תאגיד מי שמש בע"מ
ביצוע דיגומים ובדיקות מעבדה לשפכים

מכרז פומבי מספר

תאריך

13/21

נובמבר 2021

תאגיד מי שמש בע"מ (להלן" :התאגיד") מזמין בזאת הצעות לביצוע דיגומים ובדיקות מעבדה
לשפכים ,בוצה לפני ייצוב ,בוצה לאחר ייצוב וקולחים ,והכול כמפורט במסמכי המכרז להלן.
להלן טבלת ריכוז התאריכים במכרז:
תאריך
הפעילות
 4בנובמבר 2021
מועד פרסום המודעה בעיתון
 16בנובמבר 2021
המועד האחרון להגשת שאלות /הבהרות
 23בנובמבר  2021בשעה 12:00
המועד האחרון להגשת הצעות למכרז לתיבת המכרזים
 28בפברואר 2022
המועד האחרון לתוקף ההצעה והערבות בגין הגשת ההצעה.
(במקרה של התנגשות בין התאריכים לבין תאריכים אחרים המופיעים במכרז ,קובעים התאריכים
בטבלה).
 .1רקע כללי
 .1.1מכרז זה הינו לביצוע דיגומים ובדיקות מעבדה לשפכים ,הכול על פי ההגדרות המופיעות להלן
במפרטים הטכניים ובנספחים המצורפים למכרז זה (להלן" :העבודות").
 .1.2המציע יידרש לבצע את העבודות בהתאם לתכנית דיגום שנתית שתועבר לזכיין .בכפוף
להמצאת הזמנה מהמזמין.
 .1.3תקופת ביצוע העבודה הנדרשת תכלול את השפעות מזג האוויר מכל סוג או רמה שהיא,
השפעות מדיניות או מעשיות של חוסר פועלים או שביתה מכל סוג ומין שהוא .לא יתקבלו
השפעות אלו כפירוש לכוח עליון.
 .1.4המציע יידרש להצהיר ולהתחייב ,כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם
עיכובים במועד תחילת העבודות ו/או במהלך ביצועם ,בין אם העיכובים תלויים במזמין ובין
אם לאו .כן יידרש המציע להצהיר ולהתחייב ,כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה
במקרה של ביטול ביצוע העבודות כולן ו/או מקצתן.
 .1.5עבודות 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.
 .1.6הקבלן יהיה אחראי לכך שכל הציוד הנדרש במכרז זה יעמוד בדרישות המבוקשות במפרטים
ובנספחים להם .הקבלן יהיה אחראי לבצע  -באחריותו ועל חשבונו  -את כל בדיקות הטיב
והרכב החומרים להוכחת עמידתם בדרישות כאמור לעיל.
 .1.7לפני הגשת הצעתו ,באחריות המציע ללמוד ולהכיר היטב את כל המסמכים ,ההוראות
והמפרטים המצורפים למכרז.
 .1.8העבודה תבוצע 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.
 .1.9תשומת 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'  13להלן .לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה כל
הסתייגות לדרישות הביטוח.
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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.
 .1.10למען 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.
 .1.11כמו 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;
נספח ב'  -מפרט טכני מיוחד ,קובץ אקסל להצעת מחיר;
נספח ג'  -ההסכם;
נספח ד'  -ערבות השתתפות;
נספח ה'  -ערבות ביצוע;
נספח ו'  -הצהרה בדבר היעדר רישום פלילי;
נספח ז'  -ייפוי כוח והרשאה לקבלת מידע מהמרשם הפלילי;
נספח ח'  -תצהיר לעניין חוק עסקאות וגופים ציבוריים ,התשל"ו;1976-
נספח ט'  -הצהרת בטיחות מטעם המציע;
נספח י'  -טופס ניסיון תעסוקתי;
נספח י"א  -נספח ביטוח.
נספח י"ב -הצהרה בדבר הסמכות לביצוע אנליזה

2.2
2.3

כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה ,בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.
מובהר בזאת ,כי בחותמו על ההצעה ובהגשתה מצהיר בזאת המציע ,כי הוא ראה ובדק את
כל המסמכים המהווים חלק ממסמכי המכרז ,וכי כל המסמכים המהווים את המכרז יחולו
על הצדדים.
כל 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 מעמוד המכרזים באתר האינטרנט של מי שמש בכתובתwww.m- :
. sms.co.ilעל המוריד את מסמכי המכרז ,כאמור לעיל ,להירשם במייל רכזת המכרזים
בתאגיד ,בכתובת ,hodaya@m-sms.co.il :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.
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 .4מועד הגשת הצעות
 .4.1את ההצעה יש להכניס למעטפה סגורה ,שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם ,שייכתב עליה
"מכרז מס'  –13/21דיגומים ובדיקות מעבדה לשפכים" ולהכניסה ,לרבות הערבות הבנקאית,
כמפורט להלן ,ויתר האישורים והמסמכים ,במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים ,לא יאוחר
מיום  23.11.21בשעה ( 12:00להלן" :המועד האחרון להגשת הצעות למכרז") ,במשרדי
התאגיד.
הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל .משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא
תתקבל ותגרום לפסילת ההצעה.
 .4.2התאגיד שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,להאריך את המועד האחרון להגשת
ההצעות למכרז לתקופה נוספת ,בהודעה שתישלח לכל הרשומים למכרז.
.5
.5.1

.5.2
.5.3

.5.4

אופן הגשת ההצעות
טופס הצעת המחיר הינו גיליון אקסל למילוי מחירים ,על המציע להוריד מאתר תאגיד "מי
שמש" את הקובץ למלא מחירים ולצרף דיסק און קי עם הקובץ וכן עותק מודפס וחתום של
כל הגיליונות מהקובץ המצורף (במידה ותהיה סתירה בין הקובץ שצורף בדיסק און קי לבין
העותק המודפס יקבע העותק המודפס).
על המציע לחתום על כל דף ודף של החוזה הכולל עותק מודפס של הצעת המחיר .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.
מובהר בזאת למען הסר ספק ,כי כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה
למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד.

תנאי סף:
.6
רשאים להשתתף במכרז זה אך ורק מציעים/קבלנים אשר עוסקים בביצוע דיגומים ובדיקות
מעבדה לשפכים ,העונים על הדרישות הבאות במצטבר:
מעבדת המציע מוסמכת על ידי הרשות להסמכת מעבדות לשם ביצוע הבדיקות נשוא
א.
מכרז זה ובעלת אישור תקן .ISO 1702
המעבדה הינה בעלת תעודת הכרה לבדיקות שפכים ,בוצה וקולחין על ידי משרד
ב.
הבריאות.
למציע נסיון לביצוע דיגומים ובדיקות מעבדה לשפכים ,בוצה וקולחין עבור לפחות 4
ג.
מט"שים בשנתיים האחרונות ,במסגרת התקשרות שנתית לפחות לכל מט"ש.
המעבדה מבצעת בעצמה את כלל הבדיקות המפורטות בכתב הכמויות  ,לחילופין
ד.
מעבירה עד לא יותר מ 3סוגי בדיקות לקבלן משנה.
המציע היה מקושר בחמש השנים האחרונות (החל מינואר  )2016בהסכמים שנתיים עם
ה.
לכל הפחות ארבע רשויות מקומיות ו/או תאגידי מים וביוב המשרתים לכל הפחות
 60,000תושבים (כל אחד מהם) ,ו/או עם חברת מקורות ו/או עם המשרד להגנת הסביבה
לשם ביצוע דיגומים ובדיקות מעבדה לניטור שפכי תעשיה.
המציע הינו ישות משפטית אחת בלבד .בכל מקרה לא תותר השתתפות של שותפות בין
ו.
חברות וישויות שונות.
המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.
ז.
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יג.

יד.

מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו
תעודת הסמכה מטעם הרשות להסמכת מעבדות וכן אישור תקן .ISO 1702
תעודת הכרה לבדיקות שפכים ,בוצה וקולחין על ידי משרד הבריאות.
על המציע לצרף להצעתו את הטבלה המצורפת בנספח י' למכרז זה כשהיא מלאה ,לאשר
נכונות תוכנה בחתימתו ,ולצרף אסמכתאות לכל אחת מהעבודות הנקובות בה.
כאסמכתאות ניתן לצרף חוזה ,חשבון סופי ,מכתב מפורט מהמזמין וכדו'.
במידה והעבודה הקודמת בוצעה עבור המזמין ,אין צורך בהגשת אסמכתאות ,אולם יש לציין
בנספח י' את מהות העבודה וכן פרטים נוספים ככל הניתן (מס' מכרז  /חוזה וכדו').
על המציע לצרף את נספח י"ב לתמיכה בעמידתו בתנאי הסף 5ד'.
על המציע לצרף להצעתו רישיון עסק.
על המציע לצרף להצעתו אישור על ניכוי של מס הכנסה במקור.
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 .האישור הנ"ל
יאמת את העובדה כי בעלי זכות החתימה הנ"ל חתמו על מסמכי ההצעה.
על המציע לצרף להצעתו אישור על היותו עוסק מורשה מטעם שלטונות מס ערך מוסף.
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-
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן – מדד
כללי  -מבנק מוכר בסך של עשרים אלף שקלים ,אשר תהיה בתוקף עד ליום (28/02/22להלן
בקיצור" :הערבות") .ועדת המכרזים לא תדון בהצעה שלא צורפה לה ערבות כנדרש.
צ'קים פרטיים או ערבות אחרת לא ייחשבו כערבות .הערבות תשמש כביטחון שהזוכה יחתום
על החוזה לאחר קבלת ההודעה על הזכייה .אם הזוכה ימאן לחתום על החוזה במועד הנדרש
ו/או להוסיף מסמכים ו/או פרטים נדרשים ,תחולט הערבות הנ"ל לטובת התאגיד .אם המציע
יחתום על החוזה בזמן הנדרש ,יחזיר לו התאגיד את הערבות בעת המצאת הערבות לביצוע
החוזה .לשאר המציעים תוחזרנה ערבויותיהם.
על המציע לצרף להצעתו אישור ,כי לא נפתחה נגד המציע או כל אחד ממרכיביו או ממנהליו
חקירה פלילית ולא הוגש כנגדם כתב אישום בנוגע למעשה שההרשעה לגביו הינם כבחינת
עבירה שיש עמה קלון ולא הורשעו בפלילים בעבירה שיש עמה קלון הנוגעת לתחום עיסוקם
לפני הגשת ההצעה למכרז זה .על המציע לצרף הצהרה חתומה בפני עורך דין על היעדר רישום
פלילי כאמור מהמשטרה כמפורט בנספח ו' במכרז זה .הורשע מי מהמנויים לעיל לאחר זכייה
במכרז – יהיה התאגיד רשאי לבטל את ההתקשרות עם המציע.
על המציע לצרף ייפוי כוח והרשאה לקבלת מידע מהמרשם הפלילי המצ"ב כנספח ז'.
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–)1976
לא 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–1991
ואם הורשעו ביותר מ 2-עבירות ,הרי כי במועד ההצעה חלפה שנה אחת ממועד ההרשעה
האחרונה ,המצ"ב כנספח ח'.
על המציע לצרף להצעתו חתימה על הצהרת בטיחות וקיום הוראות הבטיחות הנדרשות בחוק
ובתקנות ,המצ"ב כנספח ט'.

בהגשת ההצעה יש לצרף את פירוט הבדיקות להם מוסמכת המעבדה וע"י מי הוסמכה ,את
.8
ערך המינימום לכל בדיקה ( ,)LOQושיטת הבדיקה.
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 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
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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.
.10

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

.11

מבלי 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.

.12

הבהרות ושינויים

.12.1

התאגיד רשאי ,בכל עת ,להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים ,מכל מין וסוג שהוא ו/או
לשלוח לרשומים למכרז 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.
אם 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 באמצעות דוא"ל
בקובץ וורד לכתובת hodaya@m-sms.co.il :לא יאוחר מיום  16בנובמבר .2021
תשובות תישלחנה בדוא"ל ,במידת הצורך ,לכל המשתתפים במכרז .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.
למען 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.

.13

הסתייגויות

.12.2
.12.3
.12.4

 .13.1בכל 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.
 .13.2ההחלטה 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.
 .14ערבות בנקאית
 .14.1כביטוי למחויבות לקיום ההצעה ,על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית (מקור
בלבד) על שמו ,חתומה ,של בנק ישראלי ,על סך של ( ₪ 20,000עשרים אלף שקלים) (כולל
מע"מ) ,בנוסח המופיע בנספח ד' במכרז זה .הערבות תהא בלתי מותנית ,והתאגיד יהא רשאי
לחלט את הערבות על-פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת.
 .14.2הערבות תעמוד בתוקף עד לתאריך  28בפברואר  2022עם אפשרות להארכתה לתקופות
נוספות.
 .14.3מציע אשר לא יצרף להצעתו ערבות כאמור  -הצעתו תיפסל.
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 .14.4עם חתימת החוזה ,יידרש המציע הזוכה להפקיד בידי התאגיד ערבות בנקאית על בסך עשרים
אלף ( ₪כולל מע"מ) (להלן" :ערבות הביצוע") ,אשר תעמוד בתוקף לאורך כל תקופת החוזה,
וזאת להבטחת ביצוע התחייבויותיו נשוא החוזה ,בנוסח המצורף כנספח ה' למכרז זה.
 .15קבלני משנה
 .15.1המעבדה תבצע בעצמה את כלל הבדיקות המפורטות בכתב הכמויות ,ולחלופין תעביר עד לא
יותר מ 3-סוגי בדיקות לקבלן משנה.
 .15.2מובהר ומודגש בזאת ,כי ביצוע העבודות ,כולן או חלקן ,על ידי קבלני משנה ,ייעשה אך ורק
בכפוף לאישור מראש ובכתב של התאגיד ,וכי על קבלן המשנה לעמוד בכל הדרישות
המפורטות במכרז זה ,לרבות ההסכמה מהרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
 .15.3הקבלן יהיה אחראי באופן מלא לכלל העבודות שיבוצעו ,לרבות לשירותים שינתנו לו ע"י
קבלן משנה -מעבדה אחרת ו/או דוגמים ,והכל על חשבונו של הקבלן.
 .15.4התאגיד יהא רשאי לפסול ,לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,כל קבלן משנה ו/או דוגם
שיוצע על ידי המציע הזוכה ,וכן יהא רשאי לדרוש ממנו להפסיק עבודתו בצורה מיידית של
כל קבלן משנה ו/או דוגם ,גם אם אושר מלכתחילה.
 .16הצהרות 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.
.17
.17.1
.17.2
.17.3

.17.4
.17.5

מחירי ההצעה
המציע ינקוב על גבי כתב הכמויות את המחיר בשקלים חדשים שהוא מציע לכל פריט המפורט
בכתב הכמויות ,על כל פרקיו ,יסכם כל פרק ,ויעביר את הסכום אל דף הריכוז בעמודה
המיועדת לכך ,כאשר כל המחירים כוללים את כל המיסים וההוצאות למיניהם ,למעט מע"מ.
הצעה חלקית תיפסל מבלי שתידון!
בהמשך לאמור לעיל ,תשומת לב המציע לכך כי במסגרת כתב הכמויות יתכן וישנן סעיפים
זהים המנויים בפרקים שונים .מודגש בזאת כי על הקבלן למלא מחירים זהים לסעיפים
האמורים .היה ומולאו מחירים שונים חרף האמור לעיל ,יראה התאגיד את המחיר הנמוך
שמולא באותה קטגוריה כמחיר המוצע על ידי הקבלן עבור כל שאר הסעיפים האמורים,
וההצעה תשונה בהתאם על ידי המזמין.
בחתימת המציע על מסמכי המכרז ,מסכים המציע מראש ,כי טעות חשבונית או השמטה
בהצעתו תתוקן על ידי המזמין ,ועל ידי כך יתוקן סך כל ערך הצעתו ,בהתאמה .לצורך בדיקת
השוואה בין ההצעות השונות רואים את מחירי היחידה כעדיפים על סה"כ כללי בסעיף.
המחירים שימלא הקבלן בכתב הכמויות בהצעתו יחייבו את המציע בכל היקף שהוא ,תשומת
לב המציעים כי התאגיד אינו מתחייב להיקף כלשהו שיבוצע במסגרת המכרז.

 .17.6מובהר 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.

6
קראתי הבנתי________________
חתימה וחותמת

 .17.7כל 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.
 .17.8בנוסף ,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.
 .18במידה ויוגשו שתי הצעות במחיר דומה ,יהיה בידי המזמין לנקוט באחת מדרכי פעולה אלה:
 .18.1קיום הליך תחרותי נוסף ,ולפיו תודיע ועדת המכרזים למציעים האמורים כי הם רשאים
להגיש ,במועד שתורה הוועדה ,הצעה סופית ,במחיר המיטיב עם המזמין לעומת הצעתם
המקורית; לא הגיש המציע הצעה נוספת ,תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית .מובהר בזאת
כי בכל מקרה לא יתאפשר למציע לחזור בו מהצעתו בשלב זה ,ואם יעשה כן רשאי התאגיד
לחלט ערבותו .כן מובהר כי אי הגשת הצעות משופרות על ידי המציעים עלולה להביא לביטול
המכרז.
 .18.2להכריז על כל המציעים האמורים כזוכים במכרז ,ולחלק העבודה ביניהם ,בהתאם לשיקול
דעתו ,בין השאר על סמך שביעות רצונו מאיכות השירות הניתן לו.
.19

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 תקופת חירום ,אף אם לא הוכרזה רשמית ,כגון מלחמה ,רעידת
אדמה ,אסון מקומי ,אסון לאומי ,משבר הקורונה ,סגר וכיוצ"ב.

.20

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 (כתב הכמויות המאושר)
ללא התחייבות כלשהי מצד התאגיד לכמות או היקף כלשהו.

 .21התאגיד רשאי כמו כן לא לבצע כלל חלק או את כל העבודות שבסעיפי כתב הכמויות.
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.
 .22תקופת 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 4
שנים נוספות (בהארכה אחת או במספר הארכות).
במקרה שכזה ימשיך ההסכם להתקיים גם במשך כל תקופת האופציה ,על פי כל תנאי הסכם
זה.
 .23המזמין 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.
 .24אופן קביעת הזוכה במכרז
 .24.1ככלל ,ההצעה הזוכה תהיה זו שתציע את המחיר הנמוך ביותר בסך הכל.
 .24.2על אף האמור לעיל ,אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או כל
הצעה שהיא.
 .24.3המזמין 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
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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.
 .24.4אם 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.
 .24.5המזמין 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.
 .25אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המזמין לחלק את העבודה בין מספר קבלנים באופן
שיביא למזמין את התוצאה הטובה ביותר עבורו .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ומבלי
לגרוע מסמכות המזמין לבטל ההתקשרות בהתאם לאמור בחוזה ,מובהר בזאת כי המזמין
שומר לעצמו את הזכות לפצל את ביצוע העבודות בין מספר קבלנים אף לאחר ביצוע
ההתקשרות עם הזוכה במכרז זה ,ולקבלן לא תהא כל טענה או דרישה בעניין זה בגין צמצום
כמות העבודות אשר תינתן לו בשל כך.
 .26המציע לא יגיש ולא יהיה מעורב באופן כלשהו ,במישרין ו/או בעקיפין ,ביותר מהצעה אחת.
.27
.27.1
.27.2
.27.3
.27.4
.27.5

הודעה לזוכה והתקשרות
התאגיד יודיע לזוכה ,במכתב רשום ,באמצעות הפקס או בדוא"ל ,על-פי שיקול דעתו הבלעדי,
על הזכייה במכרז.
תוך  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.
התאגיד יהיה רשאי ,על-פי שיקול דעתו הבלעדי ,לנהל משא-ומתן עם הזוכה במכרז לאחר
זכייתו וטרם חתימת החוזה.
לא 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.
רק לאחר מילוי התנאים המפורטים לעיל על ידי המציע הזוכה ,יודיע התאגיד ,במכתב רשום,
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.

____________________
חתימה וחותמת הקבלן

_____________________
מנכ"ל תאגיד
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נספח א'
מכרז מס' 13/21
לכבוד
תאגיד מי שמש בע''מ
בית שמש

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.
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 .₪ 20,000
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.
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 ,לרבות
אישור בדבר עריכת הביטוחים הנדרשים ,בהתאם לדרישות הביטוח המופיעות בנספח הביטוח
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
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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 בתקופת חירום ,אף אם לא הוכרזה
רשמית ,כגון מלחמה ,רעידת אדמה ,אסון מקומי ,אסון לאומי ,משבר הקורונה ,סגר וכיוצ"ב.
תאריך__________________:

חתימה וחותמת המשתתף__________________ :
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נספח ב'
מכרז מס' 13/21
ביצוע דיגומים ובדיקות מעבדה לשפכים
מפרט טכני מיוחד והצעת מחיר
.1

חוקים ,תקנות ,כללים ,והנחיות –
על הקבלן להתעדכן באופן מתמיד ולבצע את השירותים בהתאם להוראות כל החוקים,
תקנים/תקנות ,הוראות והנחיות הרגולציה הרלוונטיות (להלן" :הדין") ,ולספק לתאגיד את
כל האסמכתאות הנדרשות לכך על פי דרישתו .האחריות לעמידה בהוראות הדין מוטלת על
הקבלן בלבד ולא תשמע כל טענה שלו בנושא זה כלפי התאגיד .בכלל זאת ,בין היתר ,המפורט
להלן:
כללי תאגיד המים והביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) ,תשע"ד.2014-
תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים) ,תש"ע.2010-
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (שימוש בבוצה וסילוקה) ,התשס"ד.2004-
הנחיות ניטור שפכי תעשייה ,דצמבר ( 2018גרסה  )2והנספחים להן.
הנחיות משרד הבריאות לדיגום מים.
מפרט טכני זה אינו בא במקום הנחיות ונהלים של משרד הבריאות ,המשרד להגנת הסביבה
ו/או הנחיות ונהלים אחרים ,המתפרסמים מעת לעת.
הקבלן מחויב לביצוע הפעולות השונות הנדרשות ע"פ כל גורם רגולטורי המוסמך לכך.

.2
.1

דרישות  -כללי
מכרז זה כולל :ביצוע דיגום (נטילה) ממפעלים ,של :מי קולחין ,שפכים ובוצה ,הובלה ,ביצוע
בדיקות ,עיבודן והגשת דוח תוצאות ללקוח והזנת נתונים למערכת דיווח מקוון של רגולטור
(רשות המים/משרד הבריאות/משרד להגנת הסביבה).
על הקבלן לבצע את הדיגומים ועפ"י הוראות המזמין בהתאם לתכנית הדיגום שתתקבל
מהמזמין.
הקבלן יקבל תמורה בהתאם למחירי הצעתו במכפלת מספר הבדיקות/דיגומים שיבוצעו
בפועל .מובהר בזאת ,כי מחירי ההצעה מהווים תשלום מלא וסופי בגין ביצוע הבדיקות ויתר
התחייבויות הקבלן מכח ההסכם.
עוד יובהר ,כי אפשר שהזוכה יתבקש לבצע דיגומים ובדיקות נוספות הכל בהתאם למחירים
הצעתו שיצורפו לחוזה בכתב הכמויות.
המזמין יזמין מהזוכה בדיקות/דיגומים בהתאם לצרכיו ותקציבו וכן בהתאם לשינויי
החקיקה/התקנים/ההנחיות הרלוונטיים וכן יהיה רשאי לבצע חלק מהבדיקות באמצעות
נותני שירות אחרים .כמות הבדיקות המצוינת בכתב הכמויות אינה סופית והמזמין אינו
מתחייב לבצע כמות זו ויהיה רשאי להגדילה או להקטינה על פי צרכיו ובכפוף לדין .למען
הסר ספק מובהר בזאת כי המזמין יהיה רשאי להגדיל את כמות הבדיקות גם מעבר לתכנית
דיגום מאושרת על ידי הגורם המוסמך לכך ,והקבלן יידרש לבצע את הבדיקות בהתאם
לדרישות המזמין.
דיגום שפכי תעשיה יהיה בהתאם לתכנית דיגום חודשית ,שתועבר ע"י יועץ התאגיד ויבוצע
במהלך ימי עבודה מלאים (ולא חלקיים) .יש להודיע ליועץ על ימי הדיגום המתוכננים,
בתחילת כל חודש .חל איסור לבצע ימי דיגום ללא עדכון מראש של נציגי התאגיד.
כמבואר לעיל למזמין תהיה רשות להורות על ביצוע דיגומים נוספים או שינוי מתכנית הדיגום
והקבלן יהיה מחוייב לבצע את הדיגומים עליהם יורה המזמין באופן ובמועד שיקבע המזמין
וזאת ללא תוספת מחיר.
במידה והמזמין יורה על דרישת דיגום דחופה ,על הקבלן לבצעה לא יאוחר מ 24-שעות ממועד
הדרישה ובתנאי שמתקים בימי עבודה ולהעביר את תוצאות הדיגום בתוך פרק הזמן המוגדר
בכתב הכמויות.
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במידה והמזמין יורה על דרישה לקבלת תוצאות דחופות ,על הקבלן לבצע את הדגימות
ולהעביר את התוצאות למזמין בהתאם לפרקי הזמן המפורטים בטבלה כתב הכמויות  .באם
ישנה סתירה בין השיטה למועד הנדרש בכתב הכמויות אזי תקבע השיטה לפי ההסמכה.
זמני הדיווח עבור הבדיקות בהתאם לפרקי הזמן המפורטים בטבלת כתב הכמויות יחושבו
לפי מועד ביצוע הדיגום
על הקבלן לבצע הן את הדיגום והן את בדיקות המעבדה בעצמו ו/או עובדיו ,במידה וישנו
קושי מסוים המצריך את הקבלן לפנות לקבלן משנה ,יש לקבל את אישור התאגיד ע"כ מראש
ובכתב.
על הקבלן לשמור על הדוגמאות שנלקחו בביצוע הדיגום עד ל 14-יום ממשלוח תוצאות
הבדיקות (בין היתר כדי לבצע אימות דוגמא ,במידה והמפעל /עסק הנדגם יערער עליה).
במידה ויהיה ערעור על אופן ביצוע הדיגום תוצאות הבדיקות ו/או כל דבר שנעשה ע"י עובדי
הקבלן ,על הקבלן להתייצב לצד התאגיד ככל שיידרש (מתן עדות בביהמ"ש וכו').

.3
.1
.2

דרישות למבצע הדיגום
באחריות הקבלן להעסיק דוגמים מוסמכים בלבד ,שעברו את כל ההכשרות הנדרשות.
נטילת דגימת שפכים לשם עריכת בדיקות תתבצע על ידי "דוגם מוסמך" ,שהוסמך לכך ע"י
משרד הבריאות.
על הדוגם להיות בעל תעודת "דוגם שפכים וקולחין" – בעל הכשרה לביצוע דיגום מים
לבדיקות מיקרוביולוגיות וכימיות במי שפכים וקולחים.
באחריות הדוגם להשתתף על חשבונו בכל ההשתלמויות התקופתיות ,בימי ריענון והדרכה
תקופתית ,בחינות תקופתיות ,להתעדכן בנהלי עבודה ולבצע דיגומים בצורה רציפה והכל
בהתאם להוראות כל רשות מוסמכת לרבות משרד הבריאות וכנדרש לצורך ביצוע מושלם של
השירותים.
האחריות והפיקוח על עבודת הדוגם ביצוע הדיגום ,כולל תקינות וכיול המכשירים וכל הציוד
הנדרש ,שינוע ,ואחסון ,חלה על הקבלן.

.4
.1
.2
.3

דרישות לביצוע הדיגום
יש ללמוד את תכנית הדיגום ותנאי השטח לפני ביצוע הדיגום ולבצע את הדיגום בהתאם.
יש לוודא את מיקום נקודת הדיגום בהתאם לתכנית הדיגום והנחיות המזמין.
את בדיקות השדה (כימיות ו/או פיזיקליות ,כגון :הגבה ,טמפרטורה ,ריכוז חמצן מומס וכד')
יש לבצע בנקודת הדיגום ,בסמיכות זמנים לביצוע נטילת הדיגום.
קבלת תוצאות בדיקה אמינות והבטחת תקפות של תוצאות הבדיקה דורשות הקפדה על
תהליכי דיגום ,שינוע ואחסון של הדוגמאות המיועדות לבדיקה .בין היתר ,באחריות המעבדה
והדוגם להשתמש בציוד ייעודי ומתאים בכל דיגום וכן לשאת ציוד דיגום מתאים ברכב
הדיגום ,לרבות דוגמים אוטומטים תקינים ובעלי סוללה תקינה ,מכלים נקיים ,מקררים בעלי
נפח מספק לקירור הדוגמאות ,צינורות נקיים לשימוש ,ציוד ייעודי לדגימה בשוחות עמוקות,
ערכות מכשירי מדידה לבדיקות שדה ,בקבוקי דיגום ,טפסי דיגום לשפכים ומי שתייה ,מפתח
שוחות ,ציוד בטיחות עפ"י המוגדר בנספח הבטיחות ועוד .המעבדה תבצע את דיגומי השטח
בהסתמך על המהדורה העדכנית ביותר של הספר ,כהגדרתו בכללי השפכים .כמו כן,
הדיגומים יבוצעו לפי כללי השפכים והנחיות ניטור שפכי תעשייה ולפי כל תקן ,הנחיה או דין
רלבנטיים שיהיו תקפים במועד ביצוע הדיגום.
על הדוגם לבצע סיור מקדים בשטח ביחד עם יועץ התאגיד להכרות עם שוחות הדיגום.
הדיגום יתבצע אך ורק בשוחות המסומנות בתיק המפעל שיימסר ע"י היועץ .על המעבדה
להתעדכן בשינויים במסמך זה אחת לחודש.
באחריות המעבדה והדוגם לדאוג לאישורי כניסה מתאימים בבתי העסק הנדגמים
ולאישורים מתאימים לעבודות ברחבי העיר .ככל שידרשו אישורים מכל סוג לעבודת הדיגום,
יהיה זה על חשבון המעבדה ובאחריותה.
חל איסור מוחלט על פיצול דוגמאות לצורך מסירתן לנציג העסק הנדגם.
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הדיגום הינו דיגום פתע על כל המשתמע מכך ולכן לא יתבצע תאום מראש עם בתי העסק
באשר לתאריך או שעת הדיגום .יחד עם זאת ,עם הגעת הדוגם לבית העסק יש חובה לידע על
כך את נציג המפעל בטלפון ,לפי פרטים שיימסרו ע"י המזמינה ,ולאפשר לנציג לנכוח ולצפות
במהלך הדיגום .על הדוגם לציין בכתב בטופס המשמורת מי נכח בדיגום .ככל שנציג המפעל
לא נכח בדיגום או לא השיב לפנייה הטלפונית – יש לתעד זאת בטופס המשמורת .במידה ואין
מענה מנציג המפעל ומס' הטלפון ליצירת קשר הוא מנייד  -יש לשלוח מיידית הודעת (SMS
או ווצאפ) טקסט כי מתבצע דיגום ולא ניתן היה להשיג את איש הקשר מטעם בית העסק .יש
לתעד זאת בטופס הדיגום.
מובהר כי התאגיד אינו אחראי על ציוד המעבדה ,בפרט ציוד שנשאר בשטח כגון דוגמים
אוטומטיים .התאגיד לא יהא אחראי גם על ציוד בשטח שיינזק כתוצאה מעבודת הדיגום או
על ציוד בשטח שייגנב.
בכל דיגום בשטח ,ללא יוצא מן הכלל ,תתבצע בדיקת ערך הגבה במכשירים מכוילים כנדרש
(למעט רפתות) .בדיקות אלה יבוצעו גם אם לא נאמר במפורש ע"י התאגיד.
הדוגם יבצע את הדיגום בהקפדה ,תוך מילוי כל הנחיות נהלי הדיגום של המעבדה ,בריאות
הציבור וההנחיות העדכניות לאותו עת וכן הוראות "הספר" .המעבדה תהא אחראית לכל
חוסר או השמטה ,ותחויב בכל הוצאה ו/או הפסד אשר ייגרמו למזמינה בשל כך.
יש לבצע את כל העבודות תוך שמירה על כללי הבטיחות והאיכות.

.5
.1

דיווח בזמן דיגום
יש ליידע את נציג המזמין או היועץ של התאגיד בדבר ממצאים מיוחדים במעמד הדיגום
(לדוגמא :שוחה פגומה ,שוחה סתומה ,צבע וריח חריגים וכו').
יש לצלם ולתעד כל ממצא חריג במידה ולא ניתן לצלם יש לרשום סיבה מלאה ומפורטת על
גבי טופס הדיגום מדוע לא נלקחה תמונה.
כמו כן ,במקרה של סירוב בית עסק לדיגום ,יש ליצור קשר מידי עם התאגיד ו/או היועץ
מטעמו ולפעול בהתאם להנחיותיו.

.6
.1

ביצוע אנליזות במעבדה
בדיקות שפכים ומי רשת יתבצעו אך ורק במעבדה שקיבלה הסמכה של הרשות הלאומית
להסמכת מעבדות ביחס לפרמטרים הרלבנטיים .בדיקות מיקרוביאליות יבוצעו אך ורק
במעבדה בעלת הסמכה כאמור לעיל וכן הכרה של משרד הבריאות .שיטות הבדיקה יהיו
שיטות סטנדרטיות בינ"ל המתבססות על המהדורה העדכנית ביותר של "הספר".
למען הסר ספק יובהר כי מעבדות המשמשות כקבלני משנה חייבות גם הן להיות בעלות
הסמכה ו/או הכרה על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ביחס לפרמטרים הרלבנטיים,
כמפורט לעיל.
ככל שהמעבדה עושה שימוש בשירותי קבלן משנה ביחס לאילו מן הבדיקות ,יהיה עליה
להמציא למזמין את כל האסמכתאות ביחס להסמכה ו/או להכרה ביחס למעבדות אלו ,לפי
דרישתו.
בתוך  7ימים ממועד חתימת הסכם ההתקשרות ,על המעבדה המציעה להמציא למזמין טבלה
מסודרת המכילה את העמודות הבאות לגבי כל פרמטר :הגורם המבצע את הבדיקה ,אישור
הסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ,שיטת בדיקה ,רגישות הבדיקה/טווח
ריכוזים ,מבוצעת ע"פ "הספר" מהדורה אחרונה (כן/לא) ,אי וודאות לכל פרמטר .במידה
וישנן מספר שיטות בדיקה לאותו פרמטר ,המעבדה תציין את השיטות השונות אותן היא
מבצעת ותמלא את כל הנתונים הנדרשים בעמודות השונות לכל שיטת בדיקה.
בכל משך תקופת ההתקשרות ,על המעבדה להמציא לתאגיד את תעודות ההסמכה/ההכרה
שלה עבור כלל הפרמטרים הנבדקים ואת תעודת ההסמכה של הדוגמים מטעמה .ככל שחלק
מן הבדיקות (מעבר למינימום הנדרש לביצוע ע"י המעבדה עצמה) מבוצעות באמצעות מעבדה
מוסמכת אחרת ,נדרשת המעבדה להמציא לתאגיד את אישורי ההסמכה/ההכרה של אותן
מעבדות ונוהל דיגום ,שימור ושינוע דוגמאות .כל ההסמכות יהיו תקפות לכל משך תקופת
התקשרות.
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על המעבדה לספק למזמין אפשרות עיון בתעודות הכיול של מכשירי הניטור בשטח ככל
שיהיו ,עפ"י הוראות יצרן ודרישות החוק ככל שיהיו.
על המעבדה לשמור ולהעביר למזמין באופן שוטף את טופס הדיגום ושרשרת המשמורת של
הדגימות שבוצעו.
המעבדה תשמור את היסטוריית הדיגומים והמסמכים הנלווים למשך שבע שנים לכל הפחות,
בקבצים ממוחשבים.
אם מסיבה כלשהי דגימה שבוצעה ניזוקה ו/או מסיבה כלשהי הערכים שנמדדו היו בלתי
סבירים בעיני התאגיד ,המעבדה תבצע דיגום ו/או בדיקה נוספת על חשבונה ,על פי דרישת
התאגיד או היועץ מטעמו.במקרה בו התוצאה החוזרת שתתקבל תהא בטווח אי הוודאות של
הבדיקה הראשונית הבדיקה תהיה על חשבון המזמין.
התאגיד לא ישלם למעבדה עבור בדיקות או דיגומים שלא צוינו במפורש בתכולת העבודה
ובתוכנית הניטור ,לרבות בדיקות ביניים .לדוגמא ,התאגיד לא ישלם עבור בדיקת COD
לצורכי ביצוע בדיקת  BODאו בדיקות חנקן /זרחן שלא צוינו במפורש ובדיקות מעבדה
ודיגום שלא בוצעו כנדרש ע"פ הנחיות  Standard methodsומשרד הבריאות ועוד.

.7
.1

בטיחות הדוגמים והלבורנטים
הדוגמים והלבורנטים ינקטו בכל הפעולות הרפואיות על מנת להימנע מהידבקות במחלות
לרבות חיסונם על פי הנחיות משרד הבריאות.
בעת הדיגום על פי הצורך ,יש להצטייד בלבוש מגן כגון :סרבל ,מגפיים חסינים ,כפפות ועזרי
נשימה.
אין להיכנס למתקן טיהור סגור ללא נוכחות אדם נוסף שלו אמצעי קשר עם החוץ ונמצא
בקשר תמידי עם הדוגם.
יש להקפיד על תנאי היגיינה .במהלך הדיגום אסור לאכול ,לשתות או לעשן.
בתום הדיגום ,יש להקפיד על רחצת הידיים והחלפת הבגדים החיצוניים.
הקבלן אחראי לכל מפגע בטיחותי שיגרם לעובדיו ו/או לאחר ע"י ביצוע העבודה לתאגיד.

.8
.1

משלוח תוצאות הבדיקות לתאגיד
תוצאות הבדיקות יועברו מיד עם סיכום כלל תוצאות הבדיקות ביחס לכל מפעל /עסק ועד
 14ימים קלנדריים ממועד ביצוע הדיגום ,ואך לא יאוחר מ 10-לחודש העוקב בו ניטלה
הדגימה.
מסירת התוצאות תהיה באמצעות העברת מסמך תוצאות ע"י מעבדה מאושרת .
על המסמך יופיעו הפרטים הבאים:
לוגו המעבדה לרבות זיהוי ,מספר רישיון ,ופרטים מזהים כגון כתובת ומספרי טלפון.
שם הדוגם ומספרו ,גם במקרה ודיגום נעשה ע''י דוגם מוסמך חיצוני.
מועד ביצוע הדגימה (תאריך שעה).
שם המפעל וכתובת ביצוע הדיגום.
פרטי הממצאים – טבלה המכילה את סוג הבדיקה ,ערך נמדד ,ערכי מינימום ומקסימום
מותרים והערות פרטניות.
פרטי עורך הבדיקה ,זיהוי מאשר הבדיקות לרבות שם  +חתימה על תוצאות הבדיקה.
בנוסף יש להקליד את הנתונים למערכת ממוחשבת משותפת של הרגולטור – רשות המים
המשרד הגנת הסביבה ומשרד הבריאות ולשלוח את התוצאות גם בקובץ המותאם לממשק
התוכנה איתה עובד התאגיד.
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.9

כתב כמויות
על הקבלן למלא בקובץ המצורף ככתב כמויות מחיר לכל בדיקה ,בבוצה ,קולחים ושפכים
מחיר הבדיקה יכלול את עלות ביצוע הדיגום וכל הכרוך במתן השירותים נשוא מכרז זה.
בניטור שפכי תעשיה עלות ביצוע הדיגום תשולם בנפרד.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי מחיר סריקת מתכות שבכתב הכמויות כולל את המפורט להלן:
בוצה לאחר ייצוב
זרחן כללי כ-P
גופריתS
נתרןNa
בורוןB
ארסןAs
קדמיוםCd
נחושתCu
ניקלNi
עופרתPb
אבץZn
כספיתHg
כרוםCr
סלניוםSe
ברזלFe
מנגןMn
אלומניוםAl
מוליבדןMo
ואנדיוםV
בריליוםBe
קובלטCo
ליתיוםLi
כסףAg
סטרונציוםSr
טיטניוםTi
סידןCa
מגנזיוםMg
אשלגןK
בריוםBa
אשלגןK
בריוםBa

דיווח שפכים
נתרן Na+C30:C48C29C30:C48
בורוןB
ארסןAs
קדמיוםCd
נחושתCu
ניקלNi
עופרתPb
אבץZn
כספיתHg
כרוםCr
סלניוםSe
ברזלFe
מנגןMn
אלומניוםAl
מוליבדןMo
ואנדיוםV
בריליוםBe
קובלטCo
ליתיוםLi
כסףAg
סטרונציוםSr
טיטניוםTi
סידןCa
מגנזיוםMg
אשלגןK
בריוםBa

דיווח קולחים
ארסןAs
קדמיוםCd
נחושתCu
ניקלNi
עופרתPb
אבץZn
כרוםCr
סלניוםSe
ברזלFe
מנגןMn
אלומניוםAl
מוליבדןMo
ואנדיוםV
בריליום Be
קובלטCo
ליתיוםLi
כסףAg
סטרונציום Sr
טיטניוםTi
סידןCa
מגנזיוםMg
אשלגןK

תמורת ביצוע דגימה דחופה ו/או קבלת תוצאות דחופות בהתאם למפורט במפרט הטכני יקבל הספק
תוספת מחיר של  100%מהמחיר אותו הציע לאותה בדיקה.
המחיר לתשלום יהיה בצורה פרטנית בהתאם למפורט בכתב הכמויות למכרז:

_________________________
חתימה וחותמת המציע
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נספח ג'
הסכם
שנערך ונחתם בבית שמש ,ביום _____________ חודש __________ שנת 2021
בין
מי שמש בע"מ
ח.פ 514425651
רחוב יגאל אלון  ,1בית שמש
(להלן " -התאגיד")

מצד אחד;

לבין
______________________
______________________
פקס __________________
(להלן " -נותן השירותים" או "הקבלן")

מצד שני;

הואיל והתאגיד מעוניין בקבלת השירותים כמפורט במסמכי מכרז  13/21לקבלת
הצעות למתן שירותי בדיקות מעבדה לניטור שפכי תעשיה (להלן "השירותים");
והואיל ונותן השירותים הסכים לקבל על עצמו את מתן השירותים בהתאם למחירים
שהגיש ו/או שהוסכמו על ידיו לאחר מכן ,ובכפוף לתנאי הסכם זה והמכרז ,לרבות
המפרטים הטכניים;
והואיל וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות ביום _________________;
והואיל ונותן השירותים מצהיר כי הוא מוכן ומסוגל לבצע את השירותים;
אשר על כך מוסכם ,מוצהר ומותנה בזה בין הצדדים כלהלן:
המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
.1
הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
.2
נתגלתה סתירה בין תנאי מתנאי הנספחים ותנאי מתנאי הסכם זה יהיו תנאי
.3
ההסכם עדיפים ,אלא אם נאמר במפורש אחרת.
הצהרות נותן השירותים והתחייבויותיו
נותן השירותים יבצע עבור התאגיד את השירותים המפורטים במסמכי המכרז
.4
ובפרט במפרט הטכני .השירותים יינתנו כשהם כוללים כל פעולה אחרת הנדרשת
לשם ביצועם ברמה הנדרשת בהסכם זה ולשביעות רצון התאגיד ,אף אם אינה
נזכרת במפורש בהסכם זה ונספחיו.
נותן השירותים מצהיר כי בידו הידע המקצועי ,הניסיון והיכולת לביצוע
.5
השירותים לפי הסכם זה ובהתאם להוראות כל דין והנחיה של כל רשות רגולטורית
מוסמכת.
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.6
.7

.8
.9
.10
.11
.12

.13
.14
.15

.16

על הקבלן יהא להתאים את עצמו לכל הוראה/תקן/הנחיה בכל דין/חוק שנוגעת
לבדיקות/דיגומים ,הן לגבי מועד ביצועם והן לגבי סוג הבדיקה .הנ"ל נכון גם לכל
הנחייה שתצא מטעם המשרד להגנת הסביבה ,משרד הבריאות ורשות המים.
הקבלן מצהיר כי ידועים לו הדינים המחייבים החלים על ביצוע העבודה ,והוא
מתחייב לבצעה בכפוף להוראות כל דין ,בכפוף לכל תקן מחייב ,לרבות הנחיות
משרד הבריאות ,משרד העבודה והרווחה ,המשרד להגנת הסביבה ,תקנות בריאות
העם ,הנחיות רשות המים והנחיות מטעם כל גורם מוסמך אחר ,ולהוציא את כל
הרשיונות והאישורים הדרושים לביצוע העבודות .למען הסר ספק ,מצהיר הקבלן
כי הוא מורשה על פי כל דין לבצע את העבודה ,והוא מתחייב להישאר מורשה
כאמור כל זמן ביצוע העבודות על פי החוזה .ככל שתשלל מהקבלן הסמכתו
כ"מעבדה מוסמכת ומאושרת" על פי תקנות בריאות העם ,מתחייב הקבלן ליידע
את התאגיד מיידית בדבר כך .התאגיד יהא רשאי לדרוש מהקבלן להמשיך לבצע
את בדיקות המעבדה באופן בו הקבלן יעביר את ביצוע הדגימות למעבדה מוסמכת
ומאושרת וישא בהוצאות הכרוכות בכך על חשבונו .התאגיד יהא רשאי לבחור שלא
לעשות כן ,ולראות את החוזה כחוזה שהופר על ידי הקבלן.
נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים בהתאם להסכם זה על כל פרטיו
ונספחיו במלואם בנאמנות ,במיומנות וברמה מקצועית נאותה.
נותן השירותים לא יהיה רשאי להעביר לאחר את חובותיו או זכויותיו על פי הסכם
זה ,כולן או מקצתן ,אלא באישור מראש ובכתב של התאגיד.
למען הסר ספק ,ידוע ומובן לנותן השירותים שהתאגיד אינו מתחייב להזמנת
השירותים בכמות מינימלית או כמות כלשהי.
נותן השירותים מסכים ומתחייב לבצע את השירותים בכפוף להנחייתו של בא כוח
התאגיד או הפועלים מטעמו לעניין הסכם זה.
מבלי לגרוע מן האמור במסמכי הכרז ,השירותים שיינתנו יכללו ,במידת הצורך
הכנה והשתתפות בישיבות עם התאגיד ,הכנה הגשת מסמכים במספר עותקים
מספיק ,גיבוש הנתונים לקראת הישיבה ,מסירת נתונים במדיה אלקטרונית על פי
דרישת התאגיד ,וכדומה.
נותן השירותים מתחייב בזאת להגיש לתאגיד בכל עת שיידרש לכך כל נתון ,מידע
ו/או מסמך המצוי בידו והקשור לעניין ביצוע הסכם זה.
לשם ביצוע השירותים כאמור בהסכם זה מתחייב התאגיד לשתף פעולה עם נותן
השירותים ולמסור לו נתונים ומידע וכל חומר אחר שברשותו הקשור לביצוע
השירותים.
נוסף על העבודות המפורטות במסמכי המכרז ובעיקר במפרט הטכני ,יידרש הקבלן
לסייע לתאגיד גם במקרים בהם התאגיד יימצא בבירור מול רשות מוסמכת ו/או
ייתבע על ידי גורם כלשהו .על הקבלן יהא לספק את כל הפרטים הדרושים ,לרבות
חוו"ד ו/או עדות בפני בימ"ש/רשות מוסמכת אחרת בדבר תקינות הליך הדגימה
שבוצעה על ידו ,לרבות מועד כל שלב בתהליך ועמידתו בכל תקן/דין/הנחייה
מחייבים .הנ"ל ללא תוספת תשלום.
אם יתווספו בדיקות חדשות ע"י רשות מוסמכת ,שאינן כלולות במסמכים המכרז,
הקבלן יהא רשאי להגיש לתאגיד הצעת מחיר לביצוע הבדיקות החדשות .התאגיד
יהא רשאי לבחון את הצעת המחיר ולהשוותה למחירי השוק ולפעול בהתאם לדין
בהחלטתו אם להזמין בדיקות אלה מהקבלן או מגוף אחר כלשהו.
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תקופת ההסכם
ם _______ ועד יום _________ .מוסכם ומובהר בזאת
 .17תחילתו של ההסכם מיו ֹ
כי לתאגיד תהיה האופציה להאריך תוקף ההתקשרות בתקופות נוספות בנות שנה
אחת (עד לסך כולל של חמש שנים מתחילת ההתקשרות).
 .18מוסכם בזאת כי התאגיד יהיה רשאי לסיים תוקף הסכם זה ,מבלי שיידרש לנמק
את הסיבות לביטול ההסכם ,בהודעה של  30יום מראש שתינתן לנותן השירותים.
במקרה כזה יבוא ההסכם לסיומו בתום  30יום ממתן ההודעה כאמור ,והתאגיד
ישלם לנותן השירותים ,רק את התשלומים המתייחסים לביצוע השירותים שביצע
נותן השירותים עד לתאריך הביטול ,התאגיד לא יהיה חייב בכל פיצוי או תשלום
שהוא ,עבור או בקשר עם אותו חלק שהביטול מתייחס אליו או בשל ביטול ההסכם
כאמור בסעיף זה.
 .19בוטל ההסכם או הגיע לידי סיום ,יהיה התאגיד רשאי להשתמש בכל מסמך ,מידע
או חוות דעת שהוכנו על -ידי נותן השירותים או עובדיו או הפועלים מטעמו עבור
התאגיד ,במסגרת מתן השירותים או לעניין ביצוע הסכם זה .כן מתחייב נותן
השירותים ,כי בכל מקרה שבו הופסקה ההתקשרות ,תהא הסיבה אשר תהא,
יעביר הוא את תפקידו למי שהחברה תורה לו ,לרבות כל מסמך שנמצא בידיו ,וכן
וכי יקיים תקופת חפיפה מסודרת ככל שיורה לו על כך התאגיד.
חובת סודיות
 .20כל חומר ,מסמך או מידע הקשור במתן השירותים או שנמסר עקב או אגב נתינתם,
הנו רכושו הבלעדי של התאגיד ,ונותן השירותים ,עובדיו וכל הפועל מטעמו אינם
רשאים למסור לאדם אחר ,פרט לעובדי התאגיד המוסמכים לכך ,כל חומר ,מסמך
או מידע הקשור במתן השירותים ,וכן אינם רשאים לשמור לעצמם העתקים של
כל חומר או מסמך כאמור אלא בכפוף לאישור בכתב מאת בא כוח התאגיד.
 .21האמור לעיל אינו חל לגבי מסירת מסמכים או חומר למי מעובדי נותן השירותים
לצורך ביצוע התחייבויות נותן השירותים על פי הסכם זה.
 .22נותן השירותים אינו רשאי להשתמש בכל חומר שהגיע אליו עקב ביצוע הסכם זה
לצורך עבודות אחרות או לצורך אחר כלשהו .נותן השירותים אחראי לכך כי אף
אחד מעובדיו או מי הפועל מטעמו לא ישתמשו בכל מסמך או חומר כאמור.
 .23נותן השירותים אינו רשאי לפרסם ,בין בעצמו ובין על ידי אחרים ,מידע ,מסמך או
חומר כלשהם שהגיעו לידיעתם בקשר עם ביצוע הסכם זה או אגב ביצועו ,אלא
בכפוף לאישור בכתב מאת בא כוח התאגיד.
 .24נותן השירותים מתחייב להחזיר לתאגיד או למי שיורה לו בא כוח התאגיד כל
חומר או מסמך שקיבל לצורך מתן השירותים ,וזאת לא יאוחר משבועיים ימים
מיום סיום ההסכם.
 .25על הוראות הסכם זה ועל נותן השירותים ,עובדיו וכל והפועלים מטעמו יחולו
הוראות סעיף  118לחוק העונשין ,תשל"ז.1977-
חריגה
במידה ותהיה חריגה ממועדי ביצוע הדיגום/קבלת תוצאות הדיגום בהתאם למפורט
במסמכי המכרז המזמין שומר לעצמו את הזכות לקנוס את הקבלן בהתאם
למפורט בסעיף הפרות ותרופות למכרז
תמורה
 .26תמורת ביצוע השירותים כאמור בהסכם זה ,ישלם התאגיד לנותן השירותים על פי
המחירים שבהצעת המחיר המצורפת למסמכי מכרז זה ,במכפלת כמות הבדיקות
שבוצעו בפועל.
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.27
.28
.29

.30

התמורה הינה סופית ,קבועה ומוחלטת ,וכוללת את כל ההוצאות ,בין מיוחדות
ובין כלליות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בביצוע העבודות על פי תנאי המכרז
בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות הקבלן.
על אף האמור לעיל ,יתווסף לתמורה מע"מ בשיעורו עפ"י דין אשר ישולם על ידי
התאגיד.
עוד מובהר במפורש כי כל מס ,היטל או תשלום חובה ,מכל סוג שהוא ,החלים או
אשר יחולו בעתיד על ביצוע העבודות עפ"י חוזה זה ,יחולו על הקבלן וישולמו על
ידו .החברה תנכה מהסכומים המגיעים לקבלן כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין,
ובכלל זאת מיסים ,היטלים ותשלומי חובה ,והעברתם לזכאי תהווה תשלום
לקבלן.
עוד מוסכם כי החברה תהא רשאית לנכות מכל תשלום המגיע לקבלן את כל
הסכומים ,הקנסות וההורדות אשר יחולו עליו עקב אי ביצוע בשלמות של כל
הנדרש ממנו במסגרת חוזה זה.

 .31תנאי תשלום התמורה יהיו כדלהלן :
תשלום יתבצע לפי קבלת חשבוניות מס מפורטות בהפרדה הן למט"ש והן למדור
א.
ניטור שפכי תעשייה כל סוף חודש לועזי את סך הבדיקות של אותו החודש ,אין
לרשום בדיקה בחודש העוקב .לכל חשבון חובה לצרף ריכוז של מס' הבדיקה לפי
סוג הבדיקה.
בהתאם לאמור לעיל ,כל חשבון שיוגש ע"י נותן השירותים יאושר או יידחה על ידי נציג
המזמין תוך  14יום מהגשתו לאישור .אם יאושר החשבון ,ישלם המזמין את
החשבון המאושר לנותן השירותים בתוך  45יום מתום החודש שבו הוגש החשבון
המאושר 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 לסוף חודש הביצוע.
לתשלום התמורה יתווסף ,כאמור לעיל ,מע"מ בשיעור החל על פי הדין ,אשר
ב.
ישולם על ידי המזמין כנגד המצאת חשבונית מס כדין על ידי נותן השירותים.
מכל תשלום ינכה המזמין מס במקור בשיעור המס שבו חייב נותן השירותים,
ג.
בהתאם לאישור כדין שיומצא למזמין על ידיו ,ובהיעדרו – בשיעור המס
המקסימאלי.
למען הסר ספק מוסכם ומובהר בזאת ,כי אין ולא יהיו בין נותן השירותים לבין
ד.
המזמין יחסי עובד מעביד וכי נותן השירותים יפעל לכל דבר וענין על פי הסכם זה
כקבלן עצמאי.
נותן השירותים מצהיר ומתחייב כי יהיה אחראי בלעדית וישלם בכל תקופת הסכם
ה.
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.
התשלומים המשולמים על ידי המזמין על פי הסכם זה כוללים את מלוא
ו.
התשלומים שנותן השירותים 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 השירותים מתחייב לשפות את המזמין באופן מלא,
מיד עם דרישתו הראשונה ,בגין כל סכום ו/או הוצאה שהמזמין יישא בו כתוצאה
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מתביעה ו/או דרישה שתוגש כלפי המזמין על ידי נותן השירותים ו/או על ידי מי
מעובדי נותן השירותים לתשלום ו/או פיצוי מסוג כלשהו בקשר להעסקתו ו/או
עבודתו במתן העבודה שעל פי הסכם זה /או בקשר לסיום העסקתו.
הצדדים מסכימים בזאת כי התמורה המגיעה לנותן השירותים על פי האמור לעיל ,הינה
התמורה המלאה והסופית בגין ביצוע הוראות הסכם זה ונותן השירותים לא יהיה
זכאי לכל תשלום נוסף לרבות לא לכיסוי הוצאותיו ,וכל תשלום של מס או היטל
על הכנסותיו על פי הסכם זה ו/או בגין ניהול עסקיו ,יחולו על נותן השירותים
בלבד ,למעט מע"מ.
השפעת תנודות המדד על שכר החוזה
 .32מחירי החוזה יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה
מרכזית לסטטיסטיקה (להלן "המדד") ,בהתאם לשיעור שינוי המדד החל ממדד
הבסיס כהגדרתו להלן ועד למדד האחרון הידוע במועד ביצועו של כל עדכון (להלן
"מדד העדכון").
"מדד הבסיס" – המדד הידוע ביום המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
עדכון מחירי החוזה ייעשה אחת לשנה ,החל משנת התקשרות השנייה ואילך ,ולא
רטרואקטיבית .למען הסר ספק מובהר כי מחירי החוזה לא יעודכנו בשנת
ההתקשרות הראשונה.
ניגוד עניינים
 .33נותן השירותים מצהיר כי נכון למועד התקשרותו בהסכם זה ,אין הוא יודע על כל
מניעה חוקית שהיא ,שיש בה כדי להפריע למתן השירותים ע"פ הסכם זה ,וכי אין
הוא קשור ו/או מעורב ,באופן ישיר או עקיף בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד
עניינים ביחס להתחייבויותיו מכוח הסכם זה .נותן השירותים מתחייב להימנע
במשך כל תקופת הסכם זה מלקחת חלק ו/או להיות מעורב בכל עסקה ו/או עניין
אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם הסכם זה.
 .34נותן השירותים מתחייב להביא לידיעת התאגיד כל מידע העשוי להיות רלבנטי
לקביעת התאגיד אם קיים ניגוד או חשש לניגוד עניינים אצל נותן השירותים .מבלי
לגרוע מכלליות האמור ,על נותן השירותים להודיע לתאגיד על הצעה שהוצעה לו
ואשר יש בה משום חשש לניגוד עניינים כאמור .נותן השירותים יקבל על עצמו
ביצוע אותה עבודה רק אם התאגיד יאשר ,מראש ובכתב ,כי אין לו התנגדות לכך.
 .35נותן השירותים מצהיר כי ידועה לו אחריותו לפעול בתום לב כלפי התאגיד בכל
פעולותיו בקשר עם הסכם זה ,וכי כל המלצה וכל יעוץ יינתנו אך ורק משיקולי
טובת התאגיד ולא מתוך שיקולי רווח או שיקולים אחרים.
 .36בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים האם בעניין פלוני יש משום חשש לניגוד
עניינים תכריע דעת התאגיד.
נותן השירותים  -קבלן עצמאי
 .37מוסכם בזאת בין הצדדים כי התאגיד אינו אחראי לגבי נותן השירותים ,עובדיו או
הפועלים מטעמו  -באחריות כלשהי בגין מחלה ,תאונת עבודה או כל נזק העלול
להיגרם למי מהם תוך כדי מתן השירותים לפי הסכם זה או כתוצאה מביצועו.
למען הסר ספק יובהר בזה כי התאגיד לא יהיה חייב לשלם תשלומי ביטוח לאומי
בגין מתן השירותים לפי הסכם זה.
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.38
.39
.40

.41

מוסכם בזה כי נותן השירותים ,עובדיו או הפועלים מטעמו לא ישמשו כסוכנים,
כשליחים או כנציגי התאגיד אלא רק כמתחייב ממתן השירותים ,או אם הוסמך
לכך במיוחד על ידי בא כוח התאגיד לעניין מסוים.
מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד בין התאגיד לבין
נותן השירותים ובין עובדיו או הפועלים מטעמו.
אם ייקבע מסיבה כלשהי ,במועד כלשהו אחרי תחילת תקפו של הסכם זה ,כי
למרות כוונת הצדדים שבאה לידי ביטוי מפורש בהסכם זה ,רואים את העסקתו
של נותן השירותים או עובדיו או הפועלים מטעמו כהעסקת עובד ,וכי חלים עליו
ועל העסקתו הדינים והתנאים של עובד  -הרי מוסכם ומותנה בזה בין הצדדים כי
התשלומים ששולמו לנותן השירותים על פי הסכם זה כוללים את כל התשלומים
שיגיעו לנותן השירותים במידה ויקבע כי רואים בהעסקתו על פי הסכם זה
כהעסקת עובד.
בנוסף ולמען הסר ספקות מוצהר בזה כי אם יגיעו לנותן השירותים פיצויי פיטורין
מכל עילה שהיא ,הרי הסכומים ששולמו על ידי התאגיד בהתאם להסכם זה
כוללים גם פיצויים כאלה והצדדים מסכימים להגשת חוזה זה לאישורו של שר
העבודה מבלי צורך בכל חתימה או מסמך נוסף.

קניין רוחני
 .42מוסכם ומוצהר בזאת במפורש שכל הזכויות בתוצרי השירותים ,לרבות כל סקר,
מדידה ,מפה ,שירטוט ,מוצר ,יצירה ,תוכנית ,מפרט או כל מסמך אחר ,שיטות
בדיקה ,מתודולגיה ,מודל ,ידע ,פטנט ,המצאה ,סימני מסחר ,סודות מקצועיים,
מסחריים ואחרים וכל קניין רוחני הקשור עם השירותים ,בין אם רשומים ובין אם
לאו ,לרבות שינויים בהם ,שיבוצעו על ידי נותן השירותים ,כתוצאה מביצוע
השירותים ,יהיו ויישארו בכל עת קניינו הבלעדי והמלא של התאגיד ואין בהסכם
זה כדי להעניק לנותן השירותים כל זכות בעלות שהיא ,ולא תהא לו כל טענה או
תביעה במישרין ו/או בעקיפין בכל הקשור לשירותים ולתוצריהם .התאגיד יהיה
רשאי להשתמש בתוצרים כאמור בכל אופן שיעלה על דעתו לרבות פרסום באתר
האינטרנט של התאגיד.
 .43נותן השירותים מצהיר כי אין בשירותים ו/או בביצועם משום הפרת פטנט או זכות
יוצרים וכי הוא רשאי להקנות לתאגיד את כל הזכויות המוקנות לתאגיד כאמור
בסעיף קודם.
הפרות ותרופות
 .44מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הפר נותן השירותים ,בעצמו או על-ידי פעולת מי
מעובדיו או הפועלים מטעמו ,אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ,יהיה
התאגיד רשאי להביא לידי גמר הסכם זה ולמסור את ביצוע השירותים לאחר.
 .45כן מוסכם ומותנה בזה בין הצדדים כי במקרה של אי ביצוע חלק כלשהו של
השירותים כאמור בהסכם זה ,על ידי נותן השירותים ,לשביעות רצונו המלאה של
בא כוח התאגיד ,רשאי התאגיד להפסיק את ההסכם על ידי משלוח הודעה בכתב
לנותן השירותים .עם משלוח ההודעה כאמור לעיל ,יסתיים ההסכם.
 .46מבלי לפגוע מן האמור לעיל ,מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים ייחשבו
כהפרה יסודית של ההסכם ויזכו את החברה בכל הסעדים והתרופות המוקנים לה
על פי הסכם זה ועל פי כל דין ,לרבות ביטולו באופן מיידי ,ואלה המקרים:
•

כשנותן השירותים מסב ,מעביר או משעבד את ההסכם או מקצתו ,לאחר או
מעסיק מפעיל משנה לשם ביצוע ההסכם בלי הסכמת החברה בכתב.
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•

אם יתברר כי הצהרה כלשהי של מנותן השירותים אינה נכונה או כי לא גילה
לחברה לפני חתימת חוזה זה עובדה שהיה בה כדי להשפיע על החלטתה לחתום על
חוזה זה.

•

כשיש ביד החברה הוכחות להנחת דעתה שנותן השירותים התרשל בביצוע ההסכם
ונותן השירותים לא תיקן הדרוש תיקון לאחר מתן התראה סבירה בנסיבות
העניין.

•

כשיש בידי החברה הוכחות להנחת דעתה שנותן השירותים ו/או אדם בשמו של
נותן השירותים ,נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה
כלשהי בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם.

נותן השירותים הורשע בעבירה שיש עימה קלון או בעבירה על פקודת מס הכנסה
•
או שנמצא אחראי בנזיקין או בפלילים.
האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויות הצדדים לפי חוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג-
 1973וחוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם) ,תשל"א ,1970-או כל דין.
בנוסף לכל סעד הנתון לתאגיד עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין ,יפצה הקבלן את החברה
כמפורט להלן:
• בגין איחור בביצוע התחייבות שמועד ביצועה נקבע לפי ימים ,יפצה הקבלן את החברה
בסכום של  ₪ 200לכל יום איחור .יחד עם זאת במידה ולספק קיימת בעיה
ספציפית עם מועד הדיגום יתואם מועד מקובל על  2הצדדים והספק לא יקנס על
כך.
• בכל מקרה שיימצא ,כי המעבדה ו/או מי מטעמה חרג מן הסטנדרטים הקבועים
במסמכי המכרז ,לרבות מהוראות "הספר" כהגדרתו במפרט הטכני ו/או מכל
הוראה מקצועית אחרת ,יפצה הקבלן את החברה בסכום של  ₪ 5,000לכל מקרה.
יחד עם זאת כל אי התאמה תועבר לקבלן ויינתנו  7ימים לתת מענה עבורה.
• למרות האמור לעיל ,בגין אי עמידה בתוכנית הדיגום החודשית ו/או השנתית ,כגון אי
דיגום או לקיחת מי רשת ,יפצה הקבלן את החברה בסכום של 500ש"ח לכל מקרה.
יחד עם זאת כל אי התאמה תועבר לקבלן ויינתנו  7ימים לתת מענה עבורה.
• כמו כן ,למרות האמור לעיל ,בגין אי עמידה בתיעוד הדיגום ו/או בתיעוד לקוי של
הדיגום ,יפצה הקבלן את החברה בסכום של  ₪ 1,000לכל דיגום .יחד עם זאת כל
אי התאמה תועבר לקבלן ויינתנו  7ימים לתת מענה עבורה.
• בנוסף לאמור לעיל ,במידה והתאגיד יאלץ לבטל דיגום ו/או חיוב עקב טעות או חוסר
בעבודת הקבלן ,ישא הקבלן במלוא סכום הנזק הנגרם לתאגיד.
נזיקין
 .47נותן השירותים אחראי לכל נזק ,או הפסד שיגרם לתאגיד ,לנותן השירותים ,למי
מטעמם ו/או לכל צד ג' כלשהו עקב מתן השירותים ,ומתחייב בזאת לפצות את
התאגיד ולשפות אותו באופן מיידי .שיפוי ו/או פיצוי על פי סעיף זה יכללו גם
הוצאות משפטיות שיהיו לתאגיד לרבות שכ"ט עו"ד ,וישולמו לו מיד על ידי נותן
השירותים ,עם דרישה ראשונה .אחריותו של נותן השירותים כאמור לעיל ,תחול
גם לגבי נזק שיתגלה לאחר סיום תקופת החוזה.
ביטוח
" .48נותן השרותים" יבצע על חשבונו במהלך כל תקופת ההסכם וכל הארכה שלו ,את
הביטוחים כמפורט בנספח הביטוח המצ"ב כנספח י"א להסכם זה ומהווה חלק
בלתי נפרד ממנו.

7
קראתי הבנתי________________
חתימה וחותמת

ערבות לקיום החוזה
 .49להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי החוזה ,כולן או מקצתן ,ימסור נותן השירותים
למזמין במועד חתימת החוזה ,ערבות ביצוע בנקאית ,מבנק המקובל על המזמין,
בסך ( ₪ 20,000כולל מע"מ) ,ובהתאם לנוסח שצורף לחוזה .הערבות תהיה
אוטונומית ,בלתי 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
הערבות.
 .50הערבות תשמש כביטחון למילוי מדויק של כל הוראות החוזה ע"י נותן השירותים.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,תשמש הערבות להבטחת ולכיסוי של:
א .כל נזק ו/או הפסד העלול להיגרם למזמין עקב ו/או בקשר עם כל הפרה או אי
מילוי של תנאי כלשהו מתנאי החוזה ,וכן לתשלום פיצויים שהמזמין זכאי להם
לדעתו לפי החוזה.
ב .כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לנותן השירותים שהמזמין הוציא ו/או
עלול להוציא או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.
ג .להחזרת כל ההפרשים והסכומים הנובעים מטעויות בחשבונות הביניים
ובחשבון הסופי.
בכל מקרה כאמור יהא המזמין רשאי לגבות את סכום הערבות ,כולה או מקצתה,
בפעם אחת או במספר פעמים ,ולהיפרע מתוכו בגין הנזקים ,ההפסדים,
ההוצאות והתשלומים כאמור.
 .51נותן השירותים מתחייב להאריך ,לפי דרישת המזמין ,את תוקפה של הערבות,
כולה או חלקה ,עד לאישור החשבון הסופי וחתימתו על כתב סילוק תביעות.
באם לא יאוחר מאשר  30יום לפני תום תוקפה של הערבות המקורית ,או המוארכת
הנ"ל ,לא נערך חשבון סופי ונותן השירותים לא חתם על כתב סילוק תביעות,
ימציא נותן השירותים למזמין ,לא יאוחר מאשר  15יום לפני תום התקופה של
הערבות ,כתב הארכת הערבות לתקופה כפי שתיקבע על ידי המזמין.
היה ולא האריך נותן השירותים את הערבות כאמור ,יהיה המזמין רשאי לממש את
הערבות ,כולה או מקצתה ,הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.
 .52מובהר בזאת כי כל העלויות הכרוכות בהוצאת הערבות ו/או הארכתה ,תחולנה על
נותן השירותים בלבד.
 .53סכום הערבות שנגבה ע"י המזמין ייהפך לקניינו הגמור והמוחלט מבלי שתהיה
לנותן השירותים זכות כלשהי לבוא כלפי המזמין בטענות ומענות כלשהן בקשר
לכך.
 .54מימש התאגיד את הערבות מכל סיבה שהיא ,כולה או מקצתה ,מתחייב נותן
השירותים להשלים באופן מיידי את סכום הערבות לסכומה המקורי כאמור לעיל.
 .55אין בהוצאת הערבויות ע"י נותן השירותים בכדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד שיעמדו
לרשות המזמין כנגד נותן השירותים על פי כל דין ו/או על פי חוזה זה ,בגין הפרת
התחייבויותיו על פי חוזה זה.
 .56יודגש כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתו של נותן השירותים ליתן למזמין
תעודת אחריות עבור כל עבודה ועבודה שביצע בתקופת החוזה ,לתקופה של עשר
שנים.
 .57אין בנוסח הערבות לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הספק.
קיזוז וניכוי
8
קראתי הבנתי________________
חתימה וחותמת

.58

המזמין רשאי לנכות ולקזז מכל סכום שיגיע לנותן השירותים כל סכום או פיצוי,
בין שקצוב ובין שאינו קצוב ,המגיע למזמין לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין בהתאם
להוראות כל דין .כמו כן ,רשאי המזמין לנכות מכל סכום שיגיע לנותן השירותים,
כל סכום שיהא חייב בניכויו על פי כל דין ו/או על פי הוראות ההסכם .מובהר
בזאת ,כי הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור
בכל דרך אחרת ,לרבות מתוך הערבות הבנקאית.

9
קראתי הבנתי________________
חתימה וחותמת

כללי
 .59שום ויתור ,הנחה ,הימנעות או שיהוי של התאגיד במימוש זכויותיו על פי הסכם
זה לא יתפרשו כוויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.
 .60נותן השירותים מוותר בזאת על כל זכות לעיכבון כלשהו על נכסים ו/או מסמכים
ו/או מידע שנמסר לו על ידי התאגיד לצורך ביצוע השירותים.
 .61רציפות מתן השירותים תישמר גם בכל מקרה של משבר לאומי ,מצב חירום מכל
סוג שהוא ,השבתות ,סגר ,משבר נגיף הקורונה וכל כיוצא בזה ,וכן בכל מצב של
סכסוך בין הצדדים.
 .62נותן השירותים מתחייב למסור לתאגיד ו/או לחתום עבור התאגיד על כל מסמך
שיידרש לו ו/או על ידו לשם מימוש זכויותיו לפי הסכם זה ,לרבות כתבי ויתור,
כתבי העברה ,ייפויי כח ,הצהרה על העדר ניגוד עניינים ושמירה על סודיות וכיוב',
בכל עת שהתאגיד ידרוש ממנו .כמו כן מתחייב נותן השירותים לגרום לכך ,והוא
מצהיר כי הוא אחראי לכך שהבאים מכוחו ו/או המועסקים על ידו ,המטפלים
בעניינים הקשורים להסכם זה ,יימסרו לתאגיד ו/או יחתמו עבורו על כל מסמך
כאמור ,בכל עת שהתאגיד ידרוש זאת.
 .63מוסכם בזה כי כל הודעה לפי הסכם זה תימסר מאת צד אחד למשנהו באופן אישי
או בדואר רשום בהתאם לכתובות הצדדים הנקובים בהסכם זה ,ומשנמסרה כך –
תחשב שנתקבלה לאחר ארבעה ימים מיום המסירה לבית הדואר ,קבלה הנושאת
חותמת הדואר תשמש ראייה לתאריך המסירה ,או באמצעות מכשיר
הפקסימיליה ,ומשנמסרה כך תחשב שנתקבלה עם קבלת אישור מכשיר
הפקסימיליה כי המסמכים אכן עברו בפקס וקבלת אישור טלפוני בע"פ מהצד
המקבל.
 .64בא כוח התאגיד לצורך ביצוע הסכם זה הוא ____________________.
נציג נותן השירותים לצורך ביצוע הסכם זה ____________________.
________________
_________________
התאגיד
נותן השירותים
אם החוזה נחתם בידי קבלן שהוא שותפות או חברה ,נא לציין את שמות החותמים ואת
מספר הזיהוי של כל אחד מהם וכן לאשר חתימת התאגיד על ידי עוה"ד של
התאגיד ,באישור שלהלן.
אישור רו"ח/עו"ד
אני הח"מ ____________________ עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ההסכם נחתם ע"י:
___________________.2
___________________ .1
וכי הם מוסמכים לחייב את התאגיד בחתימתם.
_____________________
_______________________
עו"ד/רו"ח
תאריך
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קראתי הבנתי________________
חתימה וחותמת

נספח ד'

מכרז מס' 13/21
ביצוע דיגומים ובדיקות מעבדה לשפכים
יוגש על ידי המשתתף
יחד עם הצעתו במכרז
נוסח ערבות בנקאית (ערבות השתתפות)

לכבוד
תאגיד מי שמש בע''מ
בית שמש
א.נ.
הנדון :ערבות בנקאית מס'
.1

אנו ערבים כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  20,000ש"ח (עשרים אלף
שקלים) (להלן" :סכום הערבות") שתדרשו מאת ______________ (להלן:
"הנערב") בקשר עם מכרז מס'  13/21שביניכם לבין הנערב בעניין ביצוע דיגומים
ובדיקות מעבדה לשפכים.
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 אוקטובר שנת  2021שהתפרסם
ב 15 -נובמבר שנת  2021בשיעור ______ 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  28בפברואר ( 2022כולל) 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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נספח ה'
מכרז מס' 13/21
ביצוע דיגומים ובדיקות מעבדה לשפכים
נוסח ערבות בנקאית (ערבות ביצוע)
לכבוד
תאגיד מי שמש בע''מ
בית שמש
א.נ.
הנדון :ערבות בנקאית מס'
.1

אנו ערבים כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  20,000ש"ח (עשרים אלף
שקלים) (להלן" :סכום הערבות") שתדרשו מאת ______________ (להלן:
"הנערב") בקשר עם מכרז מס'  13/21שביניכם לבין הנערב בעניין ביצוע דיגומים
ובדיקות מעבדה לשפכים.
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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חתימה וחותמת

נספח ו'

מכרז מס' 13/21
ביצוע דיגומים ובדיקות מעבדה לשפכים

הצהרה בדבר העדר 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' 13/21

.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:
________________________________________________________
________________________________________________________

הנני מאשר כי לא תלוי ועומד נגדי וככל הידוע לי לא תלוי ועומד כנגד איש
.4
מעובדי התאגיד ,מנהליו ובעליו ,כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע או עוון  /כן
תלוי ועומד נגדי או כנגד איש מעובדי התאגיד ,מנהליו ובעליו ,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.

אישור:

___________________
חתימת המצהיר

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
13

קראתי הבנתי________________
חתימה וחותמת

נספח ז'
מכרז מס' 13/21
ביצוע דיגומים ובדיקות מעבדה לשפכים
ייפוי כוח והרשאה לבדיקת רישום פלילי
אנו הח"מ _______________.1 :ת.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.
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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נספח ח'
מכרז מס' 13/21
ביצוע דיגומים ובדיקות מעבדה לשפכים

תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-
.1

אני מר_____________ ,ת"ז _____________ ,המשמש כ__________
בחברת___________ ,המציעה במכרז מס' ( 13/21להלן" :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.

.2

זהו 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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נספח ט'
מס' מכרז 13/21
ביצוע דיגומים ובדיקות מעבדה לשפכים
לכבוד
תאגיד "מי שמש"

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.
הוראות אלו באות בנוסף לעמידה בכל דין בנושאי בטיחות וגהות בעבודה.
הנך נכנס לצורכי עבודה לשטח _______________________ .
כדי למנוע פגיעה בעובדים ,ברכוש ובסביבה קיימת אצלנו הקפדה בנושאי הבטיחות בעבודה .אנו
מבקשים את שיתוף הפעולה שלך למניעת תאונות בעבודה לעובדייך ולעובדינו ,הסמוכים
אליהם .אנא קרא בעיון הנחיות בטיחות אלה ופעל בהתאם.
הגדרות :מנהל אתר=מנהל מפעל= מנהל מחלקה=מנהל תפעול=מזמין העבודה.
סידורים לפני תחילת עבודתך:
.1
לאחר שתחתום על נוהל עבודה עם קבלנים ,תוך התחייבות לעבודה בהתאם להנחיות
1.1
הבטיחות שקיבלת ,ולאחר שתציג את כל המסמכים הנדרשים ,תורשה להתחיל עבודתך
באתר.
הגבלות ביחס לעובדים ורכבים:
.2
כל עובד שלך חייב לשאת תעודה מזהה בבואו לאתר.
2.1
עובדים מתחת לגיל  18לא יורשו להיכנס ולעבוד באתר.
2.2
קבלנים ועובדיהם ,יורשו לעבוד במפעל רק בבגדי עבודה ונעלי עבודה תקניות .S3
2.3
עובדים לבושים במדי צבא או בסנדלים ,לא יורשו לעבוד באתר.
הקבלנים יעבדו בשעות העבודה המקובלות באתר.
2.4
עבודה מחוץ לשעות המקובלות באישור מנהל האתר.
2.5
כללי התנהגות באתר:
.3
אין להסתובב בשטח האתר ,אלא באזור עבודתך בלבד.
3.1
אין להשתמש בציוד לא תקין מכל סוג ,ציוד חשמלי יתוקן ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.
3.2
ציוד חשמלי יחובר תמיד דרך ממסר פחת.
העישון בשטח האתר אסור ,פרט למקומות המיועדים לכך.
3.3
הציוד לכיבוי אש מיועד למקרה שריפה בלבד ואין להשתמש בו למטרות אחרות .במידה
3.4
ונעשה שימוש במטפה או ציוד כיבוי אש אחר יש לדווח על כך מיד למנהל האתר.
עבודות החייבות אישור מיוחד:
.4
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4.1
4.2

4.3

4.4
.5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
.5.8
5.9

כל עבודה שהנך מבצע ,ובמיוחד עבודה שיש בה סיכוני אש (ריתוך ,השחזה וכו' )חייבת
לביצוע על פי נוהל עבודה חמה ובאישור מנהל האתר.
עבודה הכרוכה בכניסה חלל מוקף ,תבוצע על פי נוהל עבודה בחלל מוקף ובהתאם
ל"תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) ,התשס"ז ,"2007-הסמכת העובד בהתאם לסוג
העבודה ,צמ"א (ציוד מגן אישי ) כולל גלאי גזים מכויל ,ציוד מתאים וצוות מיומן בחילוץ
באישור המנהל במקום ,לאחר שבדיקת איכות האוויר תקינה וניתן אישור כניסה בכתב.
בעבודות הכרוכות בהפעלה של מנוף/מלגזה/משאית וכו' תחל העבודה לאחר הצגה של
רישיון הכלי ,תסקיר בודק מוסמך בתוקף לכלי/מכונה והאביזרים ,יש לגדר את אזור
העבודה ולהיעזר במכוון בנסיעה לאחור או כאשר הראות מוגבלת ,יש לתת דגש מיוחד
לתנאי הקרקע ותשתיות תת-קרקעיות.
כל כלי רכב אשר יופעל על ידי הקבלן ,לרבות מנוף או מלגזה ,חייב ברישיון רכב ,ביטוח
חובה בתוקף והסמכה במידה ונדרש ( עגורנאי/אתת ,נהג מלגזה וכו' ) .
כללי בטיחות:
פיגומים וסולמות יהיו תיקנים ובמצב תקין למניעת נפילה או החלקה של העובדים
המשתמשים בהם .פיגומים יבנו יבדקו ויתוחזקו בהתאם ל"תקנות הבטיחות בעבודה
(עבודות בניה) ,התשמ"ח."1988-
יש לספק לעובדים ציוד ע"ר למקרה צורך ,מומלץ שהעובדים יעברו הדרכת ע"ר בסיסית.
עבודות החשמל או כל עבודה הקשורה לרשת חשמל ,תבוצע רק בידי חשמלאי מוסמך.
הציוד החשמלי שיופעל ,יהיה במצב תקין לחלוטין ובעל בידוד כפול.
כבלי החשמל המאריכים יותקנו  /יונחו באופן ,שלא יפריעו לתנועת כלי רכב ו  /או
הולכי רגל.
הציוד והכלים שבשימוש הקבלן ,יהיו תקינים ושמישים ,ומפעיליהם מורשים בהפעלתם.
הקבלן יצייד את עובדיו בציוד מגן אישי מתאים לסוג העבודה אותה הם מבצעים.
עבודה בגובה 2מ' ומעלה :בהתאם ל"תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) ,התשס"ז-
. ,"2007
במידה ועובד שלך נפגע בתאונת עבודה ,עלייך לוודא שהוא מקבל טיפול רפואי ראוי ,כולל
פינוי במידה ונדרש ,לספק לעובד טופס ב"ל  ,250לעדכן את התאגיד/מפקח באופן מידי
ולדווח לפיקוח על העבודה במידה ונקבעו לעובד מעל  3ימי מחלה לעובד.

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
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מסמכים שחובה להגיש למנהל באתר(צילום מסמכים):
-1רשיון נהיגה בתוקף בהתאם לכלי הרכב (כלל העובדים באתר של הקבלן).
-2רשיון רכב לכלי +ביטוח חובה(-לכל הרכבים-מלגזות-מנופים-ציוד החייב ברישיון)
-3תסקיר בודק מוסמך בתוקף לכל הציוד המחויב בחוק(.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 בהתאם לסוג העבודה(.לכלל העובדים בגובה באתר)
-6מלגזן-אישור ביצוע הדרכת 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
חתימה
מקצוע
ת.ז.
מס שם  +משפחה

הקבלן __________________ -
חתימה __________________ -
חותמת__________________ -
תאריך-

__________________

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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נספח י'

מכרז מס' 13/21
ביצוע דיגומים ובדיקות מעבדה לשפכים
ניסיון מקצועי

אני הח"מ( ___________________ ,להלן" :המציע") מצהיר ומאשר בזאת כי:
א.

במהלך  5השנים האחרונות הייתי מקושר בהסכמים שנתיים עם לכל הפחות
ארבע רשויות מקומיות ו/או תאגידי מים וביוב המשרתים לכל הפחות 60,000
תושבים (כל אחד מהם) ,ו/או עם חברת מקורות ו/או עם המשרד להגנת הסביבה
לשם ביצוע דיגומים ובדיקות מעבדה לניטור שפכי תעשיה כמפורט להלן:
שם התאגיד  /שם ומס'
טלפון
הרשות
המקומית של איש
קשר

ב.

תאריך ההתקשרות

הערות

ב .הנני בעל נסיון לביצוע דיגומים ובדיקות מעבדה לשפכים ,בוצה וקולחין עבור
לפחות  4מט"שים בשנתיים האחרונות ,במסגרת התקשרות שנתית לפחות לכל
מט"ש ,כמפורט להלן:
שם המט"ש

שם ומס'
טלפון
של איש
קשר

תאריך ההתקשרות

הערות

מצורפים בזה המסמכים המהווים אסמכתאות למפורט לעיל בסעיפים א' ו-ב' (אלא
אם מדובר בהתקשרות עם המזמין ,שאז אין חובת צירוף).

______________________
חתימה  +חותמת המציע
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נספח י"א

מס' מכרז 13/21
ביצוע דיגומים ובדיקות מעבדה לשפכים
נספח ביטוח

לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
"המבוטח" ._________________ -
"מבקש האישור" – תאגיד 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 מנהליהם ו/או עובדיהם.
"העבודות"  -ביצוע דיגומים ובדיקות מעבדה לשפכים
ביטוחי המבוטח
מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין ,על המבוטח לערוך
.1
ולקיים ,על חשבון המבוטח ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ,החל מיום מתן האישור לביצוע
העבודות ועד למסירה הסופית של העבודות או סיום ההסכם לפי המאוחר ולעניין ביטוח אחריות
מקצועית למשך תקופה נוספת של  3שנים לאחר מסירת העבודות באופן סופי ומוחלט ויציאת המבוטח
ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבודות ,את הביטוחים המפורטים באישור ביטוחי המבוטח המצ"ב
להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן" :אישור ביטוחי המבוטח" ו" -ביטוחי המבוטח").
כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח ,למשך כל תקופת ההסכם ,את שאר הביטוחים
.2
וההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע השירותים לרבות ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור,
תשלומים לביטוח לאומי וביטוחי רכב כמפורט להלן:
ביטוח חובה כנדרש על-פי דין וביטוח צד שלישי (רכוש) עקב השימוש בכלי רכב בגבול אחריות שא יפחת
.2.1
מ ₪ 750,000 -בגין נזק אחד .למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם יראו בכך
"ביטוח עצמי" בסך של  ₪ 750,000כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור .ככל שתוגש תביעה מצד שלישי
כנגד מבקש האישור או מי מטעם מבקש האישור ,בגין נזק אשר היה מכוסה לו נערך ביטוח כאמור ,על
המבוטח לשפות המפורטים לעיל בגין נזק או הוצאה כאמור.
ביטוח מקיף .אולם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה ולהסתפק
.2.2
בביטוח חובה וצד שלישי (רכוש) ,ובלבד שיחול האמור בסעיף  8לעיל.
ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי ,מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי ,הנובע מסיבה כלשהי ,במלוא
.2.3
ערך כינון .הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה ,שוד ,רעידת אדמה ,סיכוני טבע ונזק
בזדון .הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש בגבול אחריות של ₪ 750,000
בגין כל כלי הנדסי כבד .הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור ו/או את המפקח/מנהל הפרויקט
בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב השימוש בציוד ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח לציוד ,ולהסתפק בביטוח צד שלישי כאמור ,ובלבד שיחול
האמור בסעיף  8לעיל.
כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין.
.2.4
המונח "כלי רכב" על-פי סעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא .זה לעיל כולל גם ,אך לא רק ,משאיות,
.2.5
ציוד מכני הנדסי נייד ,מנופים ,מלגזות ,גוררים ונגררים ,עגורנים וכלי הרמה ניידים אחרים.
ללא כל דרישה מצד מבקש האישור ,על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  7ימים לפני מועד תחילת
.3
העבודות/ממועד החתימה על הסכם זה ,ובכל מקרה כתנאי מקדים לכניסת המבוטח לאתר העבודות,
את אישור ביטוחי המבוטח ,חתום בידי מבטח המבוטח ,בהתאם להוראות המפקח על הביטוח ,רשות
שוק ההון ,ביטוח וחיסכון .2019-1-6
לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח ,על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור
.4
ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת ,וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם,
או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף  1לעיל.
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,
 30יום 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 התחייבויות המבוטח על פי
ההסכם .מוסכם במפורש כי למבקש האישור תהיה הרשות לעכב כל תשלום של המבוטח על פי שיקול
דעת מבקש האישור בלבד באם לא יומצא אישור ביטוחי המבוטח במועד.
על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח ,לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ,לדאוג
.5
ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם .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.
למען הסר ספק ,מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות
העצמית הנקובים בביטוחי המבוטח .סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי מבקש האישור מכל סכום
שיגיע למבוטח על פי הסכם זה.
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.6

.7

.8

.9
.10

.11

.12

.13

.14

מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל ,ועל המבוטח לבצע כל
שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בסעיף ביטוח זה .מוסכם בזה
במפורש כי אין בעריכת ביטוחי 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.
מוסכם 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 ,רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור ,על חשבון
המבוטח .בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על-ידי המבוטח ,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.
המבוטח פוטר ,בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח ,את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש
האישור ,וכן את הקבלנים ,היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות (ובלבד שבהסכמיהם של
הקבלנים ,היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות כאמור נכלל פטור מקביל לטובת המבוטח),
מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על-ידי המבוטח ו/או על-ידי מי
מטעם ו/או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש את המבוטח לצורך ביצוע
העבודות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,לרבות משאיות ,כלי רכב ,צמ"ה ,נגררים וכלי שינוע כלשהם),
וכן מאחריות לאבדן או נזק אשר המבוטח זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש שהתחייב המבוטח
לערוך כאמור בסעיף ביטוח זה (או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות
בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות) אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם
לנזק בזדון.
היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם המבוטח ו/או קבלני משנה מטעם המבוטח,
בניגוד לאמור לעיל ,ו/או צד שלישי כלשהו ,המבוטח מתחייב לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם
מבקש האישור ,בכל תשלום ו/או הוצאו שיישאו בהם ,לרבות הוצאות משפטיות והשתתפויות עצמיות.
על המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור וכן כלפי מי מטעמו
בגין תגמולי ביטוח שנמנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי המבוטח על ידי המבוטח ו/או על ידי מי
מטעם המבוטח .למבקש האישור הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם למבקש
האישור בגין הפרה כאמור וכל זאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של מבקש האישור.
למען הסר ספק ,מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי המבטח
לא ישחרר את המבוטח מהאחריות המוטלת על המבוטח על פי הסכם זה או על פי דין לרבות ,במקרה
שהביטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה
או הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר ,בכפוף להוראות האחריות ושיפוי בהסכם זה.
הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים ,עובדים וקבלנים מטעם המבוטח .כן מתחייב
המבוטח לו ודא במידה ויועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה ,על
המבוטח לוודא כתנאי לתחילת העסקתם ,כי הינם מקיימים את הביטוחים המפורטים בסעיף ביטוח
זה ,בשינויים המחויבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות ,וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם
המבוטח או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בסעיף זה.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לעבודות ,בין אם
בוצעו באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח ,והמבוטח ישא
באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל העבודות שבוצעו
על -ידי מבוטח המשנה ,בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני
המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו.
מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מי
מטעמם ,באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל תשלום ו/או
הוצאה שיישאו בהם ,לרבות ההוצאות המשפטיות.
על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת
פגיעה ,אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות ובמיוחד
לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום ולעמוד בדרישות החוק לעניין עבודות בגובה לרבות תקנות
הבטיחות בעבודה (עבודות בגובה) התשס"ז .2007 -בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה
לעיל ,באחריות המבוטח למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי ,הוראות ההסכם
הקיבוצי בענף הבניה לעניין תנאים סוציאליים וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים ,תקנות
וכדומה ,שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,באופן שכל עובדי
ושליחי המבוטח יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים
הנ"ל.
לא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב בסעיף ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם
במלואם או במועדם ,תהא לרשות מבקש האישור הזכות ,לאחר מתן הודעה למבוטח  14יום מראש על
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כוונת מבקש האישור לעשות כן ,לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל ההוצאות
הנלוות לכך (במפורש לרבות דמים והפרשי הצמדה וריבית).
כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור עקב הפרת התחייבות המבוטח לערוך את
ביטוחי המבוטח ,יחולו על המבוטח בלבד ,ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות הביטוח
מכל סכום שיגיע למבוטח ,בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.
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 התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח
זה ,אף אם יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית
בהתאם להוראות המפקח על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה .לאור האמור ,מוסכם כי נוסח
אישורי הביטוח המצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים
פגיעה בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות בנספח ביטוח
זה .כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על הביטוח כאמור ,מבקש האישור יהא
רשאי להחליף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח חלופיים ,וזאת בכפוף
להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור.
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ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם:
הנם 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 מי מהמפורטים לעיל.
שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה של
המבטח למבקש האישור בדבר השינוי לרעה או הביטול.
הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח
ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור ו/או מי מטעמו לקבלת פיצוי או שיפוי על פי
הביטוחים כאמור.
היה 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 מטעם מבקש
האישור.
היקף הכיסוי (למעט בפוליסת 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 -
המבטח מוותר על זכות התחלוף (למעט ביחס לביטוח חובה) כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם
מבקש האישור ,וכן כלפי כל אדם או גוף שמבקש האישור התחייב כלפיו בכתב טרם קרות מקרה
הביטוח לשפות ו/או לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו ,אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא
יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על
פיהן.

.16

הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית.

.15.2
.15.3
.15.4

.15.5
.15.6

.15.7
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אישור קיום ביטוחים

תאריך הנפקת האישור()DD/MM/YYYY

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.

המבוטח

מבקש האישור*
שם :תאגיד מי שמש בע"מ ו/או עיריית בית שם

שמש ו/או תאגידים ו/או
חברות עירוניים ו/או גופי
סמך רשותיים ו/או עמותות
בשליטתם ו/או מנהליהם ו/או
עובדיהם
ת.ז/.ח.פ.

ת.ז/.ח.פ.

מען

מען

כיסויים
סוג הביטוח

מספר
הפוליסה

נוסח ומהדורת
הפוליסה

אופי העסקה*
☐נדל"ן
☐שירותים
☐אספקת מוצרים
☐אחר:
ביצוע דיגומים ובדיקות
מעבדה
לשפכים

ת .תחילה

ת .סיום

חלוקה לפי גבולות אחריות או
סכומי ביטוח

מעמד מבקש האישור*
☐משכיר
☐שוכר
☐זכיין
☐קבלני משנה
☐מזמין שירותים
☐מזמין מוצרים
☐אחר______ :

גבול האחריות /סכום ביטוח
מטבע
סכום
₪

צד ג'

2,000,000

אחריות מעבידים

₪ 20,000,000

אחריות מקצועית

1,000,000

כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

אחריות צולבת ()302
קבלנים וקבלני משנה ()307
ויתור על תחלוף לטובת מבקש 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
רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' ()329
ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור ()309
מבוטח נוסף  -היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי המבוטח
()319
ראשוניות ()328
אבדן מסמכים ()301
דיבה ,השמצה והוצאת לשון הרע ()303
ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור ()309
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח  -מבקש האישור
()321
מרמה ואי יושר עובדים ()325
פגיעה בפרטיות ()326
עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח ()327
ראשוניות ()328
תקופת גילוי  12 -חודשים ()332

אחר
פירוט השירותים

(בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:

005
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:
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נספח י"ב

הצהרה בדבר הסמכות לביצוע אנליזה

אני הח"מ( ___________________ ,להלן" :המציע") מצהיר ומאשר בזאת כי
מעבדתי אינה מעבירה לביצוע אנליזות אצל קבלן משנה יותר משלושה סוגי
בדיקות ,אשר הינם:
.3

_______________________________________________________

.4

_______________________________________________________

.5

_______________________________________________________

כן מתחייב המציע כי לא יעביר לביצוע אנליזות אצל קבלן משנה יותר משלושה סוגי
בדיקות במהלך כל תקופת ההתקשרות ,וכי כל שינוי בזהות אחד מסוגי הבדיקות
האמורים לעיל יידרש לאישור מראש ובכתב מאת המזמין.

______________________
חתימה  +חותמת המציע
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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