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 תי ___________קראתי הבנ 

 חתימה וחותמת 

 

 

 

 

 

מזמין בזה הצעת מחיר למתן שירותי הובלת בוצה ממתקני התאגיד, וזאת בהתאם לתנאים, התאגיד  
 במסמכי  המכרז להלן. הדרישות וההגדרות הספציפיות כאמור 

 להלן טבלת ריכוז התאריכים במכרז: 

 תאריך הפעילות

 15.12.19 מועד פרסום המודעה בעיתון

 22.12.19 המועד האחרון להגשת שאלות/ הבהרות

 31.12.19 המועד האחרון להגשת הצעות למכרז לתיבת המכרזים

 31.03.20 המועד האחרון לתוקף ההצעה והערבות בגין הגשת ההצעה.
 

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

 רקע כללי .1

למט"ש בית שמש, והכול כמפורט במסמכי המכרז להלן למתן שרותי הובלת בוצה מכרז זה הינו 
 "(.העבודות)להלן: "

 
אפשרות להאריך תקופת , כאשר למזמין מוקנית השנתקופת ההתקשרות הינה למשך  .1.1

 .בהארכה אחת או במספר הארכות, נוספות לוש שניםשתקופה של עד  למשך התקשרותה
  

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

 , ועל המציע לקחת זאת בחשבון. תנאי זה הינו הכרחי ויסודי בחוזהן. לכוח עליו
 

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

חייב, כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או ובין אם לאו. כן יידרש המציע להצהיר ולהת
 דרישה במקרה של ביטול ההתקשרות.

 
ך שכל החומרים הנדרשים במכרז זה יעמדו בדרישות המבוקשות הקבלן יהיה אחראי לכ .1.4

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

 
יכיר את לפני הגשת הצעתו, ילמד המציע היטב את המפרטים המצורפים למסמכי המכרז,  .1.5

השטח בו תבוצע העבודה, את כל דרכי הגישה אל מקום העבודה ואת תנאי המקום 
 המיוחדים העלולים להשפיע על הביצוע. 

 
. הקבלן יהיה חייב לבצע את כל העבודה תבוצע בהתאם למסמכי המכרז, כפי המפורט להלן .1.6

 רז זה, ושעבורם יקבל הוראת ביצוע מאת המזמין.העבודות הכלולות במכ
 

אישור בדבר תשומת לב המציעים כי הקבלן שיזכה יצטרך לצרף במעמד חתימת החוזה  .1.7
בהתאם לדרישות הביטוח המופיעות בהסכם ההתקשרות , עריכת הביטוחים הנדרשים

 .הלמכרז ז י'המצ"ב כנספח 
 

יודגש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פנייה להבהרות ובתוך   
להלן. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה   14ע לכך, והכול בהתאם לאמור בס'  המועד שנקב

 כל הסתייגות לדרישות הביטוח.
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דרישות יודגש כי במקרה שבו תיבחר הצעת המציע כהצעה הזוכה, המציע יעמוד במלוא   

מזמין לכל סעד החברה לעניין ביטוחים כמפורט במסמכי המכרז. מבלי לגרוע מזכות ה
פקיד המציע את האישור בדבר עריכת ביטוחים בהתאם לנוסח המופיע אחר, אם לא י

בהסכם ההתקשרות, יהיה המזמין רשאי לבצע את הביטוחים על חשבון המציע, אשר 
סול את זכייתו של המציע תוך חילוט ערבותו, לרבות מוותר על כל טענה בהקשר זה, ו/או לפ

 כל דין.כל סעד אשר עומד למזמין על פי ההסכם ו/או על פי 
 

למען הסר ספק, מובהר כי המזמין יהא רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי בין אם ממגבלת  .1.8
 תקציב ובין אם משיקולים אחרים להפסיק ו/או לעצור את מהלך ביצוע העבודה ו/או לבצע

עבודה חלקית ו/או לא לבצעה כלל ולקבלן לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה 
 בהקשר לכך.  

 
מובהר בזאת כי קבלת התשלום ומועדו יהיה בהתאם לנקוב בחוזה, ולקבלן לא תהיה   ,כמו כן .1.9

 טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר לכך.
 
 

 מסמכי המכרז .2

ויהוו את וים חלק בלתי נפרד מ"מסמכי המכרז" המסמכים הבאים, לרבות נספח זה, מהו .2.1

 "החוזה":

 כתב הצהרת הקבלן; -נספח א'  

 ;ומפרט טכני הצעות המחיר  -נספח ב'  

 ההסכם; -נספח ג'         

 ערבות השתתפות; -נספח ד'  

 ערבות ביצוע; -נספח ה'  

 ;רקע ופרטי הספק  וקבלני המשנה -נספח ו'  

 דר רישום פלילי;הצהרה בדבר היע -נספח ז'  

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

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

 אישור עריכת ביטוח.     –נספח י'  

 נספח בטיחות+ הצהרת בטיחות.  –נספח י"א   

 כויות חתימהזיהוי בעלים ואישור ז  -נספח י"ב 

 ותשלום שכר מינימום כדיןתצהיר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים   -נספח י"ג 

 הצהרה בדבר החזקת כלים -נספח י"ד 

 אישור רו"ח על מחזור כספים -נספח ט"ו 

 הצהרת סודיות של הספק. -נספח ט"ז 

 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים -נספח י"ז 

 

 שאינם מצורפים.וים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין  ם דלעיל מהוכל המסמכי  

 

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

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

 יחולו על הצדדים.
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המכרז מושאלים למציע לשם הכנת   ז שמורות לתאגיד. מסמכיכל הזכויות במסמכי המכר .2.3

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

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

ל מטרה להעתיק מסמכים אלה ו/או להעבירם לצד ג' כלשהו ו/או להשתמש בהם לכ

 אחרת.

 

 הורדת מסמכי המכרז .3
-www.mאת מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של מי שמש בכתובת: 

sms.co.il  על המוריד  את מסמכי המכרז, כאמור לעיל, להירשם במייל רכזת המכרזים.

, וזאת לשם קבלת כלל העדכונים, ההבהרות, hodaya@m-sms.co.ilבתאגיד, בכתובת: 

התאגיד"(. ההרשמה במייל אינה  ות משתתפים וכיו"ב )להלן: "פרסומיהמענה לשאל

יישלחו מהווה תנאי להשתתפות במכרז, ואולם מובהר בזאת כי כל פרסומי התאגיד 

יחייבו את כלל המשתתפים, בין אם נרשמו באמצעות המייל המייל ובאמצעות לנרשמים 

במכרז, אשר לא נרשם במייל  כאמור, ובין אם לאו, וכי לא תישמע כל טענה מצד משתתף

 י האמור, כי לא היה מודע לאיזה מפרסומי התאגיד.הייעוד

 

 מועד הגשת הצעות .4

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

למט"ש בית שמש", ולהכניסה, לרבות הערבות  שירות הובלת בוצה – 16/19 "מכרז מס'

בלבד לתיבת  כמפורט להלן, ויתר האישורים והמסמכים, במסירה ידניתהבנקאית, 

המועד האחרון להגשת )להלן: " 12:00בשעה   31.12.19שלישי  המכרזים, לא יאוחר מיום

 "(, במשרדי התאגיד.הצעות למכרז

ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא  שליחתהצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל.  

 לפסילת ההצעה. תתקבל ותגרום

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

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

 

 ההצעות אופן הגשת .5

על המציע לחתום על כל דף ודף של החוזה ועל טופס ההצעה. את כרך המסמכים יש לשים  .5.1

 טפה הנושאת את שם ומספר המכרז, ולהכניסה לתיבת ההצעות עד למועד שצוין לעיל. במע

המשתתף במכרז אינו רשאי להעתיק או להשתמש בכל מסמכי המכרז הינם רכוש התאגיד ו .5.2

ממסמכי המכרז או בחלק כלשהו לאף מטרה אחרת, בין אם יגיש ובין אם לא מסמך שהוא 

 יגיש הצעה.

ומדת בתוקפה על כל פרטיה למשך תקופה משתתף במכרז תיחשב כעהצעה שהוגשה על ידי ה  

 יום מהיום האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז.  180של 

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

 למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד. 

ק"מ רדיוס   50מחיר להובלת טון בוצה למרחק של עד  את ה  בהצעתו  ב'נספח  המציע ימלא ב .5.4

 בשקלים. ממכון הטיהור
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  תנאי סף: .6

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

 מכולות לפינוי 5ברשות המציע לפחות  6.1

 .full trialerמשאיות להובלת מכולות 5ברשות המציע לפחות  6.2

 יעה אופני להעמסת המשאיות -פלמציע שוברשות ה 6.3

, הנובעים 2018המציע הינו בעל היקף מחזור עסקי כספי של לפחות חצי מיליון ₪ בשנת  6.4
 מפעילות נשוא מכרז זה. 

 ₪ 25,000המשתתף צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי, על סך של  6.5
. הערבות תהיה בלתי המכרז"("ערבות  , )להלן:שקלים חדשים(אלף  ה)עשרים וחמש

מותנית בתנאי כלשהו, ניתנת לפירעון ללא כל תנאי ועפ"י דרישה בלבד,  בכל מועד שהוא 
 .31.03.2020ממועד הנפקתה ועד מועד פקיעתה, יום 

המסמכים הנדרשים ו הניסיוןד. הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלב 6.6
תתף. מספר קבלנים לא יכולים לחבור שם המש במכרז, כולל הערבות הבנקאית יהיו על

 יחד ולהגיש הצעה משותפת.

 
מובהר בזאת כי לצורך עמידה בדרישות הסף על הספק המציע לעמוד בכל דרישות הסף 
בעצמו, וכי לא ניתן לייחס ניסיון ו/או מחזור כספי ו/או כל פרט אחר של כל גוף אשר אינו 

לכל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי לספק   ת בת אוהמציע עצמו, לרבות לא לחברת אם, לחבר
המציע ולמעט גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם הגוף המוביל ו/או הגוף המתקשר עפ"י סעיף 

, טרם המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, וכן 1999 -לחוק החברות התשנ"ט  323
 ף המציע.ידי הגולמעט ייחוס ניסיון ו/או מחזור כספי של פעילות שנרכשה במלואה על 

עוד מובהר כי מקרה של ייחוס ניסיון ו/או מחזור כספי של הגוף המציע במקרה של ביצוע 
מיזוג ו/או רכישת פעילות מלאה, על הגוף המציע להציג את מלוא המסמכים הנדרשים 
להוכחת המיזוג ו/או רכש הפעילות, לרבות דוחות כספיים ואישורים מתאימים מאת רואי 

הדין של החברה וכן אישור רשם החברות בדבר ביצוע מיזוג וקליטת החברה   רכיועוהחשבון  
 הנרכשת )במקרה של מיזוג(.

 

 מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו .7

 המסמכים המפורטים להלן:  
 .נספח א'הצהרת המציע   7.1
 'ב נספח -הצעת מחיר ומפרט טכני  7.2
מדד  –המחירים לצרכן  על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד 7.3

כולל מע"מ,  וחמישה אלף שקלים חדשים()עשרים ₪  25,000מבנק מוכר בסך של  -כללי 
)להלן  נספח ד'כ כולל, בהתאם לנוסח המצ"ב 31.03.2020אשר תהיה בתוקף עד ליום 

 בהצעה שלא צורפה לה ערבות כנדרש."(. ועדת המכרזים לא תדון הערבותבקיצור: "
ייחשבו כערבות. הערבות תשמש כביטחון שהזוכה ערבות אחרת לא  צ'קים פרטיים או

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

התאגיד את הערבות בעת המצאת אם המציע יחתום על החוזה בזמן הנדרש, יחזיר לו 

 לשאר המציעים תוחזרנה ערבויותיהם. הערבות לביצוע החוזה.

. המשתתף יקפיד נספח ו'שאלון פרטי העסק ומסמך רקע פרטי הספק והכול עפ"י נוסחו ב 7.4
 למלא את כל הסעיפים.

 

ו על המציע לצרף להצעתו אישור, כי לא נפתחה נגד המציע או כל אחד ממרכיביו או ממנהלי 7.5



5 

 תי ___________קראתי הבנ 

 חתימה וחותמת 

 

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 

זה. על המציע לצרף הצהרה חתומה בפני עורך דין על היעדר לפני הגשת ההצעה למכרז 

במכרז זה. הורשע מי מהמנויים לעיל  נספח ז'בכמפורט  רישום פלילי כאמור מהמשטרה

 יהיה התאגיד רשאי לבטל את ההתקשרות עם המציע. –לאחר זכייה במכרז 

 המצ"ב כנספח ח'.על המציע לצרף ייפוי כוח והרשאה לקבלת מידע מהמרשם הפלילי  7.6

המציע  על המציע לצרף להצעתו תצהיר חתום על ידיו, חתום ומאומת על ידי עו"ד, ולפיו 7.7
( 1976–התשל"ו ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים,2ו/או בעל זיקה למציע )כמשמעו בסעיף 

 1987-לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז
–חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"או/או לפי 

עבירות, הרי כי במועד ההצעה חלפה שנה אחת ממועד  2-ר מואם הורשעו ביות 1991
 .נספח ט'ההרשעה האחרונה, המצ"ב כ

 אישור בעלים – נספח י"ב 7.8

 .נספח י"ג –תצהיר היעדר הרשעות  7.9

 וכן העתק רישיונות של הכלים האמורים.  דנספח י" –הצהרה בדבר החזקת כלים  7.10

 נספח ט"ו -8201אישור רו"ח על מחזור כספים לשנת  7.11

מציע לצרף להצעתו חתימה על הצהרת בטיחות וקיום הוראות הבטיחות הנדרשות ה על 7.12
 .י"ז נספח ,נספח י"אבחוק ובתקנות המצ"ב 

 אישור תקף לרישום כעוסק מורשה מטעם המכס והבלו.  7.13

 על המציע לצרף להצעתו אישור על ניכוי של מס הכנסה במקור. 7.14

עודת רישום התאגיד או כל תעודה באם המציע הינו תאגיד, עליו לצרף להצעתו העתק ת 7.15
המוסמכים כן אישור מאת עו"ד או רו"ח בדבר זכויות חתימה ושמות המעידה על כך, ו

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

 ערך מוסף. על המציע לצרף להצעתו אישור על היותו עוסק מורשה מטעם שלטונות מס 7.16

על המציע לצרף להצעתו אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות  7.17
 .1976-ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו גופים

 תעודת רישום תאגיד והעתק מסמכי ההתאגדות של המציע. 7.18

 העתק רישיון עסק. 7.19

די עו"ד כנאמנים המציע לצורך סעיף זה, יאושרו על י  צילומים ו/או העתקים אשר יוגשו ע"י 7.20
 למקור.

 
 

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

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

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

 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 

שויות מוניציפאליות תאגידים וגופים ציבוריים אחרים עם וכן את ניסיונו וניסיון ר

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

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

 חתימה וחותמת 

 

ו פגמים מהותיים בעבודתו, כי לא ביצע עבודות לשביעות רצון הלקוחות או שנתגלה כי הי

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

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

 תהא הזולה ביותר.  

 

ורים המעידים כי הוא מציע אשר לא יעמוד בעצמו בתנאי הסף ו/או לא יצרף להצעתו איש .9

 .רשאי התאגיד לפסול את הצעתו -עומד בהם 

 

מכלליות האמור לעיל, התאגיד שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו מבלי לגרוע  .10

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

 מסמכים ו/או אישורים וכיו"ב.

 
עבודות בהתאם לדרישותיו ובהתאם  הזכות להזמין מהקבלן התאגיד שומר לעצמו את .11

 ותו.לתקציבים העומדים לרש

 

 
 הבהרות ושינויים .12

 
התאגיד רשאי, בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא  .12.1

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

-ן עלת לאלו הכלולים במסמכי המכרז וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי, בין ביוזמתו, בינוספו

 פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המציעים. 

אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק   .12.2

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

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

 .22.12.19-( לא יאוחר מ5454230

תשובות תישלחנה בכתב, במידת הצורך, לכל המשתתפים במכרז. מסמכי התשובות וכן כל   .12.3

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

 מסמכי התשובות להצעה ולחתום עליהן.

ר שיינתנו למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי התאגיד אינו אחראי לכל פירוש ו/או הסב  .12.4

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

בין האמור במסמכי ההבהרות ובין   "( יחייבו את התאגיד. בכל מקרה של סתירה,הבהרות"

כרז המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי מסמכי המ

 האמור בהבהרה המאוחרת יותר.ההבהרות ובין עצמם, יגבר 

 
 הסתייגויות .13

 
בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שייעשו על ידי המציע במסמכי  .13.1

ות לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא )להלן: המכרז ו/או כל הסתייג

 "(, רשאי התאגיד:הסתייגויות"
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 תי ___________קראתי הבנ 

 חתימה וחותמת 

 

 לפסול את הצעת המציע למכרז; .1

 כלל ולהתעלם מהן;לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו  .2

 לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד; .3

 לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות, ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי .4

 לשנות את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה.

ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתו של התאגיד. אם יחליט  .13.2

( לעיל, והמציע יסרב 4)–(2טרנטיבות המנויות בס"ק )התאגיד לנהוג לפי אחת האל

להסכים להחלטתו, רשאי התאגיד לפסול את ההצעה ו/או לחלט את הערבות 

 ל ידי המציע.הבנקאית שהוגשה ע

 
 ערבות בנקאית .14

כביטוי למחויבות לקיום ההצעה, על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית  .14.1

 עשרים וחמש אלף₪ ) 25,000)מקור בלבד( על שמו, חתומה, של בנק ישראלי, על סך של 

במכרז זה. הערבות תהא בלתי  נספח ד'שקלים חדשים(  )כולל מע"מ(, בנוסח המופיע ב

 פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת.-הערבות על ת, והתאגיד יהא רשאי לחלט אתמותני

 כולל עם אפשרות להארכתה לתקופות נוספות. 31.03.20הערבות תעמוד בתוקף עד ליום  .14.2

 הצעתו תיפסל. -מציע אשר לא יצרף להצעתו ערבות כאמור  .14.3

 10% קאית בסךערבות בנעם חתימת החוזה, יידרש המציע הזוכה להפקיד בידי התאגיד  .14.4

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

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

 למכרז זה.

 

 הצהרות המציע .15

המכרז  הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי .15.1

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

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

 הכול כמפורט במסמכי המכרז/החוזה.

ים ו/או הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצג .15.2

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

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

 פרטים  ו/או מצגים אלו.

לפרט כלשהו או למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר  .15.3

 כלשהם מפרטי המכרז לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.לפרטים 

 

 

 קבלני משנה  .16

מובהר ומודגש בזאת, כי ביצוע העבודות, כולן או חלקן, יבוצעו ע"י הקבלן הזוכה. במידה  .16.1
 .ויידרש העסקת קבלן משנה נדרש יהיה לקבל אישור התאגיד מראש
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 תי ___________קראתי הבנ 

 חתימה וחותמת 

 

והמוחלט, כל קבלן משנה שיוצע על ידי בלעדי  התאגיד יהא רשאי לפסול, לפי שיקול דעתו ה .16.2
המציע הזוכה, בין אם במועד הגשת ההצעה ובין במועד מאוחר יותר, וכן יהא רשאי לדרוש 
ממנו להפסיק עבודתו בצורה מיידית של כל קבלן משנה, גם אם אושר מלכתחילה, ללא 

 מין.זכות ערעור של הקבלן וללא זכות לקבלת פיצוי כלשהו בגין החלטת המז

בלי לגרוע מזכות המזמין לכל סעד אחר, אם המזמין יורה למציע להחליף את קבלן מ .16.3
המשנה בקבלן אחר, והמציע לא יפעל בהתאם להוראות אלה, יהיה המזמין רשאי לפסול 
את זכייתו של המציע תוך חילוט ערבותו, לרבות כל סעד אשר עומד למזמין על פי ההסכם 

 ו/או על פי כל דין.

לא להעסיק בעבודות נשוא חוזה זה כל קבלן משנה שלא אושר ע"י המזמין תחייב הקבלן מ .16.4
וכן להפסיק מיד עבודת קבלן משנה אשר נפסל ע"י המזמין במהלך הביצוע ולהחליפו בקבלן 
משנה אחר שיאושר ע"י המזמין. במידה ויועסק קבלן משנה כזה, תופסק עבודת הקבלן 

 לאלתר.

י הקבלן יהיה האחראי הבלעדי עבור ביצוע העבודות, ודגש כבמידה ויאושר קבלן המשנה, י .16.5
תוצאותיהן והתיאום ביניהם. הזוכה במכרז יהא מנוע מלטעון כי האחריות לביצוע 

 העבודות, בין אם בוצעו ובין אם טרם בוצעו, הינה של קבלן המשנה.
 

 מחירי ההצעה .17

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

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

פי כל מסמכי -החומרים, חומרי העזר, כוח האדם וכל יתר הדרוש לביצוע העבודות על
 המכרז/החוזה.

 
נה )ולא ש החל מתום השנה הראשונה, אחת לחצי נהחושבת)בצמוד ליורו( התייקרויות  .17.3

 באופן רטרואקטיבי(.
 

כדי לחייב את  אומדן בלבד, ואין בה היא במסמכי המכרז/בהצעת המחיר ההנקוב הכמות .א
המזמין. המציע מתחייב לבצע את העבודות בכל היקף, כפי שיידרש בפועל על ידי המזמין 

 בהצעת המחיר.ובהתאם למחיר היחידה הנקובים 
 

 
ים המציע מראש, כי טעות חשבונית או השמטה סכבחתימת המציע על מסמכי המכרז, מ .17.4

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. 
 

תאגיד, או בא כוחו, על  העבודות נשוא המכרז תבוצענה לשביעות רצונו המלאה של מנכ"ל .18

והחוזה, שנוסחו מצורף להלן, וימלא אחר כל  פי המפרטים הטכניים, כתבי הכמויות

הוראות התאגיד, בין שהן מפורטות בהוראות המכרז ובין אם יינתנו לאחר מכן, ובמשך כל 

פת חירום, אף אם לא הוכרזה רשמית, כגון מלחמה, תקופת ההתקשרות, לרבות בתקו

 , אסון מקומי, אסון לאומי וכיוצ"ב. רעידת אדמה

 

  המציע לא יגיש ולא יהיה מעורב באופן כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין, ביותר מהצעה אחת. .19

 

)שנים עשר( חודשים מיום חתימת החוזה, אולם התאגיד רשאי  12-תקופת החוזה הינה ל .20
 36ד מקסימום עפ"י שיקול דעתו הבלעדי להאריך את תקופת החוזה לתקופה נוספת של ע

 חודשים נוספים )בהארכה אחת או במספר הארכות(. 
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 תי ___________קראתי הבנ 

 חתימה וחותמת 

 

י כל תנאי במקרה שכזה ימשיך ההסכם להתקיים גם במשך כל תקופת האופציה, על פ
 הסכם זה. 

 
 אופן בדיקת ההצעות .21

המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש מאת המציע בעת העיון בהצעתו, הסברים והבהרות  .21.1

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

זמין מתחייב ים והניתוחים האלו. המנמוכים מדי, והמציע יהיה חייב למסור את ההסבר

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

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

כן לבצע ו ההסכמים על פי תו של המציע, לביצוע התחייבויותיוהצעתו, לרבות ניסיונו ויכול

ציע בכל דרך שימצא לנכון. המזמין יהיה רשאי, אך לא חייב, אודות ניסיונו של המ  חקירות

 להשתמש בתוצאות הבדיקות )אם נעשו( לצורך הערכת ההצעות.

וך כך יהא מחויב למסור דרישות התאגיד בעניין זה, ובת  המציע יהיה חייב לשתף פעולה עם .21.3

 יד.הבהרותיו ו/או המסמכים הדרושים עד לא יאוחר משבעה ימים מיום דרישת התאג

יסרב למסור ניתוח של מחירי יחידות כנ"ל ו/או כל הסבר רלוונטי אחר המציע שבמקרה  .21.4

אנה לו עד כדי פסילת ו/או כל מסמך נדרש, יהיה המזמין רשאי להסיק מסקנות כפי שתיר

 ההצעה.

 
 
 

 בחירת הזוכה במכרז .22

 ההצעות תיבדקנה בשני שלבים:

 
 בדיקה כי ההצעות עומדות בתנאי המכרז וכי צורפו כל המסמכים הנדרשים.  –שלב ראשון  .22.1

 הצעות שלא יעמדו בתנאים אלו, לא יעברו לשלב הבא.

בבקשה לשאלות  במהלך הבדיקה רשאי יהיה התאגיד לפנות בכתב לספקים המציעים

ב הפניה. יענו כפי שיידרשו במכתהבהרה ו/או להשלמת מסמכים. הספקים המציעים 

התאגיד שומר לעצמו הזכות לחלט ערבות למשתתף אשר לא ייעתר להשתתף בהליך 

 השלמת המידע / המסמכים.

 דירוג ההצעות על בסיס המחיר המוצע. – שלב השני

או יותר ללא התחיבות לכמויות. כמות כים זו 2-המזמין רשאי אך לא חייב לבחור ב .22.2

ובכפוף לכללי ההתקשרויות המחייבים  זמיןהמשיקול דעת מכל ספק תהיה עפ"י  ההובלות

 .את התאגיד

 

 אופן קביעת הזוכה במכרז .23

 אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. .23.1

היא, לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על המזמין שומר לעצמו את הזכות, מכל סיבה ש .23.2

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

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

 חתימה וחותמת 

 

להגדיל  שאי המזמין, מכל סיבה שהיא, להקטין ו/אובנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, ר

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

כן מובהר בזאת, כי המזמין שומר לעצמו הזכות להחליט על ביצוע העבודות נשוא המכרז,  .23.3

 אות עיניו. בשלמותן או חלקים מהן בלבד, ו/או לפצלן בין מספר מציעים כר

או לא לחתום על החוזה, /כרז או שלא לבצע את החוזה ואם יחליט המזמין לבטל את המ .23.4

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.

באופן שיביא למזמין את התוצאה המזמין רשאי לחלק את העבודה בין מספר קבלנים  .23.5

 תר עבורו.הטובה ביו

המזמין יהא רשאי לנהל מו"מ עם המציע הזוכה לאחר הודעת המזמין על זכייתו במכרז  .23.6

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

 

 מסמכים בין עדיפות .24

מקרה של סתירה או אי התאמה או יש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה. בכל  
וככל שלא נקבע במפורש אחרת,  בין תנאי המכרז להוראות החוזה/המסמכים, דו משמעות

 תכרענה הוראות המסמכים, לפי הסדר הבא, כאשר כל מסמך גובר על הבאים אחריו: מפרט
 , פתיח מינהלי., הצעה, חוזהטכני

 
 הודעה לזוכה והתקשרות .25

ל דעתו הבלעדי, פי שיקו-, במכתב רשום או באמצעות הפקס, עלים/התאגיד יודיע לזוכה .25.1

 על הזכייה במכרז. 

ימים ממועד ההודעה כאמור, יחליף הזוכה את הערבות שהומצאה על ידו בקשר עם   7תוך   .25.2

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

  כמפורט בחוזה, ויחתום על החוזה.

ומתן עם הזוכה במכרז לאחר -, לנהל משאפי שיקול דעתו הבלעדי-התאגיד יהיה רשאי, על .25.3

 ו וטרם חתימת החוזה. זכיית

לא חתם הזוכה על החוזה ו/או לא המציא ערבות הביצוע ו/או כל מסמך אחר שנדרש   .25.4

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

 ם נוספים.ת מבלי לפגוע בזכותו לתבוע פיצויים ו/או סעדיוזא

את הערבות התאגיד  רק לאחר מילוי התנאים המפורטים לעיל על ידי המציע הזוכה, יחזיר   .25.5

שהומצאה על ידם בקשר עם השתתפותם במכרז. עיון במסמכי המכרז על ידי משתתף, 

 ך.במידה ויידרש, ייעשה תמורת תשלום לכיסוי העלות הכרוכה בכ

 

 
 חתימה וחותמת הקבלן                                                            תאגיד מי שמש          

 
 

 
 

 תאריך   
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 תי ___________קראתי הבנ 

 חתימה וחותמת 

 

 נספח א'
 
 16-19מכרז מס' 

 למתן שירותי הובלת בוצה
 לכבוד

 תאגיד מי שמש בע''מ
 

 הצהרת הקבלן  הנדון: 
 

 בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, בין הכלולים בתיקאנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו 

נפרד ממסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים המכרז ובין שאינם כלולים בו אך מהווים חלק בלתי  

 בזה כדלקמן:

 

אנו מצהירים בזאת: כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם; כי אנו 

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

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

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

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

 

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

 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. 

 

מים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב מסכיאנו 

 בינינו לביניכם.

 

 ( ₪.מישה אלףעשרים וח) 25,000להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית על סך 

 

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

 ונפקיד בידכם ערבות בנקאית לקיום החוזה, כנדרש בחוזה.

 

היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית תמומש על 

 ם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.ידכם וסכום הערבות יחולט על ידכ

 

סמכי התאגיד בשמו מוגשת אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במ

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

 לחתימתנו על הצעה זו.
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 תי ___________קראתי הבנ 

 חתימה וחותמת 

 

 

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

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

הביטוח המופיעות בהסכם לרבות אישור בדבר עריכת הביטוחים הנדרשים, בהתאם לדרישות 

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

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

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

 
ימים מהיום האחרון שנקבע על ידכם  180-הצעתנו זו, על כל המשתמע ממנה, הינה בתוקף ל

 להגשת ההצעות.

 

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

ו כל הצעה אחרת, אם בכלל, והדבר נתון לשיקול דעתכם הבלעדי והמוחלט, מבלי הזולה ביותר ו/א

תכם. כן אנו מצהירים, כי ידוע לנו, שכל ההוצאות בקשר עם בדיקת שיהא עליכם לנמק את החלט

קת החוזה ונספחיו השונים והכנת הצעה זו, על כל הקשור בכך והנובע מכך, וכן כל המכרז, בדי

הצעה זו, לרבות עלות רכישת מסמכי המכרז, תחולנה עלינו בלבד במלואן, הוצאה אחרת הכרוכה ב

 ישה ו/או תביעה כספית מכל מין וסוג שהוא בגין כך.ולא תהיה לנו כל טענה ו/או דר

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

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

 רצ"ב כל המסמכים וההוכחות כנדרש במסמכי המכרז. 

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

 הננו מתחייבים לשמור את כל המפורט במסמכי המכרז בסודיות.

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

הסכם שעליו המסמכים שאותם נידרש להוסיף על ידכם, אם וכאשר, מהווים חלק בלתי נפרד מה

 נחתום, אם נזכה במכרז, ויש לראותם כמשלימים אותו.

 

אנו מצהירים בזה, כי נמלא אחר כל הוראות התאגיד, בין שהן מפורטות בהוראות המכרז ובין אם 

שרות, לרבות בשבתות, חגים ומועדים ותקופת חירום, יינתנו לאחר מכן, ובמשך כל תקופת ההתק

 מלחמה, רעידת אדמה, אסון מקומי, אסון לאומי וכיוצ"ב.אף אם לא הוכרזה רשמית, כגון 

 

אנו מצהירים בזה כי ידוע לנו כי בסמכות התאגיד להורות על ריתוקנו לשם ביצוע העבודות בעיתות 

 חירום.

 

 

 _________ מה וחותמת המשתתף: ______________תאריך:__________________     חתי
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 תי ___________קראתי הבנ 

 חתימה וחותמת 

 

 נספח ב' 

 16-19מכרז מס'  

 למתן שירותי הובלת בוצה

 הצעת מחיר הספק
 
 
 

 

 תאור הפרק
הערכת 

כמות 
 שנתית 

מחיר 
בש"ח 

 לטון בוצה

 סה"כ

 50מחיר להובלת טון בוצה למרחק של עד 
 שמשון ק"מ רדיוס ממכון הטיהור

   טון 24,000

 

 
 

 הדגשים:
 

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

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

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

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

 
 
 

 
 
 
 
 

     
 וחותמתחתימה  שם המציע תאריך
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 תי ___________קראתי הבנ 

 חתימה וחותמת 

 

 מפרט טכני  
 כללי: .1

 

 מכון הטיהור מטפל בשפכים של בית שמש והסביבה. 1.1

המתקן לטיפול בבוצה כולל מערכת מסועים ומערבל לערבוב הבוצה עם מלאן מחצבות  1.2

 לקבלת חומר יבש המתאים לדישון שדות.

 ג א' בשם אקוסויל.הבוצה המתקבלת היא סו 1.3

 הבוצה מכילה אמוניה ועלולה לפגוע במכולות הבנויות פלדהלמען הסר ספק,   1.4

 

 השרותים הנדרשים: .2

 

מכרז זה הוא למתן שרות הובלת בוצה ממט'ש בית שמש לשדות נבחרים והתאם לכל  2.1

 דין.

 החומר יערם לערימה. –במט'ש  2.2

הוביל את האקוסויל לשטחים טון, נדרש להעמיס ול 500כאשר הצטברה כמות של כ  2.3

 זמין.חקלאיים ע'פ דרישת המ

 ק'מ )בקו אווירי( מהמט'ש. 50ההובלה תתבצע לשטחים אשר ברדיוס  2.4

 חוץ מימים גשומים. -לבצע פינוי עד שבוע מבקשת המזמין חובה 2.5

 (במט"ש שמשוןגשר. ) על המוביל לשקול את המשאית המלאה והריקה במאזני 2.6

הקבלן מתחייב לפרוק את הבוצה בחלקות החקלאיות אך ורק באישור המגדל בנקודת  2.7

 הפריקה. 

 .ההובלה תתבצע עם משאיות הייבר 2.8

 .שופל כולל נהגו משאיות  5,  נהגים 5המציע מתחייב לשלוח  בכל פעם שיידרש פינוי 2.9

 ש.טון בחוד 2500עד  1500כמות המיוצרת היא ה 2.10

 

 

בלעדי, את למען הסר ספק, מובהר כי התאגיד רשאי לשנות מעת לעת, ובהתאם לשיקול דעתו ה

 עם מתן ההודעה כאמור. הקבלןנהלי העבודה ואלו יחולו באופן מלא על 
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 תי ___________קראתי הבנ 

 חתימה וחותמת 

 

 נספח ג'
 

 
ם  כ ס  ה

 
 2020ביום____לחודש____ שנת  בית שמששנערך ונחתם ב

 
 

 בין:
 

 מי שמש בע"מ
 514425651ח.פ 

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

 מצד אחד
 

 לבין:
 

______________________ 

 ח.פ ____________________
 

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

 מצד שני
 
 

"(  העבודה" או "השירותים)להלן "שירותי הובלת בוצה  קבלןוברצון המזמין לקבל מאת ה :הואיל
כם זה ובנספחיו, המצורפים להסכם זה, וכמפורט בהס 16/19מכרז כהגדרתם בהוראות 

 להלן;
 

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

 
 אשר על כן הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 
 כללי .1
 
 לק בלתי נפרד הימנו.המבוא להסכם זה מהווה ח .א

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

צמו לבצע את השירותים, הכול כמפורט המזמין מוסר בזה לקבלן והקבלן מקבל על ע 
 בהסכם זה להלן.

 
 קבלןהתחייבויות והצהרות ה .3
 

 הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
 
השירותים במומחיות, מקצועיות וברמה מצוינת, תוך עמידה בלוחות הזמנים את  לבצע .א

 שיקבעו, ותוך שמירה על הוראות כל דין.
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 תי ___________קראתי הבנ 

 חתימה וחותמת 

 

מעביד בין המזמין לבין הקבלן לרבות עובדי הקבלן, בעלי מניות -עובדכי אין ולא יהיו יחסי   .ב
לכל דבר לן ייחשב  , וכי הקבקבלןו/או בעלי שליטה ו/או מנהלים בקבלן ו/או כל מי מטעם ה

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

ם זה והינו מתחייב שלא לבוא בעצמו ו/או לדאוג שמי מטעמו לא יבוא המזמין על פי הסכ
ום יחסי עובד בדרישות ו/או טענות אל המזמין לקבלת תשלומים ו/או הטבות הנובעים מקי

או מי מטעמו דרישה ו/או תביעה כאמור,  קבלןמעביד ו/או סיומם. היה ותוגש על ידי ה
צאה ו/או הפסד שייגרמו לו כתוצאה מכך לשפות את המזמין בגין כל הו קבלןמתחייב ה

לרבות כל סכום שייפסק נגד המזמין וכל הוצאות משפטיות שיהא עליו לשאת בעקבות 
 אמור.  תביעה ו/או דרישה כ

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

ם זה. מוסכם ומובהר כי אישור המזמין ו/או מי מטעמו, בקשר למתן השירותים על פי הסכ
ו/או מי מטעמו, לא ישחררו  קבלןלמסמכים כלשהם ו/או לעבודות שונות שנעשו על ידי ה

 ועית המלאה בקשר אליהם. תו המקצמאחריו קבלןאת ה
 
מתחייב לעבוד בשיתוף פעולה ובתיאום עם המזמין ויתר הגורמים האחרים  קבלןה  .ה

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

 
יצוע מקצועיים של ב לצורכי היבטים קבלןמוסכם כי נציג המזמין שיעמוד בקשר עם ה .ו

 קבלןאו כל נציג אחר עליו יודיע המזמין ל אברהם נוסבויים/טל ויסמןמר השירותים יהיה 
 בכתב.

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

 מהמזמין הוראה בכתב להפסיק את שירותיו זמנית או סופית.
 
וי מהותי כלשהו בביצוע השירותים ו/או לפעולה שיש יתן הוראה לשינלא יבצע ו/או   קבלןה .ח

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

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

 השירותים.
 
ן שייקבע על ידי המזמין על התקדמות השירותים ב, בתדירות ובאופלדווח למזמין בכת .י

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

מתחייב לבצע את השירות בהתאם להוראות הקבועות במפרט המצורף להסכם זה  הקבלן .יא
 כחלק בלתי נפרד ממנו וביתר מסמכי המכרז.

 וראות הביצוע הבאות:שירות יחולו המובהר כי על ה

ק"מ  50הפינוי יתבצע, בהתאם להוראות מנהל המתקן, לשטחים ברדיוס של עד  .א
 מהמט"ש.

 יקבל תעודת משלוח ממנהל המתקן ויביא תעודת שקילה מתאימה. הקבלן .ב

 לשקול את המשאית המלאה והריקה בחזרה. הקבלן על  .ג

עת לעת, ובהתאם לשיקול דעתו למען הסר ספק, מובהר כי התאגיד רשאי לשנות מ .ד
עם מתן  הקבלןהעבודה ואלו יחולו באופן מלא על  הבלעדי, את נהלי

 הודעה לאמור.

מתחייב להעסיק מספר מספיק של עובדים וציוד, על מנת שהשירות יתבצע  הקבלן .ה
 בהתאם לדרישות המפרט המצורף להסכם זה. 
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 תי ___________קראתי הבנ 

 חתימה וחותמת 

 

   שנהקבלני מ .4
במידה  כולן או חלקן, יבוצעו ע"י הקבלן הזוכה.מובהר ומודגש בזאת, כי ביצוע העבודות,  .א

 .ויידרש העסקת קבלן משנה נדרש יהיה לקבל אישור התאגיד מראש

התאגיד יהא רשאי לפסול, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, כל קבלן משנה שיוצע על  .ב
הגשת ההצעה ובין במועד מאוחר יותר, וכן יהא רשאי ידי המציע הזוכה, בין אם במועד 

נה, גם אם אושר מלכתחילה, רוש ממנו להפסיק עבודתו בצורה מיידית של כל קבלן משלד
 ללא זכות ערעור של הקבלן וללא זכות לקבלת פיצוי כלשהו בגין החלטת המזמין.

יף את קבלן מבלי לגרוע מזכות המזמין לכל סעד אחר, אם המזמין יורה למציע להחל .ג
להוראות אלה, יהיה המזמין רשאי לפסול המשנה בקבלן אחר, והמציע לא יפעל בהתאם 

המציע תוך חילוט ערבותו, לרבות כל סעד אשר עומד למזמין על פי ההסכם את זכייתו של 
 ו/או על פי כל דין.

ין הקבלן מתחייב לא להעסיק בעבודות נשוא חוזה זה כל קבלן משנה שלא אושר ע"י המזמ .ד
זמין במהלך הביצוע ולהחליפו וכן להפסיק מיד עבודת קבלן משנה אשר נפסל ע"י המ

ע"י המזמין. במידה ויועסק קבלן משנה כזה, תופסק עבודת בקבלן משנה אחר שיאושר 
 הקבלן לאלתר.

במידה ויאושר קבלן המשנה, יודגש כי הקבלן יהיה האחראי הבלעדי עבור ביצוע העבודות,  .ה
ות לביצוע יאום ביניהם. הזוכה במכרז יהא מנוע מלטעון כי האחריתוצאותיהן והת

 , הינה של קבלן המשנה.העבודות, בין אם בוצעו ובין אם טרם בוצעו

 
 לוח זמנים .5

 
 

 מוסכם כי השירותים יבוצעו בימים ובשעות כשם שייקבע בהזמנת העבודה מאת המזמין.
 

שיקול דעתו המוחלט וללא תשלום כל פיצוי למרות האמור לעיל, זכותו של התאגיד  לפי 
לבטל את החוזה עם הקבלן בכל עת ומבלי שיצטרך לנמק החלטתו,  מכל מין שהוא לקבלן,

  יום. 30ובלבד שייתן לקבלן הודעה מקודמת בכתב של 
 

הובא ההסכם לידי גמר או לידי סיום מוקדם, ישלם התאגיד לקבלן בעד השירותים שניתנו 
טענות  הקבלן עד למועד משלוח ההודעה כאמור לעיל, ולקבלן לא תהיינה כלבפועל על ידי 

 בנסיבות הנ"ל. ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי התאגיד בגין ביטול ההסכם
 
 התמורה .6
 
התמורה בגין ביצוע השירותים לשביעות רצון המזמין תחושב לפי מחיר ליחידת מדידה  .א

 פת להסכם זה.בהתאם למחירים הנקובים בהצעת המחיר המצור
  

ה להגיש הצעה, אינן סופיות והן   הכמויות המפורטות בכתב הכמויות אשר צורף להזמנ .ב
ות. המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל חלק מהעבודה ו/או לפצל את עשויות להשתנ

להגדיל ו/או להקטין את היקף הכמויות בכל היקף   -העבודה בין מספר קבלנים, לשנות 
ים לבצע עבודות מדידה דומות בתווא קבלןו/או להורות ל -שיוחלט על ידו ובכל שיעור 

 י שיקול דעתו והחלטתו הבלעדיים.חלופיים ו/או נוספים, הכל לפ

, לא ישתנו המחירים הנקובים קבלןאצל ה שיוזמנו העבודות בהיקףבכל מקרה, ללא תלות  .ג
 להלן.בהצעת המחיר המצורפת להסכם זה והם יישארו קבועים, אלא בכפוף לאמור 

 
לא יהיה זכאי לכל  והקבלןמוחלט, כאמור לעיל, יהיה קבוע סופי ו לקבלןהתשלום המגיע  .ד

 תוספת בגינו, מכל סיבה שהיא, למעט  העדכון שיתבצע אחת לשנה בהתאם לשינויים במדד.
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 תי ___________קראתי הבנ 

 חתימה וחותמת 

 

וסכם בזאת כי מלבד הסכום המפורט לעיל  לא ישלם התאגיד  בעבור קבלת השירות שום מ .ה
ישא  סכום נוסף, לא כשכר לא כעמלה לא כהשתתפות בהוצאות ובשום דרך אחרת, וצד ב'

לבדו בכל ההוצאות הקשורות במתן השירות לרבות שכירת עובדים שיהיו דרושים לשם 
הוצאות או תשלומים אחרים. כן מוסכם כי בקביעת ביצוע השירות, רכישת ציוד וכן בכל 

המחיר הנ"ל לקח צד ב' בחשבון את כל הקשיים העלולים להיגרם במתן השירות, והוא לא 
 עבור כל קושי שיתעורר בביצוע השירות. יהיה זכאי לכל תוספת שהיא

בוע יודגש במפורש כי לקבלן לא תהיה עילה לערער על החלטתו של המזמין בנדון ו/או לת .ו
  פיצוי כלשהו ו/או שינוי במחירי היחידה עקב כך.

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

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

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

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. 

ים המשולמים על לעיל, מצהיר הקבלן כי התשלומדהקבלן  ליות התחייבות  מבלי לגרוע מכל .ט
ידי המזמין על פי הסכם זה כוללים את מלוא התשלומים שהקבלן זכאי להם ו/או שעליו 
לשלם לעובדיו ו/או לרשות מוסמכת כלשהי כאמור לעיל והינו מתחייב שלא לפנות בעצמו 

או תביעה למזמין בקשר לתשלומים כלשהם ולדאוג שאף לא אחד מעובדיו יפנה בדרישה ו/
קתו ו/או סיום העסקתו על ידי המזמין ו/או מביצוע העבודה על פי הסכם הנובעים מהעס

זה ו/או הפסקתם. הקבלן מתחייב לשפות את המזמין באופן מלא, מיד עם דרישתו 
הראשונה, בגין כל סכום ו/או הוצאה שהמזמין ישא בו כתוצאה מתביעה ו/או דרישה 

ובדי הקבלן לתשלום ו/או פיצוי מסוג שתוגש כלפי המזמין על ידי הקבלן ו/או על ידי מי מע
כלשהו בקשר להעסקתו ו/או עבודתו במתן העבודה שעל פי הסכם זה /או בקשר לסיום 

 העסקתו.

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

 

 פעת תנודות המדד על שכר החוזה שה .7

מחירי החוזה יהיו צמודים למדד )מדד המחירים לצרכן( המתפרסם ע"י הלשכה מרכזית  .א
לסטטיסטיקה )להלן "המדד"(, בהתאם לשיעור שינוי המדד החל ממדד הבסיס כהגדרתו 

 להלן ועד למדד האחרון הידוע במועד ביצועו של כל עדכון )להלן "מדד העדכון"(.
המדד של החודש הקודם לחודש בו חל המועד האחרון להגשת ההצעות  –הבסיס"  "מדד .ב

 למכרז.
עדכון מחירי החוזה ייעשה אחת לשנה, החל משנת התקשרות השנייה ואילך, ולא  .ג

רטרואקטיבית. למען הסר ספק מובהר כי מחירי החוזה לא יעודכנו בשנת ההתקשרות 
 הראשונה

 :הגשת החשבונות ואופן החישוב .8

ועד חודש ב 1-חשבונית מס "מקור" לתשלום עבור הטובין שסופקו מ תאגידיגיש ל הקבלן .א
בחודש שלאחר מתן השירות, בהתאם להצעתו בכפוף להסכם ו/או הזמנה/ות מאושרות   1-ל

עבודה  והזמנת"(. הקבלן יגיש מקור והעתק, בצירוף תעודת משלוח חשבוניתכדין )להלן:"
 חתומה כדין.

ה במהלך חודש מתן בוצעשהאספקה ט אשר יכלול את כל מפור חשבוןלחשבונית יצורף  .ב
השירות/ביצוע העבודה. החשבון יכיל את פירוט הטובין שסופקו בפועל ונתקבלו 

 כמתאימים.
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ויאשרם בחתימתו, בחלקם   קבלןיבדוק את החשבונית והחשבון המוגשים על ידי ה  התאגיד . ג
ותם וכיו"ב, בהתאם , שלמם בהםאו במלואם, לאחר בדיקת נכונות הפרטים המופיעי

לשיקול דעתו הבלעדי. מובהר בזאת כי במקרה בו הפרטים המופיעים בחשבון ובחשבונית 
שלא לאשרם  התאגידיקים, במלואם או בחלקם, רשאי אינם נכונים ו/או מלאים ו/או מדו

לבצע את התיקונים ו/או ההשלמות הנדרשים לפי שיקול דעתו הבלעדי,  קבלןולהורות ל
 . תאגידמתחייב לעשות כן באופן ובמועד אשר יידרש ע"י ה קבלןוה

בהתאם לאמור לעיל, כל חשבון חודשי שיוגש ע"י הקבלן יועבר לאישור לאחר מכן ישלם  .ד
שבו הוגש החשבון   יום מתום החודש  45המזמין את החשבון החודשי המאושר לקבלן בתוך  

חול כל ריבית או הפרשי (. במשך תקפות החוזה לא ת45)שוטף +  להנה"ח של המזמין
 .ומיםההצמדה על הסכ

תועבר לטיפול לתשלום בחודש  התאגידחשבונית שלא תתקבל עד המועד הקובע אצל  .ה
 שלאחר מכן.

 התאגיד. חשבונית לא מאושרת תעוכב עד לבירור ללא כל חבות נוספת מצד  .ו

 
 ב י ט ו ח  .9

 
 ביטוח. – י'הוראות ודרישות הביטוח הינן כמפורט בנספח 

 
 טיחותב 10

ובאחריות תוך שמירה  ותים בזהירותמבלי לגרוע מחבותו הכללית, יבצע הספק את השיר
 והקפדה מירבית על כל הוראות וכללי הבטיחות ולרבות:

באופן מרוכז ובטווח יד או  -ן וכיו"ב שמירת כל כלי עבודה, חומרים בעלי פוטנציאל סיכו .א
 קתם מנתיבי מעבר ושהיה של הציבור.עין והרח 

 כן את הציבור.באופן שלא יס כל השירותים על פי הסכם זהביצוע זהיר של  .ב
 הפקדת שמירה במידת הצורך על מתקנים, חומרים וכלי עבודה כיו"ב. .ג
וכן בהתאם לדרישות י נטוביצוע כל השירותים על פי הסכם זה בהתאם לכל תקן רלו .ד

ובהתאם להוראות פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח  הבטיחות של המכון לבטיחות וגיהות
 .1970 -חדש[, תש"ל 

 

לספק לתאגיד על פי דרישה כל מסמך המהווה אשור לעבוד עפ"י כל הוראות הבטיחות , על הקבלן 
סקירי בטיחות לציוד המחייב רישיונות רכב, תעודות בטוח לכלי רכב, ת -לעמידה בדרישות החוק

 .בדיקה וכדו'

 
 
 

 אחריות 11

             
הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין לכל נזק ו/או תקלה ו/או אבדן ו/או קלקול ו/או נזק ממון  .ה

לרבות נזקים הנובעים ו/או הקשורים בין במישרין ובין בעקיפין למתן השירותים או בקשר 
או פגם בחומר המסופק ו/או חוסר התאמתו לדרישות /עמן לרבות נזקין הנובעים מליקוי ו

מין ו/או חוסר התאמתו לתקנים הנדרשים מן החומר, אשר ייגרמו לגוף ו/או לרכוש של המז
המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אנשים הנמצאים במקום ביצוע העבודה ו/או לצד ג' 

ל מי שפועל מטעמו, והוא ינקוט כלשהו עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או כ
הקבלן מתחייב לפצותם ו/או את יורשיהם ו/או את התלויים בהם   בכל האמצעים למניעתם.

 בגין כל נזק כאמור לעיל שיגרם להם.
      

הקבלן יהיה אחראי לכל אבדן ו/או נזק מכל סוג, לגוף ו/או לרכוש שייגרמו לעובדיו, לקבלני  .ו
כדי ו/או ולחי הקבלן ולכל מי שפועל בשמו ו/או מטעמו תוך  משנה של הקבלן ועובדיהם, לש

 בקשר עם מתן השירותים, והוא מתחייב לפצותם ו/או את התלויים בהם ו/או יורשיהם.
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 מוסכם בזה בין הצדדים כי האחריות עבור ביצוע העבודות  .ז

ו/או                     המוטלות על הקבלן בהסכם, בגין כל היפר חובה מקצועית שמקורה במעשה            
 –מסגרת תפקידו ומקצועו של הקבלן, עובדיו ו/או מי מטעמו מחדל טעות או השמטה ב

 תחול על הקבלן.
    
הקבלן פוטר את המזמין ו/או עובדיו ו/או שולחיו ו/או כל מי מטעמו מאחריות לכל נזק ו/או  .ח

 פי הסכם זה ו/או על פי דין  תאונה ו/או חבלה לגוף ו/או רכוש שהם באחריותו של הקבלן על
 כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.למעט              

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

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

 כאמור ויאפשר לו להתגונן.
     

המזמין רשאי לקזז מן התשלומים אשר הקבלן זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה  .י
אחרת סכומים אשר נתבעים מהמזמין על ידי צד   שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם 

מעשה או מחדל  אמור לעיל, ו/או בגין נזקים שנגרמו למזמין מחמתבאחריותו של הקבלן כ
 שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל. 

                       
 ערבות לקיום החוזה 12

 
 להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי החוזה, כולן או מקצתן, ימסור הקבלן למזמין  (1)

 מהצעתו   10%ק המקובל על המזמין, בסך   במועד חתימת החוזה, ערבות ביצוע בנקאית, מבנ
"מ(, ובהתאם לנוסח שצורף לחוזה. הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית, )כולל מע

 ותעמוד בתוקף לאורך כל תקופת החוזה.
 

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

 הערבות.
 
 הערבות תשמש כביטחון למילוי מדויק של כל הוראות החוזה ע"י הקבלן. מבלי  ( 2)

 לגרוע מכלליות האמור לעיל, תשמש הערבויות להבטחת ולכיסוי של:
 

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

 
 כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן שהמזמין הוציא ו/או עלול להוציא או  ב. 

 לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.  
 

 יים ובחשבון להחזרת כל ההפרשים והסכומים הנובעים מטעויות בחשבונות הבינ ג. 
 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.
 
 ך, לפי דרישת המזמין, את תוקפה של הערבות, כולה או הקבלן מתחייב להארי ( 3)

 עד לאישור החשבון הסופי וחתימתו על כתב סילוק תביעות.חלקה, 
 

יום לפני תום תוקפה של הערבות המקורית, או המוארכת הנ"ל,  30אם לא יאוחר מאשר 
, לא לא נערך חשבון סופי והקבלן לא חתם על כתב סילוק תביעות, ימציא הקבלן למזמין

רכת הערבות לתקופה כפי יום לפני תום התקופה של הערבות, כתב הא 15יאוחר מאשר 
 שתיקבע על ידי המזמין. 
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היה ולא האריך הקבלן את הערבות כאמור, יהיה המזמין רשאי לממש את הערבות, כולה 
 או מקצתה, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.

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

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

 מיידי את סכום הערבות לסכומה המקורי כאמור לעיל.
 
 סכום הערבות שנגבה ע"י המזמין ייהפך לקניינו הגמור והמוחלט מבלי שתהיה  ( 6)

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

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

 
 
 

 הפרת הסכם ותוצאותיה   13
 

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

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

לעיל, מוסכם בין הצדדים כי  5ור לעיל, וכן מהאמור בסעיף מכלליות האממבלי לגרוע  .ב
בכל הצעדים האירועים הבאים ייחשבו כהפרה יסודית של החוזה ויזכו את המזמין 

ההתקשרות, ו/או חילוט והתרופות המוקנים לו על פי חוזה זה ועל פי כל דין, לרבות ביטול 
 :.ערבותו

שלא בהתאם להתחייבויות הקבלן על פי הסכם  הובלהעה התגלה על ידי התאגיד כי בוצ. 1
הובלה בניגוד להוראות בוצעה כי  –לדוגמה ובתוך כך, זה ו/או על פי דרישות התאגיד, 

 .וכיו"ב באיכות המובטחת ה מבוצעתשאינ, או התאגיד בניגוד להנחיותו/או  החוק
 
לפועל לגבי נכסי הקבלן, הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה . 2

יום   30כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  
 ממועד ביצועם.

 
הוגשה כנגד הקבלן ו/או בעניינו ו/או על ידו בקשה למתן צו פירוק זמני או קבוע ו/או . 3

כים ו/או פשיטת רגל כנוס נכסים ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים ו/או עיכוב הלי
ו/או מינוי נאמן ו/או בקשה להטלת עיקול זמני על נכסיו ו/או בקשה להכריז על הקבלן 

כחייב מוגבל באמצעים ו/או ניתן כנגדו צו איחוד תיקים בלשכת ההוצאה לפועל ו/או                                       
בין זמני ובין קבוע, והכול בין אם מונה לו ו/או לעסקיו, כולם או חלקם, נאמן והכול 

הוגשה הבקשה על ידי צד ג' ובין על ידי הקבלן עצמו וההליך לא נדחה ו/או לא בוטל 
 ימים ממועד הגשתו. 7בתוך 

 
 מונה לנכסי הקבלן, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע.. 4
 
הוגשה כנגדו בקשה לפירוק או שהוצא נגדו צו הקבלן קיבל החלטה על פירוק מרצון או ש.  5

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

 
הקבלן הסב את החוזה, כולו או חלקו, או הסב זכות המוקנית לו על פי החוזה לאחר בלי .  6

 כמת המזמין מראש ובכתב.שקיבל את הס
 
יתברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן אינה נכונה או כי לא גילה למזמין לפני חתימת חוזה .  7

 זה עובדה שהיה בה כדי להשפיע על החלטתה לחתום על חוזה זה.
 
 הוכח להנחת דעתו של המזמין כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה.. 8
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 תי ___________קראתי הבנ 

 חתימה וחותמת 

 

 
לן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, הוכח להנחת דעתו של המזמין כי הקב.  9

 או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה או ביצועו.
 

כי עבודת השירות מהווה שירות ציבורי ממדרגה ראשונה שמטרתה לשמור על  ידוע לקבלן 14
מתחייב שלא להפסיקה  משום סיבה שהיא, לרבות במשך  והקבלןבטחון ובריאות הציבור, 

 , ללא קבלת הסכמת התאגיד מראש ובכתב.הליכי הבוררות
 

 הסבת ההסכם  15
 

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

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

 מזמין על פי הסכם זה.התחייבויות ה
 

 שונות 16
 
 ם.כל שינוי להסכם זה לא יהיה תקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי הצדדי .א
 
מנעות מפעולה על ידי המזמין, בקשר לזכות המוקנית ישום ויתור, מחדל, ארכה, הנחה או ה .ב

יתור מצידו על כל טענה או זכות כלשהי, ולא ישמשו ולו על פי הסכם זה, לא יתפרשו כו
 בכתב. קבלןאלא אם אישר זאת המניעה לתביעה ו/או כל פעולה אחרת על ידי המזמין, 

 
על הפרת הוראות הסכם זה תחולנה הוראות חוק מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמין,   .ג

 .1971 -החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א
 
ום הפעילות ו/או ו/או מי מטעמו לשם פרס קבלןהמזמין יהא רשאי להשתמש בשמו של ה .ד

 ם שבקשר אליהם ניתנו השירותים על פי הסכם זה.המוצרי
 
דדים לצורכי הסכם זה יהיו כמפורט בכותרתו, וכל הודעה שתישלח על ידי צד כתובות הצ .ה

ימי עסקים ממועד המשלוח אם נשלחה  3למשנהו תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך 
, או מיד עם מסירתה דוא"ל/ימיליהקסבפבדואר רשום, תוך יום עסקים אחד אם נשלחה 

 האישית
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 
 
 

____________________ ____________________ 
 הקבלן המזמין
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 תי ___________קראתי הבנ 

 חתימה וחותמת 

 

 נספח ד'
 
 16-19מכרז מס' 

 למתן שירותי הובלת בוצה
 

 יוגש על ידי  המשתתף 
 יחד עם הצעתו במכרז

 
 נוסח ערבות בנקאית )ערבות השתתפות(

 
 בודכל

 תאגיד מי שמש בע"מ
 

 א.נ.
 
 

  ערבות בנקאית מס'הנדון: 
 
 
 עשרים וחמישה אלףש"ח )  25,000אנו ערבים כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  .1

שקלים חדשים( )להלן: "סכום הערבות"( שתדרשו מאת ______________ )להלן: 
למתן שירותי הובלת " ב בעניין שביניכם לבין הנער 16/19"הנערב"( בקשר עם מכרז מס' 

ד מחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם סכום הערבות יהיה צמוד למד  "בוצה
 לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן, 

 2019שנת    דצמברב  15-שהתפרסם ב  נובמבר"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא מדד חודש    
 ______ נקודות. בשיעור

 
 :הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן  

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

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

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

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

 לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.
 
)כולל( בלבד ולאחר תאריך זה   2020מרץ לשנת  לחודש    31ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום   .3

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

 
 סבה.ערבות זו אינה ניתנת להעברה או לה .4
 
 
 בכבוד רב,         

 
          

 בנק _________ בע"מ       
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 תי ___________קראתי הבנ 

 חתימה וחותמת 

 

 נספח ה'
 16-19מכרז מס' 

 למתן שירותי הובלת בוצה
 

 
 נוסח ערבות בנקאית )ערבות ביצוע(

 
 לכבוד

 תאגיד מי שמש בע"מ
 

 א.נ.
 
 

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

)_____________________ שקל חדש( )להלן: "סכום הערבות"( שתדרשו מאת 
שביניכם לבין הנערב  16/19______________ )להלן: "הנערב"( בקשר עם מכרז מס' 

 ."למתן שירותי הובלת בוצה" בעניין 
 
די יהיה צמוד למדד מחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על יסכום הערבות   

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .4

 
 בכבוד רב,         

 
 בנק _________ בע"מ        
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 תי ___________קראתי הבנ 

 חתימה וחותמת 

 

 
 נספח ו'

 16-19מכרז מס' 
 למתן שירותי הובלת בוצה

 
 רקע ופרטי הספק 

 

 כללי  .1

)מילוי כל הפרטים  בפרק זה יפרט המציע את פרטיו, רקע מקצועי, רקע עסקי וניסיון .1.1
 .הינם בגדר חובה(

על  פרט שלא ימולאפרט לא רלוונטי לספק המציע יש לציין "אין" במקום המתאים.  .1.2
 ידי המציע, יהיה התאגיד רשאי להשלימו כ"אין".

 

 פרטים כלליים .2
 

שם החברה:  .2.1
__________________________________________________________ 

____כתובת:__________________________________________________ .2.2
________ 

שם וטלפון איש קשר נציג  .2.3
 _________________ הספק:___________________________

 מספר פקס למשלוח הודעות:_____________ 

 כתובת דואר אלקטרוני למשלוח הודעות: _________________________ .2.4

סוג חברה : )פרטית/ציבורית וכד'  .2.5
____________________________________________) 

חברת  .2.6
____אם:_____________________________________________________

___ 

 א.   ________________________ חברות בנות:  .2.7

 ב.    ________________________

 ג.    ________________________

 ד.    ________________________

 ________________________ ה.   
 

 פרטי מנהלים בכירים:  .2.8

 נסיון מקצועי השכלה שם  תפקיד
    מנכ"ל

    מפקח

מנהל 
 השרות
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 תי ___________קראתי הבנ 

 חתימה וחותמת 

 

 ותק  וניסיון .3
 

 שנת יסוד:     __________ .3.1
 שנות נסיון בעבודה נשוא מכרז זה:   __________ .3.2

 
 ממשל/תאגידי מים:   __________מס' שנות עבודה עם חברות ציבוריות /  .3.3

 
 

 

 היקף עסקי .4
 

 : _______________ 2017,2018מחזור פעילות לשנת  .4.1
 

תאגידי מים )ממוצע בשנה( :   היקף שירותים  לחברות ציבוריות / ממשל/ .4.2
________________ 

 
 

 

 מוניטין ולקוחות .5
 

מס' לקוחות  .5.1
 כללי______________________________________________________

 
מס' לקוחות ספציפי לשירותים הנדרשים:  .5.2

______________________________________ 
 

שירותים דומים לשירותים רשימת לפחות שני גופים דומים שהמציע מספק להם  .5.3
 נשוא המכרז, בעלות מאפיינים דומים לתאגיד. 

 
 

שם חברה 
רשות /  /

 התאגדות

 
שנת 

 התקשרות

שם איש 
הקשר 

לצורך קבלת 
 חוו"ד

מס' 
טלפון  

של איש 
 הקשר

היקף 
כספי 

 )בש"ח(

תיאור 
השירותים 

 שניתנו

תקופת מתן 
 השירותים

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 המלצות משני לקוחות לפחות של החברה.)לצרף( .5.4
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 תי ___________קראתי הבנ 

 חתימה וחותמת 

 

 

 הסניף הקרוב לתאגיד  .6
 

כתובת  .6.1
__________________________________________________________ 

טלפון ____________________                                .6.2
 פקס':____________________

שעות פעילות:  .6.3
_____________________________________________________ 

בסניף מס' העובדים הקבועים  .6.4
_________________________________________: 

 
 
 
 
 
 

 
     

 חתימה וחותמת שם המציע תאריך
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 תי ___________קראתי הבנ 

 חתימה וחותמת 

 

 נספח ז'
 
 16-19מכרז מס' 

 למתן שירותי הובלת בוצה
 

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

 הינו תאגיד(: 
 

 _______________ ת.ז. _________________אני הח"מ 
"( )ימולא כאשר התאגידמשמש כ________________ בתאגיד _______________ )להלן: "

 המציע הינו תאגיד(
 

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

 
 16/19הנני עושה תצהיר זה בתמיכה להצעת המציע/התאגיד למכרז פומבי מס'  .1
 
הנני מצהיר כי לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג פשע / הורשעתי בעבירה/ות מסוג פשע  .2

 )פרט:
 

_____________________________________________________________ 
      _____________________________________________________________ 

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

      _____________________________________________________________ 
      _____________________________________________________________ 

 
תלוי ועומד נגדי וככל הידוע לי לא תלוי ועומד כנגד איש מעובדי התאגיד,   לאר כי  הנני מאש .4

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

_________________________________________________      
_______________________________________________________________

.)__________________________________________________________ 
 )מחק את המיותר בכל באחד מהסעיפים(

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

___________________ 
 חתימת המצהיר

 
 אישור:

 
אני הח"מ ______________ עו"ד, מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני בכתובת 
__________________ מר/גב' ___________________ המוכר/ת לי אישית ו/או 

ה כי עליו/ה להצהיר /שזיהיתיו/ת על פי ת.ז. מס' _________________ ולאחר שהזהרתיו
הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה   את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים

 את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי.
 

_____________________    _________________ 
 , עו"ד      תאריך  
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 תי ___________קראתי הבנ 

 חתימה וחותמת 

 

 נספח ח'
 
 16-19מכרז מס' 

 למתן שירותי הובלת בוצה
 
 

 ייפוי כוח והרשאה לבדיקת רישום פלילי
 
 

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

 ת.ז. __________________ . ______________2  
 

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

 טה הארצי של משטרת ישראל, ירושלים.המתנהל על ידי המ
 

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

 
 
 

____________ ___________      ________________ 
 2חתימה   1חתימה        תאריך 

 
 
 
 

    _____________________ 
 חותמת התאגיד     

 
 

יש להחתים מורשי חתימה של התאגיד על ייפוי הכוח וההרשאה המצ"ב לעיל, ולהגישם יחד עם 
 ההצעה למכרז.
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 תי ___________קראתי הבנ 

 חתימה וחותמת 

 

 
 

  
 

 נספח ט'
 
 16-19מכרז מס' 

 למתן שירותי הובלת בוצה
 

 סקאות גופים ציבוריים תצהיר לעניין חוק ע
 
 

אני מר_____________, ת"ז _____________, המשמש כ__________  .1
( מצהיר בזאת כי המציעה")להלן: " 16/19בחברת___________, המציעה במכרז מס'  

ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2המציעה ו/או בעל זיקה למציעה )כמשמעו בסעיף 
ירות לפי חוק שכר מינימום, דין חלוט ביותר משתי עב ( לא הורשעו בפסק1976 –התשל"ו 
ו/או לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  1987-התשמ"ז

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

 
 אמת. זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי  .2

       
 
 

        ____________  
 המצהיר        

 
 
 
 אימות 

 
אני הח"מ , עו"ד  ________________,  מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______ 
פגשתי את מר ______________  נושא ת.ז  ____________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו 

חתם בפני על   עים בחוק באם לא יעשה כןלהצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבו
 תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותו.

 
 

___________________   _________________________ 
 , עו"ד         תאריך 

 
 

 
 לתאגיד -אישור עורך דין 

 
 

אני , הח"מ_____________, עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה 
בחתימתו לחייב את חברת _________, המורשה ______________, ת"ז __

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

            
           

       ________________________   
    ד , עו"
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 נספח י'

 16-19מכרז מס' 
 צהלמתן שירותי הובלת בו

 
 נותני שירותים –ביטוח 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 _________________. -" המבוטח"
ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או ו/או עיריית בית שמש  מי שמש בע"מ –" מבקש האישור"

 .  עובדיהםחלצ"ים רשותיים ו/או עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או 
 הובלת בוצה. –" השירותים"

 המבוטחפי כל דין, על -פי הסכם זה ו/או על-על המבוטחשל מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות 
, םשירותיהלערוך ולקיים, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן 

 "(.המבוטחביטוחי להלן )להלן: " 0את הביטוחים המפורטים בסעיף 

ימים לפני מועד  7 מבקש האישורלהמציא לידי  המבוטח, על מבקש האישורללא כל דרישה מצד 
ממועד החתימה על הסכם, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן או  תחילת השירותים

, בהתאם להוראות המפקח על המבוטחהשירותים, אישור קיום ביטוח, חתום בידי מבטח 
 "(. המבוטחאישור ביטוחי )להלן: " 2019-1-6הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

 מבקש האישורלהמציא לידי  המבוטח, על המבוטחלא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי 
בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת  המבוטחאישור ביטוחי את 

 ההתקשרות על פי ההסכם.
עומד להיות  המבוטחכי מי מביטוחי  למבקש האישוריודיע  המבוטחבכל פעם שמבטח 

לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא  המבוטחמבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, על 
 יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח. 30אישור עריכת ביטוח חדש, 

במועד או בהתאם להוראות סעיף  המבוטחמובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי 
לקיים את כל  המבוטחעל פי הסכם זה, ועל  המבוטחמהתחייבויות  ביטוח זה, לא תגרע

האפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות  המבוטחמנע מתאם  יו גםהתחייבויות
מבקש יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי  המבוטחכמפורט לעיל. מוסכם כי 

השירותים  לותאפשר עקב כך שלא י מבקש האישורו/או כלפי הבאים מטעם  האישור
 כנדרש. המבוטחלהתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי 

, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג המבוטחלקיים את כל תנאי ביטוחי    המבוטחעל  
לקיימם  המבוטחיהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות  המבוטחולוודא שביטוחי 

להודיע  המבוטח. כן מתחייב המבוטחולשאת בהשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי 
מבקש מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם  למבקש האישור

להגישה  מבקש האישורידי -ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על האישור
 למבטחים. 

לבצע  המבוטחשיומצא כאמור לעיל, ועל  המבוטחלבדוק את אישור ביטוחי רשאי  מבקש האישור
כאמור בנספח ביטוח  המבוטחכל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות 

, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת המבוטחזה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי  
דיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי ב

 מבקש האישורלמוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על  המבוטחהתאמת ביטוחי 
פי הסכם זה ו/או -על המבוטחו/או לצמצם את אחריות  מבקש האישורו/או על מי מטעם 

 פי דין.-על
לבין האמור בסעיף ביטוח  המבוטחבכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי 

 על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.  המבוטחלגרום לשינוי ביטוחי    המבוטחזה, על  

ביטוח  מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף
ממלוא  המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטחמזערית המוטלת על ישה , הינה בבחינת דרזה

מבקש לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי  מבוטחלפי דין. -פי הסכם זה ו/או על-החבות על
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בכל הקשור לגבולות האחריות  מבקש האישורו/או כלפי מי מהבאים מטעם  האישור
האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי 

 .המבוטח
ו/או לערוך ביטוחים  המבוטחקיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי  המבוטחככל שלדעת 

שלים את הביטוח הנוסף ו/או המ המבוטחיערוך , המבוטחנוספים ו/או משלימים לביטוחי 
, ייכלל סעיף מפורש ויד-. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך עלנוכאמור, על חשבו

מבקש ו/או כלפי מי מטעם  מבקש האישורבדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי 
-, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך עלהאישור

 , בכפוף לסעיף אחריות צולבת.מבקש האישורול את המבוטח לכלם יורחב ש המבוטחידי 

, מבקש האישורואת הבאים מטעם    מבקש האישורפוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את    המבוטח
שנעשה בו שימוש בקשר מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו 

(, וכן מאחריות וכל כלי עבודה אחר  )ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות כלי רכב  לשירותים
אולם הפטור כאמור לא יחול  טעמו או בשמו בקשר עם השירותים.לנזקים לכל הבאים מ

 לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

לדרוש כי  המבוטחעם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על  המבוטחבהתקשרות 
 .ביחס להיקף וסוג פעילותםערכו על ידם ביטוחים הולמים י

ביחס  מבקש האישורנושא באחריות כלפי  המבוטחלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי 
ישא  המבוטחו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו. לשירותים, בין אם בוצעו באמצעות
בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל  מבקש האישורבאחריות לשפות ו/או לפצות את 

ידי קבלן המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי -השירותים שבוצעו על
 ובין אם לאו.  המבוטחו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם  המבוטח

 :המבוטחביטוחי 
  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

פגיעה ו/או נזק העלול להיגרם לגופו ו/או פי דין בשל -על המבוטחהמבטח את חבות 
 לרכושו של אדם ו/או גוף כלשהו בקשר עם השירותים.

, עובדי מבקש האישורסייג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף. למען הסר ספק, 
 ייחשבו במפורש לצד שלישי. מבקש האישורורכוש  מבקש האישור
בכפוף לסעיף  חת נוספת בפוליסה,כמבוט מבקש האישורלכלול את הביטוח יורחב 

 .המבוטחאחריות צולבת על פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי  
 ₪ לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. 4,000,000: גבול אחריות

  ביטוח אחריות מעבידים
פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות -על המבוטחהמבטח את חבות 

, בשל פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולה להיגרם למי 1980 -למוצרים פגומים התש"ם 
 תוך כדי ו/או עקב השירותים.  המבוטחמעובדי 

היה ויקבע לעניין קרות   הבאים מטעמהו/או    מבקש האישורהביטוח יורחב לשפות את  
נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי  מי מהםלה כלשהי כי תאונת עבודה ו/או מח

 .המבוטחמעובדי 
 ₪ לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. 20,000,000: גבול אחריות

 יכללו הוראות לפיהם: המבוטחביטוחי 
וכי מבטח  הבאים מטעמהו/או  מבקש האישורידי -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על

והבאים   מבקש האישורמוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי    המבוטח
 .מטעמה

יום   30, לא ייכנס לתוקף אלא  המבוטחאו ביטול של מי מביטוחי    מבקש האישורשינוי לרעת  
 בדבר השינוי או הביטול. למבקש האישורלאחר משלוח הודעה של המבטח 

עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי   והתנאותיהם ו/או אי  המבוטחהפרת תנאי ביטוחי  
לקבלת פיצוי או  מבקש האישורתגרע מזכויות  עובדיו ומנהליו, לאו/או  המבוטח

 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 
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מבקש ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי 
 מה.ו/או הבאים מטע האישור

. חריג 2013היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה 
רשלנות רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות 

 . 1981 -על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א  המבוטחהמבטח וחובות 
, מבקש האישורי הבאים מטעם וכלפ מבקש האישורהמבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי 

 אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 
מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות   המבוטחעל  

 החלות על פיהן. 

 הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית.
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תאריך הנפקת  ם אישור קיום ביטוחי
 (DD/MM/YYYYהאישור)

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

 הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה*  המבוטח מבקש האישור*

 נדל"ן ☐ _________שם:  מי שמש בע"משם: 

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

ת.ז./ח.פ.:   514425651ת.ז./ח.פ.: 
_________ 

 _________מען:  , בית שמש1יגאל אלון מען: 

 

 כיסויים
 סוג הביטוח 
 

חלוקה לפי גבולות אחריות או  
 סכומי ביטוח

מספר 
הפולי 

 סה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה 

ת. 
 תחילה 

ת. 
 סיום

גבול  
האחריות/ 
 סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף 
 וביטול חריגים  

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' 
מט סכום

 בע
4,000,0     צד ג'

00 
 ( 302אחריות צולבת ) ₪ 

 ( 304הרחב שיפוי ) 
 ( 307קבלנים וקבלני משנה ) 

תחלוף לטובת מבקש האישור  ויתור על  
(309 ) 

 ( 315כיסוי לתביעות המל"ל )
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי  

 ( 321מבקש האישור )  -המבוטח 
 ( 322מבקש האישור מוגדר כצד ג' ) 

 ( 328ראשוניות ) 
רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'  

(329 ) 

,20,000     אחריות מעבידים
000 

 ( 302אחריות צולבת ) ₪ 
 ( 304שיפוי ) הרחב 

ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  
(309 ) 

 ( 315כיסוי לתביעות המל"ל )
היה וייחשב כמעבידם   - מבוטח נוסף 

 ( 319של מי מעובדי המבוטח )
 ( 328ראשוניות ) 

        אחר
 

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

 ( 017הובלת בוצה )

 

 ביטול/שינוי הפוליסה * 
לאחר משלוח  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. 
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. * באישור ביטוח כללי 
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 ספח יא'נ
 
 16-19מכרז מס' 

 למתן שירותי הובלת בוצה
 

 נספח בטיחות לקבלן שרותים
 

 תוכן עניינים

 הוראות בטיחות כלליות –פרק ראשון 

 עבודה בגובה  –פרק שני 

 מכונות הרמה ואביזרי הרמה -פרק שלישי 

 חשמל –פרק רביעי 

  לתקרותה דרך קירות, תקרות, רצפות ומעל עבוד -פרק חמישי 

 "עבודה חמה"–פרק ששי 

 6בטיחות באש  –פרק שביעי 

 עבודה בחלל מוקף  –פרק שמיני 

 עבודה עם חומרים רעילים ועם חומרים מסוכנים –פרק תשיעי 

 שינוע ואחסון גלילי גז דחוס–פרק עשירי 

 שינוע צעוד    –פרק אחד עשר 

  ור ומתקני לחץדודי קיט -פרק שנים עשר

 עזרה ראשונה במקומות עבודה –פרק שלשה עשר 

  עבודות עם אסבסט–פרק ארבעה עשר 

 פסולת בנין –פרק חמשה עשר

  רעש –פרק ששה עשר 

 תאונות ומחלות מקצוע –פרק שבעה עשר 

  עבודת נשים ונוער –פרק שמונה עשר 

       בריאות העובדים–פרק תשעה עשר 

  

 הצהרת הקבלן –ת תוספת לנספח הבטיחו

 
 הוראות בטיחות כלליות –פרק ראשון 

. על הקבלן, עובדיו וקבלני המשנה מטעמו לנהוג על פי כללי הבטיחות המחייבים על פי כל דין, 1
 ובהתאם לנספח בטיחות זה.

. הקבלן יוודא שכל עובד יקבל הדרכה לפני תחילת עבודתו באתר, בכל מקרה בו העובד עובר 2
אחת לשנה. ההדרכות יתועדו בפנקס הדרכות ה אחרת או מבצע תהליך שונה, ולתחנת    עבוד

 –כמפורט בתקנות    ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשנ"ט 
 וישמרו אצל הקבלן. 1999

. בכל מקרה בו נדרשת על פי כל דין הסמכה ו/או מינוי ו/או רישיון ו/או אישור לביצוע עבודה או 3
הקבלן יוודא קיומם ואת תוקפם של האישורים  –במכונה לשימוש בכלי עבודה או לשימוש 

 טרם תחילת העבודות. 
כל ההסמכות ו/או מינויים ו/או רישיונות ו/או אישורים הנדרשים על פי חוק ישמרו אצל הקבלן    

 עד תום   ביצוע העבודה.  
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א קיבל מכשיר, ולא יבצע תהליך שהוא ל. בכל מקרה, עובד לא ישתמש בכלי או במכונה או ב4
לגביהם     הדרכה ושאין לו לגביהם הסמכה ו/או מינוי ו/או רישיון ו/או אישור במידה והם 

 נדרשים על פי כל דין.
. על הקבלן מוטלת האחריות לספק לכל העובדים ציוד מיגון תקין ותקני כנדרש בתקנות 5

משים בכל עת , ולוודא שהעובדים משת1997 – הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( , התשנ"ז
 שהם באתר בציוד   המיגון.

. על הקבלן לספק לעובדיו את כל הכלים הנדרשים לביצוע העבודה לאחר שווידא שהכלים 6
תקינים ועומדים בדרישות כל תקן. על הקבלן לוודא שעובדי הקבלן עובדים אך ורק בכלים 

 מט"ש.הר להשתמש בציוד או בכלים של שסופקו ונבדקו על ידו. חל איסור חמו
. בנוסף לעמידה בכל הוראות דיני הבטיחות, במידת הצורך ועל פי שיקול דעתו, הקבלן מתחייב 7

לבצע טרם ביצוע העבודה הערכת סיכונים, להגדיר את הסיכונים הבלתי קבילים ולנקוט 
לא יחל בעבודתו  באמצעים הנדרשים על מנת שהסיכונים יהיו קבילים. בכל מקרה, הקבלן

ם סיכונים בלתי קבילים ותחילת עבודתו משמעה שבוצעה הערכת סיכונים במידה וקיימי
והוסרו כל הסיכונים הבלתי קבילים, אם נתגלו כאלה. נקיטת אמצעים כאמור, תהיה על ידי 

 הקבלן ועל חשבונו ולא יהיו לו כל תביעות כלפי תאגיד מי שמש  בעניין זה.
הכניסה לכל מקום שאינו מקום העבודה שהותרה ולקבלנים מטעמו אסורה  . לקבלן לעובדיו8

לגביו במפורש ובכתב כניסה ושימוש, לרבות לשם שימוש במקור מים, חשמל, גז, שירותים 
 ונוחיות או לכל צורך אחר אלא באישור נציג תאגיד מי שמש.

ירות לאנשים המבקרים . בשטח התאגיד הקבלן, עובדיו וקבלנים מטעמו יתייחסו בכבוד ובזה9
 אגיד  מתוך הבנת הסיכון שבעבודתו של הקבלן והצורך לשמור על בטיחותם.בת

. נסיעה של כלי רכב מכל סוג שהוא בשטח  התאגיד  תיעשה בזהירות יתרה, על פי כל חוקי 10
התנועה והתמרורים המצויים בשטחי התאגיד, לרבות שמירה על מגבלות החניה החלות 

 בתאגיד.
כל שניתן כדי למנוע עישון של עובדיו אלא במקומות בהם מותר  קבלן יפקח, יוודא ויעשה. ה11

 העישון.
 הגדרות  .12

האתר בו תתבצענה העבודות כמפורט במצטבר במסמכי ההתקשרות    –"אתר" או "אתר העבודה"  
 ובתוספת הראשונה לנספח זה ; 

 -תם יחסי עובדבאתר )גם אם אין לו אי  בנספח זה הכוונה לכל העובדים והבאים  –"עובדי הקבלן"  
 מעביד( מטעמו של הקבלן לרבות קבלני משנה וכל עובד  מטעמם.

בנספח זה הכוונה לאחראי בטיחות שימונה על ידי הקבלן, שאחראי מטעם  –"אחראי בטיחות"    
הקבלן  לבטיחות עובדיו ולבטיחות העוברים בסמוך לאתר ויכולים להיות מושפעים מפעילות 

 הבטיחות  _____________________________ ;קבלן באתר; פרטי אחראי ה
כהגדרת "מהנדס" ו/או "מפקח" בתנאי החוזה הכלליים ואו על פי קביעת   –"נציג תאגיד מי שמש"  
 תאגיד מי שמש. 

 
  עבודה בגובה – פרק שני

 כללי
 .2007 –תשס"ז .עבודה בגובה תתבצע על פי תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, ה13
.עבודה בגובה תתבצע תבוצענה רק על ידי עובדים בגירים, שעברו הכשרה לעבודה בגובה על ידי 14

 מדריך מוסמך לעבודה בגובה, ובידם אישור תקף לעבודה בגובה.
יחות על פי תקנות הבטיחות בעבודה )מסירת מידע .לא תתבצע עבודה בגובה ללא הדרכת בט15

 .1999 –"ט והדרכת עובדים(, התשנ
 .הקבלן לא יבצע עבודה בגובה ללא אישור מראש ובכתב מנציג המוסד הרפואי.16
.הקבלן לא יעסיק עובד כעובד בגובה בכל מקרה בו קיים חשש שהעובד עלול לסכן את עצמו,  17

 שאינם עובדים אצל הקבלן ומטעמו.   אחרים העובדים איתו, או אנשים
לעובדים בגובה ציוד מיגון תקין ועל פי דרישות התקן כנדרש   .על הקבלן מוטלת האחריות לספק18

לרבות נעלי בטיחות עם סוליות   1997   –בתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( , התשנ"ז  
המבוצעת, ולוודא שהעובדים  מיוחדות נגד החלקה וכובע מגן המתאים לאופי ולסוג העבודה

 משתמשים בכל עת שהם באתר בציוד המיגון.
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.הקבלן יוודא שלא תתבצע כל עבודה בגובה, ללא משטח עבודה תקין ובטוח ו/או בהעדר משטח 19
 כנ"ל ללא ציוד הגנה מנפילה שיהיה תקין ותקני. 

תם של נקודות העיגון ו/או .לפני שימוש בנקודות עיגון ו/או קווי חיים, הקבלן יוודא את תקינו20
 קווי החיים. 

 יםעבודה על גגות שבירים ותלול
.עבודה על גגות שבירים, תלולים ומשופעים תיעשה לפי הוראות תקנות הבטיחות בעבודה 21

 ;1986-)עבודה על גגות שבירים או תלולים(, התשמ"ו
 .לא תתבצע עבודה על גג שביר או תלול בידי אדם בודד.22
אופן .הקבלן יגדר את שטח הסכנה מתחת לגג שביר או תלול שמתבצעת בו עבודה ובקרבתו ב23

שימנע גישת אדם לאותו שטח, פרט לעובדים הקשורים ישירות בביצוע העבודה ושלגביהם 
 קיים הכרח שימצאו במקום.

ודית של הגג .לפני ביצוע עבודה על גג קיים תיערך בידי מהנדס בנין או הנדסאי בנין בדיקה יס24
 על כל 

 הגג בבטחה. רכיביו כדי לוודא שטיבם וחוזקם מאפשר ביצוע העבודה על     
 עבודה בקרבת קווי חשמל

.היה ומבוצעת עבודה בגובה בקרבת קווי חשמל, יוודא הקבלן שמירת מרחקי בטיחות הנדרשים 25
ווים ממקור על פי כל דין מקווי החשמל ובמידת הצורך נקיטת אמצעים כגון ניתוק הק

ל אדם בתילים אספקת המתח והתקנת מחיצות או גדרות למניעת מגע ישיר או בלתי ישיר ש
 של קווי חשמל הנמצאים תחת מתח;

 עבודה בגובה על סולמות
.עבודה בגובה תבוצע רק על גבי סולמות שהשלבים בהם שלמים וללא סדקים, שלרגלי הסולם 26

פתיחה( תקינים, שהם עומדים בדרישות הדין,  יש רפידות שמפסקי הסולם )התקן המגביל
מטר מותר לשימוש אך ורק  2 -סולם שאורכו גדול מ .1847שהם תקינים  ושנבנו על פי תקן 

ע"י עובד המוסמך לעבודה בגובה ותוך שימוש באמצעי בטיחות מתאימים שיסופקו על ידי 
פילה, עיגון מערכת הקבלן לרבות קסדה, נעלי בטיחות, רתמת בטיחות, מערכת לבלימת נ

 תקניות. בלימת הנפילה לנקודת עיגון, ושימוש בכובע מגן ובנעלי בטיחות
 . השימוש בסולם ייעשה באופן שלא מסכן את העובד על הסולם ואת האנשים סביבו.27
. עבודה על סולם הכרוכה בעבודה בחשמל, תיעשה רק בסולם שהוא מבודד. לא תבוצע עבודה 28

כת או מעל סולם מחומר מבודד המצויד בזקפיו בפסי חיזוק ממתכת בחשמל מעל סולם מת
 או כבלי פלדה;

 
 מכונות הרמה ואביזרי הרמה -ק שלישי פר
 . פעולת הרמה או הנפה, תיעשה רק לאחר תיאום המועד מראש ואישור בכתב של נציג התאגיד. 29

א. כל מכונת הרמה בשימוש של הקבלן, עובדיו, או של מי מטעמו תהיה תקינה, תקנית        
 ומסומנת  כנדרש על פי כל דין.

עת ביצוע עבודות הנפה באתר אמצעי זהירות למניעת פגיעה בעובדים בב. לוודא כי יינקטו        
 העבוד ובכללם )מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל(: 

 . עבודות הרמה באמצעות מתקני הרמה )עגורנים, מלגזות וכו'( אך ורק ע"י מפעילים מוסמכים 30
 המצוידים ברישיונות ברי תוקף להפעלת מתקני הרמה.      
 ע"י עגורנאי מוסמך;   ת הרמה באמצעות עגורן תבוצענה אך ורק. עבודו31
. הרמת/הורדת ציוד מגובה באמצעות מנוף, עגורן, או כלי הרמה אחר תתבצע רק עם אתת 32

 מוסמך; 
. הקבלן מתחייב להקפיד על הצבת כל הָכָננות, המנופים, העגורנים וכל ציוד ואביזרי הרמה 33

ח אחרים בסביבות הזהירות כלפי עובדים באתר ועוברי אוראחרים ברמה הגבוהה ביותר של  
האתר ועל פי כל כללי המקצוע המחייבים וכל הוראות הדין, ולוודא הבטחת תקינותן ועמידתן 
בכל הבדיקות, דרישות הדין ועל פי כללי המקצוע המחמירים הנוגעים להפעלתם, גם אם לא 

בלן יהיה אחראי להפעלת ציוד ההרמה הובאו לאתר על ידם אלא על ידי קבלני המשנה. הק
ביזרי ההרמה רק בעזרת עובדים מיומנים שעברו הכשרה מתאימה להפעלת ציוד זה.  חובה וא

זו חלה גם לגבי מנופי המשאיות וכל ציוד הרמה אחר אשר יופעל על ידי הקבלן ו/או קבלני 
 המשנה מטעמו לצורך העבודות;
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ל כל אזור או ת תכנית ניהול סיכונים את הסיכונים ש. טרם פעולת הנפה, הקבלן יבחן במסגר32
מקום שיכול להיפגע מפעולת הנפה, לרבות פתחים חיצוניים במעטפת הבניין )דלתות או 
חלונות(, אזורי מעבר להולכי רגל או לרכבים, חצרות, אזורי חנייה, אזורי מילוט מתוך מבנים 

ם שיעלו בסקר, הקבלן ינקוט בכל ואזורים השמורים לשימוש כוחות הצלה. לאור הסיכוני
לעובדים באתר ו/או לעוברי אורח באזורים סמוכים  ים הנדרשים על מנת שהסיכוןהאמצע

 לאתר יהיה סיכון קביל.
 . הרמת אדם בסל הרמה תיעשה רק על ידי  מכונת הרמה שצוין לגביה בתסקיר הבדיקה במפורש 33

 התאמת הסל לכלי ההרמה.      
הנתונים הטכניים המתאימים  גזה תיעשה רק על ידי מלגזה שיש לה את. הרמת אדם במל34

 להרמת סל 
 אדם, ורק בסל הרמה תיקני שמשויך במספר סידורי מתאים למלגזה המרימה אותו;      
  –. הרמת אדם בסל הרמה על ידי מלגזה תיעשה בהתאם להוראות כל דין לרבות 35

עם ותו סל ההרמה ובכל מקרה, משקל הסל לא יורמו יותר משני אנשים בו זמנית בא •
 ;מעומס העבודה הבטוח על פי הגדרת היצרן 20%ו/או  ק"ג 500המשא לא יעלה על 

( 2המספר הסידורי של הסל; ) -( אם יש יותר מסל אחד 1הסל ישולט בפרטים הבאים: ) •       
כיב את המספר הסידורי או מספר הרישוי של המלגזה או המלגזות שעליהן מותר להר

( עומס מרבי 5( מספר האנשים שמותר להרים בסל; )4ל; )( המשקל העצמי של הס3הסל; )
 מותר להרמה בסל;

 מלגזה המרימה סל אדם תעמוד בשטח אופקי ותובטח מפני תזוזה מקרית; •       
באחריות הקבלן להציב מחסומים ושלט אזהרה במרחק נאות מן המלגזה למקרה  •       

הסל לא תיעשה במקומות שבהם רכב יעבור בקרבתה; בכל מקרה הרמת  שצופים שכלי
מוגבל שדה הראייה של מפעיל המלגזה ובקרבה מסוכנת לקווי מתח שלא נותקו ולקווי 

 קיטור חשופים;
באחריות הקבלן לוודא שאנשים לא יעבדו, לא יימצאו ולא יעברו מתחת לסל כשהוא  •

 מורם;
הרמת אדם יקבלו זה, נהג המלגזה וכל אדם שיורם בסל  לפני ביצוע הרמת אדם בסל מלג •

 תדריך בטיחות מתאים על ידי הקבלן.
. באחריות הקבלן לוודא שלא תבוצע כל פעולת הרמה אלא אם כן כל העובדים העוסקים 36

 והנוגעים לפעולת ההרמה מצוידים בציוד מיגון תקין ותקני.
 ו כנדרש על פי כל דין.. אביזרי הרמה יבדקו אחת לששה חודשים ויסומנ37
 

 חשמל –פרק רביעי 
 . עבודות בחשמל ייעשו רק על ידי מי שמוסמך לעסוק בחשמל. 38
 . להקפיד כי כל עבודה עם ציוד חשמלי או בקרבת מערכות חשמל תיעשה תוך נקיטת כל אמצעי 39

וסף הזהירות המחויבים בעבודות אלו בהתאם לדרישות חוק החשמל ותקנותיו וזאת בנ      
גים והמקובלים בעבודות אלו. כל עבודות חשמל יבוצעו בהתאם לאמצעי הזהירות הנהו

 והתקנות שהותקנו מכוחו; 1954 -לדרישות חוק החשמל, התשי"ד 
. לנעול לבטח לפני תחילת העבודה על קווי חשמל את מפסק המעגל המזין את הקו ולתלות 40

 שלט: "אסור לגעת, עובדים בקו".
בכל דרישות תקנות החשמל )מיתקן חשמלי ארעי באתר וח חשמל זמני אשר יעמוד . להתקין ל41

ויוזן מנקודת חשמל שתסופק על ידי  2000 –בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך(, התש"ס 
 כי התחברות לחשמל תתבצע רק באמצעות לוח חשמל זה;  התאגיד, ויוודא

 דלף )ריליי פחת(   ייעשה דרך מפסק מגן לזרם. לוודא שהשימוש במכשירים חשמליים מיטלטלים  42
. תיקון כלי עבודה חשמליים ייעשה 1990  -ובהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )חשמל(, התש"ן        

רק על ידי חשמלאי מוסמך. הקבלן מתחייב שהמכשירים החשמליים המיטלטלים שהוא 
 1954החשמל תשי"ד,  ועובדיו משתמשים בהם יהיו תקינים ותקניים בהתאם לדרישות חוק

 נות שהותקנו מכוחו;והתק
. לקבל מחשמלאי מוסמך מטעמו של הקבלן הראשי )לא של שירותי בריאות כללית( אישור 43

תקינות על כל ציוד חשמלי שבשימושו ובשימוש עובדיו, כולל הכבלים המאריכים. אישור 
 החשמלאי ישמר כחלק מהפנקס הכללי שינוהל באתר.
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שקע לא -כולל התחברויות לשקע ותקע. חיבורי תקעם חייב להיות שלם ותקין . בידוד הכבלי44
 יונחו בשבילים ומעברי רכב ובמקומות שיש בהם רטיבות; 

. באחריות הקבלן לוודא שהוא וכל אחד מעובדיו, יקבל טרם תחילת העבודה הדרכת בטיחות 45
 בנושא חשמל;

 
  על לתקרותעבודה דרך קירות, תקרות, רצפות ומ - פרק חמישי

עבודה דרך קירות, תקרות רצפות ומעל תקרות מסוג זה חייבת להיות מתואמת עם נציג .  46
 התאגיד ומאושרת על ידו מראש ובכתב.

.  בזמן ביצוע עבודות הריסת אלמנטים שונים מבטון, חציבת פתחים או שקעים בבטון, פירוק 47
לות מתחת ך להפסיק את הפעיבטונים יש לתחום שטחים, לצמצם פעילות ובמידת הצור

 מאחורי או מתחת לאזורי עבודה.
. על הקבלן לערוך סקר סיכונים ובדיקת השפעות סביבתיות בזמן ביצוע עבודות המלוות 48

 ברעידות, רעש, יצירת אבק, ריחות לא נעימים, הדלקת אש גלויה וכד'.
מהם הצעדים  . בהתאם לתוצאות הסקר והבדיקות על הקבלן מוטלת האחריות לקבוע49

יים   למניעת פגיעות בגוף, נפש , מבנה וציוד ולנקוט בהם. הצעדים ינקטו על ידי הקבלן המעש
 ועל חשבונו.

 
  "עבודה חמה"– פרק שישי

. עבודה חמה היא עבודה הכרוכה בשימוש בלהבה גלויה ו/או בעבודה המייצרת גיצים או חום 50
וך, השחזה, הלחמה, חיתוך בלהבה, ריתעבודות אלה כוללות אך אינם מוגבלות לאלה: 

 שימוש באוויר חם, זיפות.
. באחריות הקבלן ומנהל העבודה לבצע עבודה חמה כשאזור העבודה סגור/מגודר ומשולט, עם 51

ציוד לעבודה וציוד מגן אישי שהוא תיקני ובמצב תקין, כשציוד הכיבוי במצב תקין ומוצב 
 במקומו כנדרש, 

 או פגיעה מגיצים )וילון חסין אש או פלטת מתכת(.וד למניעת סנוור ותוך שימוש בפרג      
מטר מאזור עבודה  11. בזמן ביצוע של עבודה חמה ינקטו אמצעי הזהירות הבאים במרחק של 52

 מטר בשטח פתוח: 20סגור, או במרחק של 
 שמן.א. הרצפה באזור האבודה תהיה נקייה מנוזלים דליקים, אבק, סמרטוטים וכתמי        
 ב. משטחים דליקים יורטבו טרם תחילת ביצוע העבודה ויכוסו בחול לא או בבד חסין אש.      
 ג. חומרים נפיצים ודליקים יהיו מחוץ לתחומי הבטיחות המותרים לעבודה חמה.      
יום, או שיוגנו או  11ד. חומרים דליקים אחרים יורחקו ממקום ביצוע העבודה למרחק       

 יסויים חסיני אש או מגיני מתכת.זרת כשיכוסו בע
ה. כל הפתחים בקירות וברצפות, לרבות פתחים, פירים או שרוולים שמקשרים בין קומות      

שונות של בניינים, יכוסו בחומרים עמידים באש באופן שלא יאפשרו למעבר של גיצים/ 
 אש במהלך ביצוע העבודות.

 לחומרים דליקים מרוחקים. צוצותו. תנותק כל צנרת שעלולה להוביל ני     
 ז. מתחת למקום העבודה הונחו מחיצות/כיסויים חסיני אש לקליטת הנתזים.     

. לפני ביצוע עבודה חמה על קירות או תקרות, הקבלן יוודא שהמבנה אינו דליק ושאין בו חומרי 53
 או בידוד שהם דליקים, ושחומרים דליקים סולקו מהצד השני של הקיר. חיפוי

לפני ביצוע עבודה חמה, הקבלן ינטרל גלאי עשן שיכולים להיות מושפעים  –נטרול גלאים  . 54
 מביצוע העבודה, לאחר קבלת אישור בכתב מנציג התאגיד.

.  בעבודה במקום סגור הקבלן יוודא שהמקום נוקה מחומר דליק, שהמיכלים נשטפו מאדי נוזל 55
 צות בעזרת מכשור מתאים ומכויל.ת נפידליק, טוהרו ואווררו, ושבוצעה בדיקת רמ

בזמן ביצוע עבודה חמה, במקום העבודה יהיה נוכח צופה אש שיצוייד במטף אבקה   –.  צופה אש  56
 ק"ג ושהוכשר בהפעלת מטפים ובהזעקת עזרה. 6

 דקות לאחר סיום ביצוע העבודה החמה, הקבלן יבצע בדיקה סופית לוודא   60  –.  בדיקה סופית  57
 ה החמה לא גרמה לדליקה, בעירה או השפעה אחרת מכל סוג שהוא בסביבת העבודה.העבודש       

. באחריות הקבלן לוודא עם המזמין לפני ביצוע עבודה חמה האם קיים נוהל עבודה חמה במקום 58
בו מתבצעת הבנייה. היה וקיים נוהל כזה, הקבלן לא יבצע כל עבודה חמה לפני שיקבל הדרכה 

 ציג תאגיד מי שמש.מנלעבודה חמה 
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  בטיחות באש - פרק שביעי

 הקבלן ו/או אחראי הבטיחות מטעמו: 
. אחראים לנקוט בכל הצעדים הדרושים למניעת דליקות, כולל הצבת צופה אש ואמצעי כיבוי 59

 במקום עבודתו על חשבונו ואחריותו; 
אופן שימנע סיכוני ב . אחראים לוודא אחסון ושמירת חומרים דליקים, חומרי צבע ומדללים60

 אש;
 . להקפיד כי לא תחסם הגישה לברזי כיבוי )הידרנטים(;61
 . אחראים להימנע מכל פעולה שיכולה להצית אש או לגרום להצתה של להבה.62
 

  עבודה בחלל מוקף – פרק שמיני
. על הקבלן לוודא כי בכל מקרה של הכרח לבצע עבודה בחלל סגור )"מוקף"( תבוצע העבודה 63

ך נקיטת כל אמצעי הבטיחות באופן מדויק וקפדני עפ"י כללי הבטיחות הזהירים ביותר תו
לעבודה ב"מקום מוקף" בהתאם לחוקי ותקנות הבטיחות הרלוונטיים לעבודות הנוגעים 

 לפקודת הבטיחות בעבודה;  94 - 88יוחד בסעיפים במקומות מוקפים ובמ
לפקודת הבטיחות(, ולא  91וקף )כנדרש בסעיף מ . הקבלן יוודא שלא יעבוד עובד לבדו במקום64

ייכנס עובד ייכנס לחלל מוקף כאמור אלא כשהוא קשור היטב ברתמת בטיחות תקינה והקצה 
השני של הרתמה בידי עובד אחר הנמצא מחוץ לחלל הסגור, וכי יינקטו אמצעים להגנת 

 הנשימה הנדרש;
 

 וכניםחומרים מסעבודה עם חומרים רעילים ועם  –פרק תשיעי
. הקבלן מתחייב לעדכן את הכללית בכל מקרה בו הוא עוסק באתר הבניה בחומרים מסוכנים. 65

יפורשו כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג   –"חומר מסוכן"    –המונחים "עוסק" ו  
 חוק החומרים המסוכנים(. –)להלן  1993 –

חו של אדם המכיר היטב את ללא פיקו . הקבלן מתחייב שלא לעסוק בחומרים מסוכנים66
החומרים, את הסיכונים הנובעים מהם ואת הפעולות הנדרשות לטיפול בהם במידה ומתרחש 
אירוע חומרים מסוכנים, לרבות העזרה הראשונה שיש להגיש, הטיפול בחומרים, אופן כיבוי 

 החומר ושימוש באמצעי מיגון נדרשים. 
מרים מסוכנים, באתר יהיה  גיליון בטיחות עדכני עוסק בחו . הקבלן מתחייב שבכל עת בה הוא67

על פי תקנות הבטיחות בעבודה )גיליון בטיחות, סיווג, אריזה, תווי סימון של אריזות(, 
במקום נגיש וידוע למנהל העבודה, וכרטיס בטיחות )כהגדרתו בתוספת  1998 –התשנ"ח 

ופן תמציתי ובהיר את ם בכתב בא( המסכ2001 –השלישית לתקנות שירותי הובלה, תשס"א 
המידע הנדרש לטיפול באירועי חומרים מסוכנים. על עיסוק שהוא בחומרים המסוכנים, 

 ייעשה אך ורק על פי הוראות גיליון הבטיחות. 
 עובדי הקבלן יעברו הדרכה על גיליונות הבטיחות בחומרים המצויים באתר.      
 מאושרים ובעלי תווית תקנית ומאושרת.  וכנים שהם. הקבלן ישתמש רק בחומרים רעילים ומס68
. אחסון של חומרים מסוכנים ייעשה באישור מראש ובכתב של נציג התאגיד. בכל מקרה בו 69

הקבלן מאחסן חומרים מסוכנים באתר הבנייה, אחסון החומרים המסוכנים ייעשה על פי 
 הוראות חוק החומרים המסוכנים.

ן של חומרים מסוכנים באתר, להימנע מלאחסן נדרש אחסו. הקבלן מתחייב בכל מקרה ש70
חומרים בכמויות ו/או בריכוזים העולים על הכמויות והריכוזים המפורטים בתקנות 

, אלא אם כן קיבל לשם כך אישור מראש 1996  –החומרים המסוכנים )סיווג ופטור(, התשנ"ו  
 ובכתב ממונה הבטיחות של התאגיד.

 אתר הבניה פסולת חומרים מסוכנים, הקבלן יסלק את פסולת ו נשארה ב. בכל מקרה בו נוצרה א71
 –החומרים המסוכנים על פי תקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, התש"ן       

על חשבונו, וישמור קבלות של קליטת הפסולת באתר ההטמנה. הצגת קבלות קליטת  1990
 וה תנאי  למתן  התשלום  האחרון לקבלן.כאלה, תהופסולת חומרים מסוכנים לכללית אם יש  

. הדברה בשטח התאגיד  תיעשה על פי תקנות הבטיחות בעבודה )עובדים בחומרי הדברה(, 72
 ולאחר שתואמה ואושרה על ידי נציג מטעם המוסד הרפואי.  1964   –תשכ"ד 
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קרוא וכתוב, שנה, יודע    18. באחריות הקבלן לוודא שהדברה תיעשה רק על ידי אדם שמלאו לו  73
 הדברה. -ובעל ידיעה מספקת בסיכונים הכרוכים בשימוש בחומרי 

. באחריות הקבלן לוודא שביצוע הדברה ייעשה רק לאחר מתן הדרכה על הסיכונים ואמצעי 74

הזהירות אותם יש לנקוט בעבודות הדברה לעובדים המבצעים את ההדברה. ההדרכה תימסר 

 1999 –ודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשנ"ט קוח על העבעל פי תקנות ארגון הפי

 ותכלול תמצית בכתב לפני תחילת העבודה והדרכה תקופתית.

. באחריות הקבלן לספק לעובדי ההדברה ציוד בטיחות תקין ותקני לעבודות הדברה, על פי 75
ת נות הבטיחוועל פי תק 1964 –תקנות הבטיחות בעבודה )עובדים בחומרי הדברה( , תשכ"ד 

 .1997 –בעבודה )ציוד מגן אישי( , התשנ"ז 
. באחריות הקבלן לוודא שההדברה תתבצע רק ע"י רק מדביר מוסמך בעל רישיון הדברה בתוקף 76

 לביצוע סוג  ההדברה הספציפית.  
. כל עובד המגיע מטעם חברת ההדברה לבצע הדברה חייב להיות מדביר מוסמך ולשאת תעודת 77

 ברה.ביצוע ההד הסמכה בעת
 . הקבלן לא יבצע הדברה ללא אישור מראש ובכתב מנציג התאגיד.78
.על הקבלן לספק שמות התכשירים ואת גיליונות הבטיחות בהם תבוצע ההדברה לנציג התאגיד 79

 לפני ביצוע ההדברה. 
 .בתום פעולת ההדברה קבלן ההדברה יספק לנציג התאגיד עותק מיומן ביצוע  פעולת הדברה80

ריך ביצוע ההדברה, שמות החומרים והכמויות בהם השתמש, וכן את האזורים הכולל: תא
 ההדברה. בהם בוצעה

 . באחריות קבלן ההדברה לספק לנציג התאגיד  הנחיות מיוחדות של זהירות מונעת לגבי כניסה 81
 לאזורים בהם בוצעה ההדברה.        

ת השימוש בהם תואמים את שימוש ושיט.באחריות קבלן ההדברה שכל חומרי ההדברה שב82
 הנחיות 

 המשרד להגנת  הסביבה, ו/או משרד הבריאות ו/או משרד החקלאות.      
. חל איסור לאחסן חומרי הדברה במוסד של התאגיד. על המדביר לקחת  איתו את החומרים, 83

 אמצעי 
 ריסוס וגם האריזות הריקות של  חומרי ההדברה.      
ההדברה עם הנחיות התנהגות ומתי ניתן להיכנס לאזור לאחר לוט באזור .יש להציב שי84

 ההדברה.
 

  שינוע ואחסון גלילי גז דחוס -פרק עשירי
 .הגלילים יאובטחו ויוחזקו במצב עמידה כל הזמן . אחסנתם תהיה בחדר מאוורר היטב או מחוץ 85

 לכך.לבניין. גלילי גז דליק יאוחסנו מחוץ למבנה, ובמקום מוצל המיועד         
 . מכסי הגנה יחוברו לגלילים בשינוע וכשאינם בשימוש. 86
 או ריק.מלא,  -.על הצילינדרים ייתלו תוויות סטאטוס87
 .אין לאחסן גלילי גז במרתף, בסמוך לתעלות ניקוז/בורות או בשכיבה.88
 .כל הגלילים חייבים להיות במצב תקין ובעלי בדיקה הידרוסטטית בתוקף .89
 רים חייב להיות מכסה הגנה..לכל הצילינד90
 

 שינוע ציוד - פרק אחד עשר
 מתאימות לציוד המשונע.. שינוע ציוד יעשה כשהוא רתום לעגלות שינוע 91
. השינוע יבוצע ככל הניתן בשעות פחות עמוסות, ורק דרך מעברים תפעוליים ומעליות שירות  92

 שאושרו 
 המזמין.מראש על ידי נציג       
 עובדים לפחות )אחד בכל קצה(. 2מטר, ישונע על ידי  2 -וך מ. כל ציוד אר93

             
 מתקני לחץדודי קיטור ו - פרק שנים עשר
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.הקבלן, עובדיו וקבלנים אחרים מטעמו ישתמשו אך ורק בקולטי קיטור תקניים, תקינים 94
שמצורף להם תסקיר של בודק דוודים מוסמך המאפשר את השימוש בהם על פי תקנות 

תקנות הבטיחות בעבודה )בדיקה  1967 –לחץ( , תשכ"ז -מתקני הבטיחות בעבודה )בדיקת
 תקן לחץ( בלחץ הידרוסטטי של מי

 .1995 -,התשנ"ו      
. באחריות הקבלן לוודא שמתקני לחץ שעושים בו שימוש הוא, עובדיו או קבלנים אחרים מטעמו 95

פי תקנות הבטיחות בעבודה )התקני יהיו מצויים בהתקני בטיחות תקניים ותקינים על 
 .1995 –בטיחות במתקן לחץ(  התשנ"ו 

 
 ראשונה במקומות עבודהעזרה  -פרק  שלושה עשר 

.הקבלן יחזיק באתר העבודה ארגז עזרה ראשונה, ערכת החייאה כמפורט בתוספת לתקנות 96
ץ ומילוט , וערכת חילו1988 –הבטיחות בעבודה )עזרה ראשונה במקומות עבודה(, התשמ"ח 

 בתהליך העבודה מחייב זאת. אם הסיכון בציוד או
רה הראשונה שיהיה אחראי על הימצאותם של פריטי .הקבלן ימנה בכתב ממונה על ציוד עז97

 ראשונה. עזרה
 

 עבודות עם אסבסט –פרק ארבעה עשר
חמצני גבישי, -.הקבלן אחראי לכך שבכל מקרה שבעבודה עם סיבי אסבסט, טלק, וצורן דו98

לרבות עבודות אחזקה, תיקון, פירוק, הסרה, הריסה, בידוד, ציפוי, הדבקה, הרכבה, שינוע 
פסולת של מבנים, צנרת, דרכים ושבילים המכילים אסבסט בהרכבם, החשיפה וסילוק 

המשוקללת המרבית המותרת לא תעלה על התוספת הראשונה תקנות הבטיחות בעבודה 
 .1984-באבק מזיק(, התשמ"ד עובדים)גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור וה

חמצני גבישי, באמצעי -וצורן דו  . על הקבלן לנקוט בכל מקרה של עבודה עם סיבי אסבסט, טלק,99
  -נאותים לרבות  זהירות

להתקין ולקיים, להנחת דעתו של מפקח עבודה אזורי, אמצעי יניקה, ניקוז ופליטה טובים  (א)

תו של האבק המזיק וכן להתקין ולקיים תנאי סמוך ככל האפשר למקום הימצאוויעילים, 

העובדים החשופים לאבק מזיק, באופן אוורור טובים בכל מקומות העבודה והשהיה של 

המותרת באוויר תהיה נמוכה מהערכים שנקבעו בתוספת  שהחשיפה המשוקללת המרבית

 הראשונה;

סגורות וייקלט לדאוג לכך שאבק מזיק הנפלט מאמצעי הניקוז והפליטה ייאסף במערכות  (ב)
 או הציבור; ובמכלים מרכזיים אטומים, באופן שלא יגרמו נזק לבריאות העובדיםבמאגרים 

לדאוג לסילוק מידי של פסולת רכה ופסולת קשה בדרך שתמנע נזק אפשרי לבריאות העובדים  (ג)
 הציבור.או 

חמצני גבישי -. הקבלן המעביד יספק לכל עובד בעבודה בחשיפה לסיבי אסבסט, טלק, וצורן דו100
ן, נעלי מגן או לאבק מזיק, ציוד מגן אישי מתאים לרבות בגדי מגן, כפפות מגן, משקפי מג

 וכיסוי לראש, ויוודא שהעובד משתמש בהם.
חמצני -. במצבים שבהם עלול אדם, העובד בעבודה בחשיפה לסיבי אסבסט, טלק, וצורן דו101

ם מאלו שנקבעו בתוספת הראשונה תקנות גבישי או לאבק מזיק, להיות חשוף לריכוזים חריגי
-והעובדים באבק מזיק(, התשמ"דהבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור 

, על הקבלן לספק לעובדים ציוד מגן אישי יעיל ובאיכות טובה המתאים לסוג העבודה 1984
מזיק   הייחודית, לרבות מסכת נשימה המצוידת במסנן נשימה מתאים המונע חדירת אבק

 ולוודא שהעובד חייב להשתמש בו;  לדרכי הנשימה או מחוברת לאספקת אוויר,
.  על הקבלן לדאוג לכיבוס ולניקוי של בגדי העבודה ובגדי המגן של העובדים בסיבי אסבסט, 102

 חמצני גבישי או לאבק מזיק במרוכז.-וצורן דו טלק,
חמצני גבישי -סיבי אסבסט, טלק, וצורן דו. על הקבלן לוודא שעובדים בעבודה שהיא בחשיפה ל103

דחוס, בגדי עבודה, ציוד מגן אישי, מכונות, שולחנות לאבק מזיק, לא ינקו בעזרת זרם אויר    או
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עבודה, רצפות, קירות וכל חפץ או מקום במפעל או במקום העבודה; על הקבלן לוודא פעולות 
ניקה מתאימים ולספק את הציוד ניקוי כאמור יבוצעו אך ורק בעזרת שואבי אבק ומערכות י

 המתאים לשם כך.
ים לאכילה ולשתייה, שיהיו רחוקים ככל האפשר ממקומות .  על הקבלן לקבוע חדרים מיוחד104

העבודה בחומר; הקבלן יוודא שהעובדים יכנסו לחדר האוכל לאחר שניקו בעזרת שואבי אבק 
 את בגדי העבודה שהם לובשים.

בודה מלתחות כפולות, ויספק ויספק סבון ומגבות אישיות לכל עובד, . הקבלן יתקין במקום הע105
ות עם מים חמים במספר נאות. הקבלן ידאג בקביעות לנקיון, לחיטוי, וכן יתקין מקלח

 לצביעה ולאחזקה תקינה של המלתחות, המקלחות, והנוחויות הסניטריות.
-וש בסיבי אסבסט, טלק, וצורן דו.  הקבלן יכין תכנית הדרכה וידריך את העובדים לגבי השימ106

סיכוני הבטיחות, הגהות והבריאות פה, לגבי -מצני גבישי או לאבק מזיק, בכתב ובעלח
הנוגעים לעבודה בחומר לרבות בנושא גמילה מעישון, בזמן הקבלה לעבודה וכן אחת לשנה 

 לפחות; הקבלן יוודא שכל עובד הבין את הנושא שהודרך בו.
מתבצעת עבודה באסבסט, או בסיבי אסבסט, הקבלן יתקין שילוט   בעברית   .   בכל מקום שבו107

 ריאה ובולטת לעין ושאינה ניתנת למחיקה בנוסח הבא:של אזהרה ק
אבק מזיק! הימנע מיצירת אבק! שאיפת אבק מזיק עלולה לגרום לנזק בריאות  -"זהירות 

ולהחליף את בגדי העבודה חמור! עישון מחמיר את נזק הבריאות! העובדים חייבים להתרחץ 
דים חייבים לעבור בדיקה לפני היציאה מהאתר אסור להוציא בגדי עבודה מהאתר! העוב

 רפואית תקופתית אצל שירות רפואי מוסמך!".
חמצני גבישי או לאבק מזיק, אלא אם -. הקבלן לא יעסיק עובד בסיבי אסבסט, טלק, וצורן דו108

שלושה החדשים שקדמו לתחילת העבודה, בידי רופא כן עבר בדיקה רפואית ראשונית, תוך 
 מר.התאמתו לעבודה בחו מורשה שקבע את

תעסוקתיות תקופתיות של ריכוז האבק המזיק -. הקבלן יבצע בדיקות בדיקות סביבתיות109
חודשים  6-באוויר באזור הנשימה של העובדים, על ידי בודק מעבדה, בתכיפות של אחת ל

מפקח עבודה אזורי על תכיפות אחרת. הבדיקות יבוצעו בשיטת לפחות, אלא אם כן יורה 
 טכנית;בדיקה שאישרה הוועדה ה

. הקבלן ידאג לסילוק המידי של הפסולת הרכה והפסולת הקשה של האסבסט, באופן שלא 110
 תגרום נזק לבריאות עובד או לבריאות הציבור.

 . הקבלן מתחייב שלא לעשות את השימושים הבאים באסבסט:111
 )א( התזה, ריסוס, מריחה, בידוד וציפוי או תהליך דומה אחר;        
)ב( ריצוף, סלילת דרכים, סיתות או גריסה, למעט גריסה הנעשית במפעל בעל רישיון תקף לפי         

 כל דין;
 מעלות צלסיוס. 340)ג( סינון גזים ואויר, למעט סינון המתבצע בטמפרטורות שמעל         
ליטוש והשחזה, חידוש והתאמה, הרכבה של רפידות בלמים ומצמדים, למעט לגבי רכב  )ד(        

 מנועי ומכונות שאישרה לכך הוועדה הטכנית.
 פסולת בניין – פרק  חמישה עשר

. בסיום ביצוע העבודות מתחייב הקבלן הראשי לנקות את אתר העבודות וסביבתו מכל פסולת, 112
יך לקבלן ולדאוג כי לא יישארו מפגעים בשטח. מיד עם עודפי חומרים ומכל דבר אחר השי

גמר העבודות ינקה הקבלן את מקום העבודות ויסלק ממנו את כל מתקני העבודה, החומרים 
והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את מקום העבודות כשהוא  המיוחדים, האשפה

בלנים אחרים, הכל לשביעות כדרוש להמשך ביצוע עבודות על ידי ק  נקי ומתאים למטרתו, או
רצונו של  נציג התאגיד. ניקוי כאמור לעיל הנו חלק בלתי נפרד מהגדרת העבודה. פינוי 

 ידי הרשות המקומית ועל פי כל דין. הפסולת יהא לאתרים ובדרכים מאושרות על
. הקבלן מתחייב לפנות פסולת בניין רק על ידי מובילים מורשים לאתרי פסולת המורשים 113

קלוט פסולת בניין על פי כל דין. הקבלן מתחייב לשמור את כל האישורים של אתרי הטמנת ל
פסולת בניין עבור קליטת פסולת הבניין שנשלחה על ידי הקבלן להטמנה ובסיום הפרויקט 
להעביר העתקים של האישורים האלה לכללית. המצאה בכתב של כל האישורים האלה תהווה 

 י של הפרויקט.תנאי למסירת התשלום הסופ
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 רעש – פרק ששה  עשר
. הקבלן מתחייב להימנע מגרימת רעש בלתי סביר כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים )רעש 114

ו/או בתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(,  1979 –בלתי סביר מציוד בניה(, התשל"ט 
)מניעת רעש(,  לא יגרום למטרדי רעש כהגדרתם בתקנות למניעת מפגעים 1990 – התש"ן

 .1993 -התשנ"ג
. היה ונגרם מטרד רעש לאנשים בתאגיד עקב פעילות הקבלן, לתאגיד הסמכות להגביל את 115

שעות העבודה המותרות של פעילות הקבלן, והקבלן יבצע עבודות אלה בשעות שהוגדרו לו על 
 תוספת תשלום. חשבונו וללא 

 
 תאונות ומחלות מקצוע – פרק שבעה עשר

לפקודת התאונות  3יה וקרתה תאונת עבודה וחלה חובת דיווח על התאונה על פי סעיף . ה116
 , האחריות לדיווח מוטלת על הקבלן. 1945ומשלח היד  )הודעה(, 

סוכן או מחלת מקצוע . בנוסף לדיווח על פי הוראות הפקודה, הקבלן ידווח על תאונה, מקרה מ117
 ו התגלו. גם לתאגיד מי שמש  באופן מידי לאחר שאל

בכל מקרה בו מתרחשת תאונה באתר, הקבלן אחראי לבצע   –. חקירת תאונות והפקת לקחים  118
תחקור אל הסיבות והנסיבות לקרות התאונה ולסכם את הלקחים שיש להפיק על מנת למנוע 

יום  14התחקיר הפנימי יועבר לתאגיד מי שמש  תוך הישנות תאונה מאותן הסיבות. סיכום 
 התאונה.  ממועד קרות

 
 עבודת נשים ונוער – פרק שמונה  עשר

. הקבלן מתחייב שלא להעסיק נשים אלא על פי הוראות הדין הקבועות בחוק עבודת נשים, 119
 ; 1954 –התשי"ד 

מסוכנות או בעבודות בקרינה . הקבלן מתחייב שלא להעסיק נשים בעבודות מוגבלות ועבודות  120
ת בתקנות עבודת נשים )עבודות אסורות, עבודות מוגבלות מיינת על פי הוראות הדין הקבועו

-תקנות עבודת נשים )עבודות בקרינה מייננת(, תשל"ט  -ו    2001-ועבודות מסוכנות(, התשס"א
 , בהתאמה.1979

ן הקבועות בחוק עבודות נוער, . הקבלן מתחייב שלא להעסיק נוער אלא על פי הוראות הדי121
  1954  –התשי"ד 

)ילד או צעיר( בעבודות מוגבלות  18תחייב שלא להעסיק עובדים צעירים מגיל . הקבלן מ122
 .1995-ועבודות מסוכנות כהגדרתן ב עבודת הנוער )עבודות אסורות ועבודות מוגבלות(, התשנו

 3שנים, בהתאם לסעיף  18או לו . הקבלן מתחייב שלא להעסיק עובד באסבסט שטרם מל123
ות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק(, לתקנות  הבטיחות בעבודה )גיה

 .1984-התשמ"ד
שנה כאמור בתקנות  18. הקבלן מתחייב שלא להעסיק בעבודות הדברה עובד שטרם מלאו לו 124

 .1964 –הבטיחות בעבודה )עובדים בחומרי הדברה(, תשכ"ד 
 

 בריאות העובדים – פרק תשעה עשר
 ים לעובדיו על פי הנחיות משרד הבריאות ולפקח על יישומה.. על הקבלן ליישם תכנית חיסונ125
 . על הקבלן לשלוח את עובדיו לבדיקות רפואיות תעסוקתיות לפני תחילת עבודתם, ולבדיקות 126

 ו/או נהלי משרד הבריאות.תעסוקתיות אחרות במהלך תקופת עבודתם על פי התקנות         

 
 הצהרת המציע -תוספת  לנספח הבטיחות 

 ני,................................... ]שם פרטי ומשפחה[,א
 

נושא בתפקיד............................. ]תיאור התפקיד[ 
ב.......................................................................................]שם החברה כולל ח.פ[, מוסמך 

את שקראתי את נספח הבטיחות במלואו, הבנתי את תוכנו ואני  לחתום על הצהרה זו, מצהיר בז
 לתאגיד מי שמש.מודע לאחריות המוטלת עלי מכוח הוראות הדין ומכח התחייבויותיי 
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 תי ___________קראתי הבנ 

 חתימה וחותמת 

 

נספח בטיחות זה מהווה חלק מהסכם ההתקשרות בין .............................................]שם החברה[ 
 א בא להוסיף ולא לגרוע מהסכם ההתקשרות.לתאגיד מי שמש, ובכל מקרה הו

פורטות אני מתחייב בזאת לעשות כל שניתן בכדי לעמוד בכל הוראות הבטיחות ושאר ההוראות המ
 בנספח זה.

 תאריך: ________________________
 

 חתימה:________________________
 

 חותמת החברה: _________________
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 תי ___________קראתי הבנ 

 חתימה וחותמת 

 

 י"בנספח 
 16-19מכרז מס' 

 תן שירותי הובלת בוצהלמ
 

 אישור בעלים וזיהוי זכויות חתימה 
 
 

 תאריך: _____________
 
 

__________________, מרחוב ___________________________ מאשר הח"מ עו"ד/רו"ח 
 בזה כדלהלן:

 
 הנני משמש כעו"ד/רו"ח של התאגיד _________________________. .1
 
 ם:מורשי החתימה בשם התאגיד הינ .2

 _______________  א.
 _______________  ב.
 _______________  ג.

 מחייבת את התאגיד.חתימת  _________ מהם 
הערה: במקרה שזכויות החתימה בתאגיד שונות מן המתכונת לעיל, יש לצרף אישור 

 מפורט חתום ע"י רו"ח או עוה"ד.
 

 בעלי התאגיד הינם: .3

 _______________ א.
 _______________ ב.
 _______________ ג. 

 ו"ח או עוה"ד.הערה: במקרה שהמקום אינו מספיק יש לצרף אישור מפורט חתום ע"י ר
 

( מתוך 16/19הנני מאשר בזאת כי מורשי החתימה החתומים על מסמכי מכרז זה )מכרז מס'   .4

 מורשי החתימה המפורטים לעיל הינם:

 _______________ א.
 _______________ ב.
 _______________ ג. 

 
הערות נוספות: 

______________________________________________________________ 
 
 

  
  

 _____________________ 
 ח/עו"דרו"                                                                                                                                      

 
 ינו תאגיד יש לצרף טופס זיהוי בעלים דומה לגבי תאגיד זה.במידה ומי מהבעלים ה
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 תי ___________קראתי הבנ 

 חתימה וחותמת 

 

 י"גנספח 
 16-19מכרז מס' 

 למתן שירותי הובלת בוצה
 

תצהיר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום 
 כדין
 

עלי לומר את האמת וכי אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי 

 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע המבקש להתקשר עם עורך   .1

מכרז פומבי מספר _____ למתן שירותי הובלת בוצה לתאגיד המים והביוב מי שמש בע"מ 

 וסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. אני מצהיר/ה כי הנני מ"(. "המציע)להלן: 

" כהגדרתו  בחוק עסקאות גופים ציבוריים "בעל זיקה בתצהירי זה, משמעותו של המונח .2

"(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: " 1976-תשל"ו

 של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. 

 יד הרשום בישראל.המציע הינו תאג .3

 במשבצת הנכונה, והכול בכפוף לחוק עסקאות גופים ציבוריים(.  Xלוי ולסימון )למי .4

   ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א  לא הורשעוהמציע ו"בעל זיקה" אליו-

חוק שכר )להלן: " 1987-"( וחוק שכר מינימום, תשמ"זחוק עובדים זרים)להלן: " 1991

להקמה,  216-2007ההצעות למכרז  פומבי מספר  עד למועד האחרון להגשת"( מינימום

 "(.  מועד ההגשה)להלן: " DRPתחזוקה ותפעול אתר גיבוי לממשל זמין 

  בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים  הורשעוהגוף או "בעל זיקה" אליו

 . חרונה ועד למועד ההגשהלפחות ממועד ההרשעה הא  וחלפה שנה אחתוחוק שכר מינימום  

  בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים  הורשעוהגוף או "בעל זיקה" אליו

אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד  ולא חלפה שנהוחוק שכר מינימום 

 ההגשה. 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .5

                  ____________  _____________                   ___________ 

 חתימה וחותמת       שם           תאריך       

 אישור

 אני הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי 

שברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה 

ו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה עצמ

יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על /להצהיר אמת וכי ת

 התצהיר דלעיל. 

___________               ____________________________   
חותמת ומספר רישיון עורך דין             תאריך       
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 תי ___________קראתי הבנ 

 חתימה וחותמת 

 

 י"דנספח 
 16-19מכרז מס'  

 למתן שירותי הובלת בוצה
 

 הצהרה בדבר החזקת כלים
 

 
 
 

 
 לכבוד
 מ,"שמש בע מי תאגיד

 
 

הריני לאשר ולהתחייב בזאת, כי נכון למועד חתימת החוזה וכן לאורך כל תקופת החוזה, 

 כדלקמן: יש ויהיו ברשותי, לכל הפחות, הכלים

 

 

 מכולות  לפינוי. 5 .1

 משאיות להובלת מכולות. 5 .2

 המשאיות.יעה אופני להעמסת  -שופל .3

 

 

כמו כן מצורפים להצעתנו הרישיונות של הכלים האמורים לשם הוכחת האמור בהצהרה 

 זו.

 

 

 

 
____________________ __________________________ 

 ממלא הטופסשם ותפקיד                תאריך         
 
 
 
 
 
 

    ____________________  __ __________________________ 
 חתימה + חותמת                     מס' הטלפון של איש הקשר       

 
 
 
 



49 

 תי ___________קראתי הבנ 

 חתימה וחותמת 

 

 נספח ט"ו
 16-19מכרז מס' 

 למתן שירותי הובלת בוצה
 

 אישור רו"ח על מחזור כספים
 ]יש להגיש ע"ג דף לוגו של רואה החשבון[

 
 אריך:_______________ת

 לכבוד
 ______________חברת 

 
 31.12.2018אישור על מחזור כספי לשנה שנסתיימה ביום הנדון : 

  
 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

 
 הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________.  . א

 
ם ______ )או לחילופין ליום____ הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליו . ב

 ( בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו.1ליום ____( )ו
 

 לחילופין:
( ______ בוקרו על ידי רואי 1הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים )

 חשבון אחרים. 
 
ליום/ימים   חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( . ג

_________ אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת ( 1)
 (.2מהנוסח האחיד )

 
 לחילופין:

חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( 
לכה על ( _________ כוללת חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו הש1ליום/ימים )

 פורט בסעיף ד' להלן.המידע המ
 

 לחילופין:
חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( 

( _________ כוללת חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל 1ליום/ימים )
 על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.

 
המחזור ( _________ 1ליום/ימים )מבוקרים/סקורים בהתאם לדוחות הכספיים האמורים ה . ד

 ( הינו גבוה מ / שווה למליון ₪.1הכספי של חברתכם לתקופה _____ )
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב, 
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 תי ___________קראתי הבנ 

 חתימה וחותמת 

 

 נספח ו'
 16-19מכרז מס' 

 למתן שירותי הובלת בוצה
 

 הצהרת סודיות של הספק
 

תאריך:                          לכבוד
_________ 

 שמש בע"מוהביוב מי תאגיד המים 
   

 שלום רב,
 התחייבות לשמירת סודיותהנדון: 

 
( למתן שירותי "ההסכם"בהמשך לחתימת ההסכם בינינו מיום __________________ )להלן: 

( אנו מתחייבים  כלפיכם בתקופת מתן השירותים ולאחריה "השירותים"הובלת בוצה )להלן: 
 כדלקמן:

פעולי, מנהלי או אחר שיגיע אלינו אגב, בקשר או במהלך תלשמור בסודיות כל מידע עסקי,   1
 ביצוע השירותים.

לרבות: תוכניות, שרטוטים, מפרטים, תכניות מחשב,  -לעניין התחייבות זו משמעו  "מידע"
שיטות עבודה, רשימת לקוחות, תוכניות עסקיות, מידע כלכלי ופיננסי, מידע מקצועי וכל 

 והתקשורת שלכם. םהמסמכים האגורים ברשתות המחשבי

ידינו לגבי המידע הסודי שלנו, וזאת -אנו מתחייבים לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים על 2
 למניעת אובדן המידע או הגעתו לאחר.

 למרות האמור לעיל, התחייבות זו לא תחול על: 3

מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו לנו או הפך לחלק מנחלת הכלל לאחר  3.1
 קב הפרת התחייבות זו;עגילויו לנו שלא 

 מידע אשר נוכל להוכיח שהיה ידוע לנו לפני שנמסר לנו; 3.2

 מידע אשר קבלנו מצד שלישי אשר, למיטב ידיעתנו, אינו חב לכם חובת סודיות. 3.3

 פי הוראות כל דין.-מידע אשר גילויו נדרש על 3.4

ו, תזכה זמבלי לגרוע בזכאות התאגיד לפיצוי מלא בגין מלוא נזקיה בגין הפרת התחייבות  4
הפרת התחייבות זו על ידי הספק או מי מטעמו בפיצוי מוסכם ומוערך מראש מאת הספק, 

 ש"ח.  5,000ללא צורך בהוכחת נזק, בסך 

 ,בכבוד רב

 

_____________________ 

 ע"י ________________
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 תי ___________קראתי הבנ 

 חתימה וחותמת 

 

 נספח יז'
 16-19מכרז מס' 

 למתן שירותי הובלת בוצה
 

  ם העסקת עובדיםהחקיקה בתחונוסח התחייבות לקיום 
 

הננו מתחייבים בזאת כי במשך כל תקופת ההתקשרות לביצוע פרויקט זה, נקיים לגבי העובדים 

 שנעסיק את האמור בכל חוק הנוגע להעסקת עובדים ובין היתר, בחוקי העבודה המפורטים להלן:

 1959 –חוק שירות התעסוקה תשי"ט 

 1951 -חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א 

 1976 –מחלה תשל"ו חוק דמי 

 1951 –חוק חופשה שנתית תשי"א 

 1954 –חוק עבודת נשים תשי"ד 

 1965 –חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ"ו 

 1953 –חוק עבודת הנוער תשי"ג 

 1953 –חוק החניכות תשי"ג 

 1951 –חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי"א 

 1968 –חוק הגנת השכר תשכ"ח 

 1963 –יטורין תשכ"ג חוק פיצויי פ

 1987 –חוק שכר המינימום תשמ"ז 

 1988 –חוק שוויון הזדמנויות תשמ"ח 

 1995 –חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( )כולל חוק בריאות ממלכתי( תשנ"ה 

 1996 –חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם( תשנ"ה 

יאליים ושכר מינימום לתשלומים סוצ מצ"ב אישור רו"ח על כך שאנו עומדים בדרישות

 לעובדים.

 

 
__________________                                             ________________ 

 שם המציע                                                          חתימה וחותמת המציע           


