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 מסמך א'

 

 4/15 'סמכרז פומבי מ –הזמנה להציע הצעות 

 

 כללי

(, מזמינה בזאת "נההמזמיהחברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ )להלן: " .1

למתן העומדים בתנאים המפורטים להלן, להגיש הצעות להתקשרות מציעים 

הסכם ב, הכל בהתאם לתנאים אשר יפורטו להלן ולמזמינה בדיקות מעבדהשירותי 

  "(.השירותים" )להלן: המצורף להזמנה זו

עם הזוכה בהסכם למתן השירותים  נהתקשר המזמיתבחירת הזוכה במכרז,  לאחר .2

לפי מושא מכרז זה,  דרש לספק את השירותים"(, והזוכה ייהסכםה)להלן: "

 בהתאם לצרכיה. , המזמינהשיועברו לזוכה ע"י הזמנות עבודה 

יגזר ממכפלת הכמויות תשתמורה בתמורה למתן שירותים, תשלם המזמינה לזוכה  .3

הנקובים בכתב הכמויות שהוגש על ידי הזוכה היחידות  במחירי ,בפועלשבוצעו 

  .'ז כמסמךעל נספחיו, המצורף להזמנה זו  בהתאם למפורט בהסכםובמכרז 

יובהר כי במידה ויידרשו מהזוכה במכרז לבצע בדיקות ושירותים, שאינם מבוצעים  .4

, באחריותו הבלעדית יהא לבצע את הבדיקות או השירותים באמצעות קבלן על ידו

 כמפורט בהסכם.ללא כל תוספת לתמורה,  משנה מטעמו,

עובר למועד פרסום מכרז זה, מעריכה למזמינה  שניתנועל סמך היקף השירותים  .5

מובהר כי ההערכה ש"ח.  250,000 -המזמינה את היקף ההתקשרות השנתית בכ

מציע ל, וכי התמורה תשולם בכל אופן שהוא הנ"ל איננה מחייבת את המזמינה

 בפועל.על ידו השירותים אשר יבוצעו בגין  זוכהה

תהא רשאית  . המזמינהחודשים 24 -תהא למתן השירותים לתקופת ההתקשרות  .6

חודשים  36 למתן השירותים למשך ההתקשרותלהאריך מפעם לפעם את תקופת 

התקשרות כוללת , עד לתקופת זהים תנאיםב, בכל פעם , או כל חלק מהםנוספים

 .חודשים, הכל כמפורט בהסכם 60של 

בכתב היחידות  פעמי מחירי-יוצמדו באופן חדהוארכה תקופת ההתקשרות, 

 , כמפורט בהסכם.המחירים לצרכן למדדכמויות של הזוכה במכרז ה

 של המזמינה:ניתן להוריד מאתר האינטרנט  המכרזאת מסמכי  .7

http://www.haganot.co.il " :למען הסר ספק, מובהר כי "(אתר האינטרנט)להלן .

להלן, לא יהא רשאי  12כאמור בסעיף  שילם את דמי ההשתתפותמציע אשר לא 

 מכרז.בלהגיש הצעתו להגיש שאלות הבהרה או 
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בכל מקום במסמכי המכרז בו מופיע לשון זכר, משמע גם לשון נקבה, יובהר ש .8

 ולהיפך.

 לוח זמנים

 יהיה כדלקמן:  כנן להליכי המכרזוהמת הזמניםלוח  .9

לתשלום דמי השתתפות ולהעברת שאלות אחרון מועד 

 ההבהר
11.03.2015 

 14:00בשעה  14.4.2015 אחרון להגשת הצעותמועד 

 

 מסמכי המכרז

 המכרז מצורפים וכוללים את המסמכים המפורטים להלן: מסמכי .10

 .מסמך א' - הזמנה להציע הצעות .10.1

 .מסמך ב' - טופס הגשת הצעה .10.2

 .ג' מסמך - להלן 11.3האמור בסעיף  סףהתצהיר להוכחת עמידה בתנאי  .10.3

 .מסמך ד' - תשלום שכר מינימוםו תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים .10.4

  .'המסמך  - )בקובץ נפרד בפורמט אקסל( כתב הכמויות .10.5

 .'ומסמך  - אישור זכויות החתימה בתאגיד .10.6

 .'זמסמך  -הסכם  .10.7

 ".מסמכי המכרז" -מסמכים אלו, על נספחיהם, יכונו להלן ביחד או לחוד

 במכרז להשתתפות סף יתנא

עומד, במועד הגשת ההצעה למכרז, בכל התנאים ה מציערשאי להשתתף במכרז זה  .11

 המפורטים להלן:

 .בישראלכדין הינו תאגיד הרשום  .11.1

)א( לחוק  12"מעבדה מאושרת" כמשמעות מונח זה בסעיף בעל אישור הינו  .11.2

 .1953 –התקנים, התשי"ג 

 כאמור. הישראלי פטור מהצגת אישור מכון התקנים

 25מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לביצוע  הסמכההינו בעל  .11.3

וזאת בהתאם לתקנים  ,'גמסמך בהבדיקות המצוינות מתוך  ,בדיקות לפחות

 .בוו/או הנהלים המפורטים 
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מטעם הרשות הלאומית פטור מהצגת הסמכה  הישראלי מכון התקנים

תו, במידה ויזכה , ואולם אין באמור כדי לגרוע מחובלהסמכת מעבדות

 .האמורים במסמךבמכרז, לבצע את הבדיקות על פי התקנים והנהלים 

חוק עסקאות גופים כל דין ולפי למציע כל האישורים הנדרשים לפי  .11.4

 .1976-ציבוריים, התשל"ו

 12המציע )או מי מטעמו( שילם את דמי ההשתתפות המפורטים בסעיף  .11.5

 .להלן

 דמי השתתפות

, אשר חש"( אלפיים) 2,000בסך ישלמו דמי השתתפות להשתתף במכרז,  המעוניינים .12

וזאת לא יאוחר מן היום האחרון להגשת שאלות ההבהרה. בכל מקרה,  ולא יוחזר

סניף  ,409-358061העברה בנקאית לחשבון מס' דמי ההשתתפות ישולמו באמצעות 

עבור השתתפות תשלום "(, בפרטי העברה יצוין 31ון )בבנק הבינלאומי הראש 114

לעדכן את מזכירת ועדת על המציע עם תשלום דמי ההשתתפות  ."4/15במכרז 

להלן( בדבר התשלום וכן למסור לה פרטי איש  18המכרזים )על פי הפרטים בסעיף 

תשלום על אסמכתא רף להצעתו צקשר מטעמו. מבלי לגרוע מן האמור, על המציע ל

 .דמי ההשתתפות

 פרטי ההצעה

כל הצעה למכרז תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד )מגיש ההצעה יכונה לעיל  .13

"(, כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, יהיו על שם המציע: "ולהלן

 . המציע בלבד

רטים הנדרשים לעיל, תכלול ההצעה את כל המסמכים והפ מהאמורבלי לגרוע מ .14

 להלן. 26לסעיף  בהתאם

, במטרה המזמינהבאחריות המציעים לבדוק מעת לעת את אתר האינטרנט של  .15

 בנוגע למכרז. מהם שינויים כלשהם ו/או הודעות מטעלבחון האם קיימי

יעשו יל הסתייגות אשר למען הסר ספק, כל השמטה ו/או שינוי ו/או תוספת וכן כ .16

על ידי המציע באי אלו ממסמכי המכרז ו/או באמצעות מסמך נלווה ו/או בכל דרך 

 ועלולים להביא לפסילת ההצעה. המזמינהאחרת לא יהיו תקפים כלפי 

לעצמה את הזכות לקבל הבהרות ממי  המזמינהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, שומרת  .17

מהמציעים ו/או לדרוש תיקונים בכל ומתן עם מי -מהמציעים ו/או לקיים משא

  דעתה.-אחת מההצעות, לפי שיקול

 הבהרות ושינויים

בדוא"ל:  ,שרה מורליועדת המכרזים, עו"ד  תשאלות הבהרה תוגשנה בכתב למזכיר .18

sarahm@haganot.co.ilנהמהמזמי. כל תשובה לעיל 9 מועד הנקוב בסעיף, עד ל 

mailto:sarahm@haganot.co.il
mailto:sarahm@haganot.co.il
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לעת, תהא בכתב ולא יהא תוקף לכל  מעת, כפי שיתמנה נההמזמיו/או מנציג 

תשובה שתינתן בדרך אחרת. התשובות לשאלות ההבהרה יופצו לכל משתתפי 

ויהוו חלק בלתי נפרד  נההמזמיובאתר האינטרנט של לרבות בדוא"ל  ,בכתבהמכרז 

 מכי המכרז.ממס

אשר שילם את דמי ההשתתפות במכרז והציג  ממציעשאלות הבהרה יתקבלו רק  .19

ועדת המכרזים. ביצוע  תהסך הנ"ל למזכיר העברתאסמכתא מתאימה על ביצוע 

בסעיף יהא עד ליום האחרון להגשת שאלות הבהרה כאמור  דמי ההשתפותהעברת 

לא יוכל להציג שאלותיו ו/או  דמי ההשתתפות. מציע אשר לא ישלם את לעיל 9

 לקבל מענה לשאלות ו/או להשתתף במכרז. 

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. -או תשובה שניתנו בעל פרשנותכל הסבר,  .20

 .נההמזמירק תשובות בכתב תחייבנה את 

אם ימצא המציע אי  על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. .21

בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות  התאמותבהירויות, סתירות או אי 

 ןולפרטמהוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת, עליו לפנות לוועדת המכרזים 

לת הבהרות מציע שלא יפנה לקב .לעיל 9בסעיף בכתב, וזאת עד למועד הנקוב 

כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי 

 בהירויות, סתירות או אי התאמות כאמור.

עת, קודם למועד להגשת ההצעות במכרז, להכניס שינויים  בכל תרשאי נההמזמי .22

או בתשובה לשאלות המציעים. השינויים  הותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמת

רק , ואולם כאמור יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומתנאיווהתיקונים 

 . השינוייםמזמינה, יחייבו את ההמזמינההמסמכים הסופיים, כפי שייחתמו על ידי 

יובאו לידיעתם של כל משתתפי המכרז ו נההמזמייפורסמו באתר האינטרנט של 

סרו לפי הפרטים שנמ לרבות בדוא"ל ,בכתב ,אשר שילמו את דמי ההשתתפות

 מראש.

במכרז, מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז  הצעתועם הגשת  .23

וכל הנתונים הרלבנטיים מכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיס זה. מציע שהגיש 

הצעה במכרז, יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או 

 לתנאיו.

זה במצב בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז בכל מקרה, ובכלל  מען הסר ספק,ל .24

את הפרשנות  נהמזמיקבע התהמכרז,  מסמכיהשונים ו/או אי בהירות לגבי 

המחייבת. למציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה הנובעת מאי בהירות ו/או סתירה 

 הבמסמכי המכרז ו/או כל אי התאמה ו/או בגין הפירוש ו/או הנוסח שבחר

 .נההמזמי

מותנה בקבלת תקציבים ממקורות שונים, וכי מתן השירותים כי  מובהר בזאת .25

 תרשאי נההא המזמיתבמידה ולא יתקבלו התקציבים האמורים, כולם או חלקם, 
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לבטל את המכרז בכל שלב שהוא, לרבות לאחר קבלת ההצעות ולרבות לאחר 

רז הכרזה על הזוכה במכרז, והמציע לא יהא זכאי לכל פיצוי בגין הכנת הצעתו למכ

שלא לממש את ההתקשרות ו/או להפסיק ו/או  נההמזמי תהא רשאיתוכיוצ"ב. כן 

 כמפורט בהסכם.ופי מכרז זה, בכל שלב שהוא, -על שירותיםהלצמצם את היקף 

 מסמכי ההצעה

 כל מציע נדרש לצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן: .26

 ;מסמך ב' בנוסח, מלא וחתוםטופס הגשת הצעה  .26.1

בדבר  תנאי הסףב מאושר על ידי עו"ד להוכחת עמידה מלא וחתוםצהיר ת .26.2

מסמך בנוסח לעיל,  11.3כאמור בסעיף המינימאלי הנדרש מספר הבדיקות 

 ;'ג

מטעם הרשות הלאומית להסמכת  הסמכההינו בעל אישור כי המציע  .26.3

מכון התקנים ) ג' מסמךב שסומנו על ידו מעבדהה מעבדות לביצוע בדיקות

 .הישראלי פטור מצירוף מסמך זה(

מכון ) לעיל 11.2כאמור בסעיף "מעבדה מאושרת" אישור כי המציע הינו  .26.4

 .התקנים הישראלי פטור מצירוף מסמך זה(

ואכיפת דיני  תשלום שכר מינימום ,תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים .26.5

 ;מסמך ד'העבודה, בנוסח 

אישור תקף על ניהול ספרים, רישום במע"מ ובמס הכנסה, לפי חוק העתק  .26.6

-תשל"וה ,עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס(

1976; 

 ;מכרזתשלום דמי השתתפות בקבלה על  .26.7

באשר לזכויות החתימה בתאגיד  המציעאישור עורך דין או רואה חשבון של  .26.8

את התאגיד לכל  ותמחייב (י מסמכי המכרז וההצעהגב-על) החתימותוכי 

 ;'ו מסמךבנוסח  ,דבר וענין

ידי -עלהאחרון  עמודב , כשהוא ממולא וחתום'המסמך  – כמויותהכתב  .26.9

 ;להלן 30.2 כמפורט בסעיף ,מורשי החתימה המוסמכים מטעם המציע

תומים במקומות המיועדים לכך על ידי מורשי כל מסמכי המכרז כשהם ח .26.10

ומענה לשאלות החתימה המוסמכים מטעמו, בצירוף הודעות למציעים 

ולרבות , ( חתומים כנ"לנההמזמיע"י  שנשלחו או פורסמו)ככל הבהרה 

מחירי  בהם כל שהושלמו , לאחר'המסמך  - ההצעה הכספית של המציע

 .היחידות במקומות המיועדים לכך

 תימה על מסמכי המכרז יובהר כדלקמן:ח לעניין

 .אין חובה לחתום על כל עמוד במסמכי המכרז .א
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 ובנספחיו אין צורך למלא את הפרטים החסרים בהסכם .ב

 ,לחתום בעמוד האחרון של ההסכם חובהואולם (, מסמך ז')

 .ספקבמקום המיועד לחתימת ה

, ובכלל זה נספחי ההסכםאו למלא את אין צורך לחתום  .ג

 .נספח הביטוח

סף בפנייה זו. לא -למען הסדר הטוב יובהר כי הגשת המסמכים אינה מוגדרת כתנאי .27

אלו מהמסמכים המפורטים לעיל, או שהגישם מבלי שמולאו -צירף מציע להצעתו אי

, תהא ועדת )לרבות בכתב הכמויות( בהם כל הפרטים או שנפל פגם באופן מילויים

"( רשאית, בהתאם הוועדהאו "" ועדת המכרזים)להלן: " נההמכרזים של המזמי

דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את ההצעה או לבקש את השלמת -לשיקול

 .טעויות טכניות ו/או חשבונאיותמיוזמתה המסמכים החסרים או לתקן 

ו/או אי התאמה ו/או אי בהירות חוסר בכל מקרה בו ימצא מבלי לגרוע מן האמור,  .28

שמילא  ביחידה כלשהימקסימום  חירת מו/או טעות בנתונים ו/או חריגה ממגבל

דעתה -רשאית ועדת המכרזים, בהתאם לשיקול, כתב הכמויותבמסגרת הקבלן 

הבלעדי והמוחלט, לבקש את השלמת הנתון החסר ו/או הבהרתו ו/או תיקונו מן 

. יובהר עוד, כי מבלי לגרוע מסמכותה של הוועדה לדרוש פרטים נוספים המציע

, לרבות שינוי שגוינתון לעדכן בעצמה ה תהיה רשאית ו/או הבהרות כאמור, הוועד

למציע . ת, והעמדתו בגובה המגבלה המותרממגבלת המחיר שנקבעהסכום החורג 

מהחלטת ועדת המכרזים בדבר מתן אפשרות לא תהא כל טענה ו/או תביעה הנובעת 

 מתן אפשרות תיקון סעיפים בכתב הכמויות.-תיקון ו/או אי

 הגשת ההצעה

לעיל, יש להגיש  26, בצירוף הפרטים והמסמכים המפורטים בסעיף את ההצעות .29

, כניסה 7כנפי נשרים  , ברחובנההמזמי, במשרדי תיבת המכרזיםלבמסירה ידנית, 

 9למועד האחרון להגשת הצעות, כמפורט בסעיף עד וזאת , ירושלים, 1, קומה א'

 .עילל

ההצעה, בצירוף יתר מסמכי המכרז החתומים על ידי המציע, תוגש בתוך מעטפה  .30

מעטפות סגורות  2" ולתוכה יוכנסו 4/15 מס' מכרז" - סגורה וחתומה, עליה יצוין

 באופן הבא:

, ואסמכתא בדבר תשלום מסמכי ההזמנה כלמעטפה ראשונה אשר תכיל את  .30.1

י השתתפות במכרז, בצירוף יתר מסמכי המכרז )למעט ההצעה הכספית( דמ

הודעות החתומים על ידי המציע במקומות המיועדים לכך, ובצירוף 

, כולם יחד, בשני עותקים מודפסים. על למציעים )ככל שנשלחו(והבהרות 

 ".1מעטפה מס'  - 4/15 מכרז " -יצוין  המעטפה
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בשני , ('המסמך ) כספית בלבדההצעה התכיל את  אשרמעטפה שנייה  .30.2

בקובץ אקסל שמור זהה ובעותק  בעמוד האחרון וחתומים מודפסיםעותקים 

 - 4/15 'סמכרז מועליה יצוין " ,Disk-on-keyאו  (CDתקליטור )על גבי 

 ".2 'סמעטפה מ

הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד סגירת המכרז לא תשתתף במכרז. על  .31

להאריך את מועד סגירת המכרז, על פי שיקול  תרשאי הנהמזמיאף האמור לעיל, 

 .שילמו את דמי ההשתתפותלמציעים אשר  ,לרבות בדוא"ל ,בכתב, בהודעה הדעת

כל הצעה תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את מגישה  .32

יום לאחר  90 -מהמועד בו הוכנסה לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנ"ל ועד ל

לדרוש מהמציע את הארכת תוקף  תרשאיתהא  נההמזמיסגירת המכרז.  מועד

שלא  ,תקופותאו מספר  לתקופה ,, כולה או חלקהלרבות בדוא"ל ,בכתב הצעתו

 נוספים.ימים  90תעלנה יחד על 

בהגשת הצעתו במכרז מצהיר המציע ומאשר כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי  .33

כן כי בחן את כל הנתונים הרלוונטיים ו שירותיםהמכרז, הבין את תהליך ביצוע ה

מכל סוג שהוא והגיש הצעתו על בסיס זה. בנוסף, מצהיר המציע כי הוא מכיר היטב 

את דיני המכרזים החלים  ,מבלי לגרוע מכלליות האמור ,את הדין בישראל, לרבות

  בישראל, לרבות כל דרישות הרישום החלות על המשתתפים ו/או הזוכים במכרז.

)א( לתקנות חובת המכרזים, 6מצהיר המציע כי הוא עומד בדרישות תקנה כמו כן,  .34

 .1993-התשנ"ג

הכנסת משלוח המעטפה בדואר או הגשתה בכל דרך אחרת, שאינה יובהר ש .35

עונים על דרישות המכרז. מציע אשר מעטפתו לא  םתיבת המכרזים, אינלהמעטפה 

תימנה בין ההצעות מצא, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים בעת פתיחתה לא ית

 המשתתפות במכרז.

לפסול על הסף הצעה שלא תוגש במועד כאמור או שתוגש  נה תהא רשאיתהמזמי .36

שלא בהתאם לתנאי מכרז זה, או לקבל אותה למרות הפגמים שנפלו בה, הכל לפי 

 .הדעתשיקול 

אין להגיש  .בו ותהמפורט ליחידות מודגש כי כתב הכמויות כולל מחירי מקסימום .37

חריגה ממחירי המקסימום עלולה  .מחיר החורגות ממחירי המקסימום הצעות

להביא לפסילת ההצעה, וזאת מבלי לגרוע מסמכות ועדת המכרזים לתיקון ליקויים 

 לעיל. 28בהצעת המחיר בהתאם להוראות סעיף 

 הוצאות המכרז

צעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ל הוצאה מכל מין וסוג שהוא, הכרוכה בהכנת ההכ .38

תחולנה על המציע בלבד, והמציע לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת 

 בגין הוצאות אלו, וזאת אף אם המכרז יבוטל מכל סיבה שהיא. המזמינה
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 ן נבחינת ההצעות ותיקו

בחינת ההצעות ועריכת ההשוואות והבדיקות ביניהן, וכן בחירת ההצעה הזוכה,  .39

עדה תהא רשאית ועל ידי ועדת המכרזים. הו נההמזמיייעשו מטעם  אם בכלל,

 להסתייע בבדיקותיה, בין היתר, ביועצים מקצועיים ובוועדות משנה מטעמה.

רק הצעות שיעמדו בתנאי הסף המפורטים בהזמנה זו, ייבחנו על ידי ועדת  .40

 להלן. 47המכרזים וידורגו על ידה על פי המפורט בסעיף 

לדון עם המציעים בפרטי הצעתם, לדרוש מהמציעים פרטים  תרשאיהא המזמינה ת .41

, וכן להתיר למציעים או למי ההמלא הו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונ נוספים

מהם לתקן את הצעותיהם, בין בעל פה ובין בכתב, בין בשלב אחד ובין במספר 

אחר מכן. סדרי הדיון יקבעו לפי קווים מנחים שלבים, בין לפני בחירת זוכה ובין ל

בדבר היקף התיקונים שיותרו, ותוך שמירה על עקרון השוויון בין  המזמינהקבע תש

 המציעים.

למען הסר ספק, אין בסמכות זו של ועדת המכרזים כדי לחייב את ועדת המכרזים  .42

מסמכי לנהל מו"מ כאמור, כדי לאפשר למציע להסתייג בכל דרך שהיא מהאמור ב

 המכרז או כדי לאפשר למציע לחזור בו ממה שכתב בהצעתו.

 תהאלגבי כל מקרה של שינוי, הוספה או מחיקה שיעשה המציע במסמכי המכרז  .43

 הבלעדי: האחת מהדרכים הבאות, על פי שיקול דעת בכללפעול  תרשאיהמזמינה 

 או לדחות את הצעתו של המציע; לפסול .43.1

 עשו בה שינויים כלל;לראות את הצעת המציע כאילו לא נ .43.2

לדרוש מהמציע לתקן את השינויים ו/או לדרוש ממציעים אחרים לתקן ו/או  .43.3

, המזמינהלשנות את הצעתם; אם מי מהמציעים לא יעשה בהתאם לדרישת 

 לפסול את הצעתו; המזמינהת רשאי

לאפשר את השינויים ולראותם כחלק מהצעתו של המציע, וזאת תוך שמירה  .43.4

 בין המציעים.על עקרון השוויון 

המציעים מסכימים בזאת כי כל טעות שתתגלה בהצעה הכספית שתצורף להצעתם  .44

  תתוקן על ידי ועדת המכרזים.

ועדת המכרזים רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינה כספית  .45

, על פי שיקול דעתה, או וביחס לכל סעיף וסעיף בכתב הכמויותהשירותים לעומת 

שלדעת או כתב הכמויות, תייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז בשל חוסר ה

 ועדת המכרזים מונע הערכת ההצעה כדבעי.

בכל שלב משלבי בחינת ההצעות, רשאית הועדה להיפגש עם נציגי המציע ולדרוש  .46

 דעתה.-והכול לפי שיקולפרטים נוספים לגבי הצעתם, כולה או מקצתה, 
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 בחירת ההצעה הזוכה

על ידו במסגרת  השהוצע, תהמחיר המשוקללהצעת גובה  פי על בחריי במכרז הזוכה .47

  .'המסמך  -כתב הכמויות 

ללא בכתב הכמויות, במקום המיועד לכך,  יחידהלכל  מחיר הצעתיגיש המציע 

 .תוספת מע"מ

 אין לחרוג ממחירי המקסימום הנקובים בכתב הכמויות. 

 : כדלקמןיעשה המחירים בכתב הכמויות שקלול 

היחידות המודגשות המשוקלל של יינתן למחיר הממוצע  40%של משקל  .47.1

 .בכתב הכמויות

המשוקלל של המחירים המוצעים יינתן למחיר הממוצע  60%משקל של  .47.2

 . המופיעות בכתב הכמויותליתר היחידות 

מכפלת האחוזים במחירים סכומן הכולל של הצעת המחיר המשוקללת תחושב כ

 . עיללבכל אחד מהסעיפים ד ,הממוצעים

ויכללו את כל מרכיבי העלות  יםבכתב הכמויות יהיו סופימחירי היחידות יובהר כי  .48

כמפורט  ,למעט מע"מ כדין ,הכרוכים במתן השירותים המבוקשים במלואם

 בהסכם.

 להסכם.  9.3לאמור בסעיף התמורה תעודכן בהתאם  .49

ית להביא בחשבון כל שיקול נוסף ו/או אחר על אף האמור לעיל, הוועדה תהיה רשא .50

 שתמצא לנכון.

 רשאית כן, הנמקה חובת ללא, בתנאים הזכייה את להתנות רשאית המכרזים ועדת .51

 מספר עם ולהתקשר מתאימות הצעות מספר לקבל להחליט המכרזים ועדת

. בהצעהמהשירותים הנזכרים  חלק רקיספק  מהמציעים אחד שכל כך, מציעים

 - אחרת או/ו כספית - דרישה כל למציע תהא לא כי, מפורשות בזאת מובהר

 .המכרז ביטול או ההצעה קיבול אי עקב או/ו לעיל האמור כל עם בקשר, נהמזמימה

, אך לא תרשאי נההיה המזמיתמהאמור לעיל, לאחר בדיקת ההצעות,  לגרועמבלי  .52

ת שתקבע ומתן עם כל המציעים או עם קבוצת המציעים הסופי-, לנהל משאתחייב

, ולאפשר למציעים בקבוצה זו לשפר את הצעותיהם, וזאת בין היתר מתוך היד-על

(. בסיום Best & Finalמטרה להוזיל ו/או לשפר את ההצעות אשר הוגשו )הליך 

ומתן יהיה כל מציע מקבוצת המציעים הסופית רשאי, במועד שתקבע ועדת -המשא

שופרת שתחליף את הצעתו המכרזים, להגיש לתיבת המכרזים הצעה סופית מ

 הצעה סופית. ההמקורית. לא הגיש מציע הצעה נוספת, תהיה הצעתו הראשונה 

 בכל, מציע של הצעתו לפסול הסמכות המכרזים לועדת כי ספק הסר למען מובהר .53

 או/ו בידה שיש מידע או/ו מסמכים פי על לנכון מצאה אם זאת, המכרז משלבי שלב
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 שאין( המציע של אחרים מלקוחות שהגיע דעומי המלצות לרבות) לידה הגיע

 .ההמלא הרצונ לשביעותהשירותים המבוקשים  את הנמזמיללספק  ביכולתו

 בהצעת לדון שלא רשאית המכרזים ועדת תהא, לעיל האמור כלליותמ לפגוע מבלי .54

 בדרך שלא או/ו לב תום בחוסר שפעל לחשוש סביר יסוד לה יש אם לפסלה או מציע

 שגיאות ידי על הועדה את שולל להוליך הייתה שכוונתו או, מכרז בהליכי המקובלת

 הבנה על מבוססת שהצעתו או, הוגנים בלתי תכסיסים ידי על או במתכוון שנעשו

 בהצעה שצוינו המחירים אם או נכונות בלתי הנחות על או המכרז נושא של מוטעית

 .סבירים אינם

 המציעים עם לדון, דעתה ולשיק פי על, רשאית( מטעמה מי או) המכרזים ועדת .55

 לשביעות נוספות הבהרות או/ו נוספים פרטים מהמציעים לדרוש, הצעתם בפרטי

 מדובר אם בין, מתאימות נמצאו שהצעותיהם, מהמציעים ולבקש ,ההמלא רצונה

(, בלבד מהמציעים חלק עם לרבות) מציעים במספר מדובר אם ובין בודד במציע

 לפני, שלבים במספר ובין אחד בשלב בין את, וזהצעותיהם את לשפר או לתקן

 . לעיל 52 בסעיף למפורט בהתאם, זוכה בחירת

 לתקן במטרה בדברים עמו לבוא רשאית המכרזים ועדת, הזוכה קביעת לאחר גם .56

 .הצעתו את לשפר או

 המכרזים ועדת את לחייב כדי המכרזים ועדת של זו בסמכות אין, ספק הסר למען .57

 בכל להסתייג למציע לאפשר כדי, כאמור מ"מו לנהל או/ו נוסף תחרותי הליך לערוך

 שכתב ממה בו לחזור למציע לאפשר כדי או המכרז במסמכי מהאמור שהיא דרך

 .בהצעתו

שום  .ועדת המכרזים תהודעת הזכייה במכרז תהיה בכתב, חתומה בידי מזכיר .58

לא תיצור כל טענת השתק או מניעות כלפי פה, -הודעה אחרת, בין בכתב ובין בעל

 .נההמזמי

ועדת המכרזים רשאית לבחור זוכה שני במכרז, אשר ישמש כעתודה במקרה וייבצר  .59

וזאת מכל סיבה שהיא בין שמקורה , ו להתחיל בהמהזוכה להשלים את עבודתו ו/א

  .נהמזמיבמציע ובין שמקורה ב

לבטל את  נההמזמי תהא רשאית, ה לא יעמוד בהתחייבויותיו לעילכהיה ומציע שז .60

 המזמינהה בכתב למציע, החל בתאריך שייקבע על ידי הזכייה במכרז בהודע

ה, וזאת לאחר שניתנה למציע הודעה בה נדרש לעמוד בהתחייבויותיו, תבהודע

והמציע לא עמד בהם בהתאם להודעה ובתוך הזמן שנקבע בה. אין בסעיף זה כדי 

 כל דין. על פי נההמזמילגרוע מזכויות 

בחוק ו/או בתנאי  הלכל סעד המוקנה ל המזמינה תבוטלה הזכייה במכרז, זכאי .61

לרבות  הנשוא המכרז למי שיקבע על ידאספקת השירותים מכרז זה וכן למסור את 

 בגין כך. העל כל הפסד שיגרם ל נהמזמיהלזוכה השני, ובנוסף יפצה המציע את 
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בה או סמכות בהתבסס על מידע, הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, חו .62

הבטחה, התחייבות, מצג, הצעה, הבנה, פרסום, פרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו 

לרבות  –פה, בין לפני שנחתם ההסכם עימו -מחוץ להסכם, בין בכתב ובין בעל

 ובין לאחר שנחתם. –במסגרת הליכי מכרז זה 

לט, להחליט על ביטול המוח ה, בכל שלב ועל פי שיקול דעתתהא רשאית נההמזמי .63

 לעיל. בוטל 25בנסיבות כמפורט בסעיף לרבות המכרז בהודעה שתימסר למציעים, 

לא למשתתפים את דמי ההשתתפות ששילמו, ומעבר לכך  נהשיב המזמי, תהמכרז

בכל צורה  לפצות את המציעים במכרז ו/או את משתתפי המכרז תחייבתהיה 

 .שהיא

 קריטריונים לבדיקת ההצעות וקביעת הזוכה במכרז 

 כדלקמן: תבצעתהמציע הזוכה בדיקת והערכת ההצעות ובחירת  .64

 : שלב א'

 המסמכיםבשלב זה יבדקו . הסף-ועמידתו בתנאיהמציע זהות  תבדיק .64.1

-עלהמזמינה( שיקול דעת על פי  נוסף)או כל מידע מציע ידי כל -שהוגשו על

א שההצעה עומדת בדרישות הסף שנקבעו לצורך השתתפות במכרז, מנת לווד

נדרש לצרף שהמציע וכן שהינה כוללת את כל המסמכים והאישורים 

  להצעתו.

ועדת רשאית איזה מהמסמכים האמורים לעיל, להצעתו המציע א צירף ל .64.2

, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את המכרזים

ישלים ו/או יתקן ו/או יוסיף ו/או או לחלופין; לבקש כי יע המצהצעתו של 

 תאו הנתונים המפורטים בה וכן רשאימהמסמכים שבהצעתו ו/יבהיר איזה 

 הבלעדי. הדעת-להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול המזמינה

  :שלב ב'

כספית של המשתתפים אשר האת מעטפת ההצעה תפתח ועדת המכרזים  .64.3

 כאמור לעיל.ף סבתנאי העמדו 

פי שיקול דעתה, לדון עם -רשאית, על טעמה(מו מי )אעדת המכרזים ו .64.4

לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או המשתתפים בפרטי הצעתם, 

מנת -גם לאחר פתיחת ההצעות על ההבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא

 .לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור

 הזוכה

ודיע לכלל המציעים, סמוך ככל הניתן לאחר קבלת תעל הזוכה ו חליטת נההמזמי .65

 . הההחלטה, על החלטת

להתקשר עם מציע תהיה בכתב  המזמינהחלטת הלעיל,  58על אף האמור בסעיף  .66

. הודעת הזכייה לא תחייב נההמזמיוחתומה בידי הגורמים המוסמכים לכך מטעם 
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, בנוסח המזמינהשל  העוד לא נחתם הסכם מחייב לשביעות רצונ, כל המזמינהאת 

פה, לא -בכתב ובין בעל . שום הודעה או מסמך אחר, בין'זמסמך ההסכם המצורף כ

ולא תקנה כל טענת השתק או מניעות המזמינה יצרו הסכם מחייב בין הזוכה לבין 

 ו/או כלפי ועדת המכרזים.המזמינה כלפי 

ת והודעהימים נוספים לאחר  30שארנה בתוקף למשך ההצעות שלא זכו במכרז ת .67

זוכים. בתקופה זו תהא ועדת המכרזים רשאית להודיע למציעים נוספים על ל

 זכייתם מכל סיבה שהיא.

המוחלט דעתה -לבחור בהצעה אחת או יותר, לפי שיקול תהא רשאיהמזמינה ת .68

בשירותים ק כל זוכה את החליספק ביותר מהצעה אחת, המזמינה  הוהבלעדי. בחר

 סכם.הוכפי שייקבע במסגרת ההמזמינה ה לו תשהור

 - ימים ממועד הודעת הזכייה יעביר הזוכה למזמינה את נספח הביטוח 7בתוך  .69

טופס ואת  הזוכהחתום כנדרש בהסכם, וכן את מחירון מלא ו ,להסכם נספח א'

 .כנדרש מיםוחתו יםלהסכם, מלא נספח ב' -ההתחייבות לשמירה על סודיות 

 לחתימת המזמינה על ההסכם.  מצאת מסמכים אלו מהווה תנאיה

מבלי לגרוע מכלליות האמור, לא יראו את הודעת הזכייה כקיבול הצעת הזוכה  .70

 בטרם נחתם עמו הסכם. השירותיםוזוכה לא יהיה רשאי להתחיל בביצוע 

במקרה שתתבטל הצעת מציע מסוים שהצעתו התקבלה, וזאת מכל סיבה שהיא,  .71

להתקשר  תחייבהמזמינה הא תשנחתם איתו הסכם ובין לאחר מכן, לא בין לפני 

 עם המציע הבא אחריו או עם כל מציע אחר.

 תרשאיהמזמינה הא תהיה והזוכה במכרז לא יעמוד באי אלו מהתחייבויותיו לעיל,  .72

לבטל את זכייתו במכרז בהודעה בכתב לזוכה, וזאת לאחר שניתנה לזוכה הודעה על 

קן את המעוות והזוכה לא פעל בהתאם להודעה ובמסגרת הזמן פיה הוא נדרש לת

 .בהודעה קבענש

בכל דין  לולכל סעד המוקנה  תזכאיהמזמינה  האתבוטלה הזכייה כאמור לעיל,  .73

 ובמסמכי המכרז. 

הזוכה יהא מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, חובה או סמכות בהתבסס על מידע,  .74

פרסום, פרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו  הבטחה, התחייבות, מצג, הצעה, הבנה,

פה, בין לפני שנחתם ההסכם עימו ובין לאחר -מחוץ להסכם, בין בכתב ובין בעל

 שנחתם.

מסמך את השירותים המנויים בהסכם ) למזמינהמבלי לגרוע מחובת הזוכה לספק  .75

לנהל עם הזוכה  תהא רשאית, המזמינה(, לרבות כל הנדרש למתן שירותים אלו, 'ז

, וזאת מסמכי המכרז, אשר אינם מפורטים בלקבלת שירותים נוספיםומתן -אמש

 .והתמורה הנקובה בוסכם העל בסיס ה
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 גילוי מידע במכרז

עדת המכרזים )או מי מטעמה( רשאית, על פי שיקול דעתה, לדרוש ממציע לגלות ו .76

פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון 

לו, או של בעלי ענין בו, וכן כל מידע אחר שלדעתה יש ענין בגילויו וכן לפנות לכל ש

צד ג' בעניין זה. כן רשאית וועדת המכרזים )או מי מטעמה( על פי שיקול דעתה 

 פרויקטים אחרים של המציע במסגרת בדיקתה את המציע.שירותים ב לבחון

הדרוש או מסר מידע לא נכון עדת המכרזים את המידע ומציע אשר נמנע מלמסור לו .77

רשאית ועדת המכרזים שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה וזאת מבלי לגרוע מכל 

, לפי העניין, כתוצאה למזמינהעדת המכרזים ו/או וזכות אחרת העומדת לו

 מכרז או לפי כל דין.המההפרה, לפי תנאי מסמכי 

מידע נכון ו/או מסר כי הוא נמנע מלמסור  נהמזמיזכה מציע, ולאחר מכן התברר ל .78

לשלול זכייתו מעיקרה,  המזמינה תמידע חלקי בלבד ו/או מסר מידע מטעה, רשאי

מבלי לגרוע מכל  מבלי שהזוכה יהיה זכאי לקבל כל פיצוי ו/או החזר הוצאות, וזאת

 כתוצאה מההפרה.למזמינה  הזכות אחרת השמור

בחר את אמיתות תאת הזכות לבדוק ולאשר בכל דרך בה  הלעצמ תשומרהמזמינה  .79

המידע שנמסר על ידי המציעים. בהגשת הצעות, יראו את המציעים כאילו הסכימו 

 .המזמינהלביצוע הבדיקות דלעיל על ידי 

בהגשת הצעות, מביעים המציעים את הסכמתם מראש לגילוי הצעותיהם למציעים  .80

לעשות כן בקשר להליך משפטי הקשור המכרז, המזמינה דרש תאחרים, במידה ו

, בבחינת סוד מסחרי. עיון ו/או המזמינה של וט למידע שהינו, לפי שיקול דעתפר

 בגין העלויות הכרוכות בכך.למזמינה צילום מסמכי המכרז ייעשה בכפוף לתשלום 

כי  תהא סבורה המזמינהעל אף האמור לעיל, מסכימים המציעים כי במקרה בו  .81

להימנע מגילוי  תאירשהמזמינה הא תקיים ספק כלשהו בשאלת גילוי המידע, 

 המידע, וזאת כל עוד לא ניתן צו מרשות מוסמכת המורה על גילוי כאמור.

המציע חייב לעדכן את ועדת המכרזים בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול,  .82

, בפרק הזמן שיחלוף מעת למזמינהועדת המכרזים או ואם יחול, במידע שמסר ל

החלטת ועדת המכרזים בדבר הזוכה, ואם  הגשת הצעתו למכרז ועד למועד פרסום

 עד לחתימה על ההסכם. ,נקבע כזוכה

 אחריות

בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר עם  תנושאה אינהמזמינה  .83

הצעתו בקשר למכרז זה, לרבות בכל הנוגע לאי קבלת הצעתו ולרבות במידה 

 והמכרז יבוטל מכל סיבה שהיא.

קרה לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר מובהר במפורש, כי בכל מ .84

 הוצאות כלשהן בקשר עם השתתפותו במכרז זה.
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 סודיות

בקשר או המזמינה המציע מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על ידי  .85

 לצורך המכרז.

מציע לא יהיה רשאי לגלות את פרטיו ואת פרטי הצעתו במכרז לכל גורם שהוא  .86

 מראש ובכתב.זמינה המאלא בהסכמת 

 בנוגע לשמירת סודיות.המזמינה המציעים מתחייבים לציית לכל הוראות  .87

והמסמכים מושאלים למציע לשם הכנת המזמינה כל מסמכי המכרז הנם רכוש  .88

הצעתו והגשתה. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל 

כי לא זכה במכרז, המזמינה  מטרה אחרת. לא הגיש המציע הצעה, או קיבל הודעה

 .המזמינהיחזיר המציע את מסמכי המכרז, אם נדרש לעשות כן על ידי 

 הודעות ונציגות

את כתובתו לצורך קבלת הודעות בכל הקשור במכרז  'גבמסמך מציע במכרז יציין ה .89

הטלפון, מספר הפקסימיליה וכתובת הדואר האלקטרוני של נציג  מספרואת שמו, 

 לחייב את המציע על פי דין לעניין מכרז זה.מטעמו, המוסמך 

בקשר למכרז זה והוא יהיה  נהעם הנציג שיצוין כאמור ינוהלו המגעים של המזמי .90

מוסמך לייצג את המציע ולהתחייב בשמו. על נציג זה להיות תושב ישראל, וכתובתו 

 בישראל.

כאילו הודעות תשלחנה בדואר או בדואר אלקטרוני. הודעה שנשלחה בדואר תחשב  .91

)ארבעים ושמונה( שעות ממועד משלוחה. הודעה שנשלחה  48הגיעה ליעדה תוך 

 בדואר אלקטרוני תחשב כאילו הגיעה ליעדה עם קבלת אישור אלקטרוני על ההגעה.

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ועניינים הנוגעים למכרז, או בכל תביעה  .92

 המוסמכים בירושלים.בבתי המשפט אך ורק הנובעת מהליך ניהולו, תהיה 

 בברכה,

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ
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  טופס הגשת הצעה

 

  לכבוד

 חברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מה

 

 בדיקות מעבדהמתן שירותי ל הצעההנדון: 
 

על ם שבנדון, שירותילמתן המכרז אנו החתומים מטה לאחר שקראנו בעיון את מסמכי 

 , מצהירים בזאת:הםונספחי הםכל חלקי

על פרטיהם ללא המכרז הננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי  .1

יוצא מן הכלל, כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, 

וכי בהתאם לכך  מתן השירותיםוכן בחנו את כל הגורמים האחרים המשפיעים על 

ביססנו את הצעתנו. לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או 

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ ידי -פה על-הבטחות כלשהם שנעשו בעל

המכרז ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי  "(המזמינה)להלן: "

ללא כל המכרז מסכימים לכל האמור במסמכי  בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי אנו

-הסתייגות או שינוי וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי

או של יתר המסמכים "( ההסכםסכם )להלן: "ההידיעה כלשהי של תנאי -הבנה או אי

 ואנו מוותרים בזה מראש על טענות כאמור.

 למתן השירותיםהמומחיות והניסיון הדרושים הננו מצהירים כי אנו בעלי הידע,  .2

 . מכרז זהא ונש

פי -יונות הנדרשים עלישהיתרים וראישורים, הסמכות, הננו מצהירים כי בידינו כל ה .3

 פי ההסכם.-לביצוע כל התחייבויותינו על ,כל דין

כי ו, במכרזהננו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים  .4

. אנו מתחייבים להוציא לפועל את המכרזו עונה על כל הדרישות שבמסמכי הצעתנו ז

 יכולם יחד, לפי מחיר המכרזבהתאם לתנאים המפורטים במסמכי  מתן השירותים

לספק את השירותים והננו מקבלים על עצמנו  בכתב הכמויותשהצענו היחידות 

 תקופה הנקובה.ה המזמינה בכלשל  הלשביעות רצונה המלא

 4/15מכרז מס' 

 ב'מסמך 

 טופס הגשת הצעה
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פי -צעתנו זו, הננו מתחייבים כי היה ותתקשרו עמנו בהסכם, ננהג עלהשת הגב .5

פי כל האמור בנספחים -ההסכם, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על

נפרד הימנו, ואנו מקבלים על עצמנו את מלוא תנאיו, -להסכם המהווים חלק בלתי

 וכן כל חובה אחרת הנובעת ממנו.

ידנו -עובדות והמצגים שניתנו עלהי המכרז, אנו מצהירים כי כל חתימתנו על מסמכב .6

במסגרת מכרז זה, הינם נכונים ומדויקים, לרבות במועד הגשת ההצעה, ויישארו כך 

נפרד מהצעתנו. אנו מצהירים כי ידוע לנו -בכל מועד עתידי והינם חלק בלתי

תנו ייזכשההצהרה האמורה הינה ביסוד הסכמת המזמינה להשתתפותנו ו/או ל

את הזכות לבדוק את כל המצגים האמורים  במכרז וכי המזמינה שומרת לעצמה

התאמה מכל מין -)לרבות לאחר שלב ההודעה על הזוכה(. ידוע לנו כי במקרה של אי

הסכם שיחתם עמנו, הוסוג, תהא המזמינה זכאית לפסול את הצעתנו ו/או לבטל את 

 ן זה.אם נזכה במכרז, ולא תהא לנו כל טענה לעני

פי מסמכי המכרז, בתמורה -הננו מתחייבים לקיים ולמלא אחר כל התחייבויותינו על .7

 לתשלום על פי ההצעה הכספית המצורפת למסמכי ההזמנה ובהתאם לאמור בהסכם.

או  ןכול הכרוכות בזכייה במכרז,הננו מתחייבים, כי אם לא נמלא אחר התחייבותנו  .8

הא תמכל התחייבות כלפינו ו הפטור זמינהתהא המ, תוך הזמן האמור, ןמקצת

 השירותים למשתתף אחר.מתן למסור את  תזכאי

חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ותהא תקפה -הצעתנו זו היא בלתי .9

, והיא מהמועד האחרון להגשת הצעות ימים 90ומחייבת אותנו במשך תקופה של 

בכל עת לפני תום אותה תקופה. תוקף תמשיך לחייב אותנו והמזמינה תוכל לקבלה 

דוא"ל, לתקופה או אמצעות לרבות ב ,בכתב ,הצעתנו זו יוארך לפי דרישת המזמינה

 ימים נוספים. 90מספר תקופות, שלא תעלנה יחד על 

, וכי או היקפם ידוע לנו כי אין התחייבות מצדכם ביחס למועד מתן השירותים .10

ודה שיועברו מעת לעת על ידי המזמינה ולפי יבוצעו בהתאם להזמנות עבהשירותים 

 שיקול דעתה הבלעדי.

לב וללא הסכם או קשר עם אנשים או -הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום .11

 גופים אחרים המגישים הצעות למתן השירותים.

הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות ככל ואנו תאגיד, הננו מצהירים כי  .12

י התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה במסמכ

 פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.-זו וכי אין כל מניעה על

ולמילוי  X-אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הבאים )לסימון ב .13

 :(ציעידי המ-הפרטים על
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 יש/אין שם המסמך

חתומים במקומות המיועדים לכך על ידי המכרז כשהם  מסמכיכל 
מורשי החתימה המוסמכים מטעמו, בצירוף הודעות למציעים 

המזמינה( ע"י  שנשלחו או פורסמו)ככל ומענה לשאלות הבהרה 
 ;להזמנה( 26.10חתומים כנ"ל )וכמפורט בסעיף 

 

  ;מסמך ב' בנוסח, מלא וחתוםטופס הגשת הצעה 

 תנאי הסףב מאושר על ידי עו"ד להוכחת עמידה מלא וחתוםתצהיר 
 11.3מספר הבדיקות המינימאלי הנדרש כאמור בסעיף בדבר 

 ;ג'מסמך , בנוסח להזמנה

 

 11.2אישור כי המציע הינו "מעבדה מאושרת" כאמור בסעיף 
 ;מכון התקנים הישראלי פטור מצירוף מסמך זה() להזמנה

 

אישור כי המציע הינו בעל הסמכה מטעם הרשות הלאומית להסמכת 
)מכון  מסמך ג'בשסומנו על ידו  מעבדהה מעבדות לביצוע בדיקות

 ;התקנים הישראלי פטור מצירוף מסמך זה(

 

ואכיפת  מינימוםתשלום שכר  ,סקת עובדים זריםתצהיר בדבר הע
 ;מסמך ד'דיני העבודה, בנוסח 

 

בעמוד  מלא וחתום על ידי המציע, 'המסמך  - כתב הכמויות
בשני עותקים מודפסים ובעותק בקובץ אקסל שמור על גבי  ,האחרון

במעטפה נפרדת כמפורט בסעיף  ,Disk-on-keyאו  (CDתקליטור )
 להזמנה; 30

 

אישור עורך דין או רואה חשבון של התאגיד באשר לזכויות 
 (גבי מסמכי המכרז וההצעה-על) החתימותהחתימה בתאגיד וכי 

 ;'ו מסמךבנוסח , את התאגיד לכל דבר וענין ותמחייב

 

אישור תקף על ניהול ספרים, רישום במע"מ ובמס הכנסה,  העתק
וק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום לפי ח

 ;1976-תשל"וה ,מס(

 

  .מכרזתשלום דמי השתתפות בעל  אסמכתא

בו מופיע בלשון "רבים", משמעו גם לשון "יחיד",  המכרזבכל מקום במסמכי  .14
 ולהיפך.

 

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 להזמנה 11.3האמור בסעיף  סףהתנאי עמידה בתצהיר להוכחת 

 

 תצהיר

שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. _________, לאחר 
 וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

)להלן:  ח.פ. ___________, ______ בע"מ_______חברת _מורשה חתימה באני  .1
להתקשרות ] 4/15במסגרת מכרז  ומוסמך ליתן תצהיר זה כחלק מהצעה"( המציע"

  .[בדהבדיקות מעלמתן שירותי 

  פרטי המציע .2

          שם המציע: .2.1

         :/ ע.מ.ח.פ.מס'  .2.2

        :מען המציע )כולל מיקוד( .2.3

        המציע: הנציג המוסמך מטעםשם  .2.4

         :הנציג המוסמךתפקיד  .2.5

          :ן קוויטלפו .2.6

          :ן ניידטלפו .2.7

          פקסימיליה: .2.8

          דואר אלקטרוני: .2.9

, ובמידה והמציע מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות הסמכה הינו בעלהמציע  .3

בדיקות לפחות,  25לביצוע  הינו בעל יכולת וכישורים, ,הינו מכון התקנים הישראלי

כמפורט במסמך ההסמכה ו, המפורטים בטבלהנהלים לבהתאם לתקנים ו/או 

ו למלא )מכון התקנים הישראלי פטור מצירוף המסמך, אך חובה עלי המצורף להצעה

 כמסומן להלן:ו ,(אותן הוא מבצע בעצמו את הבדיקות להלן

 תקן/נוהל סוג הבדיקה/מאפייני מדידה חומר/מוצר נבדק #

 הסמכה
לביצוע 
 הבדיקה

לסימון )
V) 

  SI 26 part 3 הכנה של דוגמות בדיקה ואשפרתן בטון  .1

בטון : דרישות תפקוד   .2
 וייצור

 SI 118 חוזק הלחיצה
section 10.3 

& 10.4 

 

 4/15' מכרז מס

 'גמסמך 

להוכחת תצהיר 
 סףהעמידה בתנאי 
 11.3האמור בסעיף 
 להזמנה
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 SI 26 part שיטת מד לחץ -תכולת האוויר  בטון טרי  .3
2.6 

 

 SI 26 part הפרשת מים בטון טרי  .4
2.8 

 

 SI 26 part צפיפות בטון טרי  .5
2.5 

 

  SI 26 part 1 נטילת מדגם מייצג בטון טרי  .6

 SI 26 part התנגדות לחדירה -זמן ההתקשרות  בטון טרי  .7
2.7 

 

 SI 26 part הבדיקת שקיע -סומך  בטון טרי  .8
2.1 

 

 SI 118 חוזק הלחיצה בטון קשוי  .9
section 10.3 

& 10.4 

 

 SI 26 part 5 עומק החדירה של מים בלחץ בטון קשוי  .10
section 205 

 

 SI 26 part חוזק כפיפה בטון קשוי  .11
4.2 

 

 SI 26 part 5 מסה סגולית מרחבית בטון קשוי  .12
section 203 

 

 SI 26 part 5 כושר הספיגות למים בטון קשוי  .13
section 204 

 

  SI 26 part 6 נטילה, הכנה ובדיקת חוזק בטון שהתקשה במבנה  .14

גזירה מרחבית בלתי מנוקזת לאחר  קרקעות קוהזיביות  .15
 (CUקונסולידציה )

ASTM-D-
4767 

 

פוטנציאל לתפיחה או לשקיעה חד  קרקעות קוהזיביות  .16
 צירית

ASTM-D-
4546 

 

-ASTM-D לחיצה בלא כלואחוזק ה קרקעות קוהזיביות  .17
2166 

 

גזירה מרחבית בלתי מנוקזת ללא  קרקעות קוהזיביות  .18
 (QUקונסולידציה )

ASTM-D-
2850 

 

 ASTM-D-140 נטילת המדגם המייצג חומרים ביטומנים  .19
section 9 

 

התנגדות לזרימה פלסטית בשיטת  תערובת ביטומנית  .20
 מרשל

ASTM-D-
6926-04       

  ASTM-D-
6927-05 

 

תערובות ביטומניות   .21
 מהודקות

-ASTM-D משקל סגולי וצפיפות
1188 

 

   ASTM-D-75 נטילת מדגמי קרקע אגרגאטים  .22

 ASTM-C-702 חציית מדגמי קרקע אגרגאטים  .23
           SI 

1865 part 2 
chapter 3 

 

 75קביעת כמות הדקים עוברים נפה  אגראגטים דקים  .24
 (200מק"מ )מספר 

SI 1865 part 
2 chapter 6  
ASTM-C-117 

            
ASTM-D-

1140 
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 SI 1865 part צפיפות, משקל סגולי וספיגות אגארגטים דקים וגסים  .25
2 chapter 4 

 

 SI 1865 part שיעור שחיקה בשיטת לוס אנג'לס אגארגטים דקים וגסים  .26
2 chapter 8 
ASTM-C-535 

 

 SI 1865 part ניפוי אגארגטים דקים וגסים  .27
2 chapter 5 
ASTM-C-136 

 

מיון קרקעות למטרות הנדסה  קרקעות  .28
 אזרחית: מיון במעבדה ומיון חזותי

SI 253 
chapter B 

 

גבולות נזילות, גבול פלסטיות  קרקעות  .29
 ואינדקס הפלסטיות

ASTM-D-
4318 

 

בדיקת יחסי צפיפות ורטיבות  קרקעות ואגרגאטים  .30
 בשיטת מודיפייד

SI 1865 part 
3 chapter 2 

ASTM-D-
1557 

 

-ASTM-D בדיקת שווה ערך חול קרקעות ואגרגאטים דקים  .31
2419 

 

קרקעות ותערובות קרקע   .32
 ואגרגאט

מנת תסבולת קליפורנית במצב 
 רוויה

SI 1865 part 
3 chapter 7 

 

קרקעות, אגראגטים   .33
 אגרגאט-ותערובות קרקע

-ASTM-D צפיפות קרקע בשיטת חרוט החול
1556 

 

קרקעות, אגראגטים   .34
 אגרגאט-ערובות קרקעות

 SI 1865 part קביעת הצפיפות בעזרת גליל מוחדר
3 chapter 3 

ASTM-D-
2937 

 

קרקעות, אגראגטים   .35
 אגרגאט-ותערובות קרקע

בדיקה באתר של צפיפות הקרקע 
 ורטיבותה במד גרעיני

SI 1454         
          SI 

1865 part 3 
chapter 5 

 

 

 תימתי, והאמור בתצהיר זה אמת.אני מצהיר כי זה שמי, להלן ח .4

 

 

  

וחותמת  חתימת המצהיר שם המצהיר תאריך
 המציע

 אישור

______, עו"ד )מ.ר.___________(, מאשר/ת כי ביום __אני הח"מ, _______
מר/גב'  ___________________ ברח' י במשרדייהופיע בפנ _______________

_________ / המוכר לי אישית וחתם  ידי ת.ז. מס'-_____________ שזיהה עצמו על
על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל 

 .יבפני העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה

 

 

  

 חתימה עו"דשם מלא של  תאריך
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 תצהיר 

 מינימום תשלום שכר ובדבר העסקת עובדים זרים 

 -)אם המציע הינו תאגיד אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, 

לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי  "(המציע)להלן: "( מורשה חתימה מטעם __________ 

מצהיר  י לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,לומר את האמת וכי אהיה צפו

 בזאת, בכתב, כדלקמן:

 אחד מאלה: במציעכי התקיים  מצהירהנני 

, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק ו/או בעל הזיקה אליו המציע .1.1

זה, וכן כי כנגד מי מהמנויים לעיל אין  למועד חתימת תצהיר עדעובדים זרים 

 .כים משפטיים תלויים ועומדים בגין העבירות כאמורחקירות ו/או הלי

לפי חוק  עבירההורשעו בפסק דין חלוט ב בעל הזיקה אליו אוו/ המציעאם  .1.2

 השנים שקדמו למועד חתימת תצהיר עשרתה ביההרשעה לא הי –עובדים זרים 

 .זה

 אחד מאלה: במציעהנני מצהיר כי התקיים  .2

בעבירה לפי חוק שכר סק דין חלוט בפלא הורשעו  ו/או בעל הזיקה אליו המציע .2.1

עד למועד חתימת תצהיר זה, וכן כי נגד מי מהמנויים לעיל אין חקירות  מינימום

 .ו/או הליכים משפטיים תלויים ועומדים בגין העבירות כאמור

חוק שכר לפי  עבירההורשעו בפסק דין חלוט ב בעל הזיקה אליו אוו/ המציעאם  .2.2

 .זה השנים שקדמו למועד חתימת תצהיר רעשתה ביההרשעה לא הי – מינימום

 –זה תצהירלעניין 

גם בעל  -מי שנשלט על ידי המציע, ואם המציע הוא חבר בני אדם  -" בעל זיקה"

 השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו.

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  –" חוק עובדים זרים"

 .1991 -התשנ"אהוגנים(, 

 4/15מכרז מס' 

 ד'מסמך 

תצהיר בדבר 
עובדים העסקת 

זרים ותשלום שכר 
 מינימום 
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  .1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז –" חוק שכר מינימום"

 .1981-כמשמעותה בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א -" שליטה"

 ה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.ז

   

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 אישור

עו"ד )מ.ר.___________(, מאשר/ת כי ביום  ______,__אני הח"מ, _______
מר/גב'  ___________________ ברח' י במשרדייהופיע בפנ _______________

ידי ת.ז. מס' _________ / המוכר לי אישית וחתם -_____________ שזיהה עצמו על
על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל 

 .יבפני שים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליההעונ

 

 

  

 חתימה עו"דשם מלא של  תאריך
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 כתב הכמויות

 (נההזמל 30במעטפה נפרדת, כמפורט בסעיף , בתחתית כל עמוד מלא וחתוםיוגש )

 4/15מכרז מס' 

 'המסמך 

 כתב הכמויות
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אישור עורך דין או רואה חשבון של התאגיד באשר לזכויות החתימה בתאגיד וכי 

  גבי מסמכי המכרז וההצעה מחייבים את התאגיד לכל דבר וענין-החתימות על

 

 תאריך _________ 

 

 4/15 מס'ות על מסמכי מכרז אישור חתימ –זכויות חתימה בתאגיד הנדון: 
 בדיקות מעבדהלמתן שירותי 

"( מאשר בזאת המציע__________ )להלן: "__אני הח"מ עו"ד/רו"ח של המציע ____
 כדלקמן:

 שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע לכל דבר ועניין הם: .1

 שם: ____________ ת.ז. ______________ .1.1

 _____שם: ____________ ת.ז. _________ .1.2

  )ניתן להוסיף במידת הצורך(   

 :3.2, ולחלופין למלא את סעיף יש למחוק את המיותר .2

בנפרד תחייב את המציע לכל דבר ועניין,  1חתימת כל אחד מהמוזכרים בסעיף  .2.1

 חותמת החברה.  בצירוף/ללא

ביחד תחייב את המציע לכל דבר ועניין,  1חתימתם של כל המוזכרים בסעיף  .2.2

 מת החברה. חות בצירוף/ללא

אחר:  .2.3

________________________________________________________ 

, נעשו בהתאם לתקנון גבי מסמכי המכרז וההצעה-החתימות עלהריני לאשר בזאת כי  .3

 .לכל דבר ועניןהמציע מחייבים את ולאמור לעיל, והם המציע 

 

 

 4/15מכרז מס' 

 'ומסמך 

אישור זכויות 
 חתימה בתאגיד

 

 

 

  

 חתימה וחותמת  שם מלא של עו"ד/רו"ח תאריך
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 הסכם

 

 2015 שנת__________ לחודש  ____ביום  בירושליםשנערך ונחתם 

 

 בין 
 

 הממשלתית להגנות ים המלח בע"מהחברה 

 514129097ח.פ 

 ירושלים, 7כנפי נשרים מרחוב 

 02-6529000, פקס 02-6528000טל' 

 ("החברה" )להלן:

 מצד אחד
 לבין  

_________________ 
 פ. ____________ח.

 ______________ מרחוב
 ___________, פקס __________טל' 

 "( הספק)להלן: "

 מצד שני

 

בדיקות למתן שירותי ספק להתקשרות עם  4/15והחברה פרסמה את מכרז  :הואיל

 "(;המכרז)להלן: "מעבדה 

וקיבל על בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של החברה זכה במכרז  ספקוה :והואיל

, כהגדרתם שירותי מעבדהו, על פי כל תנאי המכרז, את כל הקשור במתן עצמ

 כהגדרתה להלן; התמורהלהלן, וזאת בתמורה לקבלת  6בסעיף 

כישורים, המיומנות, הידע אישורים, הרשיונות, המצהיר כי הינו בעל ה ספקוה :והואיל

האדם, והאמצעים הדרושים -וברשותו כוחהמקצועי, הטכני, הארגוני והפיננסי 

פי ההסכם ברמה -לצורך מתן השירותים מעת לעת, וביצוע כל התחייבויותיו על

פי לוחות הזמנים וכי הוא מעונין לספק את -המקצועית הגבוהה ביותר ועל

 השירותים;

למתן השירותים ויתר התחייבויותיו  ספקאת הצעתו של ה הקיבל והחברה :והואיל

 הסכם זה.כמפורט ב

 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן

 4/15מס' מכרז 

 'זמסמך 

 הסכם 
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 כללי  .1

 המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  .1.1

במקרה של סתירה בין תוכן הנספחים לבין תוכן הסכם זה, יגברו הוראות  .1.2

  הסכם זה על הנספחים אשר יפורשו בהתאם.

 נו המסמכים שלהלן: נספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממ .1.3

  נספח ביטוח. -נספח א' 

 שמירה על סודיות.ל התחייבות -נספח ב' 

 מסמכי המכרז. - 'גנספח 

 מפרט טכני. –נספח ד' 

  הגדרות ופרשנות .2

כותרות הסעיפים בהסכם זה הינן לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות  .2.1

 ההסכם. 

 פיע בצדם: בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירוש המו .2.2

על תמנה יו/או מי שבחברה סמנכ"ל הנדסה    "מנהלה"

השירותים מושא הסכם לניהול מעת לעת ידו 

 ;זה

כל עבודה המבוצעת ו/או מנוהלת על ידי   "/יםהפרויקט"

החברה, בין במשרדיה ובין באתרי ביצוע 

העבודות, לרבות העבודות המתבצעות 

, בהתאם מטעמה באזור אגן ים המלח

 ;)מפרט הטכני( נספח ד'ב למפורט

מנהל פרויקט מטעם החברה, ולרבות מי   "מנהל הפרויקט"

שיוסמך על ידו לצורך מתן הוראות לספק 

 בקשר עם ביצוע השירותים;

מתן אתרי "

 "השירותים

ניתנים שירותים עבור מקום בו כל  

 ;ים של החברה/פרויקט

משמעיות בין -דוהתאמה ו/או -בכל מקרה של סתירה ו/או הבדל ו/או אי .2.3

נפרד -הוראות הנספחים ו/או המסמכים השונים המהווים חלק בלתי

שהכרעתו בעניין תהא  מנהל הפרויקטמההסכם תובא הסוגיה להכרעת 

   סופית.
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוצהר ומוסכם בזאת כי בכל מקרה של סתירה  .2.4

ת הסכם זה, התאמה בין הוראו-משמעיות ו/או אי-בהירות ו/או דו-ו/או אי

נספחיו ו/או מסמכיו בינם לבין עצמם אשר לא ניתן לפותרם בעזרת 

לעיל, כי אז יחולו תמיד אותן הוראות וייוחסו תמיד  2.3 הוראות סעיף

אותם פירושים הנותנים למזמין את מירב הזכויות ויחול תמיד הפירוש 

שיהיה לטובת המזמין בנסיבות העניין. הוראות ההסכם על נספחיו 

ומסמכיו יפורשו תמיד כבאות להוסיף על זכויות המזמין ולא כבאות לגרוע 

בהירות ו/או -איר כי בכל מקרה של סתירה ו/או בהקשר זה אף יובה מהן.

רשאי לקבוע את הפרויקט יהא מנהל כאמור, התאמה -משמעיות ו/או אי-דו

הפרשנות הנכונה ו/או לתקן את אי הבהירות, הסתירה או אי ההתאמה, 

לא יהא רשאי להעלות כל טענה בענין  והספקלפי שיקול דעתו המוחלט, 

 קביעת המנהל כאמור.

  ספקהצהרות ה .3

 מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:  ספקה

, וכי הינו בעל הכישורים, הידע, האמצעים על פי דין המורש כי הוא .3.1

בקשר לאמור  השירותיםוהיכולת למתן  רשיונותהסמכות, ההאישורים, 

האמור לעיל, יחול גם ביחס לעובדיו ומי  .החברהבהסכם זה ולפי הוראות 

  .מטעמו המעורבים במתן השירותים לחברה

)א( לחוק  12"מעבדה מאושרת" כמשמעות מונח זה בסעיף כ מוסמךכי הוא  .3.2

אישור "מעבדה מוסמכת" מטעם הוא בעל  , וכי1953-קנים, התשי"גהת

)ולמעט אם הספק הינו מכון התקנים הרשות הלאומית להסמכת מעבדות 

למסמכי  'גמסמך לפחות, כפי שצוין על ידו ב בדיקות 25לביצוע הישראלי( 

בדיקות  25 -הסכמות לביצוע לא פחות מב, והוא יחזיק באישור והמכרז

 , לכל תקופת ההתקשרות. מסמך ג'מתוך רשימת הבדיקות ב

ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא , כי אין כל מניעה להתקשרותו בהסכם זה .3.3

יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם, על פי הסכם או על 

 פי כל דין. 

א את ההסכם ונספחיו וכי כל תנאי ההסכם נהירים וברורים לו והוא כי קר .3.4

 ו/או כי ילמד ויבדוק את מצהיר בזאת כי ידועות לו ספקמסכים להם. ה

ילמד ויתעדכן בכל , וכן המסמכים הרלבנטיים למתן השירותיםהוראות כל 

  .השירותים מושא הסכם זההנהלים, התקנים והחיקוקים החלים על 

את כל ההסברים החברה על הסכם זה, לאחר שקיבל מנציגי  כי הוא חותם .3.5

על פי הסכם זה, ולא תהיה לו כל  למתן השירותים ווההנחיות הנחוצים ל

בקשר עם אי גילוי מספיק או גילוי חסר, טעות או פגם  החברהטענה כלפי 

   .במתן השירותיםבקשר לנתונים או לעובדות הקשורות 
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ם והגורמים העלולים להשפיע על הוא ראה ובדק את כל הפרטיכי  .3.6

מתן י )לרבות תנאים פיזיים, גישה לאתר מתן השירותיםאפשרויות 

( והוא מוותר בזה על כל תביעה ו/או דרישה מצדו בקשר וכו' השירותים

כל נזק שעלול להיגרם בשל שהיית מכל אחריות ל חברהלכך ופוטר את ה

 .רותיםו/או מי מטעמו בשטחי העבודה לצורך מתן השי ספקה

כי הזמנות  וכי ידוע לוכי הוא מסכים לקבל מעת לעת הזמנות עבודה,  .3.7

העבודה עשויות לכלול הוראות מפורטות יותר מהאמור בהסכם זה, והוא 

לוחות הזמנים שייקבעו בכל  מסכים לבצען בצורה הטובה ביותר ועל פי

 .ו/או על ידי מנהל הפרויקט הזמנה

יסתמכו הסתמכות מלאה וגמורה על  המכי ידוע לו כי החברה ו/או מי מטע .3.8

תוצאות הבדיקות ו/או תוצרי השירותים של הספק, לצרכי פרויקטים 

שונים המנוהלים על ידה, ולרבות מבחינה תכנונית, הנדסית וביצועית, וכי 

הוא אחראי באחריות מלאה ובלתי חוזרת לתוצאות הבדיקות ותוצרי 

 ו. השירותים שיינתנו על ידו ועל ידי מי מטעמ

 ההתקשרות .4

לתן את השירותים מקבל על עצמו  ספקוה ספקבזאת ל תמוסר החברה .4.1

, המפרט הטכני )נספח ד'(על פי על נספחיו, לרבות  המפורטים בהסכם זה

לפועל במומחיות, ביעילות, בנאמנות ובהתאם  םב להוציאיומתחי

הוראות הסכם זה, , לסטנדרטים הגבוהים ביותר, בהתאם להוראות כל דין

, בתמורה, במועדים ובתנאים המפורטים חברהשל ה הרצוניעות לשב

 .בהסכם זה

 ספקלמתן בלעדיות ללהיקף הזמנות מסוים ו/או החברה אינה מתחייבת  .4.2

להתקשר  ,בכל עת ,בהסכם זה והיא תהיה רשאית מתן השירותיםבקשר עם 

עם גופים ו/או אנשים אחרים בקשר עם השירותים האמורים בהסכם זה, 

יהא זכאי לכל פיצוי ו/או סעד בגין החלטת  ספק, מבלי שהועל נספחי

 . החברה כאמור

מבלי לגרוע מן האמור מובהר כי השירותים במסגרת הסכם זה יוזמנו מעת  .4.3

לפי )שנתיות או בכתב לעת על ידי החברה באמצעות הזמנות עבודה 

 .פי שיקול דעתה הבלעדי-עלמעת לעת,  ,ספקלהחברה ( שתעביר פרויקט

  ספקויות ההתחייב .5

 מתחייב בזאת כדלקמן: מצהיר ו ספקה

, באמצעות מי מטעמו/או ו לפעול בכל הקשור בביצוע הסכם זה, בעצמו .5.1

 והמנהל, חברהפי הוראות ה-במומחיות ובמקצועיות הגבוהים ביותר, על

 ובהתאם להוראות כל דין. נם לשביעות רצו
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 מנהלהידי  על והזמנים שיקבע ותכי ביכולתו לבצע את השירותים בלוח .5.2

וכי ידוע לו כי או להזמנת עבודה מסוימת,  יכללאופן ב ו/או מנהל הפרויקט

 הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה. ,והזמנים כפי שיקבע ותעמידה בלוח

ח האדם, והכלים, הידע, כהאישורים, מצהיר כי יש בידיו את כל  ספקה .5.3

ברשותו עד ימשיכו להיות ואלה האמצעים והכישורים המפורטים לעיל 

 פי הסכם זה. -וסיום ביצוע מלוא התחייבויותיו על מתן השירותיםלסיום 

כי בביצוע הבדיקות והשירותים יעשה שימוש בציוד מעולה המיוצר על ידי  .5.4

חברה מוכרת, על פי התקנים הישראלים המתאימים או על פי התקנים 

יל על פי תקין ומכו בו ייעשה שימוש יהיה, וכי ציוד הבדיקה האמריקאיים

 כל תקן ונוהל. 

וסיווגים , אישורים שיונותירכל המחזיק ב, ח האדם המועסק על ידווכי כ .5.5

 .מתן השירותיםלהנדרשים 

כי ביצוע השירותים ייעשה בהתאם לכל דין, תקן ונוהל מקצועי מתחייב או  .5.6

מקובל, ובהתאם לכל נהלי ודרישות הרשות הלאומית להסמכת מעבדות 

נה במשרד התעשייה והמסחר, וכפי עדכוניהם מעת ו/או הממונה על התקי

 לעת.

כי ינהל יומן עבודה מפורט, אשר יחתם על ידי נציג הספק, ויכלול את כל  .5.7

הפרטים שיקבעו על ידי המנהל, ולרבות את פרטי העובדים שהועסקו במתן 

השירותים והשכלתם, הבדיקות שבוצעו, שם הבודק, סוג הבדיקה, כמות 

אות הבדיקה, באם נעשתה בדיקה חוזרת, שרשרת החומר שנבדקה, תוצ

הטיפול במדגמים )שעת נטילת הדגימה, שעת הגעה למעבדה, שעת ביצוע 

הבדיקה וכו'( וכל פרט אחר שלדעת הספק יש בו כדי לשקף את מהלך ביצוע 

 השירותים ו/או העשוי להשליך על השירותים ועל תוצאותיהם.

 מנהל. יומן העבודה יהא זמין בכל עת לעיון ה

כי יעביר מעת לעת ולפי דרישת המנהל, דו"חות תקופתיים ו/או דו"חות  .5.8

 סיכום לפרויקט ו/או דו"חות בדיקות וממצאים לפי חתכים שונים. 

 הםאפשר לו/או מי מטעמו, ימנהל הבהתאם להנחיות והוראות כי יפעל  .5.9

, למנהלבכתב ובעל פה מתן השירותים וידווח באופן שוטף ופיקוח מלא על 

 . םמתן השירותיכל הקשור בב

רותים ייספק על חשבונו את כל הציוד, המתקנים והחומרים לביצוע הש כי .5.10

 .ברמה ובאיכות הטובה ביותר

 חברהודיע לוי למתן השירותיםוהמידע, הדרושים  שיג את כל הנתוניםכי י .5.11

על כל קושי ו/או עיכוב בהשגת הנתונים כאמור לעיל, אשר עלולים לעכב 

  .תיםמתן השירואת 
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 מנהלי הפרויקטיםו מנהלהתוך שיתוף פעולה עם  יעניק את השירותים כי .5.12

 .ותוך הישמעות לכל הוראותיהם

בהתאם לנהלים ולתקנים המפורטים  כי יבצע את הבדיקות והשירותים .5.13

בתוך פרק  ם,מיועל פי כל תקן ו/או נוהל מתאי למסמכי המכרז מסמך ג'ב

 רצון המנהל. הזמן הקצר ביותר ועד להשלמתם לשביעות 

כי יבצע לפי דרישת המנהל, חקירה אחרי פגמים וליקויים שיתגלו  .5.14

 בשירותים ובתוצריהם, וימסור דו"ח בנוגע לפגמים ולנסיבות היווצרותם.

שלו ו/או של מי מעובדיו ו/או מי  ,מתן השירותיםלאתרי כי כל יציאה  .5.15

 מנהל ,מנהלהמטעמו לצורך מתן השירותים, תיעשה בתיאום מלא עם 

מתן  יכל גורם ממונה באתרעם /או ו הקבלנים של הפרויקטהפרויקט, 

הוראה מתחייבים להישמע לכל  ,מי מטעמו ,והוא ,השירותים

 מהוראותיהם, בכל הנוגע לשמירה על בטיחות וגהות באתר. 

יבטיח את קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על  ספקה .5.16

באתרי שהייתם אדם או גוף במהלך  המשנה וכל-קבלני ,ושלומם של עובדי

 ושילוחי, וידאג כי כל עובדיו, לצורך מתן השירותיםמתן השירותים

והפועלים מטעמו יעשו שימוש בציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם 

 .מתן השירותיםבאתרי להשתמש בו יש צורך להוראות כל דין ו/או אשר 

אינם  הלן, גם אם, כהגדרתם לשירותיםכי באחריותו לספק לחברה  .5.17

על ידו, באמצעות קבלני משנה מטעמו, והכל באחריותו  במישרין מבוצעים

 . , כמפורט בהוראות הסכם זההמלאה לטיב ואיכות שירותים אלו

בהסכם זה על שירותים המופיעים את כל ההשירותים כוללים כי ידוע לו כי  .5.18

ר קשורה כל נספחיו, וכן כל עבודה אחרת גם אם לא פורטה במפורש ואש

 ם, במועדםבמלוא ספקהעל ידי למתן השירותים באופן ישיר או עקיף 

וברמה ואיכות מעולות, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רכישה, 

הציוד  ,, החומרים, כח האדםהאמצעים, התוכנותהובלה ואספקה של כל 

ת ו/או כאמור, ובכלל זה כל הוצאה ו/או עלו למתן השירותיםוכו' הנדרשים 

 .ספקהעל חשבונו ובאחריותו הבלעדית של והכל תשלום ו/או מס, 

טעות פגם, ולכל  איכותםכי התחייבויותיו בכל הנוגע לטיב השירותים,  .5.19

חוזרות ובעלות אופי -, הינן ותהיינה בלתיוסטייה בשירותים ובתוצאותיהם

זה, ללא  הסכםמתמיד והן תעמודנה בתוקף גם לאחר סיום תוקפו של 

פי דין. חתימה על הסכם זה כמוה -ת זמן אלא אם כן קבוע אחרת עלהגבל

כחתימה על כתב התחייבות לשיפוי והיא תחול על נזק שהספק אחראי לו 

מילוי הוראות -פי דין, וכן על נזק שייגרם עקב אי-פי הסכם זה או על-על

ידי מי מטעמו. למען הסר ספק -ידי הספק ו/או על-הסכם זה על נספחיו על
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ר כי אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכותה של החברה לכל סעד מובה

 אחר המוקנה לה בהתאם להוראות הסכם זה ו/או כל דין.

  השירותים .6

את מתן השירותים  ספקמקבל בזה על עצמו והחברה מוסרת בזה ל ספקה .6.1

ובכלל זאת ביצוע בדיקות, לקיחת דגימות, הכנת  ,החברה בהתאם להוראות

  :מפורט להלןכוהכל  ,דגימות

 למסמכי המכרז. 'המסמך  -ב ושירותים המנוייםבדיקות  .6.1.1

, כמפורט מסמך ה'בדיקות ושירותים נוספים, שאינם מנויים ב .6.1.2

 להלן. 9.1בסעיף 

 "(.השירותיםלהלן: "לעיל ו) 

, הנזכרים לעילשירותים מסוימים  בעצמו במידה והספק אינו מבצע .6.2

לספק לחברה את השירותים המבוקשים, באמצעות קבלני משנה באחריותו 

 . , מורשים ובעל הסמכה כדיןמטעמו

, הספק יהא אחראי לריכוז הטיפול במתן השירותים כאמור בכל מקרה

ולביצוע הבדיקות ויהיה אחראי למתן השירותים על ידי קבלן המשנה, 

המשנה, וכן  ולרבות תיאום נטילת דגימות, ריכוז תוצאות ותשלום לקבלן

יתן קבלן המשנה ולכל נזק ו/או הוצאה שיגרמו ילתוצאות השירותים ש

 . קבלן המשנהבקשר עם מתן השירותים על ידי  ו/או לצד שלישי, לחברה

הסכם זה התפעוליות והמקצועיות שב הוראותהעל קבלן המשנה יחולו כל 

, לרבות הישמעות לכללי הבטיחות באתרי מתן בשינויים המחויבים

 . שירותיםה

ו/או מנהל הפרויקט,  מנהלהיבצע את השירותים בהתאם להנחיות  ספקה .6.3

 .בהתאם לאמור בכל הזמנת עבודה שתועבר אליוו

הדרושים להשלמת עקיפה ו/או ישירה  לבצע כל פעולה ספקמובהר כי על ה .6.4

 בהסכם. על הצד הטוב ביותר, גם אם אלו אינן מפורשותהשירותים 

  ניםתקופת ההתקשרות ולוח זמ .7

ההתקשרות בהסכם נשוא השירותים הינה לתקופה שתחילתה במועד  .7.1

)להלן: חודשים  24בחלוף וסיומה  חתימת הסכם זה על ידי הצדדים,

 "(. תקופת ההתקשרות"

חודשים או  36 -לחברה קיימת האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב .7.2

ים בתנא , אשר ימנו עם תום תקופת ההתקשרות,בכל פעם כל חלק מהם

 וזאת על פי שיקול דעתה המוחלט.  זהים,
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פעמי כמפורט -תעודכן התמורה באופן חד אופציהעל אף האמור, בתקופה ה

 להלן. 9.3בסעיף 

הספק יבצע את השירותים בתוך לוחות הזמנים הקבועים בתוך כל הזמנת  .7.3

אי עמידה בלוחות עבודה ו/או לפי הנחיית המנהל או מנהל הפרויקט. 

, הזמנים כאמור, באופן מדויק ודווקני, תהווה הפרה יסודית של הסכם זה

להלן, מבלי לגרוע מיתר 16ותזכה את החברה בפיצוי מוסכם כאמור בסעיף 

  .פי דין-פי הסכם זה ועל-, עלהתרופות העומדות לחברה בגין ההפרה כאמור

שליטה  ספקמנהל אין להשלדעת  ,ליון או תנאים אחריםח עונגרם עקב כ .7.4

על פי הסכם זה,  ספקעליהם, עיכוב בביצוע השירותים המבוצעים על ידי ה

, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ספקרשאית החברה, לבקשת ה

ן י. החלטת החברה בענילוחות הזמנים למתן השירותיםלדחות בכתב את 

 . ספקהזה תהיה סופית ותחייב את 

אין באמור לעיל בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות החברה להביא הסכם זה  .7.5

 .ועל פי דין הלןל 8 לידי סיום מוקדם כמפורט בסעיף

 ביטול ההסכם .8

 8.3ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  על אף האמור בכל מקום בהסכם זה .8.1

להביא הסכם זה לידי גמר,  שהיאאית החברה בכל עת ומכל סיבה רש ,להלן

. ניתנה הודעה כאמור, יסתיים הסכם זה ספקעל ידי הודעה בכתב על כך ל

  בתאריך שיהיה נקוב בהודעה האמורה.

פסקה או לעיל, בין היתר בשל ה 8.1הובא ההסכם לידי גמר כאמור בסעיף  .8.2

, ובתוך תקופה שלא להלן 9.9כמפורט בסעיף לרבות , השירותיםביטול של 

שמורה לחברה האופציה , השירותיםעלתה על שנה הוחלט על המשך ביצוע 

, ימשיך הסכם זה החליטה החברה כאמור. על חידוש ההסכם להחליט

 ביצוע השירותיםלגבי חידוש  ספקהויחייב את  לעמוד בתוקפו במלואו

 . םותנאיה

בכל  ספקהחברה רשאית לבטל הסכם זה לאלתר על ידי מתן הודעה בכתב ל .8.3

לעיל, ואלה  8.1אחד מהמקרים הבאים וזאת בנוסף לאמור בסעיף 

 המקרים: 

יקן את לא ת ספקההפר אחת או יותר מהוראות הסכם זה ו ספקה .8.3.1

ההפרה לאחר שקיבל התראה על כך מאת החברה תוך זמן סביר 

 שנקבע בהתראה.

שהשירותים, כולם או מקצתם, אינם  ספקהחברה התרתה ב .8.3.2

ו/או בלוחות הזמנים הנדרשים מבוצעים לשביעות רצון החברה 
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מתאריך ההתראה צעדים המבטיחים  ימים 7לא נקט תוך  ספקהו

 החברה. רותים לשביעות רצון יביצוע הש

פעל אל מול החברה שלא בתום לב ו/או ניסה להונותה ו/או  ספקה .8.3.3

 נהג והתנהל אל מול בעלי תפקיד בחברה שלא באופן הולם.

 ספקלצורך סעיף זה יחשב יום משלוח ההודעה על ביטול ההסכם ל .8.3.4

 כיום ביטול ההסכם. 

לעיל, או הובא ההסכם לידי גמר  8.1הובא ההסכם לידי גמר כאמור בסעיף  .8.4

לעיל, תשלם החברה  8.2כאמור בסעיף  השירותיםבשל הפסקה או ביטול 

לשירותים בהתאם  ,עד ליום גמר ההסכם ספקל התמורה המגיעהאת  ספקל

לא ידרוש ולא יהיה זכאי לקבל  ספקה. והבדיקות שבוצעו על ידו בפועל

יצוי או תשלום נוסף מכל סוג שהוא מהבאת ההסכם לידי מהחברה כל פ

 גמר כאמור.

כל ספק מוצהר למען הסר בנוסף על האמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו .8.5

לעיל, או בשל  8.1בזאת כי אם הובא ההסכם לידי גמר כאמור בסעיף 

לעיל, וכן אם בוטל ההסכם  8.2כאמור בסעיף  השירותיםהפסקה או ביטול 

לעיל, תהיה החברה רשאית למסור בכל עת לאחר  8.3על פי האמור בסעיף 

זה  הסכםיהיה לבצעם על פי  ספקרותים שעל היאו לאחרים את ביצוע הש

רוש כל סעד ו/או לד לא תהיה זכות להתנגד לזכותה זו של החברה ספקול

 .בקשר להחלטת החברה כאמור

לעיל, או על פי  8.1בכל מקרה בו הובא ההסכם לידי גמר כאמור בסעיף  .8.6

דיסקטים  ,לחברה את כל המסמכים ספקלעיל, ימסור ה 8.2 – 8.3סעיפים 

אחר שהכין לצורך וכל חומר  , דגימותדו"חות בדיקה, חוות דעת ,תוניםעם נ

והחברה תהיה  "(מסמכי העבודה)להלן: " או כתוצאה מביצוע השירותים

 . כל צורך שהואלבהם רשאית להשתמש 

  תמורהה .9

לתתם עפ"י הסכם זה ותמורת ביצוע כל  ספקהתמורת מתן השירותים שעל  .9.1

ת עבודה וובכפוף להזמנ החברה במועד, כלפי ספקהיתר התחייבויותיו של 

 כדלקמן: ספקתשלם החברה ל ,על ידי החברה , מעת לעת,בכתבשתצאנה 

 לעיל, בהתאם למכפלת מחירי 6.1.1ת שירותים כאמור בסעיף תמור .9.1.1

, בכמות למסמכי המכרז 'המסמך  – בכתב הכמויות היחידות

 .ושרווא בפועלשבוצעו יחידות ה

מנויים , ואשר מסמך ה'שאינם מפורטים ב בדיקות ושירותים .9.1.2

, או כל 9.9.2007מיום  )אגף בניין( הישראלי מחירון מכון התקניםב

 "(מכון התקנים מחירון)להלן: "מחירון עדכני אשר יחליף אותו 
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בהתאם למכפלת המחירים הנקובים במחירון  -בעת הוצאת ההזמנה 

היחידות שבוצעו מהמחירים, בכמות  47% בהנחה שלמכון התקנים, 

 .ואושרו בפועל

או במחירון מכון  מסמך ה'שאינם מפורטים בבדיקות ושירותים  .9.1.3

 "(מחירון הספקהספק )להלן: " מחירוןמנויים בהתקנים, ואשר 

בהתאם למכפלת המחירים הנקובים במחירון  -בעת הוצאת ההזמנה 

 בפועלשבוצעו היחידות מהמחירים, בכמות  47%בהנחה של הספק, 

 .ואושרו

בגין כל בדיקה או שירות אחר, שאינם מנויים באחד מהמסמכים  .9.1.4

הנ"ל, תשולם לספק תמורה אשר תיקבע בהסכמה בין הצדדים, 

לכמות היחידות בהתאם , ושתוציא החברה ת עבודהובמסגרת הזמנ

 .ואושרו בפועלשבוצעו 

 ."(התמורהלהלן: "ביחד לעיל ו)

הזמנת העברת בורה, וכל חלק ממנה, מותנה למען הסר ספק, תשלום התמ .9.2

. הספק מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה החברהעל ידי  עבודה בכתב

כלפי החברה בקשר עם שירותים שביצע, שלא בהתאם להזמנת עבודה 

 כאמור.

את כל מרכיבי העלות ו/או הוצאות  התמורה הינה סופית, והיא כוללת .9.3

לרבות ומבלי , המבוקשים במלואםישירות ועקיפות, למתן השירותים 

נסיעות, שימוש תנודות במחירי ציוד ו/או סחורות, לגרוע מכלליות האמור, 

בכלי רכב, עלות העסקת עובדים, הכנת מדגמים, עריכת דוחות, הפקת 

דוחות וקבצים ממוחשבים ככל הנדרש, שימוש בציוד, נטילת דגימות 

למדד והיא אינה צמודה  ,בדיקה-והובלתן, ביצוע הבדיקות והנפקת תעודת

 , ולמעט מע"מ שיתווסף לה כדין.שער חליפין כלשהםלו/או 

במידה ובתום תקופת ההתקשרות תחליט החברה על מימוש האופציה 

יוצמדו מחירי לעיל,  7.2להארכת ההתקשרות עם הספק כאמור בסעיף 

למדד המחירים הצרכן, הידוע  ,פעמי-באופן חד ,היחידה בכתב הכמויות

ביחס למדד המחירים  במועד מתן הודעת החברה על מימוש האופציה

לצרכן האחרון שפורסם בטרם חתמה החברה על הסכם זה. התמורה 

 המוצמדת לא תשתנה עד לתום תקופת ההתקשרות בין הצדדים. 

ו במכרז מחירון ימים מיום ההודעה על זכיית 7הספק ימציא לחברה בתוך  .9.4

 שירותים עדכני.

השירותים חלק מהספק את ביצוע אם העביר גם התמורה לא תשתנה  .9.5

 לקבלן משנה מטעמו.
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ישירות לספק, ובאחריות וכל חלק ממנה, יועברו למען הסר ספק, התמורה 

הספק יהא להתקשר עם קבלני המשנה ולשלם להם עבור השירותים 

 .על ידם שסופקו

בחודש שקדם  השירותים שסיפקחשבון בגין  ,דשאחת לחו ,יגיש ספקה .9.6

לידי גב'  של החברה מחלקת הכספיםול הפרויקט למנהללהגשת החשבון, 

 .el@haganot.co.il-batאל יעקובוביץ' באמצעות דוא"ל -בת

בחשבון  יבהיר כל מידע ספק. ההחברהתשלום החשבון הינו בכפוף לאישור 

 , לפי דרישת מנהלו/או יגיש כל מסמך משלים לחשבון ובצרופותיו

 .של החשבון על ידי החברה , ועד לאישורו הסופיהפרויקט

שירותים הניתנים כלשהי או ל הזמנת עבודהמובהר כי ככל שתיקבע ל .9.7

לא יחרוג מאותה  ספק, הסכומים או היקפיםפרוייקט כלשהו מגבלת ל

אישור מראש ובכתב מאת החברה. ככל שלא ניתן מגבלה, אלא לאחר קבלת 

 המאושרת בלבד.השירותים תמורה  ספקאישור כאמור, תשולם ל

ותכולת את היקף בכל עת אין באמור לעיל לגרוע מזכות החברה לשנות 

 , לפי שיקול דעתה הבלעדי.שהעבירה לספק הזמנות העבודה

ר החשבון על יום, מיום אישו 60בשיטת "שוטף" +  ספקל התמורה תשולם .9.8

 . יוציא חשבונית מס כדין מיד עם קבלת התשלום ספקה. הידי החבר

ההתקשרות עימו כי ידוע לו כי  ספקמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר ה .9.9

בקבלת תקציבים ממקורות שונים, וכי במידה  יםמותנ, השירותים והזמנת

ולא יתקבלו התקציבים האמורים, כולם או חלקם, תהא החברה רשאית 

על פי הסכם זה, בכל שלב שהוא, השירותים להפסיק ו/או לצמצם את היקף 

כאמור ברישא לסעיף  התמורהחלק יחסי מ ספקובמקרה כאמור ישולם ל

 ., ומלבד זאת הספק לא יהא זכאי לכל תוספות ו/או פיצויזה

 תהא זו רשאית לקזזם ,לפי הסכם זה מהחברה ספקסכומים המגיעים ל .9.10

 .ספקמן הכום המגיע לחברה ס כנגד כל ו/או לעכבם

 זכויות במסמכים וזכויות קנין רוחני  .10

שיוכנו על ידו במהלך  מסמכי העבודהבלא יהיה רשאי להשתמש  ספקה .10.1

לכל  ,ביצוע השירותים וכן בנתונים שהגיעו אליו כתוצאה מהשירותים

ולא יהיה רשאי  השירותים מכח הסכם זהלמטרת מתן מטרה שהיא זולת 

צורה שהיא, אלא אם קיבל הסכמה מראש ובכתב  לפרסמם ברבים בכל

מאת החברה ובהתאם לתנאי ההסכמה. החברה מצדה תהיה רשאית 

במהלך ביצוע השירותים  ספקשהוכנו על ידי ה מסמכי העבודהבלהשתמש 

 כל צורך אחר, לפי שיקול דעתה. לפרויקט וצורך הל
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מכי מס אתלחברה  ספקבתום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, ימסור ה .10.2

 . החברהלשביעות רצון  העבודה

יהיו של החברה ובמסמכי העבודה  זכויות היוצרים בכל הקשור בשירותים .10.3

מוותר על כל זכות כאמור, לרבות הזכות המוסרית. החברה  ספקבלבד, וה

לפי שיקול דעתה המוחלט.  במסמכי העבודהתהא רשאית לבצע שינויים 

לכל צורך, לרבות ודה מסמכי העבהחברה תהא רשאית לעשות שימוש ב

בפרויקטים אחרים של החברה, לפי שיקול דעתה. מוצהר ומוסכם כי כל 

לא תהיה לגביהם  ספקהבלעדי של החברה ול המסמכי העבודה יהיו לקניינ

 כל זכות יוצרים, זכות מוסרית, זכות קניינית או כל זכות אחרת. 

מסמכי , בכל החברה רשאית לעשות שימוש, לרבות שינוי, תיקון או תוספת .10.4

ובלא מגבלות כלשהן, לרבות למסור אותם  העבודה וזאת לפי ראות עיניה

 . לאמוריהיה זכאי להתנגד  ספקאחר, מבלי שה ספקל

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי החברה תהא רשאית להעביר  .10.5

מועצה האזורית לדלעיל לצדדים שלישיים, לרבות מסמכי העבודה את 

צדדים שלישיים יהיו זכאים לעשות שימוש באותם "תמר", ואותם 

 מסמכים בהתאם להוראות סעיף זה לעיל.

על קבלני המשנה מטעם  ולעיל יחולהוראות המנויות הלמען הסר ספק,  .10.6

 הספק. 

 מעביד -אי קיום יחסי עובד .11

או של כל מי  ספקהמוצהר בזאת כי החברה לא תחשב כמעבידה של  .11.1

 ספקרותים וכי הסכם זה לא יוצר בין השיועסק בשמו ומטעמו בביצוע השי

לבין החברה יחסים של עובד ומעביד ואין הוא, או העוסקים מטעמו, 

ח דין, נוהל, או וזכאים או רשאים לרכוש להם זכויות המגיעות לעובד מכ

 הסכם קיבוצי. 

ישלם עבור עצמו את תשלומי מס ההכנסה והביטוח וכל מס ו/או  ספקה .11.2

יצוע ההתחייבויות או עקב ההכנסות, והחברה תשלום שיגיע ממנו עקב ב

 כל ניכוי חובה עפ"י דין.  מהתמורהתהא רשאית לנכות 

 יהיה אחראי לעובדיו בעצמו ובכלל זה לפרטים הבאים:  ספקה .11.3

לתשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי, קרנות עובדים וכו' וכל  .11.3.1

בגין עובדיו. תנאי  ספקתשלום אחר או נוסף שחל ו/או יחול על ה

 ודתם, העסקתם וביטחונם הסוציאלי. עב

לכל החובות בגין הוראות חוק ו/או הסכם כלשהו החל על מעבידים  .11.3.2

 בגין עובדיהם. 
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יהיה אחראי לכל מעשה או מחדל של העובדים האמורים ובכל  ספקה .11.4

אחריות אחרת שהחוק מטיל על מעביד בקשר לעובדיו, והכל מבלי לגרוע 

 .ספקדין הדנות באחריות ה מההוראות האחרות בהסכם זה או בכל

מובהר ומוסכם כי באם יקבע על ידי רשות מוסמכת כי מתקיימים יחסי  .11.5

מתחייב כי התמורה  ספקלבין החברה, אזי ה ספקמעביד בין ה-עובד

תהיה נמוכה במחצית מהקבוע בהסכם,  ,כנקוב בהסכם זה ,המגיעה לו

ם לא מתחייב להשיב לחברה מחצית מהתמורה ששולמה לו, ובא ספקוה

תהיה החברה רשאית לקזז סכום זה מהסכומים המגיעים, אם  –שולמה 

 .ספקמגיעים, ל

מתחייב לשפות את החברה, וזאת על פי  ספקמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ה .11.6

דרישה ראשונה, בגין כל תביעה ו/או דרישה שעניינה, במישרין או בעקיפין, 

עבודה וזכויות לבין החברה, לרבות שכר  ספקמעביד בין ה-יחסי עובד

 סוציאליות מכל מין וסוג.

מצהיר כי הוא מכיר ויודע את חוקי הבטיחות בעבודה לרבות כל  ספקה .11.7

התקנות הקשורות בבטיחות ואת הוראות פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח 

 וכי הוא מקבל על עצמו לנהוג על פיהם. 1970-חדש( התש"ל

בים, על קבלני משנה לעיל, יחול, בשינויים המחויבסעיף זה כל האמור  .11.8

 מטעם הספק.

 ושיפוי אחריות .12

אחראי אחריות מלאה ומוחלטת  יהא ספקהמבלי לגרוע מהאמור בכל דין,  .12.1

ו/או לצד  הלחברה ו/או למי מטעמ מושייגרו/או הוצאה או אבדן ו/לכל נזק 

, ושלוחי/או עובדיו ו/או  בשל מעשה או מחדל שלו ,שלישי, לגוף או לרכוש

 ,בקשר ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין ,מטעמו לרבות קבלני משנה

  על פי הסכם זה. ספקהמביצוע התחייבויות 

יהיה  ספק, מובהר בזאת כי הספקמבלי לגרוע מאחריותו המקצועית של ה .12.2

ואשר נובעת מטעויות ו/או אי דיוקים העבודה במסמכי ה יאחראי לכל סטי

מסמכי העבודה מתן השירותים ובבאו קבלני המשנה מטעמו,  ספקשל ה

 שהוצאו תחת ידו. 

ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה )לרבות החברה משחרר בזאת את  ספקה .12.3

(, מכל אחריות או חובה שהיא בקשר לכל הוצאה, יםפרויקט ומנהלי מנהלה

הפסד, תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק שהוא, ישיר או עקיף, לגוף, 

ו/או לעובדיה ו/או  חברהו/או ל רכוש או אחר, שייגרם לצד שלישי כלשהו

ו/או מי מטעמם( ו/או  מנהלי הפרויקטיםלמי מטעמה )לרבות המנהל, 

אחראי לגופו  ספקשהלכל מי והמשנה -ו/או לקבלני ולעובדילספק ו/או 

ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמו או מטעמו, לרבות אחריות כלשהי 
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מו באקראי, בין אם נגרמו המשנה ו/או מי מטעמם, בין אם נגר-כלפי קבלני

, בין אם היו תוצאה של פעולה או ספקהכתוצאה מהפרת התחייבות של 

 נמנעת. -מחדל ובין אם נגרמו מחמת תאונה בלתי

כדי לעשות את  ,ולא תתפרש ,שום הוראה מהוראות הסכם זה אין בה

או כל אדם או גוף הפועלים בשמה או מטעמה אחראים, או כדי החברה 

ויים או אחרת, בגין כל הוצאה, הפסד, תאונה, חבלה, אובדן, לחייבם בפיצ

 .קלקול או נזק כנ"ל

מיד עם דרישתה הראשונה, החברה, מתחייב לפצות ו/או לשפות את  ספקה .12.4

על ידיו ו/או מי מטעמו,  ישיר או עקיף, בגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל,

גש נגד או כל הפסד וכל תשלום שיהיה עליה לשלם בשל תביעה שתוו/

ו/או פסק דין שייפסק כנגדה, בין מעשה או מחדל כאמור, ובכל החברה 

קנס או תשלום  לרבותתחויב בתשלום כל סכום כאמור, שהחברה מקרה 

לשלם כל סכום  ספקה חובה מנהלי או שיפוטי אחר שיוטל עליה, מתחייב

, וכן, לשאת בכל ההוצאות שנגרמו החברה או לחברהכאמור, במקום 

מצידה מסכימה  החברהדין. -רבות הוצאות ושכר טרחת עורך, ללחברה

להתגונן בכל תביעה כאמור, ביחד אתה או במקומה, כפי  ספקללאפשר 

 .שתחליט

ינקוט בכל האמצעים למניעת נזק או אובדן לאדם או לרכוש, במהלך  ספקה .12.5

 .השירותיםביצוע 

 הספק שביצעעל תוצאות בדיקות ו/או מי מטעמה, הסתמכו  ,החברהשככל  .12.6

י הספק ומי על יד ו/או על תוצר כלשהו של ביצוע השירותים ומי מטעמו

או סטייה, שנפלו בתוצאות ו/או בשירותים טעות כל פגם, , ובשל מטעמו

ו/או הוצאה ו/או הפסד כלשהם, נגרם לחברה ו/או לצד שלישי, נזק  כאמור,

כל יישא הספק בכל ההוצאות והנזקים כאמור, וב ישירים ו/או עקיפים,

וציא עקב כך, ולרבות עלויות הכרוכות בביצוע תאשר החברה הוצאה 

 עבודות לתיקון הליקויים שנגרמו עקב האמור.

בשים לב לכך שהוצאת פרויקטים לפועל ו/או ביצוע עבודות על סמך 

השירותים והבדיקות מושא הסכם זה ו/או התגלותם של ליקויים או פגמים 

לשירותים מושא הסכם זה, עשויים בעבודות שבוצעו בהתאם לבדיקות ו

קטן זה, הינו -האמור לעיל בסעיףלקחת פרקי זמן ממושכים ובלתי ידועים, 

 ללא הגבלת זמן.ובגדר התחייבות בלתי חוזרת של הספק 

 ספקהלא יגרעו מאחריותו המלאה של ומי מטעמם,  החברה, המנהלהנחיות  .12.7

דל במתן השירותים לכל כשל, פגם או מח כאמור לעיל, ולרבות ומי מטעמו,

 .ועל יד
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על פי סעיף זה תחול גם כלפי כל צד שלישי אליו תסב  ספקאחריותו של ה .12.8

 החברה הסכם זה, כולו או חלקו, לרבות המועצה האזורית "תמר".

 יםביטוח .13

לערוך  ספקהעל זה או לפי דין,  הסכםלפי  ספקמבלי לגרוע מאחריות ה .13.1

)ולעניין ביטוח אחריות  ולקיים, על חשבונו, במשך תוקפו של הסכם זה

בחברת מקצועית, למשך כל תקופה נוספת בה יימצא אחראי על פי דין(, 

, את הביטוחים המפורטים באישור עריכת בעלת מוניטיןמורשית וביטוח 

על  נספח א'כהביטוח, המצורף להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו ומסומן 

 "(.ספקהביטוחי "-" ואישור עריכת הביטוחכל תנאיו )"

לא יאוחר החברה להמציא לידי  ספקהעל , החברהללא צורך בדרישה מצד  .13.2

אישור את , הודעת החברה לספק על זכייתו במכרזימים ממועד  7 -מ 

מועד תום  עד. ספקעריכת הביטוח כשהוא חתום כדבעי על ידי מבטח ה

אישור עריכת את  החברהלהפקיד בידי  ספקעל ה, ספקהתקופת ביטוחי 

וכך חוזר חלילה במשך כל תקופת ן הארכת תוקפו לשנה נוספת ביטוח בגיה

 13.1 ההתקשרות על פי ההסכם או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף

 לעיל. 

לבין  ספקהאמור באישור עריכת ביטוחי הבכל מקרה של אי התאמה בין  .13.3

ים האמורים על מנת לגרום לשינוי הביטוח ספקהעל זה,  הסכםהאמור ב

להתאימם להוראות הסכם זה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת 

הביטוחים האמורים, בהמצאתם או בשינויים כדי להוות אישור בדבר 

תצמצם את אחריות  החברה אועל  יהתאמתם ולא תטיל אחריות כלשה

 פי דין.-פי הסכם זה או על-על ספקה

 המתחייבים מן האמורת האחריות כי גבולובזאת למען הסר ספק, מובהר  .13.4

הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על  ספקאישור עריכת ביטוחי הב

ם או מי מטעהחברה טענה או דרישה כלפי לא תהא כל  ספקל. ספקה

 בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור. החברה

במשך תקופת לא יבוטלו ו לא יצומצמו מתחייב כי הביטוחים ספקה .13.5

  .בהםהביטוח הנקובה 

לכל ביטוח אחר וקודמים ראשוניים יהיו הביטוחים מתחייב כי  ספקה .13.6

ולא יחול עליהם סעיף  ם החברהמטעהחברה והבאים שנערך על ידי 

  "השתתפות".

ות הביטוח ותשלומי בתשלום פרמיבלבד חלה האחריות לשאת  ספקעל ה .13.7

 ההשתתפות העצמית בגין הביטוחים.

כל אדם או גוף וים מטעם החברה פוטר בזאת את החברה, את הבא ספקה .13.8

אשר החברה התחייב לשפותו טרם קרות מקרה ביטוח מאחריות לאבדן או 
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או על ידי מי  ספקהנזק העלול להיגרם לרכוש כלשהו, אשר הובא על ידי 

במסגרת ההתקשרות, אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת  ספקמטעם ה

 אדם שגרם לנזק בזדון. 

לשתף ו ,כל הביטוחים הנערכים על פי הסכם זהלקיים את תנאי  ספקהעל  .13.9

 פיהם.-עלהחברה לשם שמירה ומימוש של זכויות החברה פעולה עם 

עם קבלני משנה במסגרת או בקשר עם מתן השירותים  ספקבהתקשרות ה .13.10

לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני  ספקהנשוא הסכם זה על 

ם ביחס לפעילותם. למען המשנה יתחייבו לערוך ולקיים ביטוחים נאותי

הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני 

 .ספקהמשנה מוטלת על ה

 בהסכם. יסודישבסעיף זה הינן תנאי  ספקהשל  וקיום התחייבויותי .13.11

 ספקאיסור הסבה, המחאה או העברת זכויות והתחייבויות על ידי ה .14

או למסור לצד שלישי את זכויותיה  החברה רשאית להסב, להעביר, לשעבד .14.1

מבלי  .ספקוחובותיה לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, ללא צורך בהסכמת ה

לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי החברה רשאית להסב את זכויותיה 

וחובותיה כלפי המועצה האזורית "תמר", או כל הבא מטעמה. בכל מקרה 

על פי הסכם זה כלפי אותו  ספקה של הסבה כאמור, יחולו כל התחייבויות

 צד שלישי.

לא יהיה רשאי להסב, להעביר, לשעבד או למסור לצד שלישי את  ספקה .14.2

זכויותיו וחובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, ללא הסכמת החברה לכך 

 מראש ובכתב.

 שמירה על סודיות .15

דע הקשור מתחייב ואחראי לכך שהוא ועובדיו לא יגלו לכל צד שלישי כל מי ספקה

ולא ישתמשו  ,אשר הגיע לידיעתם מכל מקור שהוא, יםפרויקטשירותים או לל

במידע שהגיע לידיעתם תוך כדי ביצוע השירותים לכל למטרה שהיא, למעט לצרכי 

  .זה הסכם

ויעבירו לחברה בתוך ( נספח ב'על כתב התחייבות לשמירת סודיות )יחתום  ספקה

 מכרז.ימים ממועד ההודעה על זכייתו ב 7

 פיצוי מוסכם .16

( משכר אחד )אחוז 1% -בקרות אחד מהמקרים המפורטים להלן, יחויב הספק ב

 :בוצעה ההפרה במסגרתהאשר  הספק על פי הזמנת עבודה

לוחות ב הנקוביםהשירותים במועדים עבור כל שבוע של איחור בביצוע  .16.1

 ;הזמנים שקבע המנהל או מנהל הפרויקט
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שעות ממועד  24 -מעבר ל ,לנטול דגימה איחור בהגעת הספקשעת עבור כל  .16.2

 ;לספק הודעה ממנהל הפרויקטהעברת 

, שלא בכל מקרה של הפרת התחייבות מהתחייבויות הספק על פי הסכם זה .16.3

 .סולקה במועד שנקבע לכך בהודעת החברה על ההפרה

לא תהא הגבלה על מספר הפעמים בהם תטיל החברה את הפיצוי המוסכם על 

שעת איחור לעיל, בגין כל  16.1כל שבוע בנפרד כאמור בסעיף הספק, ולרבות בגין 

 לעיל.  16.3לעיל ובגין כל הפרה חוזרת כאמור בסעיף  16.2כאמור בסעיף בנפרד 

של  ,על דרך המעטה ,רכה סבירההצדדים כי פיצוי זה מבוסס על הע עלמוסכם 

, ובכל מקרה אין או הפרה כנ"ל נזקיה הצפויים של החברה, כתוצאה מאיחור

בפיצוי מוסכם זה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה האמיתיים כפי 

 שיתבררו, ו/או לתבוע כל סעד או פיצוי אחר עפ"י דין או עפ"י הסכם זה.

 כללי  .17

וי או תיקון להסכם זה או לחלק ממנו, אלא אם לא יהיה תוקף לכל שינ .17.1

ומורשה חתימה  ספקנעשה השינוי או התיקון בכתב ונחתם על ידי ה

  .חברהשל ה המטעמ

ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא יחשב  .17.2

כוויתור על כל הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה או הוראה  רהוויתו

שונה ממנה בטיבה. כל ויתור ארכה או הנחה מטעם  אחרת הדומה לה, או

אחד הצדדים לא יהיו בני תוקף אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי אותו 

  צד.

לבתי המשפט בירושלים הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין  .17.3

 הקשור להסכם זה.

לא יעסיק ולא יקבל שירותים מאת עובד החברה אשר סיים את  ספקה .17.4

 חודשים לפחות מיום סיום עבודתו כאמור. 12חברה למשך עבודתו ב

 48כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו תחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך  .17.5

שעות מיום משלוחה בדואר, במכתב רשום, לפי הכתובת במבוא להסכם של 

  הצד הנמען.

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 ___________________ 
 החברה

____________ _______ 
 ספקה
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 נספח ביטוח – נספח א'

 

 תאריך: ____________        

 לכבוד:

 הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ ו/או המועצה האזורית תמר החברה

 ו/או חברות אם ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות

 , ירושלים7כנפי נשרים מרחוב 

 ("חברה)להלן: "ה

 

 "(ספקה___________________ )"  הנדון:

 בקשר עם , בין היתרספקעל שם הערכנו את הביטוחים המפורטים להלן  יננו מאשרים בזאת כה

 "(: השירותים)" וכן כל השירותים הנלווים בדיקות מעבדהשירותי הסכם למתן 

 עד ליום _________ לתקופה מיום __________________ פוליסה מס' .1

____________ 

או נזק שיגרמו לגופו בגין פגיעה פי דין -על ספקבטח את חבות ההמ חבות כלפי צד שלישיביטוח 

 ₪ 1,000,000 , בגבול אחריות שלבקשר למתן השירותים או לרכושו של כל אדם או גוף שהוא

  .ביטוח שנתיתלאירוע ולתקופת 

לשפות את החברה בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על החברה למעשי או  מורחבהביטוח 

"חבות צולבת", על פיו יראו הביטוח כאילו בדבר סעיף , בכפוף לספקו מי מטעם הא ספקמחדלי ה

 נערך בנפרד לכל יחיד מיחידי המבוטח. 

 , זיהום תאונתי מכל סוג,כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות אינוביטוח זה 

 ,הרעלהנה ועובדיהם, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משבהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, 

 מצד המוסד לביטוח לאומיתחלוף תביעות ושביתות והשבתות 

 עד ליום _________ לתקופה מיום __________________ פוליסה מס' .2

____________ 

או מחלה בגין פגיעה גופנית  ספקכלפי עובדי ה ספקהמבטח את חבות ה מעבידיםחבות ביטוח 

לעובד אחד, למקרה אחד  ₪ 20,000,000של  אחריותבגבול  להם תוך כדי ועקב עבודתם,הנגרמת 

 ולתקופת ביטוח שנתית.

הביטוח מורחב לשפות את החברה היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי כי על החברה 

  .ספקחלות חובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי ה

שעות עבודה, ימי ו, יהםועובד כפוף לכל הגבלה בדבר קבלנים, קבלני משנה זה אינוהביטוח 

 .עבודות בגובה, פיתיונות, רעלים, והעסקת נוער

 עד ליום _________ לתקופה מיום __________________ פוליסה מס' .3

____________ 

על פי דין בשל מעשה או מחדל מקצועי או  ספקחבות ההמבטח את  אחריות מקצועית ביטוח

או הפועלים  ספק, מחדל או השמטה של ההפרת חובה מקצועית או טעות שמקורה ברשלנות

בגבול אחריות אשר ארע תוך כדי או עקב מתן השירותים או במהלכם או במסגרתם  ספקמטעם ה

 . ולתקופת ביטוח שנתית לאירוע ₪ 4,000,000של 
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  עובדים, אובדן מסמכים, אובדן השימוש ועיכוב. יושר-הגבלה בדבר אי אינו כוללהביטוח 

ת את החברה בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על החברה למעשי או לשפו מורחבהביטוח 

"חבות צולבת", על פיו יראו הביטוח בדבר סעיף בכפוף ל ספקוהבאים מטעם ה ספקמחדלי ה

  כאילו נערך בנפרד לכל יחיד מיחידי המבוטח.

אף  ספקהשאינו מאוחר ממועד תחילת פעילות  : ______________הביטוח כולל תאריך למפרע

 .אם מועד זה חל לפני חתימת ההסכם

 ספקהחודשים מתום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי  6הביטוח כולל תקופת גילוי של 

 ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מהאמור בסעיף זה.

 

 כללי:

וח במשך תקופת הביט, לא יצומצמו, לא יבוטלו לעילהביטוחים הננו מאשרים בזאת כי לא  .1

  יום מראש. 60, אלא אם תשלח לכם הודעה על כך בדואר רשום, הנקובה בהם לעיל

החברה והבאים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי וקודמים הינם ראשוניים  לעילהביטוחים  .2

  ולא יחול עליהם סעיף "השתתפות". ם החברהמטע

תפות ות הביטוח ותשלומי ההשתבתשלום פרמיבלבד חלה האחריות לשאת  ספקעל ה .3

 העצמית בגין הביטוחים כאמור לעיל.

"ביט" -נוסח פוליסות הידוע כ בהתאם הינופי הביטוחים כאמור -היקף הכיסוי הניתן על .4

)או נוסח פוליסות "ביט" המקביל לו במועד עריכת הביטוח/ים( על כל  ________מהדורה 

וסח הפוליסה , למעט ביטוח אחריות מקצועית שנערך על פי נההרחבות הניתנות לביטוח

 הידוע כ"שפי" מהדורה ________.

בכפוף לתנאי הפוליסה המקורית וסייגיה עד כמה שלא שונו במפורש ע"י אישור זה, ובלבד 

 שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

 בכבוד רב,

 

)תפקיד   )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(

 החותם(
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 שמירה על סודיותתחייבות לה –נספח ב' 

 

 לכבוד:

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ

 המועצה האזורית תמר

 מפעלי ים המלח בע"מ

 

 םענייניהתחייבות לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד  הנדון:

 

( "החברה" -והתקשרתי עם החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ )להלן  הואיל:

 (;"העבודות" -ורט בהסכם )להלן בהסכם למתן שירותים כמפ

והוסבר לי כי במהלך ביצוע העבודות, או בקשר אליהם, אקבל לחזקתי, או יבוא  והואיל:

כם לידיעתי, מידע המתייחס לכל עניין מקצועי, עסקי או אחר, מכל סוג שהוא, של

החברה ושל כל הקשורים עמה, בעבר, בהווה, או בעתיד וכן כל חומר אשר  ושל

ר או על ידי, או הוגש לחברה בקשר עם פעולות החברה או עם העבודות, הוכן עבו

"מידע  -"( )להלן מי"הולרבות מידע סודי של מפעלי ים המלח בע"מ )להלן: "

 "(; סודי

והוסבר לי, כי גילוי המידע הסודי בכל צורה שהיא, לכל אדם או גוף, עלול לגרום  והואיל:

 לצדדים שלישיים: נזקים כבדים לחברה ו/או למי"ה ו/או 

 אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:

הנני מתחייב לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע הסודי וכל הקשור או הנובע  .1

ממנו, לא לפרסמו ולא לגלותו בדרך כלשהי לשום אדם או גוף והכל לתקופה בלתי 

 מוגבלת.

ת, לא לפרסם, לא לגלות ולא להביא הנני מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלט .2

לידיעת אדם או גוף כלשהם בדרך כלשהי, כל פרט הקשור למתן העבודות, במישרין או 

"(, והכל פירוט העבודות" -בעקיפין, לרבות תוכנם, תוצאותיהם או כל חלק מהם )להלן 

 לתקופה בלתי מוגבלת.

בור, מידע שגילויו מחויב על פי לא יחול על מידע הידוע לכלל הצי 2 -ו  1האמור בסעיף  .3

לגילויו,  ו/או מי"ה דין )במגבלות חיוב הגילוי כאמור( או מידע שניתנה הסכמת החברה

 מראש ובכתב, ובמידה שניתנה.

כמו כן, הנני מתחייב שלא לעשות שום שימוש במידע הסודי או בפרטי העבודות, אלא  .4

 ולצורך מתן העבודות.ו/או מי"ה לטובת החברה 

הנני מתחייב לנקוט אמצעי זהירות קפדניים לאבטחת המידע הסודי ופרטי מתן  .5

ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, נוהלית או אחרת, כדי לקיים את  העבודות

התחייבותי על פי כתב זה. כן הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות 

 ך הקשור, או הנוגע למתן העבודות.הנדרשים, על מנת לשמור בסודיות גמורה כל מסמ

כל חומר כתוב או אחר, וכל חפץ או דבר,  ולחזקכםהנני מתחייב להחזיר לידיכם  .6

שקיבלתי מכם, או השייך לכם, ושהגיע לחזקתי, או לידי, עקב, בקשר עם, או בזמן מתן 
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לא  העבודות, בין מכם ובין מצדדים שלישיים, וכל חומר שהכנתי עבורכם. הנני מתחייב

 לשמור אצלי עותק כלשהו של כל חומר כאמור, או של מידע סודי. 

השימוש שייעשה על ידי במידע יהיה לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם  הנני מתחייב כי .7

זה בלבד, ובלבד ששום שימוש )כולל אופן הכללת מידע סודי במסגרת חומר שיופץ או 

יאפשר למקבלו לזהות פרטי מידע יהיה זמין בצורה כלשהי לגורמים אחרים( לא 

  .מסוימים או מוגדרים

מובהר כי החברה אינה אחראית לדיוקו, לשלמותו או לנכונותו של המידע הסודי וכל  .8

 הסתמכות עליו ע"י מקבל המידע, או מי מטעמו, תהיה באחריות מקבל המידע.

-118ת לפי סעיפים ידוע לי כי הפרת ההתחייבויות לסודיות דלעיל מהווה עבירה פלילי .9

 .1977 -לחוק העונשין תשל"ז  119

הנני מאשר כי למיטב ידיעתי ובדיקתי, לאחר חקירה ובדיקה שערכתי, אין מצב של ניגוד  .10

עניינים בין מתן העבודות לבין כל עניין אחר שיש לי ולקרובי ו/או למנהלי ו/או לעובדי 

 ו/או לגופים קשורים בי עניין אישי בו.

ועל פי כל דין, לכל נזק, הפסד או הוצאה, מכל סוג,  בנזקיואהיה אחראי כלפיכם אני  .11

 אשר יגרמו לכם, או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת התחייבויות על פי כתב זה.

הנני מתחייב להחתים כל עובד ו/או מועסק על ידי בקשר לביצוע העבודה, על התחייבות  .12

 נני ערב לכל הפרה של התחייבות כאמור.כלפיכם הזהה להתחייבותי זו, וה

על פי כתב זה, תהיה לכם זכות  ימהתחייבויותיבכל מקרה שאפר התחייבות כלשהי  .13

תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרה זו, לרבות הזכות לקבלת סעדים זמניים כגון 

 י מניעה לצורך הקטנת נזקיכם.וצו

ות אחרת או נוספת לנאמנות, שמירת סודיות באמור במכתב זה כדי לגרוע מכל חב אין .14

 והימנעות מניגוד עניינים המוטלת עלי על פי כל דין.

 

 ולראיה באתי על החתום: _________________

 

 היום ______________ לחודש _______________שנה _________
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 המכרזמסמכי  –' גנספח 

 ]לא מצורף[
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 המפרט הטכני –' דנספח 

 אופן הדיווח – 1 פרק

תוצאות הבדיקות המעבדתיות יוגשו לצוות הפיקוח והניהול של החברה כתעודות  .1

בדיקה מודפסות. כמו כן יוגשו ריכוזי תוצאות חד חודשיים על גבי מדיה מגנטית, 

עדכנית ובפורמט שיסוכם עם  Excelבמבנה של טבלה ניתן לקריאה על ידי תוכנת 

 החברה.

חרות המופיעות בתקנים או במפרטים או בנהלים, תעודות מבלי לגרוע מדרישות א .2

 גם את הנתונים הבאים: יתרבדיקה יכללו בין ה

 .שם הפרויקט 

 .שם מנהל הפרויקט/מפקח הפרויקט ושם הקבלן המבצע 

 .)אופן נטילת הדגימה )כולל מי הגורם שקבע את מיקום הבדיקה 

 ( כולל תרשים הגדרת הקטע הנבדק, כולל סימנים מזהים כמו מספר חתך

 במקרים מסוימים, כמו בבדיקות ליבות אספלט( וכו'.

  סוג החומר הנבדק, מפלס, מספר שכבה )במקרה של עבודות עפר ועבודות

 סלילה(, כולל מספר שכבות כולל מתוכנן.

  תאריכים רלוונטיים )תאריך ביצוע העבודה, תאריך נטילה, תאריך ביצוע

 בדיקה, תאריך הפקת תעודה(.

 דיקות, דרישות איכות של המפרט/מפרט מיוחד/תקן, מסקנות תוצאות הב

 הבדיקה )עובר/לא עובר(.

 חתימות הבודק ומהנדס אחראי.שמות ו 

תוצאות הבדיקות ימסרו בתוך הזמן הקצר ביותר האפשרי. תעודות זמניות יופקו על פי   .3

על  הצורך, על מנת למנוע עיכוב בתהליך העבודה. בנוסף תעמיד הזוכה לרשות החברה,

 פי דרישה, את כל חומר הגלם ששימש תוך ביצוע הבדיקות והפקת התעודות.

תוצאות של בדיקות שליליות )תוצאות הבדיקות אינן עומדות בדרישות התקנים  .4

ימי  7והמפרטים( ובמיוחד תוצאות של בדיקות בטונים שלא עמדו בדרישת חוזק לאחר 

בפקס למנהל ם קבלתן באופן מיידי עימי אשפרה תשלחנה  28אשפרה ולאחר 

           הפרויקט/מפקח של הפרויקט הספציפי ממנו נלקחה הדגימה.

  מתן שירותי בדיקות במעבדת שדה – 2פרק 

 כללי .1

הנוגעות למתן שירותי בדיקות במעבדת  חברההכלליות של ה הדרישותזה מציג את  פרק

כאשר המחיר יכלול לכתב הכמויות  49התשלום עבור מעבדת שדה תהיה כאמור בפרק  שדה.

 להלן. 2את ביצוע כלל הבדיקות הנדרשות מאת המעבדה כאמור בסעיף 

 

 הבדיקות וגיס .2
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 ביצוע של כל בדיקות המעקב השוטפות תוך כדי ביצוע העבודה תכלולמעבדת השדה פעילות 

 :בהתאם לדרישות החברה לרבות

 .דירוג בדיקות 2.1

 חול. ערךשווה  דיקותב 2.2

 קרקעות ובנטונייט )גבול נזילות וגבול פלסטיות(בדיקות גבולות פלסטיות של  2.3

 #+(.4ממשי/מדומה וספיגות )אגרגט  יחסימשקל  דיקותב 2.4

 חרוט חול. בשיטתשדה  רטיבות פיפותצ 2.5

 גרעיני. במכשירשדה  רטיבות פיפותצ 2.6

 גליל מוחדר בקרקעות חרסיתיות. בשיטתשדה  רטיבות פיפותצ 2.7

 (.100%רטיבות ) –צפיפות  ערכתמ 2.8

בטון טרי, כולל הכנת מדגמים וביצוע בדיקות סומך ותכולת אויר  נטילות מדגמי 2.9

 בבטון הטרי. 

, מוצרים לבדיקות צנרתוהובלתן למעבדה מרכזית )כגון:  דגימותוהכנת  טילתנ 2.10

  (.וכו' יםיאוסינטטיג

 PHבדיקות בנטונייט באתר, כולל דיגום מחלל קידוח, צפיפות, צמיגות, ערך   2.11

 ויציבות.

רות כגון עובי צבע, עובי גילוון, שליפת עוגנים, בדיקת מעקות בדיקות נוספות אח 2.12

בטיחות מפלדה, פיקוח גאולוגי וכו', שמבוצעים במקום בו פועלת מעבדת שדה. 

)הגשת החשבון במקרה זה תהא גם היא לפי שעות עבודה בפועל, חתומים ע"י 

 המפקח, ולפי תעריף המוגדר במחירון השירותים(.

 המעבדה, המסמכים והציודבדיקות  שירות כולתת .3

המעבדה נכללות כל הפעילויות הנדרשות לתפעול תקין של המעבדה  בדיקות שירותב 3.1

צמוד, אספקת והפעלת ציוד מעבדתי  בודקכגון: רכב שירות )בהתאם לתנאי האתר(, 

, מכשיר לבדיקת צפיפות גרעינית 2המפורטות בסעיף  הבדיקותמלא הנדרש לביצוע 

קבועות , מחשב ומדפסת. השירות יכלול גם הנפקת תעודות (המפקח)על פי דרישת 

התעודות שעות ממועד ביצוע הבדיקה.  24 -מלכל הבדיקות באתר לא יאוחר 

הקבועות תהיינה זהות לחלוטין לתעודות שהוצאו ע"י הבודק במעבדת השדה ואשר 

 אישר אותן בחתימתו.

 מבנה למעבדה 3.2

להצבתה  כל האישורים הדרושים באחריות המעבדה ובכלל זה תהיההצבת המבנה 

והפעלתה השוטפת  וכן כל ההוצאות הכרוכות בחיבורי מים, חשמל, טלפון, ביוב 

 וכו'. 

 תאור המבנה למעבדה:

 מ"ר, כולל חיבור המבנה למקור מים, חשמל וחיבור לביוב. 20 -מבנה בשטח של כ

ופק ע"י ס"מ. הריהוט הנדרש למעבדת השדה יס 60X40המבנה כולל כיור במידות 

 המעבדה, וכן כל הציוד הדרוש.
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 בדיקה יודצ 3.3

מצא במעבדת יציוד בדיקה החייב לה בכל זמן. ומכוילתקין  להיותציוד הבדיקה  על

 :בכל עת, יכלול בין השאר השדה

 לייבוש וחימום: ציוד 3.3.1

 להבות לפחות: או פלטות חשמליות. 2 בעליגז  כיריים ●

 .מס" 90*90*70 -כ בגודלחימום  תנור ●

 :לשקילה ציוד 3.3.2

 גרם. 1עם דיוק של  גק" 30 -כושר שקילה עד ל בעלות מאזניים ●

 גרם. 0.1דיוק של  עם גק" 4 -בעלות כושר שקילה עד ל מאזניים ●

גרם )לצורך  0.01עם דיוק של  ג"ק 0.5 -בעלות כושר שקילה עד ל מאזניים ●

 ביצוע גבולות אטרברג באתר(.

 , ידני ומכני.לניפוי ציוד 3.3.3

 מדגמים. חוצה ●

 .ממ" 200נפות בקוטר  תמערכ ●

 יותר. גדולאו בקוטר  ממ" 300נפות בקוטר  מערכת ●

 (.SCREEN TRAYS)גדול נפות מגירות מכני  מנער ●

 :לבדיקת שווה ערך חול ציוד 3.3.4

 ערך חול. שווהלבדיקת  מערכת ●

 משורה מכני )אוטומטי עם טיימר(. מנער ●

 :לבדיקת צפיפות שדה ציוד 3.3.5

)גדול/קטן על פי דרישות  בשיטת חרוט חול לבדיקהמושלם  ודצי ●

 .הפרויקט(

ציוד זה יושאר  .ומנעולגרעיני כולל ארגז בטיחות עם ציפוי עופרת  מד ●

באתר בשעות שמחוץ לשעות הפעילות, רק בתנאי שקימת באתר שמירה על 

ידי הקבלן. המד הגרעיני יהא בטוח לשימוש ומאושר ע"י הממונה 

קרינה חיצוני, הפועל  לבטיחות קרינה אצל המעבדה או ממונה לבטיחות

 מטעם גוף ממשלתי מוכר.

 מוחדר. גליל ●

 שללבדיקת משקל יחסי/ממשי, מדומה וספיגות  ציוד 3.3.6

 .#+4אגרגט 

 .לנטילת דגימות בטון ציוד 3.3.7

דגימות בטון והובלתם למעבדה מרכזית לשם  לנטילתוקיימת דרישה  במידה 3.3.8
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 יוד הבא:מוסמך(, יש צורך בצ בקרבדיקתן )נטילה כזו תעשה רק באחריות 

 פלסטיק. דליי ●

 לנטילת בטון )יונחו בתוך הדליים(. ניילונים ●

 לערבוב הבטון. שוקת ●

 ויברציוני או מוט סטנדרטי. שולחן ●

 לבדיקת סומך הבטון. מכשיר ●

 (.pHציוד לנטילת ובדיקת בנטונייט )צפיפות, צמיגות, גובה  ●

 ציוד לבדיקת דייס  ●

 

 ת גיאוטכניותפיקוח ובדיקות במסגרת חקירושירותי   - 3פרק 

 כללי .1

פיקוח ובדיקות במסגרת מציג את הדרישות הכלליות הנוגעות למתן שירותי  זה נספח
 .חקירות גיאוטכניות המבוצעות על ידי החברה

 השירותים כולתת .2

קוח יבוצעו על ידי גיאולוג עובד המעבדה. העבודה כוללת פי עבודות פיקוח על קידוחים 2.1

מופרים ובלתי מופרים וכן דיווח לוג חזותי מפורט , איסוף מדגמים על עבודת הקודחים

 של הקידוח ושל תוצאות בדיקות השדה המבוצעות על ידי הקודח. 

יבוצעו על ידי גיאולוג עובד המעבדה. העבודה כוללת פיקוח  עבודת חפירת בורות ניסיון 2.2

על עבודת החפירה, הוצאת מדגמים בלתי מופרים, הוצאת מדגמי מת"ק בלתי מופרים, 

ישום ודיווח לוג חזותי, צילום דיגיטלי של הבורות, איסוף מדגמי קרקע מופרים ובלתי ר

 מופרים לבדיקות מעבדה. 

 דיווח .3

דיווחי התוצאות של החקירות הגיאוטכניות, כולל פרטי החקירה, וסיכום דוחות השדה 

והמעבדה, יעשו בחוברת מרכזת שתכלול את תוצאות החקירה של אותו פרויקט, על פי 

דרישות המפורטות במפרט המיוחד של אותו הפרויקט. החוברות יוגשו לחברה ה

בארבעה עותקים. כמו כן יוגשו תוצאות המעבדה והשדה על גבי מדיה מגנטית בפורמט 

Excel בעבור דוחות אלו לא ישולם כל תשלום והתמורה עבורם מגולמת במחירי .

 בכתב הכמויות.היחידה 


