מכרז מס' 8/21
שרותי ייעוץ תמיכה ותחזוקה שוטפת למערכת החשמל והבקרה עבור מט"ש שמשון,
תחנות שאיבה ומתקני מים ברחבי העיר

אוגוסט 2021

מכרז מס' – 8/21

למתן שירותי ייעוץ ,תמיכה ותחזוקה שוטפת למערכת החשמל והבקרה עבור מט"ש שמשון ,תחנות שאיבה ומתקני
מים ברחבי העיר
א .הנחיות למציעים
 .1כללי
 .1.1מי שמש  -תאגיד מים וביוב בע"מ ) להלן"  :החברה "או" התאגיד) מזמין בזאת הצעות למתן שירותי ייעוץ,
תמיכה ותחזוקה שוטפת למערכת החשמל והבקרה עבור מכון טיפול בשפכים "שמשון" ,בהתאם לתיאור
המפורט במסמכי הזמנה זו ,במסגרת מיקור חוץ כעצמאי ו/או חברה בע"מ.
 .1.2מועד הגשת הצעות והורדת מסמכי המכרז
את ההצעה יש להכניס למעטפה סגורה ,שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם ,שעליה ייכתב "מכרז פומבי
מס'  8/21למתן שירותי ייעוץ ,תמיכה ותחזוקה שוטפת למערכת החשמל והבקרה עבור מט"ש שמשון ,תחנות
שאיבה ומתקני מים ברחבי העיר  ,ולהגישה ,עם כלל המסמכים הנדרשים ,במסירה ידנית בלבד לתיבת
המכרזים ,לא יאוחר מיום שני  30,באוגוסט  ,2021בשעה ( 12:00להלן" :המועד האחרון להגשת הצעות
למכרז") ,בחדר ישיבות במשרדי התאגיד.
הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל .משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא תתקבל ותגרום
לפסילת ההצעה.
התאגיד שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות
למכרז ,בהודעה שתישלח לכלל הרשומים במייל רכזת המכרזים בתאגיד.
את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של מי שמש בכתובת. www.m-sms.co.il :
על המוריד את מסמכי המכרז ,כאמור לעיל ,להירשם אצל רכזת המכרזים בתאגיד ,במייל hodaya@m-
 ,sms.co.ilוזאת 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.
 .1.3אופן הגשת ההצעות
על המציע לחתום על כל עמוד ועמוד של מכלול מסמכי המכרז ולחתום בחתימה וחותמת על כל עמוד של
החוזה ועל טופס ההצעה (הצעת המחיר).
 .1.4ההצעה תוגש במעטפה הנושאת את שם ומספר המכרז .את המעטפה יש להכניס לתיבת ההצעות עד למועד
שצוין לעיל.
 .1.5שאלות הבהרה יש להעביר בדוא"ל  hodaya@m-sms.co.ilעל גבי קובץ  , Wordוזאת עד ליום שלישי,
 24באוגוסט  -2021עד השעה  ,12:00תשובות לשאלות ההבהרה יישלחו לכל משתתפי המכרז בדוא"ל חוזר
בהתאם לפרטים שימסרו על ידם .
 .1.6אי מילוי מדויק ומושלם אחר כל דרישות המכרז ו/או המצאת הצעה לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל,
יגרמו לפסילת ההצעה.
 .1.7ככלל ,ההצעה שתבחר תהיה ההצעה הזולה ביותר בסך הכל .יחד עם זאת ,אין התאגיד מתחייב לקבל את
ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
 .1.8למען הסר ספק ,יובהר כי החברה תהיה מוסמכת ורשאית לבחון ולשקול היטב את יכולתו של המציע,
אמינותו ,איתנותו הפיננסית ,כושרו לבצע את החוזה ,נסיונו ,יכולת עמידתו וניסיונו בשמירת כלל ההוראות
והשירותים הנדרשים בבקשה זו ,ניסיונה וניסיון תאגידים וגופים ציבוריים אחרים עם המציע בעבר .כן תהיה
רשאית לערוך בירורים ,לבדוק המלצות והכל בהתאם לשיקול דעתה הרחב ,לצורך בחירת הזוכה במכרז זה,
ובכלל זאת לפנות מיוזמתה לכל גורם אשר תמצא לנכון ,וכן לפסול את הצעתו של מציע אשר יתברר כי לא

ביצע עבודות לשביעות רצון הלקוחות ,והכל בשיקול דעתה המלא של המועצה ,זאת על אף שהצעתו תהא
הזולה ביותר.
 .2תנאים ודרישות סף למגישי הצעות
רשאים להגיש הצעה יחידים או תאגידים העומדים במועד הגשת ההצעות בכל התנאים הבאים במצטבר:
 .2.1על המציע להיות בעל תעודת השכלה של הנדסאי או מהנדס חשמל
 .2.2על המציע להיות בעל הסמכה ותעודת חשמלאי מוסמך .
 .2.3בעל ניסיון של  10שנים לפחות בעבודות דומות.
 .3מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו
 .3.1לשם הוכחת עמידה בתנאי סף  - 2.1על המציע לצרף להצעתו את התעודה הנדרשת.
 .3.2לשם הוכחת עמידה בתנאי סף  - 2.2על המציע לצרף להצעתו את התעודה הנדרשת.
 .3.3לשם הוכחת עמידה בתנאי סף  – 2.3על המציע לצרף את נספח נסיון מקצועי המצורף למסמכי המכרז.
 .4מתקני מים ברחבי העיר -מחיר שעתי ,יוגש חשבון חודשי
 .4.1טיפול בתקלות חשמל ובקרה במתקני מים ברחבי העיר.
זמן טיפול בתקלות-
תקלה רמה  - 1מענה מרחוק ,תוך ניסיון לפתור את התקלה באמצעות הדרכה מרחוק.
תקלה רמה  - 2תקלה תפעולית פשוטה  ,תקלה שלא מונעת הפעלת המתקן/המערכת.
תטופל תוך  48שעות.
תקלה רמה  - 3תקלה שמשביתה מתקן/מערכת ,תטופל בפרק זמן סביר שלא יעלה על שעתיים.
 .4.2מט"ש ותחנות שאיבה לביוב -מחיר חודשי
 .4.2.1תמיכה שוטפת וקבועה  -יום בשבוע
א .אחריות מקצועית לכל נושא החשמל והבקרה במט"ש ובתחנות השאיבה  .כולל ביצוע עבודות טיפול
מונע  ,תחזוקה שוטפת ומענה לתקלות חשמל ובקרה .
ב .היועץ יעניק תמיכה קבועה ,יום בשבוע ,שייקבע מעת לעת ע"י מנהלי המט"ש והתאגיד.
ג .במסגרת שירות התמיכה השוטפת ,ידריך היועץ את צוות העובדים של המט"ש ואת החשמלאי של
המט"ש .כל זאת בנוסף לטיפול בתקלות ,מורכבויות ודרישות המט"ש.
ד .על היועץ להכין תכנית עבודה עקרונית להדרכת החשמלאי של המט"ש.
 .4.2.2בקרה:
א .תיקון שגויות ו"באגים" במערכת בקרה על הציוד הקיים
ב .שיפורים במערכת לבקשת מנהל המט''ש/יועץ תהליך לשיפור תהליכים והתייעלות
ג .הוספת ציוד נוסף למערכת בקרה כמו ציוד אנליטי של קריאה רצופה או מנועים בודדים שנוספים
ד .לטיפול במטרת שדרוג מקומי .
ה .בדיקה תקופתית של כל מערכות בקרה/תקשורת ומתן ייעוץ עבור טיפול שוטף/החלפת
ו .מרכיבים/שדרוגים/התאמה לדרישות רגולטור.
ז .ביצוע תכנית לטיפול שוטף במערכות חשמל ובקרה ע''י חשמלאי או כ''א חיצוני כולל בדיקות

ח .הנדרשות מטעמי בטיחות ועל פי חוק.
ט .עדכון גרסאות של מרכיבים מערכת בקרה לפי צורך (עלות של אישורים וגרסאות עצמן לא כוללת
י .בתכן עבודה)
יא .ליווי והתקנה של ציוד חדש
יב .ליווי ושדרוגים במסגרת החלפת הציוד המתיישן כולל בין היתר ציוד בארונות חשמל
יג .תכנות של משני תדר ומתנעים רכים שמוחלפים לפי צורך
 .4.2.3טיפול בתקלות  -הוגדרו  4רמות תקלה:
א .תקלה רמה  - 1צוות הבקרה ייתן מענה מרחוק ,תוך ניסיון לפתור את התקלה באמצעות הדרכה
מרחוק של החשמלאי במט"ש .לאחר שהחשמלאי ניסה לפתור את התקלה/בעיה בכוחות עצמו.
ב .תקלה רמה  - 2תקלה תפעולית פשוטה  ,תקלה שלא מונעת הפעלת המתקן/המערכת.
תקלה שניתן לטפל בה ביום הביקור השבועי שנקבע.
ג .תקלה ברמה  - 3תקלה באביזר/תהליך ,תקלה שאינה פוגעת בהתנהלות השוטפת של המתקן.
במקרה זה ,תתבצע בדיקה באמצעות השתלטות מרחוק וניסיון לפתרון הבעיה .במידה ולא ניתן
לפתור את הבעיה ,הטיפול בה יידחה ליום העבודה הבא.
ד .תקלה רמה  - 4תקלה שמשביתה מערכת במט"ש ,תקלה שמשביתה יחידה/מערכת שלמה במט"ש
)לדוגמא  :בקר ראשי  ,יח' הסמכה  ,יח' סחיטה  ,ריאקטור(.
באחריות נציג צוות הבקרה להגיע למט"ש ,תוך פרק זמן סביר ,של לא יותר מארבע שעות.
 .4.2.4אספקה של ציוד ו/או חלקי חילוף ו/או ציוד מתכלה ,אינם כלולים בתכולת העבודה.
יובהר שעבודות לייעוץ לרכישת חלקי חילוף והתקנת חלקי חילוף כן כלולות בהצעה ובתכולת
העבודה.
 .5פרטי המציע והצעתו
 .5.1על המציע לנקוב את המחיר השעתי שיחול על תכולת העבודה כמפורט בסעיף  4.1ואת המחיר החודשי
המוצע על ידו ,שיחול על כל תכולת העבודה כמפורט בסעיף  4.2לעיל.
 .5.2למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי התמורה המפורטת בהסכם הרצ"ב תהא התמורה הסופית והיחידה ולא
ישולם כל סכום מעבר לתמורה המוגדרת.
 .5.3יובהר שוב ,כי ציוד ו/או חלקי חילוף ו/או ציוד מתכלה -אינם כלולים בתכולת העבודה.
 .5.4יובהר כי כל הכמויות הנקובות במסמכי המכרז הן הערכה בלבד ,לרבות הערכת השעות השנתיות ,ואין
בהן כדי לחייב את התאגיד בכל צורה שהיא.
 .5.5המזמין שומר לעצמו את הזכות ,מכל סיבה שהיא ,לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא
לבצעו כולו או מקצתו ו/או לפצל את הזכייה בין שני קבלנים ,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.

 .5.6פרטי המציע:
שם המציע

_________________

כתובת _________________

שם איש קשר

_________________

טלפון __________________

כתובת דואר אלקטרוני_____________________
מספר עוסק מורשה /מספר חברה _________________;
שמות בעלי זכות החתימה במשתתף בהליך:
דוגמת חתימה ________________________
שם פרטי ________________ שם משפחה __________________
מספר זהות _______________

 .5.7הצעת המציע
סעיף

1

2

תיאור

יחידה

כמות

מחיר

סה"כ

למתן שירותי ייעוץ ,תמיכה ותחזוקה
שוטפת למערכת החשמל והבקרה עבור
מט"ש שמשון ותחנות שאיבה

חודש

12

_________₪

_________₪

למתן שרותי טיפול בתקלות חשמל
ובקרה במתקני המים ברחבי העיר

שעה

 300הערכה
שנתית

__________ ₪

_________ ₪

סה"כ :
מע"מ :
סה"כ כולל מע"מ :

_____________________
שם ,חתימה וחותמת המציע

____________
תאריך

מכרז מס' 8/21
שרותי ייעוץ תמיכה ותחזוקה שוטפת למערכת החשמל והבקרה עבור מט"ש שמשון ,תחנות שאיבה ומתקני מים
ברחבי העיר
ניסיון מקצועי
אני הח"מ ,______________________ ,המציע או המצהיר בשם המציע ,מצהיר ומאשר בזאת כי המציע בעל ניסיון של 10
שנים לפחות בייעוץ תמיכה ותחזוקה שוטפת למערכת החשמל ובקרה ,תחנות שאיבה ומתקני מים כדלקמן:
יש למלא את הפרטים בטבלה הבאה:
שם המזמין

תיאור העבודה כללי

תקופת ביצוע

 שם ממליץ תפקיד -טלפון

_________________________
שם מלא  +חתימה  +חותמת המציע

הסכם למתן שירותים
שנערך ונחתם בבית שמש ביום ___ לחודש ______ שנת 2021
בין:
מי שמש בע"מ (ח"פ)514425651 :
רח' יגאל אלון  ,1בית שמש
(להלן" :המזמין")
מצד אחד
לבין:
____________________
____________________
(להלן  " :נותן השרות ")
מצד שני
והואיל והמזמין פרסם מכרז פומבי מכרז מס'  8/21לשרותי ייעוץ תמיכה ותחזוקה שוטפת למערכת החשמל והבקרה
עבור מט"ש שמשון ,תחנות שאיבה ומתקני מים ברחבי העיר והכל כמפורט במסמכי המכרז (להלן" :העבודה");
והואיל והקבלן השתתף במכרז הנ"ל והצעתו זכתה במכרז;
והואיל והקבלן מצהיר כי יש לו היכולת ,הניסיון ,הידע ,הכישורים והאמצעים הדרושים לביצוע העבודות;
והואיל והקבלן מצהיר כי אינו מנוע ,בין מכוח דין ובין מכל סיבה אחרת ,מלחתום על הסכם זה ומלקיים את התחייבויותיו
על פיו;
והואיל והצדדים הסכימו לכך שהקבלן יבצע את העבודה כקבלן עצמאי ,הכל כמפורט בהסכם זה ובמסמכי המכרז על
מסמכיו השונים ונספחיו השונים המצורפים להסכם ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו;
והמזמין מוכן למסור לקבלן את ביצוע העבודה והקבלן מוכן לקבל על עצמו את ביצוע העבודה ,הכל בהתאם
והואיל
לתנאים המפורטים להלן
אשר על כן הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 .1כללי
 .1.1המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 .1.2כותרות הסעיפים אינן משמשות לפרשנותו ובאות לנוחות ההתמצאות בלבד.
 .2ההתקשרות
המזמין מוסר בזה את העבודה לידי נותן השרות ונותן השרות מקבל על עצמו לבצע את העבודה ,הכול כמפורט
בהסכם זה להלן.

 .3התחייבויות והצהרות נותן השרות
נותן השרות מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
 .3.1לבצע את העבודה במומחיות ,מקצועיות וברמה מצוינת ,תוך עמידה בלוחות הזמנים שייקבעו ותוך שמירה על
הוראות כל דין.
 .3.2כי אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המזמין לבין נותן השרות לרבות עובדי נותן השרות ,בעלי מניות ו/או בעלי
שליטה ו/או מנהלים אצל נותן השרות ו/או כל מי מטעם נותן השרות וכי נותן השרות יחשב לכל דבר וענין קבלן
עצמאי .כמו כן הסכם זה הינו לביצוע העבודות המוגדרות בו בלבד ,ואינו יוצר יחסים חוזיים מתמשכים בין
המזמין נותן השרות ,מעבר למוגדר במפורש בהסכם זה.
נותן השרות 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 נותן השרות או
מי מטעמו דרישה ו/או תביעה כאמור ,מתחייב נותן השרות 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.
 .3.3כי 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 נותן השרות ו/או מי מטעמו ,לא ישחררו את נותן השרות מאחריותו המקצועית המלאה בקשר אליהם.
 .3.4נותן השרות מתחייב לעבוד 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.
מוסכם כי נציג המזמין שיעמוד בקשר עם נותן השרות לצורכי היבטים מקצועיים של ביצוע העבודה יהיה פבל
פרייליך  -מנהל המט"ש או כל נציג אחר עליו יודיע המזמין נותן השרות בכתב.
 .3.5להתמיד בביצוע העבודה גם במקרה של חילוקי דעות בינו לבין המזמין ,אלא אם קיבל מהמזמין הוראה בכתב
להפסיק את שירותיו זמנית או סופית ובלבד שמשולם תשלום חודשי שוטף.
 .3.6נותן השרות 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.
 .3.7לדווח למזמין בכתב ,בתדירות ובאופן שייקבע על ידי המזמין על התקדמות העבודה ובכלל כך על בעיות שונות
שנתעוררו ו/או כל נושא אחר שיידרש על ידי המזמין.

 .4הגדרת העבודה
מוסכם כי פרטי העבודה יהיו בהתאם למפורט בסעיף  3למסמך הפנייה (להלן" :הצעת המחיר") ,ובכלל כך כל
פעולה או שירות הכרוכים או הנחוצים לשם ביצוע העבודה האמורה (לעיל ולהלן" :העבודה" או "השירותים").

 .5תקופת ההתקשרות ולוח הזמנים
 .5.1תחילת ההתקשרות תהא ביום _________________ ,והיא תהא בתוקף למשך שנה.
המזמין יהיה רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות ללא הגבלה ,אשר משך כל אחת עד שנה,
וזאת בהודעה מוקדמת בת  30ימים ,בכפוף להתאמת מחיר כפי שיוסכם.
 .5.2למרות האמור לעיל יהיה נותן השרות רשאי להביא הסכם זה לידי גמר בהודעה מראש של  90יום בכתב.
 .5.3מוסכם כי השירותים יבוצעו בימים ובשעות כשם שיידרש לשם התקדמות נאותה של ביצועם ,על פי לוחות זמנים
שיינתנו מעת לעת על ידי המזמין בהתאם למפורט במסמך הפנייה לעיל.
 .6תמורה
תמורת העבודה לשביעות רצון המזמין יהא הקבלן זכאי לתמורה חודשית על סך ________( ₪לא כולל מע"מ)
בגין שרותי יעוץ ,תמיכה ותחזוקה שוטפת למערכת החשמל והבקרה עבור מט"ש שמשון ותחנות שאיבה.
ולתמורה שעתית בסך של ______ ( ₪לא כולל מע"מ) במכפלת כמות השעות שבוצעו בפועל בגין טיפול בתקלות
חשמל ובקרה במתקני המים ברחבי העיר.
(להלן יחד" :התמורה")
מוסכם בזה כי התמורה המפורטת בהסכם זה תהא התמורה הסופית והיחידה ולא ישולם כל סכום מעבר לתמורה
המוגדרת לעיל.
יובהר כי ציוד ו/או חלקי חילוף ו/או ציוד מתכלה -אינם כלולים בתכולת העבודה.
תנאי תשלום התמורה יהיו כדלהלן :
 .6.1בהתאם לאמור לעיל ,לכל חשבון יצורף דו"ח פרוט על העבודה/החודש שעבורה/ו הוגש החשבון כל חשבון שיוגש
ע"י נותן השרות יאושר על ידי נציג המזמין תוך  14יום מהגשתו לאישור .אם יאושר החשבון ,ישלם המזמין את
החשבון המאושר בתוך  45יום מתום החודש שבו הוגש החשבון למחלקת הנה"ח של המזמין (שוטף  .)45 +במשך
התקופה הנ"ל לא תחול כל ריבית או הפרשי ההצמדה על הסכום המאושר .את החשבונות החלקיים החודשיים יש
להגיש עד ל 1-לחודש העוקב לחודש הביצוע.
 .6.2לתשלום התמורה יתווסף ,כאמור לעיל ,מע"מ בשיעור החל על פי הדין ,אשר ישולם על ידי המזמין כנגד המצאת
חשבונית מס כדין על ידי נותן השרות.
 .6.3מכל תשלום ינכה המזמין מס במקור בשיעור המס שבו חייב נותן השרות ,בהתאם לאישור כדין שיומצא למזמין
על ידיו ,ובהיעדרו – בשיעור המס המקסימאלי.
 .6.4במקרה של איחור בתשלום מעבר למועד המתחייב לפי תנאי החוזה ,ישלם המזמין ריבית החשב הכללי על
התשלומים שעליהם חל איחור כפיצוי בלעדי בגין האיחור כאמור.
 .6.5למען הסר ספק מוסכם ומובהר בזאת ,כי אין ולא יהיו בין נותן השרות לבין המזמין יחסי עובד מעביד וכי נותן
השרות יפעל לכל דבר וענין על פי הסכם זה כקבלן עצמאי.
נותן השרות 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 נותן השרות על פי ס"ק  3.2לעיל ,מצהיר נותן השרות כי התשלומים המשולמים
על ידי המזמין על פי הסכם זה כוללים את מלוא התשלומים ש נותן השרות 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 .נותן השרות מתחייב לשפות את המזמין באופן מלא ,מיד עם
דרישתו הראשונה ,בגין כל סכום ו/או הוצאה שהמזמין יישא בו כתוצאה מתביעה ו/או דרישה שתוגש כלפי
המזמין על ידי נותן השרות ו/או על ידי מי מעובדי נותן השרות לתשלום ו/או פיצוי מסוג כלשהו בקשר להעסקתו
ו/או עבודתו במתן העבודה שעל פי הסכם זה /או בקשר לסיום העסקתו.
 .7שמירת סודיות ,אי תחרות וזכויות קנין
 .7.1נותן השרות מתחייב בזאת לשמור בסודיות מלאה כל מידע ,לרבות הסודות המסחריים והמקצועיים של המזמין
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 יו"ר הדירקטוריון או ממנכ"ל המזמין מראש ובכתב ,וזאת במשך תקופת ההסכם או לאחר
סיומה.
 .7.2נותן השרות מתחייב בזאת כי הוא יימנע 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 חשש מסתבר של
ניגוד אינטרסים כלשהו עם המזמין ,אלא אם יקבל את הסכמתו המפורשת של המזמין מראש ובכתב.
 .7.3נותן השרות 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 נותן השרות אך ורק בקשר לקשריו עם המזמין על פי הסכם זה.
 .7.4נותן השרות 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.
 .7.5נותן השרות 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 נותן השרות
להעביר לו מידע) והינו מתחייב לשמור בסוד ולא לגלות ו/או לעשות שימוש כלשהו במידע הנ"ל ,אלא עבור
שירותי הייעוץ נשוא הסכם זה.
 .7.6מוסכם בזאת כי חומרי הפרסום וכן כל חוות דעת ,ניתוחים ,דו"חות או כל חומר אחר שיוכן על ידי ה נותן השרות
לצורך או כתוצאה מהסכם זה וזכויות היוצרים על הנתונים בחומרים אלו – וכן כל מידע ונתונים שיימסרו נותן
השרות במהלך התקשרות זו שייכים בלעדית למזמין ואין נותן השרות רשאי לעשות שימוש בנתונים ללא רשות
המזמין מראש ובכתב .המזמין רשם לעצמו כי במידע ,במסמכים ובניתוחים המועברים לו מידי נותן השרות
כמוסים סודות מסחריים השייכים נותן השרות אשר אין למזמין רשות להעבירם לצדדים שלישים או מתחרים
למשלח ידו של נותן השרות.

 .8אחריות לנזקים

נותן השרות אחראי לכל נזק שייגרם באחריותו למזמין ו/או לצד ג' כל שהוא עקב מתן השירותים או בקשר עמם.
הוראה זו גוברת על כל הוראה סותרת ,ככל שזו מופיעה בכל מסמך אחר .נותן השירות יפצה ו/או ישפה את
התאגיד בגין כל נזק שנותן השירות אחראי לו כאמור ברישא של סעיף זה.
 .9ביטוח
הוראות ודרישות הביטוח הינם כמפורט בנספח א'  +בנספח א'( 1אישור עריכת הביטוח) ,המצ"ב.
בטיחות
נותן השרות יעבוד על פי כל דין בנושאי בטיחות וגהות בעבודה וכן בהתאם להוראות ולדרישות המפורטות בנספח
ב' המצ"ב.
 .10ביטול ההסכם
 .10.1מוסכם כי תוקפו של הסכם זה הינו כאמור בסעיף  5לעיל ,בהתאם ללוח הזמנים שייקבע על ידי המזמין.
 .10.2למרות כל האמור בהסכם זה ,יהא המזמין רשאי להביא הסכם זה לידי גמר בכל עת ,ולפי שיקול דעתו המוחלט,
תוך  21יום ממתן הודעה על כך בכתב נותן השרות .בוטל ההסכם כאמור ,יהא נותן השרות זכאי לשכר טרחה אך
ורק בגין העבודה שכבר בוצעה על ידו לפני ביטול ההסכם כאמור.
 .10.3בכל מקרה ש נותן השרות לא ימלא אחר התחייבויותיו ,המפורטות בהסכם זה ,הוא ייחשב כמפר את ההסכם
באופן 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.
 .10.4בכל מקרה של הפסקת פעילותו מכל סיבה שהיא ,יהא נותן השרות חייב למסור את כל החומר שבידו למזמין או
לגורם אחר שימונה על ידו ,ויהא מנוע מלהפריע או מלהתערב בהעברת עבודה לגורם אחר כאמור.
 .11הסבת ההסכם
נותן השרות 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.
 .12שונות
רציפות מתן השירותים תשמר לרבות בכל מקרה של מזג אויר קיצוני ,סגר ,מלחמה ,אינתיפאדה ,מצב
.12.1
חירום ,משבר הקורונה ו/או כל נסיבות אחרות שהן .כן מתחייב נותן השירותים לשמור על רציפות מתן
השירותים בכל מקרה של סכסוך ו/או מחלוקת בין הצדדים.
 .12.2הסכם זה ממצה כל הסכמה ,הבנה או מצג שנעשו בין הצדדים עובר לכריתתו ועם חתימתו יהיו בטלים כל טיוטה
הסכמה ,מצג או מסמך שנעשו בין הצדדים בקשר להסכם זה.
 .12.3כל שינוי להסכם זה לא יהיה תקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי הצדדים.

 .12.4שום 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 ל נותן השרות בכתב.
 .12.5על הפרת הוראות הסכם זה תחולנה הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,תשל"א.1971 -
 .12.6המזמין יהא רשאי להשתמש בשמו של נותן השרות ו/או מי מטעמו לשם פרסום הפעילות ו/או המוצרים שבקשר
אליהם ניתנו העבודה על פי הסכם זה.
 .12.7כתובות 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
במייל ,או מיד עם מסירתה האישית.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

____________________

____________________

המזמין -תאגיד מי שמש

נותן השרות

נספח א' – הוראות ודרישות הביטוח
לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
"המבוטח" – _____________________
"מבקש האישור" – מי שמש בע"מ ו/או עיריית בית שמש ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או גופי סמך רשותיים
ו/או עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם .
"השירותים" -ייעוץ ,תמיכה ותחזוקה שוטפת למערכת החשמל והבקרה עבור מט"ש שמשון .
 .1מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות של המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין ,על המבוטח לערוך ולקיים,
אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן השירותים ,ולעניין ביטוח אחריות מקצועית כל עוד
קיימת לו אחריות לפי דין ולכל הפחות לתקופה נוספת של  7שנים לאחר תום תקופת מתן השירותים נשוא הסכם
זה את הביטוחים המפורטים בסעיף  8להלן (להלן" :ביטוחי המבוטח").
מוסכם כי היה והמבוטח אינו מעסיק עובדים שכירים הוא רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים כמפורט בסעיף
 8.2להלן ובלבד שהעביר למבקש האישור הצהרה בכתב על אי העסקת עובדים.
 .2ללא כל דרישה מצד מבקש האישור ,על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  7ימים לפני מועד תחילת השירותים
או ממועד החתימה על הסכם ,ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים ,אישור קיום ביטוח ,חתום בידי
מבטח המבוטח ,בהתאם להוראות המפקח על הביטוח ,מבקש האישור שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ( 2019-1-6להלן:
"אישור ביטוחי המבוטח").
לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח ,על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור ביטוחי המבוטח
בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת ,וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם ,או למשך תקופה נוספת כמפורט
בסעיף  0לעיל.
בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי
לרעה ,על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש 30 ,יום לפני מועד ביטול
הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.
מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה ,לא תגרע
מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה ,ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויותיו גם אם תמנע מהמבוטח האפשרות
לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות כמפורט לעיל .מוסכם כי המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי
מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר לו השירותים להתחיל בשירותים טרם
הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנדרש.
 .3על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח ,לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ,לדאוג ולוודא שביטוחי
המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם ולשאת בהשתתפויות העצמיות הנקובות
בביטוחי המבוטח .כן מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה
ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על-ידי מבקש האישור
להגישה למבטחים.
 .4מבקש האישור רשאית לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל ,ועל המבוטח לבצע כל שינוי או
תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בנספח ביטוח זה .מוסכם בזה במפורש כי אין
בעריכת בי טוחי המבוטח ,בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או
בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש
האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין.
בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה ,על המבוטח לגרום
לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.
 .5מוסכם בזאת ,כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה ,הינה בבחינת
דרישה מזערית המוטלת על המבוטח ,שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין.
למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל
הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי
המבוטח.

ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים
לביטוחי המבוטח ,יערוך המבוטח את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור ,על חשבונו .בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או
משלים שייערך על -ידו ,ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי
מטעם מבקש האישור ,למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון .בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על-ידי המבוטח
יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
 .6המבוטח פוטר ,בשמו ובשם הבאים מטעמו ,את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור ,מאחריות
לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שנעשה בו שימוש בקשר לשירותים (ומבלי לגרוע מכלליות האמור,
לרבות כלי רכב וכל כלי עבודה אחר) ,וכן מאחריות לנזקים לכל הבאים מטעמו או בשמו בקשר עם השירותים.
אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 .7בהתקשרות המבוטח עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים ,על המבוטח לדרוש כי יערכו על ידם
ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לשירותים ,בין אם בוצעו
באמצעותו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו .המבוטח ישא באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין
כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו על-ידי קבלן המשנה ,בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה
בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו.
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי .מובהר,
כי המבוטח יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית.
כמו כן ,מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח
יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית ,בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו
הראשונה בכתב.
מוסכם בזאת כי המבוטח מתחייב להעביר תוכן נספח ביטוח זה לידיעת מבטחו על כל התנאים הכלולים בו .יובהר
כי על המבוטח חלה החובה לוודא כי התחייבויותיו על פי נספח זה כלולות בביטוחים שערך .במקרה של סתירה
יגברו הוראות הסכם זה .אישורי הביטוח שצורפו הינם דוגמא בלבד ואינם נוסח מחייב.
 .8ביטוחי המבוטח:
 8.1ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
המבטח את חבות המבוטח על-פי דין בשל פגיעה ו/או נזק העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם ו/או גוף
כלשהו בקשר עם השירותים.
סייג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף .למען הסר ספק ,מבקש האישור ,עובדי מבקש האישור ורכוש
מבקש האישור ייחשבו במפורש לצד שלישי.
הביטוח יורחב לכלול את מבקש האישור כמבוטח נוסף בפוליסה ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב
הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
גבול אחריות ₪ 4,000,000 :לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.
 8.2ביטוח אחריות מעבידים
המבטח את חבות המבוטח על-פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים התש"ם -
 ,1980בשל פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולה להיגרם למי מעובדי המבוטח תוך כדי ו/או עקב השירותים.
הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו היה ויקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו/או
מחלה כלשהי כי מי מהם נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי המבוטח.
גבול אחריות ₪ 6,000,000 :לעובד ו ₪ 20,000,00 -לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.
 8.3ביטוח אחריות מקצועית
המבטח את חבות המבוטח על-פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במהלך תקופת הביטוח ,בגין
טעות עקב מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד המבוטח ו/או מי מהפועלים מטעמו.
הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.
הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת עליו עקב מעשה ו/או מחדל של
המבוטח עובדיו ומנהליו ,וכן בגין הפועלים מטעמו ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב הביטוח כאילו
נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
הביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר אי יושר או מעילה באמון מצד עובדי המבוטח ,אבדן מסמכים ,הוצאת דיבה
ו/או לשון הרע ,השמצה וחריגה מסמכות ,השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח ,נזק כספי או פיננסי וכן
כולל הרחבה בדבר הוצאות הגנה בהליכים פליליים.

הביטוח יכלול תקופת גילוי של  6חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי המבוטח ביטוח
חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה ,ובמידה והביטול או השינוי בתנאי הביטוח לא נבע מאי
תשלום או מרמה של המבוטח.
גבול אחריות ₪ 4,000,000 :לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.
9

ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם:
 9.1הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על -ידי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו וכי מבטח המבוטח מוותר על
כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור והבאים מטעמו.
 9.2שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של מי מביטוחי המבוטח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח
הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
 9.3הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח ו/או
עובדיו ומנהליו ,לא תגרע מזכויות מבקש האישור לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.
 9.4היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח ,כאשר קיים ביטוח אחר ו/או
בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי
שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמה.
 9.5היקף הכיסוי (למעט ביטוח אחריות מקצועית) לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  .2013חריג רשלנות רבתי
(אם קיים) יבוטל ,אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק
חוזה ביטוח התשמ"א .1981 -
 9.6המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור ,אולם הויתור
על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
 9.7על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על
פיהן.

 10הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית.

תאריך הנפקת האישור()DD/MM/YYYY

נספח א' - 1אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור
זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים
הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
מעמד מבקש האישור*
אופי העסקה*
המבוטח
מבקש האישור*
שם :מי שמש בע"מ ו/או עיריית שם:
☐משכיר
☐נדל"ן
בית שמש וגופי הסמך שלה,
☐שוכר
☒שירותים
נבחריהם ,מנהליהם ועובדיהם
ח.פ:.
ח.פ514425651 :.
☐זכיין
☐אספקת מוצרים
☐קבלני משנה
☐אחר______ :
שירותי ייעוץ,
מען :יגאל אלון  ,1בית שמש
מען:
☒מזמין שירותים
תמיכה ותחזוקה
☐מזמין מוצרים
שוטפת למערכת
החשמל והבקרה
☐אחר______ :
עבור מט"ש שמשון .
כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי גבולות
אחריות או סכומי
ביטוח
צד ג'

אחריות מעבידים

מספר הפוליסה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

ת .תחילה

ת .סיום

גבול האחריות /סכום
ביטוח
מטבע
סכום
4,000,000

₪

6,000,000
לעובד
20,000,00
0
למקרה
ולתקופת
ביטוח

₪

כיסויים נוספים
בתוקף וביטול
חריגים
יש לציין קוד כיסוי
בהתאם לנספח ד'
אחריות צולבת
()302
הרחב שיפוי ()304
קבלנים וקבלני
משנה ()307
ויתור על תחלוף
מבקש
לטובת
האישור ()309
כיסוי לתביעות
המל"ל ()315
מבוטח נוסף בגין
מעשי או מחדלי
המבוטח  -מבקש
האישור ()321
מבקש האישור
מוגדר כצד ג'
()322
ראשוניות ()328
מבקש
רכוש
האישור ייחשב
כצד ג' ()329
ויתור על תחלוף
מבקש
לטובת
האישור ()309
מבוטח נוסף  -היה
וייחשב כמעבידם
של מי מעובדי
המבוטח ()319
ראשוניות ()328

כיסויים
אחריות מקצועית

4,000,000

₪

מסמכים

אבדן
()301
אחריות צולבת
()302
השמצה
דיבה,
והוצאת לשון הרע
()303
הרחב שיפוי ()304
ויתור על תחלוף
מבקש
לטובת
האישור ()309
מבוטח נוסף בגין
מעשי או מחדלי
המבוטח  -מבקש
האישור ()321
מרמה ואי יושר
עובדים ()325
פגיעה בפרטיות
()326
עיכוב/שיהוי עקב
ביטוח
מקרה
(*327
ראשוניות ()328
תקופת גילוי 12 -
חודשים ()332

פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך
הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
שירותי ייעוץ ,תמיכה ותחזוקה שוטפת למערכת החשמל והבקרה עבור מט"ש שמשון ()086( )068( )040( )038( )097
ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה למבקש
האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.

נספח ב' – נוהל בטיחות
נותן השרות יבצע את עבודתו תוך עמידה בכל דין בנושאי חשמל בדגש על חוק החשמל ותקנותיו.
נותן השרות יבצע את עבודתו תוך עמידה בכל דין בנושאי בטיחות בדגש על פקודת הבטיחות בעבודה וחוק ארגון הפיקוח
על העבודה ותקנותיהם.
נותן השירות יעביר את כל האישורים הנדרשים לפי הסכם זה מיוזמתו כולל חידוש כאשר נדרש.
נותן השרות ו/או מי מטעמו שיבצע עבודה או ייעוץ יציגו תיעוד הסמכה לביצוע עבודות חשמל בהתאם לנדרש עפ"י כל דין
ובתוקף לפני תחילת העבודה.
נותן השרות ו/או מי מטעמו שיבצע עבודה יציג תיעוד הסמכה לעבודה בגובה ובתוקף כולל חלל מוקף.
נותן השרות ו/או מי מטעמו שיגיע למט"ש וינוע מחוץ למשרדים ינעל נעלי בטיחות  , S3במידה ויש צורך בציוד מגן אישי
נוסף ( בהתאם לזרם לסביבת העבודה וכו' ) ובהתאם לחוק החשמל ותקנותיו ,יספק נותן השרות ו/או מי מטעמו את
הציוד הנדרש כולל אישורי תקינות והתאמה לתקן במידה ונדרש לציוד.
נותן השרות ו/או מי מטעמו יספקו אישור חתום ע"י בעל מקצוע מתאים במידה ונדרש של בדיקות התקנות וכו' ( לדוגמה
חשמלאי בודק )
נותן השרות ו/או מי מטעמו ישתפו פעולה ויסיעו לממונה הבטיחות לבצע את עבודתו.
נותן השרות ו/או מי מטעמו יסיעו לוודא שגורמי חוץ ( קבלנים בד"כ ) ,לביצוע עבודות חשמל או בקרבת ציוד חשמל,
עובדים כנדרש עפ"י כל דין כדי למנוע תאונות עבודה ונזק לרכוש ולסביבה.

נוהל עבודה בנושא בטיחות
הוראות אלו באות בנוסף לעמידה בכל דין בנושאי בטיחות וגהות בעבודה.
הנך נכנס לצורכי עבודה לשטח מכון טיהור שפכים שמשון .
כדי למנוע פגיעה בעובדים ,ברכוש ובסביבה קיימת אצלנו הקפדה בנושאי הבטיחות בעבודה .אנו מבקשים את שיתוף
הפעולה שלך למניעת תאונות בעבודה לעוב דייך ולעובדינו ,הסמוכים אליהם .אנא קרא בעיון הנחיות בטיחות אלה ופעל
בהתאם.
הגדרות :מנהל אתר=מנהל מפעל= מנהל מחלקה=מנהל תפעול=מזמין העבודה.
.1

סידורים לפני תחילת עבודתך:
 1.1לאחר שתחתום על נוהל עבודה עם קבלנים ,תוך התחייבות לעבודה בהתאם להנחיות הבטיחות שקיבלת ,ולאחר
שתציג את כל המסמכים הנדרשים ,תורשה להתחיל עבודתך באתר.

.2

הגבלות ביחס לעובדים ורכבים:
 2.1כל עובד שלך חייב לשאת תעודה מזהה בבואו לאתר.
 2.2עובדים מתחת לגיל  18לא יורשו להיכנס ולעבוד באתר.
 2.3קבלנים ועובדיהם ,יורשו לעבוד במפעל רק בבגדי עבודה ונעלי עבודה תקניות.
עובדים לבושים במדי צבא או בסנדלים ,לא יורשו לעבוד באתר.
 2.4הקבלנים יעבדו בשעות העבודה המקובלות באתר.
 2.5עבודה מחוץ לשעות המקובלות באישור מנהל האתר.

.3

כללי התנהגות באתר:
 3.1אין להסתובב בשטח האתר ,אלא באזור עבודתך בלבד.
 3.2אין להשתמש בציוד לא תקין מכל סוג ,ציוד חשמלי יתוקן ע"י חשמלאי מוסמך בלבד .ציוד חשמלי יחובר תמיד
דרך ממסר פחת.
 3.3העישון בשטח האתר אסור ,פרט למקומות המיועדים לכך.
 3.4הציוד לכיבוי אש מיועד למקרה שריפה בלבד ואין להשתמש בו למטרות אחרות .במידה
במטפה או ציוד כיבוי אש אחר יש לדווח על כך מיד למנהל האתר.

.4

ונעשה שימוש

עבודות החייבות אישור מיוחד:
 4.1כל עבודה שהנך מבצע ,ובמיוחד עבודה שיש בה סיכוני אש (ריתוך ,השחזה וכו' )חייבת לביצוע על פי נוהל עבודה
חמה ובאישור מנהל האתר.
 4.2עבודה הכרוכה בכניסה למיכל  /מקום מוקף ,תבוצע על פי נוהל עבודה בחלל מוקף ,הסמכת העובד ובאישור
ממונה הבטיחות במקום ,לאחר שבדק את איכות האוויר וניתן אישור כניסה בכתב.
 4.3בעבודות הכרוכות בהפעלה של מנוף/מלגזה/משאית וכו'.
 4.4כל כלי רכב אשר יופעל על ידי הקבלן ,לרבות מנוף או מלגזה ,חייב ברישיון רכב ,ביטוח חובה בתוקף והסמכה
במידה ונדרש ( עגורנאי וכו' ) .

.5

כללי בטיחות:
 5.1פיגומים וסולמות יהיו במצב תקין למניעת נפילה או החלקה של העובדים המשתמשים בהם .בפיגומים יש לקבע
את משטחי העבודה אל השלד וחייבים במעקה בטיחות סביב משטח העבודה.
 5.2מנופים וציוד הרמה יורשו לעבוד רק אם עברו בדיקת בודק מוסמך .הקבלן יציג את תסקירי הבדיקה האחרונה.
 5.3עבודות החשמל או כל עבודה הקשורה לרשת חשמל ,תבוצע רק בידי חשמלאי מוסמך.
 5.4הציוד החשמלי שיופעל ,יהיה במצב תקין לחלוטין ובעל בידוד כפול.
 5.5כבלי החשמל המאריכים יותקנו  /יונחו באופן ,שלא יפריעו לתנועת כלי רכב ו  /או

הולכי רגל.

 5.6הציוד והכלים שבשימוש הקבלן ,יהיו תקינים ושמישים ,ומפעיליהם מורשים בהפעלתם.
 5.7הקבלן יצייד את עובדיו בציוד מגן אישי מתאים לסוג העבודה אותה הם מבצעים.
 .5.8עבודה בגובה 2מ' ומעלה :בהתאם לתקנה ולעבודה המבוצעת עובד יחגור רתמת בטיחות על כל אביזריו.
 5.9במידה ועובד שלך נפגע בתאונת עבודה ,עלייך לדאוג לטופס ב"ל 250ביטוח לאומי ,ולספק לו טיפול רפואי במידה
ויזדקק לו.
אנא זכור !
אתה ועובדיך – הנכם אורחים שלנו.
אנו רוצים בעבודתכם וננסה לעזור לכם ככל האפשר.
אנא עזור לנו גם לשמור על הבטיחות ,הסדר ,והניקיון באתר.
מספר תאונות העבודה אצלנו שואף ל ,0-אך אנו לא מפסיקים לטפח את מודעות לבטיחות גם בקרב עובדי הקבלנים.
אם משהו איננו ברור לך שאל את מנהל העבודה באתר לפני שתעשה טעות.
אין הוראה זו מבטלת או גורעת מכוח כל הוראה ,חוק  ,דין או נוהל קיים  -כי אם באה להוסיף עליהם ,כל זאת מלבד
החיובים שעל פי כללי הבטיחות והגהות.
אחריות הביצוע/אכיפה על הרשום לעיל יהיה על מנהל האתר
הצהרת התחייבות לעבודה בבטיחות (למילוי על-ידי הקבלן או בא כוחו)
הנני מאשר ,כי קיבלתי ,קראתי והבנתי את הנחיות הבטיחות וההתנהגות לקבלן והנני מתחייב לפעול לפי כל דין הקיים
במדינת ישראל לרבות פקודת הבטיחות בעבודה נוסח חדש תש"ל  1970ותקנת עבודה בגובה מרץ .2007
מסמכים שחובה להגיש למנהל באתר(צילום מסמכים):
-1רשיון נהיגה בתוקף(כלל העובדים באתר של הקבלן).
-2רשיון רכב לכלי +ביטוח חובה(-לכל הרכבים-מלגזות-מנופים-ציוד החייב ברישיון)
-3אישור בדיקת מהנדס לציוד החייב בבדיקה תקופתית(.מלגזות-מדחסים-מנופים-כלי הרמה-אביזרי הרמה-רצועות
שרשראות וכ"ו)
-4אישור חתום על הדרכת בטיחות כללית בתוקף(לא יאוחר משנה)לכלל העובדים באתר.
-5אישור הדרכת עבודה בגובה בתוקף(.לכלל העובדים בגובה באתר)
-6מלגזן-אישור ביצוע ריענון בתוקף (לא יאוחר משנה).

-7חשמלאי-צילום רישיון חשמלאי.
-8צילום מסמך המוכיח שכל עובד באתר קיבל ציוד מגן אישי(בהתאם לעבודתו) וחתם על קבלתו ועל התחייבות להשתמש
בו.
-9אישור חשמלאי לבדיקת כל הכלים החשמליים העובדים באתר.
שם הקבלן _________________ :

מהות העבודה _______________________

ת"ז  __________________ -חתימה________________ חותמת _________________
כתובת  ____________________________ :טלפון _________________ :
מס' עובדים שיועסקו __________________ -
תאריך תחילת עבודה  _________ -תאריך סיום עבודה מתוכנן ___________________
רשימת עובדים
מס

שם  +משפחה

ת.ז.

מקצוע

חתימה

