויות בס"ק ( )4(–)2לעיל ,והמציע יסרב להסכים להחלטתו ,רשאי
התאגיד לפסול את ההצעה ו/או לחלט את הערבות הבנקאית שהוגשה על ידי המציע.
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.13

ערבות בנקאית
 .13.1כביטוי למחויבות לקיום ההצעה ,על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית (מקור
בלבד) על שמו ,חתומה ,של בנק ישראלי ,על סך של ( ₪ 2,000אלפיים שקלים חדשים ,כולל
מע"מ) ,בנוסח המופיע בנספח ד' במכרז זה (להלן" :ערבות השתתפות") .ערבות ההשתתפות תהא
בלתי מותנית ,והתאגיד יהא רשאי לחלט את הערבות על-פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת.
 .13.2ערבות ההשתתפות תעמוד בתוקף עד ליום  31.03.20עם אפשרות להארכתה לתקופות נוספות,
בהתאם לדרישת התאגיד.
 .13.3מציע אשר לא יצרף להצעתו ערבות השתתפות כאמור  -הצעתו תיפסל.
 .13.4אם הזוכה ימאן לחתום על החוזה במועד הנדרש ו/או להוסיף מסמכים ו/או פרטים נדרשים,
תחולט ערבות ההשתתפות הנ"ל לטובת התאגיד .אם המציע יחתום על החוזה בזמן הנדרש,
יחזיר לו התאגיד את ערבות ההשתתפות בעת המצאת הערבות לביצוע החוזה .לשאר המציעים
תוחזרנה ערבויות ההשתתפות עם חתימת המציע הזוכה על ההסכם על פי הוראות המכרז.
 .13.5עם חתימת החוזה ,יידרש המציע הזוכה להפקיד בידי התאגיד ערבות בנקאית בסך ₪ 10,000
(עשרת אלפים שקלים ,כולל מע"מ) (להלן" :ערבות הביצוע") ,אשר תעמוד בתוקף לאורך כל
תקופת החוזה +חודשיים  ,וזאת להבטחת ביצוע התחייבויותיו נשוא החוזה ,בנוסח המצורף
כנספח ה' למכרז זה.

 .14דחיית הצעה בשל עבר פלילי
מובהר בזאת כי לוועדת המכרזים יהא שיקול דעת לדחות ההצעה ו/או לפסול זכייה בשל
.14.1
עבר פלילי של המציע ו/או של בעל/י השליטה בו ו/או של מי ממנהליו.
ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש פרטים נוספים בקשר לעברו הפלילי של מי מהמנויים
.14.2
לעיל ,בין אם חתם על תצהיר ובין אם לאו ,ו/או לבחון את העבר הפלילי האמור בכל דרך חוקית
אחרת ,ולקבל החלטות בעניין על פי שיקול דעתה הבלעדי.
.15

קבלני משנה
 .15.1מובהר ומודגש בזאת ,כי ביצוע העבודות ,כולן או חלקן לא יבוצעו באמצעות קבלן משנה.

.16

הצהרות המציע
 .16.1הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז 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 ,הכול כמפורט
במסמכי המכרז/החוזה.
 .16.2הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או 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.
 .16.3למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או
לפרטים כלשהם מפרטי המכרז לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.
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 .16.4המציע יצרף הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים בין עבודתו השוטפת לבין עבודתו בתאגיד.
במסגרת ניגוד עניינים זה הקבלן לא יוכל לספק שירותים מקצועיים כלשהם לאחד מהמפעלים
המצויים בשטח התאגיד.
 .17מחירי ההצעה
 .17.1בהגישו הצעה ,על המשתתף במכרז לרשום בדיו ,בטופס ההצעה ,את אחוז ההנחה המוצע ע"י
והכול בהתאם לאמור בס' זה להלן.
 .17.2במקרה ולא יוצג אחוז ההנחה ,אזי ייחשב הדבר כאילו נתן המשתתף במכרז הנחה בשיעור אפס
( )0אחוזים.
 .17.3מובהר בזאת ,כי מחיר ההצעה שינקוב המציע בהצעתו יכלול את כל העבודות ,הציוד ,החומרים,
חומרי העזר ,כוח אדם וכל יתר הדרוש לביצוע העבודות על-פי כל מסמכי המכרז/החוזה.
 .17.4לא תהיה כל הצמדה ולא תינתן כל התייקרות למחירים הנקובים בהצעת הקבלן.
 .17.5כל הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד ,ואין בהן כדי לחייב את המזמין .המציע
מתחייב לבצע את העבודות בכל היקף ,כפי שיידרש בפועל על ידי המזמין ובהתאם למחירי
היחידה הנקובים בכתב הכמויות (לאחר הנחתו).
 .17.6בנוסף ,המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל ,לצמצם ,להגדיל או לשנות סעיפים מסוימים של
כתב הכמויות ,וכן להכניס שינויים בתוכניות תוך כדי מהלך העבודה ,מבלי שדבר זה יגרום
לשינוי במחירי היחידה.
 .17.7מבלי לגרוע מהוראות הסעיף המזמין רשאי לפסול על הסף או שלא לבחור בהצעה אשר אחוז
ההנחה המוצע במסגרתה אינו סביר ומעמיד בספק את יכולתו של המציע לבצע את העבודות
כנדרש במסמכי המכרז ועל פי כל דין .במקרה של חשש או ספק כאמור ,יוזמן המציע לבירור
בפני המזמין.
.18

העבודות נשוא המכרז תבוצענה לשביעות רצונו המלאה של מנכ"ל תאגיד ,או בא כוחו ,על פי
המפרטים הטכניים (אם צורפו) ,כתבי הכמויות ,והחוזה שנוסחו מצורף להלן ,וימלא 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.

.19

התאגיד שומר לעצמו את הזכות להזמין מהקבלן ביצוע עבודות בהתאם לדרישותיו ,גדולות
כקטנות ,במקומות שונים ברחבי שטח השיפוט של התאגיד ,בהתאם לצרכיו ולתקציבים העומדים
לרשותו ,על פי מחירי היחידה שאושרו במסגרת המכרז (המחירון המאושר) ללא התחייבות כלשהי
מצד התאגיד לכמות או היקף כלשהו.

.20

התאגיד רשאי כמו כן לא לבצע כלל חלק מהעבודות שבסעיפי המחירון.
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סירוב מצד הקבלן לבצע עבודות בהיקף קטן ובמקומות מפוזרים ברחבי שטח השיפוט של התאגיד
ייחשב כהפרה יסודית של החוזה על כל המשתמע מכך .על המציעים לקחת זאת בחשבון בעת הגשת
הצעתם.
.21

תקופת החוזה הינה ל( 12-שנים עשר) חודשים מיום חתימת החוזה ,אולם התאגיד רשאי עפ"י
שיקול דעתו הבלעדי להאריך את תקופת החוזה לתקופה נוספת של עד מקסימום  36חודשים נוספים
(בהארכה של שנה או חלקה בכל פעם).
במקרה שכזה ימשיך ההסכם להתקיים גם במשך כל תקופת האופציה ,על פי כל תנאי הסכם זה.

.22

המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש מאת המציע בעת העיון בהצעתו ,הסברים בעניין ההצעה,
ובתוך כך ניתוח מחירים של הצעתו ,והמציע יהיה חייב למסור את ההסברים והניתוחים האלו.
המזמין מתחייב לשמור בסוד כל ניתוח מחיר של המציע במידה שהוא יידרש להגישו.
במקרה והמציע יסרב למסור ניתוח של מחירי יחידות כנ"ל ,יהיה המזמין רשאי להסיק מסקנות כפי
שתיראנה לו עד כדי פסילת ההצעה.

.23

אופן קביעת הזוכה במכרז
 .23.1באופן עקרוני ,המציע יהא זה אשר יציע את ההצעה הזולה ביותר .עם זאת ,אין המזמין מתחייב
לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
 .23.2מובהר בזאת כי התאגיד יערוך אומדן בדבר גובה ההנחה המרבי אותה ניתן יהיה להציע .גובה
ההנחה באומדן זה יהיה חסוי וייקבע במסמך שיוכנס לתיבת המכרזים על ידי התאגיד .מבלי
לגרוע מהאמור לעיל ,הצעה שתכלול הנחה גבוהה מההנחה שתיקבע באומדן זה תיפסל.
 .23.3המזמין שומר לעצמו את הזכות ,מכל סיבה שהיא ,לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה
ו/או לא לבצעו כולו או 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 העבודות
במכרז ,וזאת גם לאחר תחילת ביצוע העבודות ו/או במהלכן.
 .23.4אם יחליט המזמין לבטל את המכרז או שלא לבצע את החוזה ו/או לא לחתום על החוזה ,ו/או
להקטין ו/או להגדיל את היקף ביצוע העבודות ,לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או
דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כלפי המזמין.
 .23.5המזמין יהא רשאי לנהל מו"מ עם המציע הזוכה לאחר הודעת המזמין על זכייתו במכרז זה,
והמציע יהא חייב לשתף פעולה עם המזמין במידה וינוהל מו"מ כאמור.
 .23.6במקרה שבו בשתי הצעות או יותר (מבין ההצעות אשר לא נפסלו) תוצע הנחה בגובה זהה אשר
תהיה ההנחה הגבוהה ביותר ,יערוך התאגיד בין מגישי הצעות אלה בלבד הליך תחרותי נוסף.

.24

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

.25

עדיפות בין מסמכים
יש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה .בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו
משמעות בין תנאי המכרז להוראות החוזה/המסמכים ,וככל שלא נקבע במפורש אחרת ,תכרענה
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הוראות המסמכים ,לפי הסדר הבא ,כאשר כל מסמך גובר על הבאים אחריו :מפרט טכני ,הצעה,
חוזה.
.26

הודעה לזוכה והתקשרות
 .26.1התאגיד יודיע לזוכה ,בדואר אלקטרוני או באמצעות הפקס ,על-פי שיקול דעתו הבלעדי ,על
הזכייה במכרז.
 .26.2תוך  7ימים ממועד ההודעה כאמור ,יחליף הזוכה את הערבות שהומצאה על ידו בקשר עם
השתתפותו במכרז בערבות הביצוע ,ימציא את יתר המסמכים והאישורים שעליו להמציא
כמפורט בחוזה ,ויחתום על החוזה.
 .26.3התאגיד יהיה רשאי ,על-פי שיקול דעתו הבלעדי ,לנהל משא-ומתן עם הזוכה במכרז לאחר זכייתו
וטרם חתימת החוזה.
 .26.4לא חתם הזוכה על החוזה ו/או לא המציא ערבות הביצוע ו/או כל מסמך אחר שנדרש להמציאו
תוך  7ימים – רשאי התאגיד לבטל את זכייתו במכרז ו/או לחלט את ערבותו.
 .26.5התאגיד יודיע ליתר המשתתפים במכרז על אי-זכייתם במכרז ,ויחזיר את הערבות שהומצאה על
ידם בקשר עם השתתפותם במכרז .עיון במסמכי המכרז על ידי משתתף ,במידה ויידרש ,ייעשה
תמורת תשלום לכיסוי העלות הכרוכה בכך.
 .26.6במקרה של הימנעות המציע הזוכה מלחתום על ההסכם במועד או במקרה של סיום ההתקשרות
מכל סיבה שהיא ובכל שלב לאחר תחילתה ,רשאית ועדת המכרזים ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי,
להתכנס ולבחור במציע אחר כזוכה במכרז (זאת אף אם הצעתו של הזוכה החלופי כאמור כבר
אינה בתוקף) .במקרה כזה יחול הכלל האמור לעיל וכל הוראות מכרז זה על נספחיו על הזוכה
החלופי.
 .26.7במקרה שגם הזוכה החלופי נמנע מלחתום על ההסכם רשאית ועדת המכרזים עפ"י שיקול דעתה
הבלעדי ,לבחור במציע הבא בתור אחריו ,בתנאים המפורטים לעיל.
 .26.8למען הסר ספק ,אין בהוראות סעיפים אלה כדי לחייב את התאגיד לפנות לזוכה החלופי והתאגיד
יהא רשאי לפנות לכל גורם אחר או לפרסם מכרז חדש על פי שיקול דעתו הבלעדי ולזוכה החליפי
לא תהא כל טענה או דרישה כלפי התאגיד בעניין זה.

חתימה וחותמת נותן השרות

תאגיד מי שנמש
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תאגיד מי שמש בע''מ

הנדון :הצהרת הקבלן

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:
אנו מצהירים בזאת :כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם; כי אנו מסכימים
לכל האמור במסמכי המכרז; כי לא נציג כל תביעות או דרישות 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.
אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.
אנו מצהירים כי איננו נותנים שירותים מקצועיים כלשהם לאחד מן המפעלים המצויים בשטח השיפוט
של תאגיד מי שמש .אנו מתחייבים שלא ליתן שירותים מקצועיים לאחד מן המפעלים המצויים בשטחו
של התאגיד במהלך כל תקופת ההתקשרות עם המזמין.
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 בינינו
לבינכם.
להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית על סך ( ₪ 2,000כולל מע"מ).
היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים כי תוך  7ימים מיום הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה ונפקיד
בידכם ערבות בנקאית לקיום החוזה ,כנדרש בחוזה.
היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית תמומש על ידכם
וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.
אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת
ההצעה ,כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו
על הצעה זו.
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אנו מצהירים ,כי אם הצעתנו תתקבל ,נחתום ,במועד שנידרש לעשות זאת ,על העתקים נוספים של
החוזה ,בהי קף שייקבע על ידכם כולל כל הנספחים ,וכן נוסיף כל מסמך שנידרש להוסיפו ,לרבות אישור
בדבר עריכת הביטוחים הנדרשים ,בהתאם לדרישות הביטוח המופיעות באישור עריכת הביטוחים המצ"ב
כנספח י"א במכרז זה ,שאם לא כן תהיו רשאים לבצע את הביטוחים על 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.
הצעתנו זו ,על כל המשתמע ממנה ,הינה בתוקף ל 120-ימים מהיום האחרון שנקבע על ידכם 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 והמוחלט ,מבלי שיהא עליכם
לנמק את החלטתכם .כן אנו מצהירים ,כי ידוע לנו ,שכל ההוצאות 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 ,תחולנה עלינו בלבד במלואן ,ולא תהיה לנו כל טענה ו/או דרישה ו/או
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.
רצ"ב כל המסמכים וההוכחות כנדרש במסמכי המכרז.
רצ"ב הצעת המחיר שלנו בהתאם לנדרש על-ידי החברה.
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.

תאריך__________________:

חתימה וחותמת המשתתף_________________________ :
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נספח טכני – פרוט העבודה
ליווי וייעוץ מקצועי עפ"י כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) תשע"ד 2014
או כללים שיבואו במקומם ובהתאם לדרישות ולחוקים הרלוונטיים.
קיימת תכנית דיגום שנתית מאושרת לשנת  2020-2019הכוללת  43מפעלים .
תכנית
✓ עריכת תכנית ניטור מפעלים שהוגדרו כבעלי פוטנציאל להזרמת שפכים חריגים /
ניטור
אסורים בהתאם לנדרש
בקרה
✓ קביעת סדרי עדיפויות.
ופיקוח על ✓ קביעת נק' הדיגום וסימונה באמצעות ( GPSנ"צ) – והעברת הנתונים למערכת הGIS
איכות
של התאגיד
וכמות
✓ כל מפעל שייכלל בתוכנית ידגם בהתאם לתדירות הנדרשת בתקנות.
שפכי
התעשייה ✓ תכנית הניטור תשלח לאישור רשויות הפיקוח הממונות ,על היועץ לדאוג להכנת
התכנית ואישורה ,הכל בכפוף לחוק ולתקנות המתאימות.
✓ לכל המפעלים בתוכנית הדיגום ישלח מכתב מפורט בו יינתן הסבר לגבי כללי שפכי
התעשייה ,והפעילות העתידית לרבות הסברים על תעריפים בגין הזרמת שפכים
חריגים ו/או אסורים.
✓ ניהול מידע ועדכון הנתונים בתיקיות המפעלים.
✓ קיום מפגש הסברה עם עסקים שייכללו בתכנית הניטור.
מסד
✓ ניהול ותיעוד המידע והתהליך במערכת ניהול מידע
נתונים
✓ לכל מפעל הנכלל בתוכנית הדיגום תיפתח תיקיית נתונים
✓ כל תיקיה תכיל הנתונים הבאים :ספיקות מים וספיקות שפכים ,תהליכי ייצור
עיקריים ,רשימת חומרים נצרכים ,תכנית הדיגום המתוכננת ,מכתבים ,חיובים
עתידיים ,התרעות ,היסטוריית אנליזות ועוד.
התקשרות ✓ הזמנת דיגומים מהמעבדה בהתאם לצורך ותאום עם המפעלים.
עם
✓ עריכת מפרט עבודה וכתב כמויות לצרכי פרסום מכרז לקבלת שרותי דיגום ובדיקות
מעבדה
מעבדה .
✓ עריכת טבלת השוואה בין ההצעות ומתן המלצה על ההצעה הטובה ביותר.
✓ בדיקת חשבונות מעבדה על הדיגומים שבוצעו
יישום
✓ יכלול את ביצוע הדיגומים והבדיקות בהתאם לתוכנית שאושרה .בתדירות ובכמות
תכנית
לרבות ביצוע סיורים מקדימים ,דיגומים ואנליזות במעבדה שנבחרה.
יטור
הנ
✓ בעת הדיגום יופק דו"ח ייעודי המתעד את ביצוע הניטור בזמן אמת.
✓ תעודות הבדיקה יועברו לעורכי התוכנית לניתוח הממצאים בהתאם לנדרש.
✓ תכנית הדיגום תעודכן בהתאם לממצאים.
✓ במידה ותימצא חריגה בתוצאות הבדיקות ו/או שפכים אסורים תשלח הודעה למפעל
ולתאגיד בהתאם.
✓ טיפול וייעוץ מקצועי בהשגות וערעורים של המפעלים.
✓ ייבחנו בקשות להזרמת שפכים חריגים ויוכנו תכניות דיגום למפעל אשר הגיש את
הבקשה
✓ כל שאלה או התכתבות בנושא ניטור תועבר לטיפול היועץ.
✓ באחריות ספק השירותים להעביר חוות דעת מקצועית מלאה בעבור כל פנייה משפטית
של מפעל תוך  5ימים מהפנייה .התשובה תכלול תיאור מפורט של הנדרש בפנייה
המשפטית בכל הנוגע לדיגום ,תכנית הניטור ושפכי המפעל בהתאם לתוכן הפנייה,
המצאת כל המידע הנדרש מהמעבדה וגורמים מקצועיים אחרים .חוות הדעת תועבר
ליועמ"ש התאגיד.
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 5חיוב

✓
✓
✓
✓

 6דיווחים

✓
✓

ביצוע תחשיבים לחיוב והכנת דו"ח חיוב מפורט עבור המפעלים אשר הזרימו שפכים
חורגים באישור או שלא באישור ,או שפכים אסורים בהתאם לתעריפים הנקובים
בחוק.
הדו"ח כולל חיוב למפעל בגין דיגום ואנליזות שבוצעו בפועל.
חישובים אלה יועברו להנהלת החשבונות של תאגיד המים מי שמש לצורך חישוב
החיובים במערכת הגביה של התאגיד והוצאת ספחים.
שליחת פרטי החיוב במייל ובדואר רשום למפעלים ,כולל תוצאות הדיגום וגובה החיוב
בהתאם לסימולטור וספח לתשלום.
ניסוח מכתבי התראה למפעלים חשודים או חורגים או שהזרימו שפכים אסורים,
בהתאם לכללים.
הכנת דוח שנתי מפורט לגבי כמות הבדיקות ,הממצאים ,ועדכון תכנית הדיגום,
בהתאם לנדרש על פי התקנות הכללים .והגשתו לאישור
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הצעת מחיר למתן שרותי ניטור שפכי תעשייה
הנני מציע לספק את השירותים נשוא המכרז ולבצע את כל העבודות הנדרשו במסמכי המכרז והחוזה ונספחיו,
במחירים הנקובים בטבלה שלהלן בניכוי שיעור ההנחה הנקוב על ידי בטבלה שלהלן.
תאור העבודה
יעוץ ויישום ניטור שפכי תעשיה

יחידה

כמות

חודש

12

מחיר יחידה
חודשי ()₪

סה"כ ()₪

10,000

120,000

מע"מ – 17%

20,400

סה"כ הצעה כולל מע"מ ()₪

140,400

על המחירים המצוינים לעיל ניתנת הנחה של ________%
למחירים בניכוי ההפחתה המוצעת על-ידי כנקוב לעיל יתווסף מע"מ ,אשר ישולם על ידי מי שמש ,בהתאם
לשיעורו ועפ"י דין.
שם המציע:

____________________________ ת.ז /.ח.פ_____________/____________ .

תיאורו (אדם ,חברה ,שותפות או אחר) נא לפרט_________________________ :
כתובת _____________________________ :טלפון_______________________________ :
שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:
____________________________________________________________
חתימות_________________________ :

תאריך:

_____________________.

אישור חתימה( :כשהמציע הוא תאגיד משפטי ,חברה ,שותפות וכיוב')
אני הח"מ _________________ ,עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:
.1

ה"ה __________ ת.ז( ___________ .ימולא כשהמציע הוא אדם)

.2

ה"ה __________ת.ז(____________ .ימולא כשהמציע הוא תאגיד)
ה"ה __________ת.ז____________ .

וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד ________________ :ולחייב אותו ,וכי חתמו על מסמך זה בפני.
_______________
תאריך

________________
חתימה
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נספח ג'

הסכם מכרז פומבי מספר 15/19
ייעוץ ויישום ניטור שפכי תעשיה
שנערך ונחתם ב____________ ביום____ לחודש____ שנת ________
בין:
מי שמש בע"מ (ח"פ)514425651 :
יגאל אלון  ,1בית שמש
(להלן" :המזמין")
מצד אחד
לבין:
____________
_______
(להלן " :הקבלן")
מצד שני
הואיל:

וברצון המזמין לקבל מאת הקבלן שירותי ייעוץ ,ליווי וסיוע בכל הנוגע לתכנון ולביצוע של
בקרה על איכות השפכים שבתחום אחריותו ,לרבות בכל הנוגע למילוי חובותיו על פי כלל
הוראות הדין ,כמפורט בהסכם זה;

והואיל:

והקבלן מצהיר כי הינו בעל ידע ,כישורים ,ניסיון ומיומנות בכל הנוגע לעבודה כמפורט להלן,
וברצונו לקבל על עצמו את ביצועם ,בהתאם להוראות הסכם זה להלן;

והואיל :

והקבלן מודע ,כי הסכם זה הינו מתייחס אך ורק לעבודות המוגדרות במפורש בהסכם זה,
ובשום אופן לא נוצר הסכם מתמשך לביצוע עבודה עם המזמין מבלי שהוגדרה בהסכם זה.
אשר על כן הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

.1

כללי

1.1

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

1.2

כותרות הסעיפים אינן משמשות לפרשנותו ובאות לנוחות ההתמצאות בלבד.

.2

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

.3

התחייבויות והצהרות הקבלן
הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

3.1

לבצע את העבודה במומחיות ,מקצועיות וברמה מצוינת ,תוך עמידה בלוחות הזמנים שייקבעו
ותוך שמירה על הוראות כל דין.
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3.2

כי אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המזמין לבין הקבלן לרבות עובדי הקבלן ,בעלי
מניות ו/או בעלי שליטה ו/או מנהלים אצל הקבלן ו/או כל מי מטעם הקבלן ,וכי הקבלן יחשב לכל
דבר וענין קבלן ע צמאי .כמו כן הסכם זה הינו לביצוע העבודות המוגדרות בו בלבד ,ואינו יוצר
יחסים חוזיים מתמשכים בין המזמין לקבלן ,מעבר למוגדר במפורש בהסכם זה.
הקבלן מאשר ידיעתו כי הצהרתו על פי ס"ק  3.2זה הינה תנאי יסודי ומקדמי בהתקשרות המזמין
על פי הסכם זה והינו מתחייב שלא לבוא בעצמו ו/או לדאוג שמי מטעמו לא יבוא בדרישות ו/או
טענות אל המזמין לקבלת תשלומים ו/או הטבות הנובעים מקיום יחסי עובד מעביד ו/או סיומם.
היה ותוגש על ידי הקבלן או מי מטעמו דרישה ו/או תביעה כאמור ,מתחייב הקבלן לשפות את
המזמין בגין כל הוצאה ו/או הפסד שייגרמו לו כתוצאה מכך לרבות כל סכום שייפסק נגד המזמין
וכל הוצאות משפטיות שיהא עליו לשאת בעקבות תביעה ו/או דרישה כאמור.

3.3

כי הינו מקבל על עצמו אחריות מקצועית מלאה בגין כל מעשה או מחדל שיבוצעו על ידו ו/או מי
מטעמו ,בקשר לביצוע העבודה על פי הסכם זה .מוסכם ומובהר כי אישור המזמין למסמכים
כלשהם ו/או לעבודות שונות שנעשו על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו ,לא ישחררו את הקבלן
מאחריותו המקצועית המלאה בקשר אליהם.

3.4

כי יעבוד בשיתוף פעולה ובתיאום עם המזמין ויתר הגורמים האחרים העובדים ו/או נותנים עבודה
למזמין ,הכול בהתאם להנחיות והוראות שתינתנה לו מעת לעת על ידי המזמין.

3.5

כי יתמיד בביצוע העבודה גם במקרה של חילוקי דעות בינו לבין המזמין ,אלא אם קיבל מהמזמין
הוראה בכתב להפסיק את שירותיו זמנית או סופית.

3.6

כי לא יבצע ו/או ייתן הוראה לשינוי מהותי כלשהו בביצוע העבודה ו/או לפעולה שיש בה כדי להטיל
על המזמין התחייבויות כספיות או משפטיות ,אלא אם ניתנה לכך הסכמת המזמין מראש ובכתב.

3.7

כי ידווח למזמין בכתב ,בתדירות ובאופן שייקבע על ידי המזמין על התקדמות העבודה ובכלל כך
על בעיות שונות שיתעוררו ו/או כל נושא אחר שיידרש על ידי המזמין.

3.8

כי יהיה אחראי לעמידה בכל דרישות החוק ו/או הדין הרלוונטיות בעניין שמירת הבטיחות של
עובדיו ,של הציבור ושל המזמין ,במסגרת מתן השירותים ,ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,כי יספק
את כל ציוד הבטיחות והגיהות לעובדיו כפי שיידרש לשם ביצוע עבודתו ,או כפי שנדרש עפ"י כל
חוק.
הקבלן מתחייב לפעול בהתאם לחוקים והתקנות הנוגעים לבטיחות וגהות בעבודה עפ"י כל דין.

3.10

הקבלן מתחייב להעביר אל המזמין לפני תחילת העבודה את כל ההסמכות ,הרישיונות ,ואישורי
הבדיקות במידה ונדרשים לצורך ביצוע העבודות (עבודה בגובה חלל מוקף מנ"פ וכו') ולהעביר
חידוש שלהם במועדים הנדרשים לחידוש.

.4

הגדרת העבודה

3.9

מוסכם כי פרטי העבודה יהיו בהתאם למפורט במפרט הטכני ,ובכלל כך כל פעולה או שירות
הכרוכים או הנחוצים לשם ביצוע העבודה האמורה (לעיל ולהלן" :העבודה").
מוסכם כי הקבלן יהא כפוף לכל הוראות הדין הרלוונטיות.
מערכת ניהול מידע
על היועץ לנהל ולתעד במערכת ניהול מידע בהתאם למפורט בנספח הטכני .המערכת תסופק על
ידו ועל חשבונו וכן מתן אפשרות צפיה למזמין.
התאגיד יהא רשאי לפסול ,לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ללא חובת נימוק ,כל מערכת
שתוצע על ידי המציע הזוכה ,וכן יהא רשאי לדרוש ממנו להפסיק עבודתו בצורה מיידית בכל
מערכת ,גם אם אושרה ,ללא זכות ערעור של וללא זכות לקבלת פיצוי כלשהו בגין החלטת
המזמין.
בסיום ההתקשרות תינתן אפשרות למזמין להמשיך לעבוד במערכת תמורת תשלום לספק
המערכת או לקבל את כל הנתונים והמסמכים מהמערכת  ,הכל עפ"י שיקול דעת המזמין.
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.5

תקופת ההתקשרות ולוח זמנים
תקופת החוזה הינה ל( 12-שנים עשר) חודשים מיום חתימת החוזה ,אולם התאגיד רשאי עפ"י
שיקול דעתו הבלעדי להאריך את תקופת החוזה לתקופה נוספת של עד מקסימום  36חודשים
נוספים (בהארכה של שנה או חלקה בכל פעם).
מוסכם כי השירותים יבוצעו בימים ובשעות כפי שיידרש לשם התקדמות נאותה של ביצועם ,על
פי לוחות זמנים שיינתנו מעת לעת על ידי המזמין.

.6

תמורה
התמורה שיקבל הקבלן במסגרת ההתקשרות הינה בהתאם להצעתו בהצעת המחיר שצורפה
למסמכי המכרז( .להלן" :התמורה").
תנאי תשלום התמורה יהיו כדלהלן:

6.1

הקבלן יעביר למזמין בכל חודש חשבון ובו פירוט הגבייה שהתבצעה והתמורה המבוקשת.

6.2

בהתאם לאמור לעיל ,כל חשבון שיוגש ע"י הקבלן יאושר או יידחה על ידי נציג המזמין תוך  14יום
מהגשתו לאישור .אם יאושר החשבון ,ישלם המזמין את החשבון המאושר קבלן בתוך  45יום מתום
החודש שבו החשבון למחלקת הנה"ח של המזמין (שוטף  .)45 +במשך התקופה הנ"ל לא תחול כל
ריבית או הפרשי ההצמדה על הסכום המאושר .את החשבונות החודשיים יש להגיש עד ל 1-לחודש
העוקב לחודש הביצוע.

6.3

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

6.4

מכל תשלום ינכה המזמין מס במקור בשיעור המס שבו חייב הקבלן ,בהתאם לאישור כדין שיומצא
למזמין על ידיו ,ובהיעדרו – בשיעור המס המקסימאלי.

6.5

במקרה של איחור בתשלום מעבר למועד המתחייב לפי תנאי החוזה ,ישלם המזמין ריבית החשב
הכללי על התשלומים שעליהם חל איחור כפיצוי בלעדי בגין האיחור כאמור.

6.6

למען הסר ספק מוסכם ומובהר בזאת ,כי אין ולא יהיו בין הקבלן לבין המזמין יחסי עובד מעביד
וכי הקבלן יפעל לכל דבר וענין על פי הסכם זה כקבלן עצמאי.
הקבלן מצהיר ומתחייב כי יהיה אחראי בלעדית וישלם בכל תקופת הסכם זה ,את מלוא
התשלומים המגיעים הן על פי הסכם והן על פי כל דין לעובדים המועסקים על ידו ,לרבות הוא
עצמו ,ולרבות שכר ,שעות נוספות ,ימי חופשה שנתית ,ימי מחלה ,תוספות יוקר ,פנסיה ,פיצויי
פיטורין וכל זכות סוציאלית ו/או תשלום אחר להם זכאים העובדים (לרבות הוא עצמו) על פי חוק,
הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה ו/או נוהג ולרבות כל מס או ניכוי החלים על פי כל דין בקשר לאיזה
מהתשלומים ו/או ההטבות האמורים.
מבלי לגרוע מכלליות התחייבות הקבלן על פי ס"ק  3.2לעיל ,מצהיר הקבלן כי התשלומים
המשולמים על ידי המזמין על פי הסכם זה כוללים את מלוא התשלומים שהקבלן זכאי להם ו/או
שעליו לשלם לעובדיו ו/או לרשות מוסמכת כלשהי כאמור לעיל והינו מתחייב שלא לפנות בעצמו
ולדאוג שאף לא אחד מעובדיו יפנה בדרישה ו/או תביעה למזמין בקשר לתשלומים כלשהם
הנובעים מהעסקתו ו/או סיום העסקתו על ידי המזמין ו/או מביצוע העבודה על פי הסכם זה ו/או
הפסקתם .הקבלן מתחייב לשפות את המזמין באופן מלא ,מיד עם דרישתו הראשונה ,בגין כל סכום
ו/או הוצאה שהמזמין ישא בו כתוצאה מתביעה ו/או דרישה שתוגש כלפי המזמין על ידי הקבלן
ו/או על ידי מי מעובדי הקבלן לתשלום ו/או פיצוי מסוג כלשהו בקשר להעסקתו ו/או עבודתו במתן
העבודה שעל פי הסכם זה /או בקשר לסיום העסקתו.

17
קראתי הבנתי________________
חתימה וחותמת

.7

שמירת סודיות ,אי תחרות וזכויות קנין

 7.1הקבלן מתחייב בזאת לשמור בסודיות מלאה כל מידע ,לרבות הסודות המסחריים והמקצועיים
של ה מזמין ו/או הקשורים בה ו/או הנוגעים אליה במישרין ו/או בעקיפין ,בין שהגיעו לידיעתו
ממקורות פנימיים במזמין ובין ממקורות חוץ ,ולא ימסור ולא יגלה כל מידע כזה לשום אדם שלא
הוסמך לכך מטעם המזמין ,אלא אם יקבל על כך אישור מאת מנכ"ל המזמין או מי מטעמו מראש
ובכתב ,וזאת במשך תקופת ההסכם או לאחר סיומה.
 7.2הקבלן מתחייב בזאת כי הוא ימנע מלעסוק ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין בעצמו ובין באמצעות
תאגיד משפטי אחר ,בין כשכיר ובין כעצמאי ,בכל משלח יד או עסק אחרים שיש בהם להביאו לידי
ניגוד אינטרסים כלשהו עם המזמין ,אלא אם יקבל את הסכמתו המפורשת של המזמין מראש
ובכתב.
 7.3הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כי כל מידע שיגיע לידיו במסגרת עבודתו עם המזמין והשייך למזמין
על פי הסכם זה ,לרבות מידע שיוכן על ידו אשר מתייחס לשירות הינו ויהיה סודי והינו ויהיה תמיד
רכושו הבלעדי של המזמין והוא ניתן לידיעתו של הקבלן אך ורק בקשר לקשריו עם המזמין על פי
הסכם זה.
 7.4הקבלן מתחייב בזאת לא לעשות שימוש כלשהו ו/או לגלות את המידע האמור לצד שלישי כלשהו
(זולת צד שלישי שמתוקף חוזה זה והעבודה הנגזרת ממנו-על המפרסם להעביר לו מידע) ללא
הסכמת המזמין מראש ובכתב.
 7.5הקבלן מצהיר כי המידע הסודי הנ"ל כולל מידע סודי השייך ללקוחות ו/או לספקים של המזמין
ואשר המזמין מחויב לשומרו בסוד כלשהו (זולת צד שלישי שמתוקף חוזה זה והעבודה הנגזרת
ממנו-על הקבלן להעביר לו מידע) והינו מתחייב לשמור בסוד ולא לגלות ו/או לעשות שימוש כלשהו
במידע הנ"ל ,אלא עבור שירותי הייעוץ נשוא הסכם זה.
 7.6הקבלן מתחייב כי בתקופת הסכם זה וכן  12חודשים לאחר סיום ההסכם הוא לא ייתן שירות לשום
גוף או גורם אחר שיש לו ניגוד אינטרסים או שקיים לגביו חשש לניגוד אינטרסים עם המזמין
ובתנאי שהמזמין יגלה אילו גורמים עומדים בניגוד אינטרסים עמה בנושאי עיסוקו של הקבלן.
 7.7מוסכם בזאת כי חומרי הפרסום וכן כל חוות דעת ,ניתוחים ,דו"חות או כל חומר אחר שיוכן על ידי
הקבלן לצורך או כתוצאה מהסכם זה וזכויות היוצרים על הנתונים בחומרים אלו – וכן כל מידע
ונתונים שיימסרו קבלן במהלך התקשרות זו שייכים בלעדית למזמין ואין הקבלן רשאי לעשות
שימוש בנתונים ללא רשות המזמין מראש ובכתב .המזמין רשם לעצמו כי במידע ,במסמכים
ובניתוחים המועברים לו מידי הקבלן כמוסים סודות מסחריים השייכים קבלן אשר אין למזמין
רשות להעבירם לצדדים שלישים או מתחרים למשלח ידו של הקבלן.
.8

אחריות הקבלן וביטוח

אחריות לנזקי גוף או רכוש
( ) 1מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי כל דין ,יהא הקבלן בלבד האחראי הבלעדי לכל
אובדן ו/או פגיעה ו/או נזק שייגרם לעבודות המבוצעות ,לעצמו ,לרכושו ,לעובדיו,
לשולחיו ו/או לשלוחיו ,ולכל הבאים מטעמו ו/או למזמין ועובדיו ו/או לצד ג'
כלשהו ,עקב או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שלו ו/או של עובדיו ו/או מי הפועל
מטעמו ,וכן לכל נזק שייגרם לעבודות המבוצעות ועקב ביצוע העבודות ו/או כל
הכרוך בכך ,על ידי הקבלן ו/או מי הפועל בשמו או מטעמו ,בין באתר העבודות ובין
מחוצה לו לרבות קבלני משנה.
( ) 2נדרש המזמין לשלם סכום כלשהו עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו
במסגרת ביצוע העבודות ו/או בגין אובדן ו/או פגיעה ו/או נזק להם אחראי הקבלן
כאמור לעיל ,ישפה הקבלן את המזמין בגין כל סכום ששילם ,לרבות בגין כל
ההוצאות המשפטיות והאחרות שנשא בהן בקשר לדרישה האמורה.
( )3שולם ע"י המזמין סכום כלשהו שהקבלן חייב בתשלומו בהתאם לאמור לעיל,
ייחשב סכום זה בצירוף ההוצאות המשפטיות כחוב שהקבלן חייב למזמין על פי
הוראות הסכם זה .המזמין יהיה רשאי לקזז סכום זה מכל סכום שיגיע לקבלן.
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אחריות לעובדים
( ) 1מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי כל דין ,יהא הקבלן בלבד האחראי הבלעדי לכל
אובדן ו /או תאונה ו/או נזק שייגרם לעובדיו ,לשלוחיו ,ולכל הבאים מטעמו ,לרבות
עובדי קבלני משנה מטעמו ,ו/או לעובדי המזמין ,עקב או כתוצאה ממעשה ו/או
מחדל שלו ו/או מי הפועל מטעמו ,במסגרת ביצוע העבודות.
( )2הקבלן מתחייב לשלם דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר
הנמצא בשירותו של הקבלן ,לרבות בשירותם של קבלני משנה מטעמו של הקבלן,
עקב או כתוצאה מתאונה ו/או נזק שנגרמו תוך כדי ביצוע העבודות.
( ) 3שולם ע"י המזמין סכום כלשהו שהקבלן חייב בתשלומו בהתאם לאמור לעיל ,ישפה
הקבלן את המזמין בגין כל סכום ששילם ,וסכום זה ייחשב בצירוף ההוצאות
המשפטיות והאחרות שנשא בהן בקשר להן ,כחוב שהקבלן חייב למזמין על פי
הוראות הסכם זה .המזמין יהיה רשאי לקזז סכום זה מכל סכום שיגיע לקבלן.
אחריות מקצועית
( )1הקבלן יהא אחראי כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו ו/או כלפי צדדים שלישיים ,בגין
כל נזק שייגרם למזמין ו/או למי מטעמו ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משגיאה
מקצועית ו/או רשלנות ו/או הזנחת חובתו המקצועית ו/או כתוצאה מביצוע לקוי
ו/או משימוש בחומרים ו/או באביזרים לקויים ו/או מטיב לקוי.

( ) 2אחריותו של הקבלן כאמור לעיל ,תחול גם לגבי מקרה של רשלנות מקצועית
שיתגלה לאחר סיום תקופת החוזה.
( )3הקבלן יפצה ו/או ישפה באופן מלא את המזמין בגין כל אובדן או נזק ו/או קנס ו/או
הוצאה שהמזמין יחוייב בהם עקב כל מעשה ו/או מחדל המצוי באחריות הקבלן על פי
המפורט בסעיף ( )1לעיל .שיפוי ו/או פיצוי על פי סעיף זה יכללו גם הוצאות משפטיות
שיהיו למזמין ,וישולמו לו מייד על ידי הקבלן ,עם דרישה ראשונה.

אחריות לנזק סביבתי
( )1הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות ובכל תקופת ההפעלה לא תהיה פגיעה באיכות הסביבה ו/או
בנוחות הציבור ,ולא תהא כל הפרעה בזכות השימוש ,המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש ,דרך ,שביל או
ברכוש ציבורי כלשהו ,והוא ינקוט בכל אמצעים הדרושים כדי להבטיח את האמור לעיל.
ביטוח
1.

מבלי לגרוע מאחריות “נותן השירות” עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין“ ,נותן השירות”
מתחייב לבצע על חשבונו ,את הביטוחים הבאים ,כמפורט ב"אישור עריכת הביטוח"
המצ"ב כנספח יא' ,ולהשאירם בתוקף במשך כל תקופת החוזה וכל הארכה שלו.
ביטוח אחריות מקצועית יחודש באופן רצוף כל עוד ל"נותן השירות" יש אחריות עפ"י
דין.
1.1
"ביט".
1.2

"ביט".

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של לפחות :
 $ 500,000למקרה ו  $ 500,000 -לתקופה.
הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם
ביטוח אחריות מעבידים ,בגבולות אחריות של לפחות :
 $ 1,500,000לעובד ו  $ 5,000,000 -למקרה ולתקופה.
[מובן שעל “נותן השירות” לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל התשלומים
המגיעים כחוק ,עבור העובדים].
הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם
“נותן השירות” רשאי שלא לבצע ביטוח זה כל עוד אינו מעסיק עובדים
ומתחייב בזאת כי מייד לכשיעסיק עובדים – הוא יבצע ביטוח זה.
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1.3

ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות של לפחות :
 $ 500,000למקרה ו  $ 500,000 -לתקופה.
“נותן השירות” מתחייב להמשיך ולחדש פוליסה זו ברציפות ,כל עוד יש לו
אחריות עפ"י דין.

 .2במעמד חתימת החוזה" ,נותן השירות" ימציא ל"מי שמש" אישור עריכת הביטוח ,עפ"י
הנוסח המצ"ב כנספח יא'.
“נותן השירות” מתחייב להמציא ל"מי שמש" אישור חדש ,לפחות  15יום לפני תום
תוקפו של כל אישור ,כל עוד הוא מחוייב לכך עפ"י חוזה זה.
 .3הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד ו”נותן השירות” רשאי לבצע
ביטוחים נוספים כראות עיניו ,על מנת לכסות את מלוא אחריותו.
“ .4נותן השירות” מתחייב למלא בקפדנות אחר כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן
בעקבות מקרה ביטוח להודיע על כך מיידית ל"מי שמש" וכן לפעול למימושן של
הפוליסות.
“ .5נותן השירות” ישא לבדו בכל סכומי ההשתתפות העצמית בכל הביטוחים
הנערכים על ידו.
" .6נותן השירות" פוטר מאחריות את "מי שמש" ואת עיריית בית שמש והחברות
הכלכליות/העירוניות/התאגדים שלה ועובדיהם בגין כל אובדן ו/או לרכושו.
.9

ביטול ההסכם

9.1

מוסכם כי תוקפו של הסכם זה למשך תקופת ביצוע העבודה ,בהתאם ללוח הזמנים שייקבע על ידי
המזמין.

9.2

למרות כל האמור בהסכם זה ,יהא המזמין רשאי להביא הסכם זה לידי גמר בכל עת ,ולפי שקול
דעתו המוחלט ,תוך  30יום ממתן הודעה על כך בכתב לקבלן .בוטל ההסכם כאמור ,יהא הקבלן
זכאי לשכר טרחה בגין העבודה שבוצעה על ידו עד לביטול ההסכם כאמור.

9.3

בכל מקרה שהקבלן לא ימלא אחר התחייבויותיו ,המפורטות בהסכם זה ,הוא ייחשב כמפר את
ההסכם באופ ן שהפרה זו תזכה את המזמין ,בנוסף לכל התרופות האחרות שלהן הוא זכאי על פי
דין ,לבטל הסכם זה מיידית ולהעביר את המשך העבודה לכל גורם אחר שייראה לו.

9.4

בכל מקרה של הפסקת פעילותו מכל סיבה שהיא ,יהא הקבלן חייב למסור את כל החומר שבידו
למזמין או לגורם אחר שימונה על ידו ,ויהא מנוע מלהפריע או מלהתערב בהעברת עבודה לגורם
אחר כאמור.

.10

הסבת ההסכם
הקבלן לא יעביר או יסב לאחר הסכם זה כולו או מקצתו ,או כל זכות וחובה על פיו ,אלא אם
ניתנה לכך הסכמת המזמין מראש ובכתב.
המזמין יהא רשאי להסב הסכם זה ,כולו או מקצתו ,ובלבד שהנעבר יקבל על עצמו את
התחייבויות המזמין על פי הסכם זה.

.11

סמכות שיפוט

( ) 1מוסכם על הצדדים כי על הסכם זה יחול הדין הישראלי ,וכי לבית המשפט המוסמך
בירושליים ,תהיה סמכות השיפוט המקומית הייחודית לדון בכל תביעה ו/או מחלוקת שתתגלע בין
הצדדים בקשר לחוזה זה ,פירושו או ביצועו.
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( )2למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי כל מחלוקת ו/או תביעה
המוסמך לא תהווה עילה לשיהוי ו/או לעיכוב
החוזה.
.12

המשפט
לבית
שתועבר
ביצוע התחייבויות הקבלן על פי

שונות

הסכם זה ממצה כל הסכמה ,הבנה או מצג שנעשו בין הצדדים עובר לכריתתו ועם
12.1
חתימתו יהיו בטלים כל טיוטה הסכמה ,מצג או מסמך שנעשו בין הצדדים בקשר להסכם זה.
12.2

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

12.3

שום ויתור ,מחדל ,ארכה ,הנחה או הימנעות מפעולה על ידי המזמין ,בקשר לזכות המוקנית לו על
פי הסכם זה ,לא יתפרשו כוויתור מצידו על כל טענה או זכות כלשהי ,ולא ישמשו מניעה לתביעה
ו/או כל פעולה אחרת על ידי המזמין ,אלא אם אישר זאת לקבלן בכתב.

12.4

על הפרת הוראות הסכם זה תחולנה הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,תשל"א-
.1971

12.5

המזמין יהא רשאי להשתמש בשמו של הקבלן ו/או מי מטעמו לשם פרסום הפעילות ו/או
המוצרים שבקשר אליהם ניתנו העבודה על פי הסכם זה.

12.6

כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה יהיו כמפורט בכותרתו ,וכל הודעה שתישלח על ידי צד
למשנהו תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך  3ימי עסקים ממועד המשלוח אם נשלחה בדואר
רשום ,תוך יום עסקים אחד אם נשלחה בדואר אלקטרוני ,או מיד עם מסירתה האישית.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
____________________
נותן השרות

____________________
המזמין
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נספח ד'

מכרז פומבי מספר 15/19
ייעוץ ויישום ניטור שפכי תעשיה

יוגש על ידי המשתתף
יחד עם הצעתו במכרז

נוסח ערבות בנקאית (ערבות השתתפות)
לכבוד
תאגיד מי שמש בע''מ
א.נ.

הנדון :ערבות בנקאית מס'
.1

אנו ערבים כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  2,000ש"ח (אלפיים שקלים חדשים) (להלן:
"סכום הערבות") שתדרשו מאת ______________ (להלן" :הנערב") בקשר עם מכרז מס' 15/19
שביניכם לבין הנערב בעניין מכרז פומבי לייעוץ ויישום ניטור שפכי תעשיה.
סכום הערבות יהיה צמוד למדד מחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ,בתנאי ההצמדה שלהלן,
"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא ממדד חודש נובמבר שנת  2019שהתפרסם ב 15בדצמבר שנת 2019
בשיעור ______ נקודות.
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן:
אם יתברר כי המדד החדש ,הידוע בעת תשלום סכום הערבות ,עלה לעומת המדד היסודי ,יהיו הפרשי
ההצמדה  -הסכום השווה למכפלת 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.

.2

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

.3

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ( 31.03.20כולל) בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת .על כל
דרישה על פי ערבות זו להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

.4

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
בנק _________ בע"מ
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נוסח ערבות בנקאית (ערבות ביצוע)
לכבוד
תאגיד מי שמש בע''מ
א.נ.

הנדון :ערבות בנקאית מס'
.1

אנו ערבים כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  10,000ש"ח ( עשרת אלפים שקלים חדשים)
(להלן" :סכום הערבות") שתדרשו מאת ______________ (להלן" :הנערב") בקשר עם מכרז מס' 15/19
שביניכם לבין הנערב בעניין מכרז פומבי לייעוץ ויישום ניטור שפכי תעשיה.
סכום הערבות יהיה צמוד למדד מחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ,בתנאי ההצמדה שלהלן.
"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא ממדד חודש ________ שנת _______ שהתפרסם ב 15-ל_____
שנת ______ בשיעור ______ נקודות.

הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן:
אם יתברר כי המדד החדש ,הידוע בעת תשלום סכום הערבות ,עלה לעומת המדד היסודי ,יהיו הפרשי
ההצמדה  -הסכום השווה למכפלת 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.
.2

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

.3

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום __ לחודש ______ שנת _____(כולל) בלבד ולאחר תאריך זה תהיה
בטלה ומבוטלת .על כל דרישה על פי ערבות זו להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

.4

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
בנק _________ בע"מ
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הצהרה בדבר רישום פלילי (ימולא על ידי מנהלים אצל המציע ,כאשר המציע הינו
תאגיד):
אני הח"מ _______________ ת.ז_________________ .
משמש כ________________ בתאגיד _______________ (להלן" :התאגיד") (ימולא כאשר המציע
הינו תאגיד)
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,
מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
.1

הנני עושה תצהיר זה בתמיכה להצעת המציע/התאגיד למכרז פומבי מס' 15/19

.2

הנני מצהיר כי לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג פשע  /הורשעתי בעבירה/ות מסוג פשע (פרט:

.3

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
הנני מצהיר כי לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוון  /הורשעתי בעבירה/ות מסוג עוון (פרט:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

.4

הנני מאשר כי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע או עוון  /כן תלוי ועומד נגדי
כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע או עוון (פרט:
______________________________________________________________________
_______________ __________________________________________________________
________________________________________________).
(מחק את המיותר בכל באחד מהסעיפים)

.5

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

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

_____________________
תאריך
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ייפוי כוח והרשאה לבדיקת רישום פלילי
אנו הח"מ:

 _______________.1ת.ז__________________.
______________ .2

ת.ז__________________ .

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

____________
תאריך

___________
חתימה 1

________________
חתימה 2

_____________________
חותמת התאגיד
יש להחתים מורשי חתימה של התאגיד על ייפוי הכוח וההרשאה המצ"ב לעיל ,ולהגישם יחד עם ההצעה
למכרז.
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תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-
 .1אני מר_____________ ,ת"ז _____________ ,המשמש כ__________ ב___________ ,המציעה
במכרז מס' ( 15/19להלן" :המציעה") מצהיר בזאת כי המציעה ו/או בעל זיקה למציעה (כמשמעו בסעיף
2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  )1976לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי
חוק שכר מינימום ,התשמ"ז 1987-ו/או לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
הוגנים) ,התשנ"א– 1991ואם הורשעו ביותר מ 2-עבירות הרי כי במועד ההצעה חלפה שנה אחת ממועד
ההרשעה האחרונה.
 .2זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

____________
המצהיר

אימות
אני הח"מ  ,עו"ד ________________ ,מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______ פגשתי את
מר ______________ נושא ת.ז ____________ ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותו.
___________________
תאריך

_________________________
 ,עו"ד

אישור עורך דין  -לתאגיד
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
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לכבוד
תאגיד מי שמש בע"מ

הצהרת קבלן על הכרת סיכוני בטיחות
אני הח"מ קבלן דיגום ,מצהיר בזאת כי אני ועובדיי בקיאים בסיכונים האופייניים לביצוע
הדגימות נשוא מכרז זה וכי הנני מתחייב לבצע את עבודתנו באופן בטוח על פי הסיכונים אליהם
אנו עלולים להיחשף במהלך עבודתנו ולהישמע להוראות בעלי התפקידים בתאגיד מי שמש.

הקבלן -

__________________

חתימה -

__________________

חותמת-

__________________

תאריך-

__________________
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ניסיון תעסוקתי

אני הח"מ( ___________________ ,להלן" :המציע") מצהיר ומאשר בזאת כי הייתי מקושר בהסכמים
שנתיים עם לכל הפחות שלושה תאגידי מים וביוב לשם ביצוע עבודות נשוא מכרז זה ,אשר לפחות באחד
מהם תכנית הדיגום שלו כוללת לפחות  50מפעלים ובוצעה לשביעות רצון המזמין.

שם התאגיד /
הרשות המקומית

שם ומס' טלפון
של איש קשר

הערות

תאריך
ההתקשרות

______________________
חתימה  +חותמת המציע
על המציע לצרף מכתב סימוכין החתום על ידי מנכ"ל התאגיד/סמנכ"ל או מהנדס התאגיד עבור כל
התאגידים הנזכרים בחלק זה בהתאם לנוסח הבא:
חברת ___________ מנהלת עבור תאגיד המים והביוב _______________ את פרויקט בקרת שפכי
תעשיה ,בין התאריכים _____________ .תכנית הדיגום של התאגיד כוללת ______ מפעלים.
במסגרת הפרויקט מנהלת חברת _____________ את ביצוע הדיגומים ,הוצאת החיובים ,שליחת
המכתבים ,הקשר עם המפעלים וניהול תהליכי האכיפה והגבייה.
החברה עושה שימוש בתכנת ניהול מידע מסוג ________________ .לצורך ניהול המידע ,הוצאת
מכתבים ,חיובים ומעקב אחר תהליכי האכיפה.
ניהול וביצוע הפרויקט והשימוש בתכנה מתבצע לשביעות רצוננו.
שם ______________ תפקיד______________ חתימה_____________ חותמת_____________

(אם מדובר בהתקשרות עם המזמין אין חובת צירוף).
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נספח יא'  -אישור עריכת ביטוח
לכבוד
תאגיד המים והביוב מי שמש בע"מ
רח' יגאל אלון  ,1מרכז ביג ,בית שמש

(להלן " :מי שמש")

שם המבוטח …………………………… :כתובתו .......................................................... :
הננו מאשרים בזאת כי ניתן ע"י חברתנו כיסוי ביטוחי ע"ש הנ"ל וכמפורט בהמשך -:
.1

נשוא אישור זה  :ניטור שפכים וביצוע דיגומים ובדיקות מעבדה לשפכים.
חוזה מס' .…………………… :

.2

תקופת הביטוח  :מ  ………………… -עד …………………………

.3

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של :
………………… $ .למקרה ו $ .………………… -לתקופה
[הערה  :בשום אופן לא פחות מ  $ 500,000 -למקרה ו  $ 500,000 -לתקופה].
הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".
השתתפות עצמית  $ ………………… :למקרה.

.4

ביטוח אחריות מעבידים בגבולות אחריות של :
…………………  $לעובד ו $ ………………… -למקרה ולתקופה
[לפחות  $ 1,500,000 :לעובד ו  $ 5,000,000 -למקרה ולתקופה].
הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".
השתתפות עצמית .$ ………………… :

.5

ביטוח אחריות מקצועית בגבולות אחריות של :
………………… $ .למקרה ו $ ………………… -לתקופה
[הערה  :בשום אופן לא פחות מ  $ 500,000 -למקרה ו  $ 500,000 -לתקופה].
השתתפות עצמית  $ ………………… :למקרה.
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בכפוף למפורט להלן :
5.1

בפוליסה יבוטלו הסייגים הבאים :
 הוצאת דיבה או שם רע או פגיעהבפרטיות.
 אובדן מסמכים. אובדן השימוש ו/או עיכוב כתוצאהממקרה ביטוח.

5.2

חריג/סייג "אי יושר וכו'" יחול רק לגבי אותו אדם שעשה אותו מעשה.

5.3

הפוליסה תכלול "תקופת גילוי" של לפחות  6חודשים.

5.4

"חריג זיהום" בפוליסה לא יחול בגין נזק תאונתי.

.6

בכל הביטוחים הנ"ל מתווסף לשם המבוטח  …" :ו/או מי שמש בע"מ ו/או עיריית שמש
ו/או החברות הכלכליות שלה"
( +סעיף אחריות צולבת בפוליסות אחריות כלפי צד שלישי ואחריות מקצועית).
ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה תביעות של המבוטח נגד גורמים אלו.

.7

הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערכים ע"י הגופים הנזכרים בסעיף 6
לעיל ,והם לא יידרשו להפעיל את ביטוחיהם.

.8

הננו מאשרים בזאת שבין המבוטח לבינינו קיים הסדר בעניין תשלום הפרמיה וכן שבכל מקרה
של צמצום ו/או ביטול הפוליסות – הצמצום ו/או הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם חלפו  30יום
ממועד מתן ההודעה על כך במכתב רשום גם למבוטח וגם למי שמש.

בכבוד רב,
……… ..חברה לביטוח בע"מ.
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