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מהנדס ויעוץ למכון טיהור  למתן שירותילקבלת הצעות 

 שפכים כפר סבא הוד השרון 

 הזמנה להציע הצעות   -מסמך א' 

 :  כללי .1

כפר    (,"המכון")להלן:    מכון טיהור שפכים כפר סבא הוד השרון .1.1 גדול המטפל בשפכי  הינו מתקן הנדסי 

והוד השרון ת   סבא  והמועצה  בבעלות משותפת של  כפר סבא  עיריית  מיסודן של  פלגי שרון בע"מ  אגיד 

יאיר   כוכב  בע"מ  המקומית  השרון  הוד  מי  תאגיד  של  "וכן  עשרות  "(הבעלים)להלן:  קיימים  במכון   .

להסמכה   מכונות  ניטור,  מערכות  בקרים,  מפוחים,  משאבות,  הכולל  רב  ציוד  ובהם  הנדסיים  מתקנים 

ופן רציף לאורך כל ימות השנה ולפיכך תפעולו של המכון  מתבצע  ולסחיטת בוצה ועוד. המכון פועל בא 

 בו במשמרות.  

יגאל  תאגיד   .1.2 צור  יאיר  כוכב  והמועצה המקומית  כפר סבא  עיריית  של  מיסודן  שרון,  פלגי  והביוב  המים 

"התאגיד"(  בע"מ   הבעלים  בזאת   הפונ)להלן:  זה    בשם  מכרז  נשוא  הסף  דרישות  על  שיענו  למציעים 

 . המכרזמסמכי הכול כמפורט ב  מכון טיהור השפכים ויעוץ ל הנדס  מתן שירותי מללהגיש הצעתם 

שם כך על המציע להציג מועמד מטעמו אשר ייתן את השירותים המפורטים להלן באופן אישי. מובהר  ל .1.3

בסס על בסיס כישוריו של המהנדס המוצע למתן השירותים  תכי הליך בחירת המציע על פי מכרז זה ת

 ן: "מהנדס המט"ש"( המפורטים )להל

 םהשירותי לתיאור כללי ש .2

ה  .2.1 ל  –שוטפת  התחזוקה  בתחום  המט"ש  מהנדס  ועל  מונעת  לעקוב  עדכן  אחזקה  תכנית  ביצוע  אחר 

ו  וחשמל  של  מכאנית  ביצוע  וידוא  וידוא  לרבות  התחזוקה  עבודת  מ   כל  למעקב  דואג  המט"ש  נהל  כי 

תקינים וכל מה שנמצא בשיפוץ או בתחזוקה    כי אין מתקנים או ציוד שאינם. כמו כן,  תחזוקת הציוד

 וחזר בהקדם לכשירות על מנת לשמור על רצף תפקוד.  מ

ציוד.  לדאוג    –תפעול  ם הותחב .2.2 זה כלל המערכות  ובכלל  מובהר למען הסר  לתפעול השוטף של המט"ש 

ם  להיות בקשר מתמיד עם מנהל המט"ש ולודא כי המתקנים פועלי מהנדס המט"ש   באחריותספק כי על 

 . בנדרש



במט"שה .2.3 המתקיימים  המט"ש  על    –  תהליכים  במתקני  מהנדס  המתרחשים  התהליכים  את  להכיר 

וודא כי  לב באופן יומי אחר תוצאות בדיקות המעבדה וועקהמט"ש ל מהנדס  על  בצורה מעמיקה. המט"ש 

יך  כי איכות השפכים אינה חריגה ובכל שלבי התהל על מהנדס המט"ש לוודא  איכות הקולחים תקינה.  

של  טיפול  שניוני,  טיפול  ראשוני,  טיפול  נתוני  ילרבות  פי  על  כסדרו  פועל  התהליך  הבוצה  ברו  וכן  שוני 

 התכנון שאופיין אליו המט""ש.

הן  ל   המט"ש  מהנדסבאחריות    –פתרון בעיות תהליכיות    .2.4 פתור בעיות תהליכיות ככל שתיווצרנה כאלה 

עם אנשי    המט"ש לפעול על חשבונו לקבלת ייעוץ  על מהנדס    ,ידרשי בקו הנוזל והן בקו הבוצה. ככל ש

 מקצוע על מנת לפתור בעיות תהליכיות ולהפעלת המערכות כמתחייב.  

כנית הדיגום במלואה ובכלל זה דיגום  יוודא ביצוע תהמט"ש  מהנדס    –עקב אחר ביצוע בדיקות מעבדה  מ .2.5

 למעבדה פנימית וחיצונית כאחד.

יוד המעבדה תקין ומכויל. בכלל זה מאזניים אנליטיים, מנדפים  יוודא כי צהמט"ש  מהנדס –יוד מעבדה צ .2.6

   , מערכת ספקטרופוטומטר ועוד.

מניעת מטרדים לסביבה ובכלל זה מטרדי ריחות ככל שהם במקורם מהמט"ש וכן מטרדי  לפעול    –ביבה  ס .2.7

   רעש ממנועים וציוד סובב.

 בקרה על עובדי המט"ש. יפעל למקצועיות כח אדם ויערוך הדרכות והמט"ש  מהנדס –ח אדם כ .2.8

מתקניםש .2.9 המט"ש    -דרוג  שזוהה  מהנדס  או  התבלו  אשר  מתקנים  ושידרוג  לשיקום  הנידרש  ככל  יפעל 

דרוג יבוצע מול מתכנים  . קידום השכים השונים המתרחשים במט"ששהם מהווים צוואר בקבוק בתהלי

   התאגיד, ויועצים והוצאת מכרזים על פי נהלי עבודת המט"ש

טכנולוגיות חדשות ככל שידרש לכך לצורכי אפשרות יישומם בעתיד.  יבחן  מהנדס המט"ש    –כנולוגיות  ט .2.10

 יבים. י בחינת טכנולוגיות תעשה על פי נהלי מנהלת המט"ש והכללים המתח

דוחות  ה .2.11 לרשויות,  הפקת    –פקת  חודשי  הסמכת  עדו"ח  נהלי  ככל  ISOדכון   ועוד  שנתי  תפעול  דוח   ,.

   של התאגיד ההנחיותהכללים ודין ו/או שידרשו על פי 

הירקון,  והגשתם בשם התאגיד  חשבונות  הכנת    –יובי חשבונות  ח .2.12 נחל  זה רשות  ובכלל  לגורמים שונים 

 מועצה דרום השרון, דוחות תורמי שפכים, חקלאי כפר מלל. 

המט"ש  ש .2.13 פי  ש קידום    –ידרוג  על  הבאות  לשנים  הערים  שפכי  קליטת  את  שיאפשר  כך  המט"ש  דרוג 

 .  אחד מהמט"שיםתכניות האב של כל 

הפחות פעמיים בשבוע, ובכל צורך תפעולי,    כעיקרון לכלהנדס המט"ש יהיה חייב להגיע בפועל למט"ש  מ .2.14

מחובות לגרוע  מבלי  וזאת  מהותית  תקלה  במקרה  בענייני    וובוודאי  מרחוק  לטיפול  וזמין  ערוך  להיות 

 המט"ש.  

  והיקף השירותים קופת השרותת .3

אשר תחילתה ביום החתימה על חוזה ההתקשרות בין הזוכה בהליך    ים  שנ  3השרות יינתן לתקופה של    .3.1

ולכל היותר    , או חלק ממנה,בכל פעםינתן האופציה להאריך את השירות בשנה נוספת  תאגיד  ל  תאגידל

, במקרה בו  תאגידהבלעדי. למרות האמור לעיל רשאי ה   ו שנים סך הכל, בהתאם לשיקול דעתשמונה  עד  

  בכתב להפסיק את ההתקשרות, בכפוף למתן הודעה  או מכל סיבה אחרת,  רות,  רצון מהש  יהיה שבעילא  

 יום מראש.   30של 



וכנגד  השירותים    .3.2 ריטיינר  כשרות  יינתנו  עב   fixed price)    קבועחודשי  מחיר  המפורטים  כלל  (  ור 

  , גלם את כל ההוצאות והעלויות הכרוכות במתן השירותיםהמ  השירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה

לא כולל  ש"ח    10,000  -ולא ירד מ  ₪    15,000לבד ומחיר הריטיינר המוצע על ידי המציע  לא יעלה על  וב

 . מע"מ

 הליך זההעיקריים ב המועדים .4

 שעה  תאריך  פעילות 

 הבהרה   שאלות להגשת  אחרון מועד
 ______ 10:00 

 הצעות   להגשת  אחרון מועד
 ________ 11:00 

, לפי שיקול דעתו הבלעדי מכל סיבה  הליך זההנקובים ב  רשאי להאריך כל אחד מהמועדים תאגיד  ה 4.1

נות  , ובין היתר כהיעובכל מועד שימצא לנכון לרבות במועד האחרון להגשת ההצעות  לנכון  ושימצא

 . ככל שיסבור, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלטמציעים או מיוזמתו, לרבות  מציע, לבקשות 

   :תנאי סף .5

 הבאים:   תנאי הסףכל ב לעמוד   הליך זהל המציע המגיש הצעתו ל ע .5.1

   :מקצועייםתנאי סף  

    תאגיד משפטי אחד )חברה או שותפות, הרשומה כדין בישראל(. פרטי אחד תושב ישראל או אדם ( א)

שהיא חברה רשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של החברה אצל רשם החברות   הליך זהמשתתפת ב ( ב)

 . של החברה ורשימה של מנהליה כשהיא מאושרת ע"י עו"ד/רו"ח

ב ( ג) זהמשתתפת  רשם    הליך  אצל  השותפות  של  התאגדות  תעודת  להצעתה  תצרף  רשומה,  שותפות  שהיא 

 השותפויות ואישור של עו"ד/רו"ח בדבר זהותו ופרטיו של כל שותף ואחריותו לחובות השותפות. 

ספיקה יומית של לפחות    לבעמט"ש  לפחות  הנם בעלי ניסיון במתן שירותי ייעוץ הנדסי  המציע ו/או בעליו   ( ד)

 . מק"י בבוצה משופעלת, בחמש השנים האחרונות  15,000

הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד  מעביד ו-מועסק על ידי המציע ביחסי עובדמהנדס המט"ש המוצע הינו   ( ה)

לארץ   בחוץ  גבוהה  להשכלה  מוסד  או  בישראל  גבוהה  להערכת  )המוכר  להשכלה  הגף  ידי  על  בישראל 

כמהנדס תהליך או יועץ הנדסי על בסיס שוטף חודשי  , אשר שימש םרשום בפנקס המהנדסיוהינו תארים( 

מק"י    15,000ספיקה יומית של לפחות    בעל  מט"ש  פחות  , ל במצטבר  שעות בחודש  50בהיקף של לפחות  

 בבוצה משופעלת, בחמש השנים האחרונות.  

ספרי ( ו) מנהל  על  הינו  תקף  אישור  להמציא  המציע  על  ציבוריים.  גופים  עם  עסקאות  חוק  עפ"י  כנדרש  ם 

 ניהול ספרים כדין, כנדרש בחוק עסקאות עם גופים ציבוריים.  

המציע מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראת   ( ז)

לא הורשע הוא ומי שנשלט על ידו או  ה וי ו/או צו הרחבכל דין, לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצ

הבעלים שלו, בפסק דין בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(  

מינימום,  1991  -א"התשנ שכר  חוק  לפי  להגשת  1987-ז"התשמ ו/או  האחרון  למועד  שקדמה  בשנה   ,

   המציע להמציא.    ההצעות



הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית  המציע לא   ( ח)

פיסקלי  שנושאה  עבירה  בגין  סעיפים   משפט,  לפי  פלילית   עבירה  לחוק    290-297או   שוחד(  )עבירות 

גניבה(,    לחוק העונשין )עבירות  383-393"(, או לפי סעיפים  חוק העונשין)להלן: "  1977  -העונשין, התשל"ז

לחוק העונשין )עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע    438עד    414או לפי סעיפים  

למניעת   צו  ממנהליו  מנהל  נגד  ו/או  כנגדו  הוצא  ו/או  שהוא,  סוג  מכל  בנפש  פגיעה  בגין  ו/או  העבודות 

כולל עבירות בתחום  כל עבירה,  , ו/או  2001-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתהטרדה מאיימת עלפי  

: עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת  ולמעט  איכות הסביבה/הנוגעות לאיכות הסביבה

    . קנס, עבירות מכח חוקי עזר מקומיים )להוציא עבירות שעניינן אי קבלת אישור, רישיון או הסכמה(.

 ובירורים  שאלותבהרות, ה .6

בקובץ   sharon.co.il-@palgeyoffice למייל    אך ורק ב ות בכתב בלבד  נשאלות ובקשות להבהרות, יש להפ .6.1

WORD    חובה לציין בתכתובת הדוא"ל את שם המציע, מספר    12:00בשעה    12/1/2022לא יאוחר מיום

ומס'   זההטלפון  בטלפון  הליך  הדוא"ל  קבלת  לוודא  יש  את    09-9743331.  תכלולנה  ההבהרה  שאלות 

 אליו מתייחסת השאלה.  הליך זהמספר הסעיף והמסמך ב 

 : על ידי המציעים יטוחב .7

שהצעתו תיבחר    נותן השירותיםלקיום ביטוחים על ידי    התאגידתשומת לב המציעים מופנית לדרישות   .7.1

 ", בהתאמה(.הביטוחים הנדרשים" ו/או " הוראות הביטוח " ו/או "דרישות הביטוח)להלן: "

כ  נותן השירותים .7.2 יידרש לעמוד בדרישות הביטוח  זה לעיל ולהלן, לרבות בהתאם    7אמור בסעיף  הזוכה 

ב המפורטים  " לתנאים  ב'  ההתקשרותמסמך  "  " הסכם  סעיף  ההסכם )להלן:  נותן  ביטוחי  "   7"(, 

 "(.   נותן השירותיםאישור ביטוחי  להסכם אישור קיום הביטוחים )להלן: "   ה'בנספח " והשירותים

ראות הביטוח המפורטות לעיל ולהלן ואת  מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והו .7.3

התחייבות   ממבטחיו  קיבל  כי  בזאת  ומצהיר  במלואם  וההסכם  הפניה  מסמכי  לפי  השירותים  מהות 

 לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן. 

לא יאוחר    התאגידולהפקיד בידי    המכרז מגיש ההצעה מתחייב לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי   .7.4

  נותן השירותים" אישור ביטוחי    להסכםנספח ה'  ממועד תחילת מתן השירותים וכתנאי לתחילתם, את  

 .  יםכשהוא חתום כדין על ידי מבטחי נותן השירות" 

ביטוחי   .7.5 אישור  להמצאת  השירותיםבנוסף  מתחייב  ה'  נספח    נותן  כאמור,  השירותיםהחתום  כי    נותן 

בכתב   דרישה  לקבלת  להביא    "(הדרישה"   )להלן:  מהתאגידבכפוף  העלולות  נסיבות  גילוי  של  במקרה 

ו/או על מנת לאפשר     שבהסכם לבחון את קיום תנאי הביטוח    לתאגידלתביעה על פי פוליסות הביטוח 

הפוליסות    לתאגידימציא   חלקי  בלבד  את  זה  מכרז  נשוא  להתקשרות  "המתייחסים  מסמכי  )להלן: 

 . נשוא מכרז זה  לשירותיםגים שאינם רלוונטיים "( ומבלי שייחשפו נתונים מסחריים מסווהביטוח

מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך   .7.6

לדרישות   ו/או  הביטוח  להוראות  הסתייגויות  תתקבלנה  לא  ההצעה  הגשת  לאחר  לכך.  שנקבע  המועד 

 הביטוח ו/או למסמכי הביטוח.

במפו .7.7 בזאת  ו/או  מובהר  הביטוח  מהוראות  לאילו  ביחס  הסתייגויות  ו/או  שינויים  שייערכו  ככל  כי  רש 

ידי   על  שנמסרו  הביטוח  ממסמכי  לאיזה  ו/או  הביטוח  השירותיםדרישות  מהן  י  התאגיד,  נותן  תעלם 

 והנוסח המחייב הינו הנוסח שצורף למסמכי המכרז, ההסכם ונספחיהם. 

  התאגיד ,  כנדרש  אישור ביטוחי נותן השירותים,י המצאת  למען הסר ספק מובהר בזה, כי במקרה של א  .7.8

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
mailto:rinata@palgey-sharon.co.il


 את מועד תחילת מתן השירותים.  מנותן השירותיםרשאי למנוע  יהיה 

לגרוע מהאמור בסעיף   .7.9 ומבלי  כי במקרה של אי המצאת מסמכי הביטוח,    7.8בנוסף  בזה,  לעיל, מובהר 

( כמי שהפר את ההסכם ו/או  ותיםנותן השיררשאי לראות במציע )  תאגידהא הי לעיל,    7.8כאמור בסעיף  

 ( במכרז. נותן השירותיםלבטל את זכייתו של המציע ) 

ידי המבטחים  י .7.10 על  ייחתמו  כי מסמכי הביטוח  כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה  אלא בחתימה  ודגש 

, המהווים אישור והצהרת המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם כל הסתייגות לגבי  וחותמת של המציע

 תנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים.הנוסח, ה

   ההצעה גשתה .8

, בצירוף כל  זהמכרז  ( המצורף בזה למסמכי  'ד  מסמךצעת המציע תוגש על גבי הטופס הצעת המציע )ה .8.1

 .  הליך זההאישורים והמסמכים כנדרש במסמכי 

 ההצעה   על תימהח .9

טופס  ע .9.1 את  למלא  המציע  י ל  מלאה.  מקורית  בחתימה  עליו  ולחתום  המציע  דף  הצעת  כל  על  לחתום  ש 

 .הליך זהממסמכי 

לכך בתקנון  או הוסמכו  רק מי שהוסמך  או יחתמו  יחתום    -אם המציע הוא חברה או שותפות רשומה    .9.2

ויצורף אישור עו"ד או רו"ח    ,החברה או מכוחו או בחוזה השותפות או מכוחו ובתוספת חותמת התאגיד

 החתימה מחייבת את המציע.  לפיו 

 ההצעה  ילוימ .10

לש א .10.1 במסמכי  ין  המופיעים  תנאי  ו/או  פרט  כל  שהיא  דרך  בכל  זהנות  שינוי    הליך  כל  נספחיו.  לרבות 

 .ו/או כל הסתייגות, עלול לגרום לפסילת ההצעה הליך זה  שייעשה על ידי המציע במסמכי 

 . בצורה ברורה הליך זהש להקפיד על מילוי כל הסעיפים הדרושים במסמכי  י .10.2

 ההצעה  הגשת ם והתחייבויות הנובעות מעצ  צהרותה .10.3

מהות  ה .10.4 את  הבין  לעיל,  האמורים  הסף  בתנאי  עומד  הוא  כי  מצהיר  המציע  כי  פירושה  ההצעה  גשת 

תנאי  המתבקשים  השירותים לכל  זה, הסכים מראש  ו/או תוספת    הליך  וכי  ו/או הסתייגות  בלא שינוי 

האפשרי המידע  מלוא  את  קיבל  הצעתו  את  הגיש  אתמבחינתווהדרוש  הרלבנטי    בטרם  בדק  כל    , 

ברורה בלתי  בעיניו  שנמצאה  סוגיה  כל  על  הבהרות  וביקש  והעובדות  הפרטים  עמומה  הנתונים,  ,  או 

  הליך זהשהו של  יהא מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלהמציע  ולפיכך  

לא תמחר או לא  גרם לו לעלות נוספת ש  הליך זהעל כל פרטיו וחלקיו או כי עמימות או חוסר בהירות  

 לקח בחשבון הצעתו או כי נגרם לו נזק אחר כלשהו.  

   ההצעה הגשת ופןא .11

ב .11.1 להשתתף  זההמעוניין  במשרדי    הליך  הממוקמת  המכרזים  לתיבת  הצעתו  את  ביכניס  רח'  התאגיד 

סבא    22התע"ש   צרופותיה,  בדואר  הצעה  לשלוח  אין)  2קומה  כפר  על  ושלמה  מלאה  כשהיא    בשני ( 

( כרוכים  סגורה  (התפרקותם  את  שימנע  באופןהעתקים  מעטפה  "  היטב  בתוך    "( ליךה  מעטפת)להלן: 

השעות    ה'-א'בימים   ו וזא  29/12/2021  -מהחל    ,15:00  עד  09:00בין  מיוםת  יאוחר    עד   12/1/2022  לא 

 .  "(הצעות להגשת האחרון  המועד)להלן: " 12:00 שעה



מכרז  ושמו : "מס'    מס' ההליךרור של  מלבד ציון במזהה  לא יהיה כל ציון וסימן    הליך על גבי מעטפת ה  .11.2

 לקבלת הצעות למתן שירותי מהנדס ויעוץ למכון טיהור שפכים כפר סבא הוד השרון  13/2021

"(, אשר תוכנס לתוך  "מעטפת המחיריש להגיש במעטפה נפרדת וסגורה היטב )להלן:  הצעת המחיר  ת  א .11.3

הליך  במעטפת ה המחיר של המציע  לכלול כל פרט בקשר עם הצעת    איןויובהר כי    יודגש.  הליךמעטפת ה 

 . בתוך מעטפת המחיר רקאלא 

  10,000  -או תרד מתחת ל₪    15,000ובהר למען הסר ספק כי הצעה למחיר הריטיינר אשר תעלה על  מ .11.4

 , תיפסל על הסף. לא כולל מע"מש"ח 

 . תיפסל על הסף ולא תידון כלל –צעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת הצעות ה .11.5

 נדרשים  סמכיםמ .12

המנויים    ('ד  מסמך)  המציע  הצעתל .12.1 המסמכים  כל  זויצורפו  זהבהזמנה  הליך  מסמכי  כל  וכן  על    , 

 נספחיהם, כשהם חתומים במקור ומאומתים במקרה הצורך ע"י עו"ד.  

 הבאים:   והמסמכים את האישוריםיצרף להצעתו  המציע ,בלי לגרוע מהאמור לעילמ .12.2

 בדבר זהות הרשאים להתחייב בשם המציע.  ישור רואה חשבון או עורך דיןא .12.3

  .'זמסמך  חצהיר אי תיאום בנוסת .12.4

על המציע לצרף את    הליך זהסודות מסחריים ומקצועיים בהצעתו ל קיום  כל שהמציע מעוניין לטעון לכ .12.5

 .  'ח מסמך

ניסיונו והכשרתו  ק .12.6 ידי  על  המוצע  מהנדס המט"ש  של  ו/או  ורות חיים, העתקי תעודות ואישורים בדבר 

 (.והחברההתאגיד  ציע )אשר יבצע את השירותים עבור המ

 . של המציע רופיל עסקיפ .12.7

 ירוט ניסיון המציע בנוסח מסמך י'. פ .12.8

 בנוסח מסמך יא'. מטעם המציע למתן השירותים המוצע  מהנדס המט"ש ירוט ניסיון פ .12.9

ב כ .12.10 שנקבעו  הסף  בתנאי  המציע  עמידת  על  המעיד  אחר  מסמך  זהל  לדעהליך  היכול  מסמך  כל  וכן  תו  , 

 תן ניקוד גבוה יותר להצעת המציע. מלתמוך ב

 . הליך זהלהסכם והמהווה חלק בלתי נפרד מ ג'המסומנת כנספח לשמירת סודיות  צהרהה .12.11

 .  סכם והמהווה חלק בלתי נפרד מהליך זהלה  טו'המסומנת כנספח על העדר ניגוד עניינים  צהרהה .12.12

 ישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף.  א .12.13

  וי מס במקור.ישור על ניכא .12.14

 . ישור עו"ד/רו"ח של התאגיד המפרט מי הזכאים לחתום ולהתחייב בשם התאגידא .12.15

בנספח  ת .12.16 עובדים מפורט  זכויות  היגצהיר בדבר  זה  ' למסמכי  נפרד הימנו  הליך  ואשר מהווה חלק בלתי 

 לפיו 

בנספח  ת .12.17 זה  יד'צהיר בדבר העדר הרשעות כמפורט  נפרד    ואשר  למסמכי הליך  הימנו  מהווה חלק בלתי 



 . לפיו

מציעל .12.18 צירף  ל  א  זה  במכרז  המפורטים  המסמכים  כל  את  ה  עיללהצעתו  דעתו  תאגיד  רשאי  שיקול  לפי 

לפסול את הצעת המציע. לחילופין, רשאי   לפי שיקול דעתו הבלעדי, לאפשר למציע,  התאגיד  הבלעדי   ,

המצאת המ לעיל להשלים  המפורטים  יותר מהמסמכים  או  אחד  להצעתו את  צירף  לא  תוך  אשר  סמך 

  חוסר   או  מתכסיסנות  נבע   הצירוף   שאי  סברלא  תאגיד  שה  ובלבד תאגיד  פרק זמן קצוב שיקבע על ידי ה

 . לב תום

 ההצעה תוקף .13

 ימים מן המועד האחרון להגשת ההצעות.   60המציעים יעמדו בתוקפן לתקופה של  צעותה .13.1

 הזוכה   חירתב .14

כל  אינו  תאגיד  ה .14.1 או  ביותר  והכל מבלהצעה שהיאמתחייב לבחור את ההצעה הזולה  יתר    י,  לגרוע מכל 

   .הליך זהסמכויות ועדת המכרזים כמתואר ב

 תיעשה  כדלקמן:  זה במכרז חירת הזוכה ב .14.2

   –שלב הראשון  ( א)

לעיל  בדיקת תנאי הסף  ,  למעט ההצעה הכספית    פותיהווצרבדיקת כל מסמכי ההצעה   . הצעה  המפורטים 

והשלמות    בנושא, ולרבות במידת הצורך בירור מול המציע)לאחר מיצוי הבדיקה    שנקבע לגביה על ידי הוועדה 

   תיפסל. -שאינה עומדת בתנאי הסף ( ככל שיוחלט לאפשר למציע לעשות כן

   – שני ה שלב ( ב)

וכל    ומהנדס החברה,  מהנדס התאגיד  ,מנכ"ל מי הוד השרון בע"מ,  התאגידוועדה מקצועית בראשות מנכ"ל  

לוועדה תבחן את איכות ההצעות בהתאם למסמכים אותם  לנכון לצרפ   ומצאי  שהבעליםבעל תפקיד אחר   ו 

 הגיש המציע בהתאם לקריטריונים ולמשקולות המפורטים בטבלה שלהלן : 

 

ניקוד  אופן בחינה  אמת מידה 
 מרבי

.  המהנדס המוצעניסיון   מט"ש    כל  עבודה   נוסף בגין  שנת  למצוין    או  בתנאי  מעבר 
או  הסף תהליך  כמהנדס  המוצע  המהנדס  שימש  יועץ    בו 

ב חודשי  שוטף  בסיס  על  האחרונות  10  -הנדסי    השנים 
  30נק' ועד לניקוד מירבי של    6יוענקו  ,  לפחות שנה בתפקיד

 נקודות.
  

שפכים  לדוגמה:   מכון  כמהנדס  המציע  ה שלושבשימש 
של   בתוספת  יזכה  כאמור  שני    12מכונים  )בגין  נקודות 

המציע   שימש  בנוסף  הסף(.  לתנאי  מעבר  בתפקיד  מכונים 
א'   ב'     4  –במכון  ג' שנתיים   3  -שנים, במכון  שנים,  מכון 

השנים   על  הנו  זה  סעיף  בגין  הניקוד  אזי  שנה.  ד'  ומכון 
הסף  לחמששמעבר   בתנאי  שנדרשו  בגין  השנים  כלומר   ,5 
 נקודות.   30שנים או  

ניקוד המירבי הנו  נקודות. מכיוון שה   42יחדיו קיבל המציע  
 אז זה יהיה ציונו בסעיף זה. 30

 

נק'  30  



מהנדס של ה הסופי  = ציון האיכות   

   = ציון המחיר של המציע

מהנדס  התרשמות מה
   המוצע

למ ראיונות  המוצעיםיערכו    נו בחיבמסגרתם    הנדסים 
 הרכיבים הבאים : את  והחברה תאגיד  ה
 
 . התרשמות מהתאמה לתפקיד 1
 . זמינות ושירותיות 2
 . היכרות עם הרגולציה ועם הרגולטורים 3
   . התרשמות כללית4

 

   נק' 50

רצ מזמ שביעת  ני  יון 
 עבודה  

בהתאם לאמת מידה מהנדס המוצע  לצורך הערכת ניסיון ה
הערכה של שביעות רצון מזמיני  והחברה  תאגיד  ה   ובצעיזו,  

מזמיני  ביחס ל ,  נתן המהנדס המוצעש  השירותים  העבודה מ 
 . הצעתועמידתו בתנאי הסף שהוצגו על ידו לצורך  העבודה 

הרצ שביעות  העבוד הערכת  ממזמיני  כאון  תתבצע ה  מור 
בדרך של פניה טלפונית לשני מזמיני העבודה שהוצגו לצורך 

 . עמידה בתנאי הסף
מ  תאגיד  לנציגי   אחד  לכל  ביחס  שאלה  יוצגו    4-העבודה 

אחד  לכל  ביחס  כאשר  להלן,  המפורטים  הנושאים 
 .  5  -ל 1מהנושאים יוצג סולם הדירוג בין  

שאלה   לכל  ביחס  שיוענק  סולם הציון  לפי  לניקוד    יומר 
 ההערכה שלהלן:

 5 4 3 2 1 0 ציון 
 5 4 3 2 1 0 ניקוד 

נציגי   שני  בין  ממוצע  עריכת  לאחר  יינתן  הסופי  הניקוד 
 מזמיני העבודה. 

 העבודה  תאגיד  רשימת השאלות שיוצגו לנציג 

 עמידה בלוחות זמנים;   .1

 ; השירותים איכות  .2

 ;דרישות כספיות )תביעות(  .3

 התרשמות כללית.  .4
 

  

 נק'  20

   

 לול ציון האיכות של המציע יבוצע בהתאם למפורט להלן: אופן ששק 

 X  70הנבדק מהנדס  ציון האיכות של ה   

       100   

 ניקוד הצעת המחיר.    –י שלישה שלבה ( ג)

נק' ( וכל יתר מחירי ההצעות ידורגו    30יקבל את מלוא הניקוד )בשקלים חדשים  מחיר ההצעה הנמוך ביותר  

 ן יחסי בהתאם : באופ

 X 30עה הנמוך ביותר  מחיר ההצ
   מחיר ההצעה הנבדקת   

 ציוני המחיר והאיכות יסוכמו  לציון משותף )ציון משוקלל(, לגבי כל מציע ומציע.  -השלב הרביעי    ( ד)

 ציון משוקלל של המציע = ציון האיכות של המציע + ציון המחיר של המציע 

מהאמור,   .1.1 לגרוע  שניקודה  ייבמתחאינו      תאגידהמבלי  בהצעה  ביותרהמשוקלל    לבחור  הגבוה  או    הוא 

   .כל הצעה שהיאאת ההצעה הזולה ביותר או לבחור 

,  התאגיד  הנוגעת לצרכי    מכל סיבה שהיא  -לרבות לאחר הכרזה על זוכה    –  הליך זהלבטל  רשאי  תאגיד  ה .1.2

בפיצוי    -או את הזוכה  –, והכל מבלי לזכות את מי מהמציעים  או העדר תקציב כלל  חוסר תקציבי לנושא



 כלשהו בגין כך.שיפוי או 

מובהר כי הוועדה תהיה רשאית לבחור הצעה שאינה בעלת הציון  לעיל,    ומבלי לגרוע מהאמורמען הסר ספק ל .15

המשוקלל הגבוה ביותר, בגין נסיבות מיוחדות ומטעמים שיירשמו, לאחר מתן זכות טיעון לבעל ההצעה בעלת  

 ר.הגבוה ביות המשוקלל הציון 

 בחור כשיר נוסף )אחד או יותר( ולקבוע את הכללים שיחולו על בחירתו.  הזכות המלאה לתאגיד  ל .15.1

 ן תקבל ואי הצעות פסילת .16

 לפסול הצעות בין היתר מהטעמים כלהלן:  רשאיתאגיד ה

 . אי עמידה בתנאי הסף  .16.1

בשוויון,  פיכה  בלתי הנגרמה פגיעה מהותית  תאגיד  הפרת דרישות ההליך או אי קיומן, מקום בו לדעת ה .16.2

 . ני המכרזים, או בניהול התקין של הליך זהות יסוד של די או בעקרונ

 . או תוך תיאום  מציע הפועל בחוסר תום לב  .16.3

 ₪ לחודש.  10,000-₪ לחודש או נמוכה מ 15,000-המציע הציע הצעה כספית גבוהה מ  .16.4

 המציע מסר פרטים או מידע שהתברר שלא נכון או לא מדויק.  .16.5

, או לפסול מציע אם התעורר חשש ממשי או ספק סביר  ר אינן סבירותל הצעות אשהזכות לפסותאגיד  ל .16.6

את   לבצע  יכול  אינו  הוא  כי  לאחר  ההתקשרותאחר  לטעון    שקוים,  לו  והתאפשר  מציע  לאותו  שימוע 

 . ההצעה לפסולמדוע אין  על פי החלטת התאגיד(   –או בעל פה בכתב )

את ההצעה שזכתה לניקוד  לא לקבל    רשאיתאגיד  הכי  , מובהר  הליך זהמבלי לגרוע מכל הוראה אחרת ב .16.7

   .הגבוה ביותר

מיומנותו  יתאגיד  ה .16.8 כישוריו,  ניסיונו,  באמינותו,  הזוכה  ההצעה  ובבחירת  ההצעות  בבחינת  תחשב 

, בהתקשרות  התאגיד  והמוניטין של המציע, במילוי התחייבויותיו כלפי אחרים, בניסיון קודם שלילי של  

שירותים  שטרם הסתיימו וקיימות מחלוקות בין  לרבות התקשרות למתן    –ו  עם המציע, אם הייתה כז

, ובאופן כללי, בכל קריטריון ענייני  שבוצעו או מבוצעותלמציע, על טיב ו/או איכות השירותים  תאגיד  ה

 לנכון לשקול, לקראת קבלת החלטה בדבר ההצעה הזוכה.  תאגיד אחר אותו מוצא ה

   ניסיון שלילי לעניין סעיף זה ייחשב: הר בזאת למען הסר ספק כימבלי לגרוע מן האמור לעיל מוב .16.9

ו/או מזמינים  זמין  מאי עמידה בדרישות חוזה ובלוח הזמנים, לרבות זמן תגובה איטי לביצוע הוראות ה  .16.10

 אחרים שהמציע ביצע עבורם עבודות )להלן: "מזמינים אחרים"( . 

 . מתן השירותים ודיעו למציע על הפסקת  הו/או מזמינים אחרים תאגיד  ה .16.11

בכשהמציע   .16.12 השירותים  ל  המתן  מטעם  מקצוע  אנשי  של  המנומקת  לדעתם  אנשי  תאגיד  בהתאם  ו/או 

 .מקצוע מטעם מזמינים אחרים 

מציע, או קיומה של חוות דעת שלילית  מתן השירותים על ידי הקיומה של אי שביעות רצון משמעותית מ .16.13

 . יע השירות שניתן על ידי המצעל טיב   ו/או של מזמינים אחרים תאגיד בכתב של ה

במקרים אלה, תינתן למציע זכות טיעון לפני מתן ההחלטה הסופית. הטיעון יהיה בכתב או בעל פה, וזאת   .16.14

 בכפוף לשיקול דעתה של וועדת המכרזים.  



איה או בשל חוסר התייחסות  רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנתאגיד  ה .16.15

קיימה שימוע עם  תאגיד  ובלבד שה  נע הערכת ההצעה כדבעי מו   תאגיד  באופן שלדעת ה  לתנאי הליך זה

מתחייב לקבל את ההצעה בעלת  ו אינתאגיד . המשמעות הינה כי ההליך זההמציע בטרם קבלת החלטה ל

 אחוז ההנחה הגבוה ביותר. 

 סמכות לדרוש מידע נוסף  .17

הבהרו  ךמוסמתאגיד  ה .17.1 פרטים,  נוסף,  מידע  מציע  מכל  מסמלדרוש  תיקונים,  השלמות,  כים,  ת, 

במטרה   והכל  מחלקיה,  אחד  כל  על  להצעה  הנוגע  עניין  בכל  באלה,  כיוצא  וכל  נימוקים  אסמכתאות, 

 ועל מנת לבחון את ההצעה. תאגיד ההאחרות של   ולקיים כל אחת מסמכויותי

הגיש,  צעה ש את הה  הם בפנירשאי, בכל שלב, לרבות לאחר הבחירה בזוכה, לזמן כל מציע להציג  תאגיד  ה .17.2

מקצת או  סוג  כולה  מכל  החלטה  קבלת  לצורך  הדרושים  אחרים  פרטים  וכן  בהצעה  פרטים  לברר  ה, 

 שהוא. 

 הודעת זכייה  .18

בדואר אלקטרוני ו/או בהודעת פקס )כפי שנמסר  למציעים הודעות בכתב בדבר החלטתו  מסור  יתאגיד  ה .18.1

ה להכריז  יצ מכרזים המלידה וועדת ה, לאחר  ובמ הליך זהעל ידי המציע בישיבת המציעים(, על הזכייה ב 

 .    על הצעתו כהצעה הזוכה

ובהר בזאת כי יום מועד החתימה על ההסכם יחשב מועד קבלת הסכם חתום על ידי מורשי החתימה  מ .18.2

 .     התאגיד של 

לו לניהול    , וזאת בנוסף לכל סמכות הנתונהלהורות על ניהול משא ומתן עם המציע הזוכה  רשאי תאגיד  ה .18.3

 . משא ומתן

-ועלתאגיד  ידי מורשי החתימה של ה-, על 'ב  כמסמךבחתימת ההסכם המצורף  יצוע ההתקשרות מותנה  ב .18.4

    .מציעבידי ה  –( חתום כדין על ידי המבטח נספח ה')והגשת אישור בדבר קיום ביטוחים   ידי הזוכה

כימ .18.5 בזאת  מובהר  לעיל,  מן האמור  לגרוע  לעצמתאגיד  ה  בלי  עת  ושומר  בכל  להורות  הזכות  כל    את  על 

 .בהליך זהים המפורט  השירותיםצמצם את היקף  מרחיב או שינוי המ

 ללי כ .19

לעצמתאגיד  ה .19.1 לבטל    ושומר  הזכות  לאחר    זה  מכרז  את  גם  שהוא,  שלב  להגשת  בכל  האחרון  המועד 

וו/או לא לחתום על החוזה    על ההסכם,תאגיד  ה  ם, וזאת כל עוד לא חתההצעות מכל  בכל שלב שהוא 

שהיא סיסיבה  לרבות  תקציבי ,  הכל  בות  והסופי.   בהתאםות,  דעתהמלא  תאגיד  החליט  יאם    לשיקול 

כל תביעה ו/או דרישה ו/או  הליך זה  ב , לא תהיה למשתתפים  ההסכםו/או לא לחתום על    זה מכרז  לבטל  

 . התאגידכנגד   טענה מכל סוג שהוא 

או שאינה ערוכה    רשאי, אך לא חייב, לדחות כל הצעה שאיננה שלמה, או ברורה,  אהיתאגיד  ובהר כי המ .19.2

, או שתימצא בלתי סבירה, או בשל כל פגם או אי התאמה אחרת ביחס לדרישות  זהמכרז  מכי  עפ"י מס

  ו , או למחול על הפגם, או לבקש תיקונו תיקון ו/או הבהרה ו/או השלמה, וזאת עפ"י שיקול דעת זהמכרז  

החליט א  תאגידה  הבלעדי.  ההצעה  תחייב  השינוי/ההסתייגות,  מן  נכתבו  להתעלם  לא  כאילו  המציע  ת 

 . השינוי או ההסתייגות

וועדת המכרזים שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר למציע להוכיח את עמידתו בתנאי  ל .19.3



הסף באמצעות נתונים ו/או פרויקטים אשר לא הוצגו על ידו בהצעה ו/או הוצגו לצורך אחר ו/או שהינם  

עה, ובמקרה זה תהא רשאית הוועדה  ו על ידו עובר להגשת ההצבידיעת החברה, ובלבד שאלו אכן בוצע 

 לפנות אל המציע בבקשה לקבלת מידע נוסף ו/או מסמכים נוספים.

להביא בחשבון, על פי הערכתו, את האמצעים שיידרשו ואת התנאים הבלתי צפויים העלולים  המציע  ל  ע .19.4

בהקשר   ירכז  לעבודותלעלות  כך  לשם  הבלעדיתהמציע  .  אחריותו  העשוי  על  המידע  כל  לו  להיו  את  ת 

 למועיל או חיוני או שיוכל להשפיע בצורה כלשהי על הכנת הצעתו והתקשרות בחוזה. 

כוללים את כל ההוצאות, המיסים, האגרות, ההיטלים וכל תשלום    מחירי ההצעהספק מובהר כי    הסרתל .19.5

  ם ככלולים במחירי  ייחשבו   וכל אלוליך זה  על פי תנאי ה   העבודותמכל מין וסוג שהוא, בקשר עם ביצוע  

   .ההצעה  בכתבש

, תחולנה  זה  מכרזובהשתתפות ב  זה  למכרזל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה  כ .19.6

     על המציע בלבד.

, אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד. אין לעשות בו כל  התאגידהרוחני של    והינו קניינ   זה  כרזמ .19.7

     כנת ההצעה.שימוש שאינו לצורך ה

 , בלשון נקבה במשמע ולהיפך.  הליך זהבלשון זכר בל האמור כ .19.8

 

 ברכהב
 טל רוסו, מ"מ מנכ"לית , מנכ"ל  אלעד תמרי

 מי הוד השרון בע"מ      פלגי שרון בע"מ  

 



 

 הסכם התקשרות  –' במסמך 

 הסכם התקשרות  

 ______ שנת ב  חתם ביום _____ לחודש ____ערך ונשנ

 

 בע"מ   ר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל ודן של עיריית כפון, מיספלגי שרבין :  

 כפר סבא. 22התע"ש מרחוב  

 "( התאגיד  )להלן: "     

 ; מצד אחד

 

 לבין : 

 ____________________ 

 ________________  מס' תאגיד//ח.פ.

 מרחוב ______________ 

 "( נותן השירותים)להלן: " 

 ; מצד שני

 

)להלן:  2001-שהוקם ופועל בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב התשס"א הוא תאגיד מים וביוב,יד תאג הו הואיל 

 "(;החוק"

מס'  פרסם  תאגיד  וה והואיל  פומבי  מל    13/2021מכרז  שירותי  להנדס  מתן  טיהור השפכים  ויעוץ  הכול    מכון 

 ;'נספח אאשר העתק ממנו מצורף להסכם זה כ"(   המכרזלהלן: ") מסמכי המכרזכמפורט ב

נספח    -"( אשר העתק ממנה מצורף להסכם זה כההצעה )להלן: "מכרז  הגיש הצעה ל  םונותן השירותי והואיל

 ; 'ד

, בהסתמך על נכונות הצהרותיו של נותן  והסכים לקבל את הצעתובחר בהצעת נותן השירותים  תאגיד  וה והואיל

 השירותים ועל הנתונים שפורטו בהצעה. 

,  מסמכי ההליךאת השירותים המפורטים בתאגיד  ה  רנותן השירותים יבצע עבווהצדדים מעוניינים כי   והואיל

 , לרבות הסכם זה; ליך הפנייהבהצעה ובהסכם זה באופן, במועדים ובתנאים המפורטים במסמכי ה 

 אי לזאת, הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 כללי  .1

  המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.   .א

והנ .ב זה  להלן  הסכם  בספחים  חלק  מה מהווים  נפרד  הצעות  לתי  לקבלת  אחת    הליך  כיחידה  ויקרא 

 עימו. 



 להסכם זה יצורפו הנספחים הבאים:  .ג

 . מסמך א' מסמכי המכרז (1

 .התקשרות   הסכם –ב' מסמך  (2

 הצהרה על שמירת סודיות. -נספח ג'  (3

 .הצעת המציעמסמכי  –' ד נספח (4

 .ביטוחנספח  –נספח ה'  (5

 . ם ציבורייםק עסקאות גופיתצהיר לפי חו –נספח ו'  (6

 תיאום. אי תצהיר   –נספח ז'  (7

 טופס סודות מסחריים / מקצועיים.  –נספח ח'  (8

 הצעת מחיר  –נספח ט'  (9

 הנדס המוצע סיון המינ  –נספח י'  (10

 . מבוטל –נספח יא'  (11

 מבוטל  -נספח יב'  (12

 תצהיר זכויות עובדים –יג' נספח   (13

 העדר הרשעות  –תצהיר  –נספח יד'  (14

 עדר ניגוד עניינים בדבר התצהיר  -נספח טו'  (15

 

ונספחיו,     .ד זה  הסכם  הוראות  כי  הצדדים  על  הצעותמוסכם  להציע  ההזמנה  ,  ונספחיה  הוראות 

, נועדו להשלים זה את זה  בשלב שקדם להגשת ההצעות, והצעת נותן השירותיםתאגיד  הבהרות ה 

אחת.   בכפיפה  סתירה  ויתפרשו  של  לעיל(במקרה  )כאמור  האמורים  המסמכים  יבין  נותן    היה, 

. נותן השירותים יביא לידיעת  התאגיד  י קביעת  , לפ מבניהןלהוראה המחמירה    השירותים מחויב 

   כל סתירה כאמור, מיד לאחר שנודע לו עליה.תאגיד ה

ה   .ה לדעת  אם,  למחמירה  תיחשב  דעתתאגיד  הוראה  שיקול  את  וולפי  משפרת  או  מיטיבה  היא   ,

ל טיב, מזמיןהתועלות  לאיכות,  הנוגע  בכל  הש  ,  ואמינות  התאמת  ידי  כמות,  על  הניתנים  ירותים 

השירותים. בהן    נותן  בנסיבות  אחר  סעד  כל  או  שיפוי  או  פיצוי  לכל  זכאי  לא  השירותים  נותן 

קבע כי הוראה מסוימת תחול על נותן השירותים אף אם הוראה כאמור מחמירה יותר או  תאגיד  ה

   לה בהזמנה ולא בהסכם זה.מגדילה הוצאותיו ואף בנסיבות בהן הוראה כאמור כלו 

מובהר ומודגש בזאת, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כי בכל מקרה כל האמור בהצעת נותן השירותים     .ו

 .  הליך הפניהתחייב אותו אף אם הוא כולל מחויבויות מחמירות יותר מהנדרש ב

להצ    .ז ההזמנה  לרבות  זה  מהסכם  חלק  המהווים  המסמכים  באחד  שהוסבר  או  שהוגדר  יע  ביטוי 

 שמעות בכל מסמך אחר המהווה חלק מהסכם זה. הצעות, תהא לו אותה מ

כותרות הסעיפים נועדו לנוחות ולהתמצאות בלבד, אינן מהוות חלק מההסכם, ואין להשתמש בהן     .ח

 לצורכי  פרשנות. 

בהתאם     .ט זה  בהסכם  יפורשו  ידועה  מסחרית  או  טכנית  משמעות  להם  שיש  וקיצורים  מילים 

ובלבד שלא  את פרשנותן המחייבת,  תאגיד  ע ה כשבמקרה של מחלוקת יקב,  למשמעותם המקובלת

 ניתן להם פירוש אחר באחת מהוראות הסכם זה. 



 

  הצהרות והתחייבויות כלליות .2

, וזאת מבלי לגרוע מכל הצהרה או מחויבות  כדלקמןתאגיד  נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת כלפי ה

 :הליך הפניה   שקיבל על עצמו במסמכים אחרים בקשר עם

הוא בחן את   הליך הפניהתים מצהיר ומאשר כי בשלב שאלות ההבהרה שלפני ההגשה ל נותן השירו .א

וכי   על נוסח הסכם זהגם  ניתנה לו ההזדמנות להשיג, להעירכל המסמכים, הדרישות והתנאים, 

 הוא הגיש הצעתו מתוך ידיעה ומחויבות כי הוא מסוגל לבצע את המטלות בהסכם זה. 

הסכם זה, מהווה הצהרה של הנותן השירותים כי נמסר לו כל   ל הנותן השירותים עלתו שחתימ .ב

כי כל מסמכי ההסכם נמצאים ברשותו, וכי   ,המידע הדרוש לו לצורך ההתקשרות בהסכם זה

 קראם, הבין את תוכנם וקיבל את כל ההסברים אשר ביקש בקשר אליהם. 

ים על פי כל דין לבצע את  ישורים הנדרשיו את כל האוכי יש ביד  , בעל הניסיון הדרושכי הוא כשיר .ג

 . ובהסכם זה הליך הפניההשירותים המפורטים ב 

 . כי אין כל מניעה חוקית, משפטית ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה .ד

ל  .ה ידו  לזכויות  תאגיד  כי מתן השירותים על  ג' כלשהו, לרבות בכל הנוגע  אינם פוגעים בזכויות צד 

 קניין של צד ג' כלשהו.

בכל עת שיידרש לכך על ידי  תאגיד  זאת להציג כל אישור ו/או כל מסמך לנותן השירותים מתחייב ב .ו

. ככל שנדרשת הסכמתו או אישורו של צד שלישי כלשהו למתן השירותים או איזה חלק  התאגיד  

נותן השירותים לדאוג לכך שתהיה בידו הסכמה או אישור  המהם, אזי באחריותו ועל חשבונו של  

 בכל תקופת הסכם זה. כאמור

 העסקת עובדים.  יקיים בכל עת את הוראות הדין בקשר עם הוא כי  .ז

הינו נכון ומדויק גם למועד חתימתו ואישורו של    הליך הפניהכי כל האמור בהצעה שהגיש במסגרת  .ח

לו   ידוע  כי  מצהיר  השירותים  הנותן  בהצעה.  האמור  לעומת  שינוי  כל  חל  לא  וכי  זה,  הסכם 

עמו בהסכם זה, נעשו על בסיס האמור בהצעה,  תאגיד  והתקשרות ה   הליך הפניהב   שבחירתו כזוכה

ביחס לכל הנוגע לנספחי ההזמנה ל   . להציע הצעות  לרבות  יודיע  גם לאחר  תאגיד  נותן השירותים 

בנתונים שמסר במסגרת   שינוי  כל  על  תוקפו  לתום תקופת  עד  מועד  ובכל  זה  על הסכם  החתימה 

ובמועדים הנדרשים ועל כל נסיבה אחרת  מטלות לפי ההסכם באיכות  הצעתו, ביכולתו לבצע את ה 

 היכולה לעורר חשש כלשהו בקשר עם יכולתו לבצע הסכם זה.  

סיון היכולת והמיומנות הדרושים לשם  יוכי הוא בעל הנ  וודרישותי תאגיד  כי הוא הבין את צרכי ה .ט

 מתן השירותים באופן ובהיקף הנדרש.  

והמומחיות ואת האמצעים הדרושים, לרבות  סיון  יהידע המקצועי, הנ  כי יש בידיו את כוח האדם, .י

 האמצעים הכספיים, לביצוע כל התחייבויותיו על פי ההסכם.

ידיבהסכם זה  מתחייב לכך, כי השירותים כהגדרתם    נותן השירותים .יא   מהנדס המט"ש   יבוצעו על 

 המכרז.  מטעמו כפי שהוצג במסגרת  

מקב .יב הוא  כי  מצהיר,  השירותים  השירונותן  את  לבצע  עצמו  על  גבוהה,  ל  מקצועית  ברמה  תים, 



 . הדין להוראות ובכפוף   בהתאם, ונספחיו זה חוזה   להוראות בהתאם

לבצע את   . יג השירותים מתחייב  להוראות החוזה  הנותן  זה בהתאם  חוזה  נשוא    במהירותשירותים 

במומחיות   בנאמנות,  מכוהראויה,  אחראי  והוא  דין,  כל  הוראות  פי  ועל  הבחינות  בזהירות,  ל 

 ים ולטיב השירותים שבוצעו על ידו ו/או על ידי עובדיו. למעשים ולמחדל 

לב ולבצע את  -כי הוא מתחייב למלא אחר הוראות הסכם זה במיומנות, במסירות, בנאמנות ובתום .יד

וההצעה המהווים חלק בלתי    הליך הפניההשירותים בהתאם לאמור בהסכם זה ובכפוף להוראות  

 נפרד מהסכם זה. 

לו כל ניגוד עניינים, ישיר או עקיף, בביצוע האמור בהסכם זה. נותן    שירותים מצהיר כי איןן הנות .טו

ל יודיע  מטעמו  תאגיד  השירותים  מי  כל  של  או  שלו  עניינים  לניגוד  חשש  כל  על  לרבות    –לאלתר 

 גורם מקצועי כלשהו העובד עמו או מטעמו. 

מסר לו  ישימנע מעשיית שימוש במידע  נותן השירותים מתחייב כי בתקופת ההסכם ולאחריה להי .טז

 והסכם זה. ליך הפניה במסגרת ביצוע השירותים למטרה שאינה מתן השירותים על פי ה

 בכל העניינים הקשורים במתן השירותים.  תאגיד נותן השירותים מתחייב להישמע להוראות ה .יז

ומאשר   . יח מצהיר  השירותים  הכי  נותן  זכות  בתאגיד  שימוש  לו  כל  ה שניתנה  פי  זה  על  לפקח,  סכם 

או   לנותן השירותיםלהדריך  ה  להורות  של  פררוגטיבה  בבחינת  הינה  כלשהן  תאגיד  לבצע מטלות 

ואין בה לגרוע בדרך כלשהי מחובתו המוחלטת של הנותן השירותים לבצע את האמור בהסכם זה 

 . מכרזהובמסמכי  

ב .יט השירותים  את  לבצע  מתחייב  השירותים  עלנותן  שהוצג  המט"ש  מהנדס  במסגרת    אמצעות  ידו 

העביר או למסור את ביצוע השירותים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במלואם ובין  ולא ל המכרז  

 . תאגידבחלקם, לצד שלישי כלשהוא, אלא אם הותר הדבר בכתב מראש על ידי ה 

ואין לפרש מחויבות   .כ נותן השירותים מצטברות ומצטרפות האחת לרעותה  מובהר כי כל הצהרות 

 השירותים. המצמצמת מחויבות הנותן    כלשהי בדרך

בהצעתו   .כא ידו  על  שהוצג  המט"ש  מהנדס  באמצעות  יינתנו  השירותים  כי  מתחייב  השירותים  נותן 

נותן   נציג  את  להחליף  רשאי  יהא  לא  השירותים  נותן  השירותים"(.  נותן  "נציג  )להלן:  למכרז 

מ ומנימוקים  מיוחדים  במקרים  אלא  ההתקשרות,  תקופת  במהלך  ובלבד  יוחדיםהשירותים   ,

איש  האמור,  שקיבל  מן  לגרוע  מבלי  המחליף.  לזהות  והן  ההחלפה,  לעצם  הן  ובכתב  מראש  ור 

את   לתאגיד  ולהקנות  זה,  הסכם  של  יסודית  הפרה  להוות  עלולה  השירותים  נותן  נציג  החלפת 

   הזכות לבטלו, מבלי לגרוע מיתר זכויות על פי כל דין.

זה, על סעיפיו הקטנים, מהווה תנאי    2ירותים על פי סעיף  מובהר כי נכונותן של הצהרות נותן הש .כב

מהותי בהסכם זה. אי נכונות הצהרות אלה, כולן או חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין לאחר  

בביטול  ד  תאגימכן, תיחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד נותן השירותים באופן המזכה את ה

 להלן.  14מפורט בסעיף ההסכם לאלתר, כ

 :והיקף השירות  תקופת ההתקשרות .3

לתקופה   .א הינו  השירותים  לביצוע  ההתקשרות  זה.    שנים  3של  משך  הסכם  על  החתימה  מיום 

כלתאגיד  ה וללא  תנאיה  פי  על  ההתקשרות  תקופת  את  להאריך  רשאי  בתמורה   יהיה  )עד    שינוי 



להסכם(לשנה   שנ הרביעית  של  נוספת  לתקופה  פעם,  בכל  או חלק ממנה,ה  הארכה    ,  עד לתקופת 

על הארכת תקופת ההסכם עד    נותן השירותיםיוכל להודיע ל תאגיד  . השנים  מצטברת של שמונה

  יפקע ההסכם   –על הארכת ההסכם כאמור  תאגיד  ימים לפני פקיעתו של ההסכם. לא הודיע ה  30

המק  שיי במועדו  בלא  הורי,  נוספתתאגיד  דרש  הודעה  כל  כך  בגין  ")  לתת  תקופת להלן: 

   "(.ההתקשרות

  :נציג .4

פלגי שרון, מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה  תאגיד    מנכ"ל  ולעניין הסכם זה, הינ תאגיד  נציג ה .א

יגאל,   צור  יאיר  כוכב  נצי רשאי להחלתאגיד  "(. ההתאגידנציג  ":  )להלןבע"מ  המקומית  גו  יף את 

 .  נותן השירותיםדי מתן הודעה בכתב לבכל עת על י

 השירותים:  .5

ור כלל השירותים  ( עבfixed price)  קבועחודשי  מחיר  השירותים המפורטים יינתנו כשרות ריטיינר וכי כנגד  

זה מכרז  במסגרת  ההוצאוהמ  הנדרשים  כל  את  השירותיגלם  במתן  הכרוכות  והעלויות  המפורטים  ת  ם 

 להלן: 

מהנדס המט"ש לעדכן ולעקוב אחר ביצוע תכנית אחזקה מונעת    על  –ם התחזוקה השוטפת  חובת .א

מכאנית וחשמל ווידוא ביצוע של כל עבודת התחזוקה לרבות וידוא  כי מנהל המט"ש דואג למעקב  

או   בשיפוץ  שנמצא  מה  וכל  תקינים  שאינם  ציוד  או  מתקנים  אין  כי  כן,  כמו  הציוד.  תחזוקת 

 ור על רצף תפקוד.  הקדם לכשירות על מנת לשמבתחזוקה מוחזר ב 

לדאוג לתפעול השוטף של המט"ש ובכלל זה כלל המערכות ציוד. מובהר למען    –ם התפעול  ובתח .ב

כי   ולודא  המט"ש  מנהל  עם  מתמיד  בקשר  להיות  המט"ש   מהנדס  באחריות  על  כי  ספק  הסר 

 המתקנים פועלים בנדרש.  

המתרחשים במתקני    ר את התהליכים המט"ש להכיעל מהנדס    –התהליכים המתקיימים במט"ש   .ג

המעבדה   בדיקות  תוצאות  אחר  יומי  באופן  לעקוב  המט"ש  מהנדס  על  מעמיקה.  בצורה  המט"ש 

ולוודא כי איכות הקולחים תקינה. על מהנדס המט"ש לוודא כי איכות השפכים אינה חריגה ובכל  

שלי טיפול  שניוני,  טיפול  ראשוני,  טיפול  לרבות  ברו הבוצה התהלשלבי התהליך  וכן  פועל  שוני  יך 

 כסדרו על פי נתוני התכנון שאופיין אליו המט""ש. 

תהליכיות    .ד בעיות  שתיווצרנה    –פתרון  ככל  תהליכיות  בעיות  לפתור  המט"ש  מהנדס  באחריות 

על חשבונו לקבלת   לפעול  על מהנדס המט"ש  שיידרש,  ככל  בקו הבוצה.  והן  הנוזל  בקו  הן  כאלה 

 הליכיות ולהפעלת המערכות כמתחייב.  וע על מנת לפתור בעיות תייעוץ  עם אנשי מקצ

מהנדס המט"ש יוודא ביצוע תכנית הדיגום במלואה ובכלל זה    –מעקב אחר ביצוע בדיקות מעבדה   .ה

 דיגום למעבדה פנימית וחיצונית כאחד.

ים,  מהנדס המט"ש יוודא כי ציוד המעבדה תקין ומכויל. בכלל זה מאזניים אנליטי  –ציוד מעבדה   .ו

 רופוטומטר ועוד.  מנדפים , מערכת ספקט

לפעול מניעת מטרדים לסביבה ובכלל זה מטרדי ריחות ככל שהם במקורם מהמט"ש וכן    –סביבה   .ז

 מטרדי רעש ממנועים וציוד סובב.  

 מהנדס המט"ש יפעל למקצועיות כח אדם ויערוך הדרכות ובקרה על עובדי המט"ש.  –כח אדם  .ח



מתקנים  .ט המט"ש  -שדרוג  לשיקום  מהנדס  הנידרש  ככל  או    יפעל  התבלו  אשר  מתקנים  ושידרוג 

שזוהה שהם מהווים צוואר בקבוק בתהליכים השונים המתרחשים במט"ש. קידום השדרוג יבוצע  

 מול מתכנים ויועצים והוצאת מכרזים על פי נהלי עבודת המט"ש והתאגיד. 

ך לצורכי אפשרות יישומם  מהנדס המט"ש יבחן טכנולוגיות חדשות ככל שידרש לכ  –טכנולוגיות   .י

 בעתיד. בחינת טכנולוגיות תעשה על פי נהלי מנהלת המט"ש והכללים המתחייבים. 

., דוח תפעול שנתי ועוד ככל  ISOהפקת דו"ח חודשי לרשויות, עדכון  נהלי הסמכת    –הפקת דוחות   .יא

 שידרשו על פי דין ו/או הכללים וההנחיות של התאגיד. 

חשבונות   .יב חשבונו  –חיובי  בשםהכנת  והגשתם  לגו  ת  נחל  התאגיד  רשות  זה  ובכלל  שונים  רמים 

 הירקון, מועצה דרום השרון, דוחות תורמי שפכים, חקלאי כפר מלל. 

קידום שדרוג המט"ש כך שיאפשר את קליטת שפכי הערים לשנים הבאות על פי    –שידרוג המט"ש   . יג

 תכניות האב של כל אחד מהמט"שים . 

בפו  .יד להגיע  יהיה חייב  פעמי מהנדס המט"ש  צורך תפעולי,  על למט"ש לכל הפחות  ובכל  ים בשבוע, 

מחובות לגרוע  מבלי  וזאת  מהותית  תקלה  במקרה  מרחוק    וובוודאי  לטיפול  וזמין  ערוך  להיות 

 בענייני המט"ש.  

  התמורה .6

 fixed)  קבוע חודשי  מחירם נשוא הסכם זה ישלם התאגיד לנותן השירותים שירותיהבגין   .א

price  )את כל ההוצאות והעלויות  עיל המגלם מופרטים בהסכם זה לתים העבור כלל השירו

בתוספת מע"מ בשיעורו החוקי  ₪ לחודש ____________  בסך  הכרוכות במתן השירותים

 במועד ביצוע התשלום. 

 לאותו חודש.    10 – חשבון בגין ביצוע השירותים אחת לחודש עד התאגיד יגיש לנותן השירות  .ב

 +    30 נאי שוטףהתמורה החודשית תשולם בת .ג

ו/אוהתמורה    .ד תוספות  כל  לה  יתווספו   ולא  ומוחלטת  סופית  הינה  זה  בסעיף  הפרשי    המפורטת 

 .  הצמדה ו/או ריבית מכל מין וסוג שהוא

במפורש כי האמור לעיל הוסבר לו ומובן  נותן השירות  בחתימתו על הסכם זה מאשר  נותן השירות   .ה

   ע הסכם זה על ידו. פת כלל עלויותיו של ביצו וכי הצעת המחיר שהוגשה על ידו משק  על ידו

כי   .ו בזאת  השירותיםמוסכם  השירותים  יי  נותן  במתן  הכרוכים  והתשלומים,  ההוצאות  בכל  שא 

ו/או תשלומי ביטוח או כל תשלום    והמבוקשים, ובכלל זה תשלומי מסים והיטלי חובה החלים עלי 

השירותים  נותן  כונים והאחריות של  בעתיד וכן בכל הוצאות הכרוכות בכל הסי  ואחר שיחול עלי

 . פי הסכם זה-על

   שלילת יחסי עובד מעביד .7

וכי בין    נותן שירותיםו תאגיד  מוצהר ומוסכם כי מערכת היחסים בין הצדדים להסכם זה הינה של   .א

עובד מעביד   של  יחסים  כתוצאה ממתן השירותים, מערכת  ולא תתקיים,  לא מתקיימת  הצדדים 

לכל תשלום,    י לא יהיה זכא   ואהתמורה ה   התמורה, וכי למעט תשלום  ועל בסיס הצהרה זו נקבעה

השירותים מתן  בגין  אחרת  הטבה  דואר,  או  טלפון,  הוצאות  נסיעות,  בגין  תשלומים  לרבות   ,



 . צילומים, הדפסות, פקס, אש"ל וכיוצא באלה הוצאות

הנ  .ב זכות  בכל  לראות  נותן השירותים תאגיד  לתנת  יאין  על  ח את מתן  אמצעי להבטיכאלא    לפקח 

וכן    וביצוע הסכם זה במלואו ואין בה כדי להקים מערכת יחסים של עובד מעביד  ירותים כראויהש

אחריות כלשהי לביצוע התחייבויותיו של נותן  תאגיד  או על נציג התאגיד  אין בה כדי להטיל על ה

 .השירותים

בלבד נושא באחריות    נותן השירותים מצהיר כי הינו המעביד של העובדים המועסקים על ידו והוא .ג

הם ובכל החובות המוטלות על מעביד על פי חוק ו/או ההסכמים הקיבוציים ו/או צווי הרחבה  כלפי

 החלים על העובדים בענף בו הם מועסקים. 

תשלומי מיסים וכל הוצאה אחרת בקשר    השירותים,מתן  כל הוצאותיו של נותן השירותים בקשר ל .ד

חוב בכל  תלא    נהוהמזמי  ,ו על ידוישולמורותים ועליו בלבד  לביצוע השירותים יחולו על נותן השי

 דרך שהיא בגינם. 

שא בהם  תיבגין כל תשלום ו/או הוצאה שתאגיד  מתחייב לפצות ו/או לשפות את ה  נותן השירותים .ה

ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו הנובעים מקביעה כי בין החברה לבין מי  נותן השירותים  לתאגיד  ה

ע שלום כאמור שישולם במסגרת פשרה ללא הודאה  מעביד, לרבות כל ת  -ובד  מאלו נקשרו יחסי 

 בחבות כתוצאה מטענה בדבר קיומם של יחסי עובד מעביד כאמור. 

המינימום,   .ו שכר  בחוק  כמוגדר  מינימום,  שכר  לפחות  לעובדיו  לשלם  מתחייב  השירותים  נותן 

 , כולל הפרשה בגין זכויות סוציאליות. 1987-התשמ"ז

 םסמכים ושמירתים, מסירת מזכויות יוצר .8

וכל יתר הזכויות מכל סוג בכל המסמכים תאגיד  מוסכם בזאת כי ל .א ו/או    מוקנות הבעלות  שיוכנו 

 המכרז יסופקו על ידי הנותן השירותים בקשר עם ביצוע השירותים לפי הסכם זה ולפי מסמכי 

כות יוצרים, סודות  נותן השירותים אחראי באופן בלעדי כי לא תהיה בהתקשרות עמו פגיעה בכל ז .ב

 ים, זכויות קניין רוחני, זכויות פטנטים או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו. מסחרי

לשפות את   .ג בזאת  דרישתהתאגיד  נותן השירותים מתחייב  עם  מיד  מותנה,  ו,  ובלתי  שיפוי מלא   ,

ו בגין  דרש לשלם, לכל גורם שהוא, בגין גרם הפרת חוזה ו/איי תאגיד  כל סכום, אשר ה   וולשלם ל

יוצר  זכויות  אחרהפרת  סוג  מכל  רוחני  קניין  וזכויות  זכויותי   ים,  מבין  איזה  מימוש  עקב    ו ו/או 

 כקבוע בהסכם זה. תאגיד האחרות של ה

 ניגוד עניינים  .9

עניינים   .א ניגוד  למי מטעמו  או  מעובדיו  למי  או  לו  יהיה  ולא  ומתחייב שאין  נותן השירותים מצהיר 

 .  שרון התאגיד ו/או מי הוד השל  מכל מין וסוג שהוא עם פעילותו 

או מי מעובדיו או  ידי על כל נתון או מצב שבשלם הוא  באופן מיתאגיד  השירותים להודיע ל   על נותן  .ב

ניגוד עניינים בין  כל צד שבו או ע מו הוא קשור עלולים להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של 

 רים. ע לו הנתון או המצב האמותפקידו האמור בהסכם זה לבין עניין אחר, מיד עם היווד 

ה .ג לדעת  נותן  תאגיד  אם  קשור  עימו  או  שבו  אחר  צד  כל  או  מטעמו  מי  או  השירותים  נותן  נתון 

עניינים,  בניגוד  להימצא  עלול  או  נמצא  הוא  בו  במצב  ההסכם,  ביצוע  של  שלב  בכל  השירותים, 

ה ההתתאגיד  רשאי  סיום  ועל  השירותים  נותן  של  עבודתו  הפסקת  על  נותן  להורות  עם  קשרות 



לנזק העלול להיגרם לחברה כתוצאה מהפרת    השירותים, נותן השירותים מודע  זה בלבד.  מטעם 

 התחייבותו להימנע מהימצאות במצב של ניגוד עניינים.  

 סודיות .10

נותן השירותים מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע, ידיעה וכל מסמך שנתקבל על ידו או על      .א

מי מטעמו, הקשו לפי הידי  לביצוע השירותים  לגלות את המידע או המסמך בכל  ר  ולא  זה,  סכם 

כל אדם,   לידיעת  להביא  ולא  למוסרו  לא  להודיעו,  לא  להעבירו,  לא  למעט למטרות    דרך שהיא, 

. נותן השירותים מתחייב לא לעשות במידע שיגיע לידיו כל שימוש שאינו למטרת  קיום הסכם זה

 יישום הסכם זה.  

יות כאמור בהסכם זה תחול עליו ועל כל עובד, שלוח, וכל מי  יב כי חובת סוד ותים מתחי נותן השיר     .ב

השירותים   נותן  ולאחריה.  ההסכם  תקופת  במהלך  זה,  הסכם  ביצוע  עם  בקשר  מטעמו  שיפעל 

מתחייב כי כל עובד, שלוח, וכל מי שיפעל מטעמו בקשר עם ביצוע ההסכם, יחתום על התחייבות  

 להסכם זה.  ג' נספחכ ת בנוסח המצורף והצהרה לשמירת סודיו

 ושיפוי בנזיקין  אחריות .11

לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד  תאגיד  נותן השירות לבדו יהיה אחראי כלפי ה    .א

ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לעובדי נותן    ו ו/או למי מטעמ   וו/או לעובדי תאגיד  העלולים להיגרם ל

בגין ו/או בקשר  או לעובדיהם ו/או למי מטעמם,  שנה מטעם נותן השירות ו/השירות ו/או לקבלני מ

 לביצוע השירותים 

לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא  תאגיד  נותן השירות לבדו יהיה אחראי כלפי ה .ב

 נשוא ההסכם.    ים או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לצורך השירות

בזאת   .ג פוטר  השירות  הנותן  מתאגיד  את  הפועלים  כאמור    ו טעמואת  נזקים  לגבי  אחריות  מכל 

ויב לשלם עקב  יחימים על כל סכום ש  7תוך    ו ו/או את הפועלים מטעמ  וו/או לפצות  וומתחייב לשפות 

  ו ודיע לנותן השירות על כל תביעה שתוגש נגד י תאגיד  נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. ה

 ה על חשבונו.  כנ"ל ותאפשר לו להתגונן מפני

ו/או מכל סיבה  רשתאגיד  ה .ד זה  זכאי להם מכוח הסכם  נותן השירות  אי לקזז מן התשלומים אשר 

מה נתבעים  אשר  סכומים  שהם  תאגיד  אחרת  מחדל  או  מעשה  בגין  כלשהו  שלישי  צד  ידי  על 

ל שנגרמו  נזקים  בגין  ו/או  לעיל  נותן השירות כאמור  של  או מחדל  תאגיד  באחריותו  מעשה  מחמת 

 ת כאמור לעיל. רובאחריותו של נותן השי שהם

 :על ידי נותן השירות ביטוח .12

על פי הסכם זה ו/או על פי הדין, מתחייב    נותן השירותמבלי לגרוע מאחריותו והתחייבויותו של      .א

לפני מועד החתימה על הסכם זה ו/או לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא הסכם    נותן השירות

"השירותים" )להלן:  ו/א זה  מטעמו  ו/או  ידו  על  על  (  ולקיים  לערוך  מביניהם(,  )המוקדם  עבורו  ו 

,  חשבונו במשך כל תקופת מתן השירותים נשוא הסכם זה ו/או כל תקופה אחרת כמפורט בהסכם

נספח ה' המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד    –ביטוחים בהתאם למפורט בנספח הביטוח  

 " או "הביטוחים"(:  ותנותן השיר)להלן: "ביטוחי  הימנו

 את ההסכם לידי גמר מוקדםהב .13

רשאי  .א זה,  בהסכם  אחר  מקום  בכל  האמור  אף  דעת תאגיד  ה  על  שיקול  סיבה    ולפי  ומכל  הבלעדי 



הממשלה  שהיא   משרדי  לבקשות  הנוגעים  וטעמים  ניהוליים  טעמים  נוחות,  מטעמי  )לרבות 

ההסכם  (  התאגיד  והחלטות   את  הה  –)קרי  לסיים  תקופת  את  עלתקשרות(  לקצר  עת  ידי  -בכל 

חתוה השירותים,  לנותן  כך  על  בכתב  יסתיים  התאגיד  ידי  -על  מה ודעה  כאמור,  הודעה  ניתנה   .

בתום   לפי    30ההסכם  בהודעה,  הנקוב  במועד  או  השירותים  לנותן  ההודעה  מסירת  ממועד  ימים 

וזאת    המוקדם ו/או  מבניהם  טענה  כל  תקום  השירותים  שלנותן  או  ומבלי  ה  לתביע עילה  תביעה 

 .  בשל כךאו כל מי מטעמו  תאגיד נגד ה)כספית או אחרת(  

ושלא בשל הפרת ההסכם על ידי הנותן השירותים,  )א(  13  הובא ההסכם לידי גמר בהתאם לסעיף .ב

לנותן השירותים  תאגיד  שלם הי,  התאגיד  לפני השלמת כלל מתן השירותים וקבלת אישור על כך מ 

השירות  התמורהאת   ממתן  חלק  אותו  )ואשבעד  בפועל  ביצע  שהוא  עלים  אושר  ביצועו  ידי  -ר 

   .( עד להבאת ההסכם לידי גמרהתאגיד ובוצע לשביעת רצון  תאגיד  ה

סעיף   .ג לפי  השירותים  לנותן  העבודה,  )ב(  13התשלומים  שכר  כל  של  מלא  כסילוק  ייחשבו  לעיל 

סדים וההוצאות שנגרמו )אם נגרמו( לנותן השירותים עקב הבאת ההסכם לידי גמר  הנזקים, ההפ

תב כל  של  וסופי  מלא  סילוק  כנגד  ורק  אך  ויבוצעו  הנותן  כאמור,  של  סוג  מכל  דרישה  ו/או  יעה 

 בין היתר בקשר עם סיומו המוקדם של הסכם זה. תאגיד השירותים כלפי ה

לסעיף   .ד בהתאם  גמר  לידי  ההסכם  מתן  תאגיד  ה  יהיהעיל,  ל )ב(  16הובא  ביצוע  את  למסור  רשאי 

השירותים, המשכה, כולה או מקצתה לאחר, להשתמש לצורך זה במסמכים שהוכנו על ידי הנותן  

לנותן   פיצוי  כל  ו/או  תמורה  כל  ללא  והכל  סוג,  מכל  שינוי  כל  במסמכים  ולעשות  השירותים 

במידה ואכן   לעיל ב )ב(16   לסעיף השירותים למעט כל הסכומים המגיעים לנותן השירותים בהתאם  

לעיל, מתחייב  )ב(  17מובהר כי עם הבאת ההסכם לידי גמר בהתאם לסעיף    ספק. למען הסר  מגיעים

 ימים את כל המסמכים שברשותו.  3תוך תאגיד נותן השירותים להמציא לידי ה

 ע סכום הפיצויים המוסכמים משכר עובדיו. נותן השירותים  אינו רשאי לגרו (1

זכאי לה על פי הסכם זה ועל פי כל תאגיד  אין האמור בא לפגוע בכל תרופה אחרת שה (2
 דין. 

 ביטול ההסכם עקב הפרתו .14

 , באמצעות הודעה בכתב, לבטל את ההסכם גם בכל אחד מהמקרים הבאים:התאגיד רשאי  .א

מהתחייבויותיו (1 יותר  או  אחת  הפר  השירותים  את    נותן  תיקן  ולא  זה  הסכם  לפי 

 . התאגיד לאחר שקיבל  על כך התראה בכתב  מאת   ימים 7ההפרה תוך 

  נותן השירותים, שביצוע מתן השירותים אינו מתקדם בקצב ל התרה בכתב  תאגיד  ה (2

רצון   תוך  ו  ,התאגיד  לשביעות  נקט,  לא  ימים מתאריך ההתראה,   7נותן השירותים 

 במועד שנקבע.   השירותיםסיום  את תאגיד צעדים המבטיחים, לדעת ה 

נותן השירותים הפסיק לקיים שגרת עבודה סבירה במשרדו וסגר את עסקיו לתקופה  (3

על   כאשר   15העולה  ו/או  פירעון  לחדל  הפך  השירותים  נותן  כאשר  ו/או  עבודה  ימי 

בלתי   נהיה  השירותים  נותן  ו/או כאשר  השירותים  נותן  כנגד  נכסים  כינוס  צו  הוצא 

שפטית ו/או כאשר נותן השירותים אינו מסוגל לבצע את השירותים כשיר לפעולה מ

כאמור בהסכם זה או חלקים ממנו )בין אם הודיע על כך מפורשות ובין אם התקיימו  

 נסיבות המעידות על כך(.  

קבלת  (4 וללא  מראש  הודעה  ללא  השירותים  נותן  נציג  את  החליף  השירותים  נותן 



 אישור מראש. 

בכתב, כאשר הביטול ייכנס לתוקפו  תאגיד  ייעשה בהודעה מטעם ה  )א(14  ביטול ההסכם לפי סעיף .ב

 ימים ממועד משלוח המכתב.  3בתום 

נותן השירותים את התמורה בעד אותו חלק של  שלם ללתאגיד  ה  רשאיבוטל ההסכם כאמור לעיל,   .ג

בקשר עם ביטולו של  תאגיד  השירותים ביצע עד למועד ביטול ההסכם, בקיזוז הוצאות שנגרמו ל

לה פיצויים  ובקיזוז  לביטולו  שהביאו  הנסיבות  עם  ובקשר  ל תאגיד  הסכם  שנגרמו  נזקים    ובגין 

מא  כתוצאה  ו/או  השירותים  נותן  ע"י  ההסכם  מהפרת  נותן  י  כתוצאה  התחייבויות  ביצוע 

לכל סעד אחר או נוסף בגין האמור לעיל  תאגיד  השירותים. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות ה

נותן השירותים,  תאגיד  של ה  ומזכויותי  ו/או כדי לגרוע ידי  על  בקשר עם כל הפרה של הסכם זה 

 וזאת בין אם הופסקה עבודת נותן השירותים כתוצאה מהפרה זו ובין אם לאו. 

 ויתורים .15

מובהר כי בכל מקרה בו ויתר אחד הצדדים להסכם זה למשנהו במועד מסוים על איזו מזכויותיו   .א

על אותה זכות בכל מועד שלאחר מכן ולא ילמדו    רלוויתותקדים    רוהוויתלפי הסכם זה, לא יהווה  

 האמור ביחס ליתר הזכויות וההתחייבויות לפי הסכם זה.  רמהוויתוגזירה שווה 

 שונות .16

כל שינוי באיזו מהוראות הסכם זה ו/או נספחיו, לרבות כל תוספת, גריעה או תיקון להסכם זה,   .א

ונח בכתב  נעשה  תוקף אלא אם  לו  יהיה  עללא  שני הצדדים.-תם  ה  ידי  דרישות  כי  תאגיד  מובהר 

ה ממסמכי  הנובעות  השירותים  הפניהמנותן  ל  הליך  הנתונה  סמכות  מכל  בהתאם  תאגיד  או 

 לא תחשב בשום תנאי כשינוי ההסכם.  ליך הפניהלמסמכי ה

 הסכם זה לא ייחשב חוזה לטובת צד שלישי כלשהו.   .ב

 כניסה לתוקף אישורים .17

-פי הסכם זה ו/או איזה מנספחיו יעשה אך ורק בכתב. לאישור שניתן בעל כל אישור שיש לקבל על   .א

 פה לא יהיה כל תוקף, והוא לא ייחשב כאישור לצורך הסכם זה.

של   .ב אישור  ו/או  כלשהו  דוחותאישור  או  במתן    הגשות  הקשורים  האחרים  המסמכים  ו/או 

ה ידי  על  יינתנו  אשר  בשמתאגיד  השירותים  מי  מטעמ   ו ו/או  מי  נותן  ל  וו/או  את  ישחררו  א 

ה על  להטיל  כדי  באישור  יהיה  ולא  המלאה  המקצועית  מאחריותו  אחריות  תאגיד  השירותים 

 השירותים ו/או התכניות ו/או המסמכים האמורים.  ןכלשהי לפעולת נותן השירותים ו/או טיב מת

 שיפוט סמכות .18

ניהם בכל הקשור  לדון בכל סכסוך שיתגלע בי והיחידה  מוסכם בין הצדדים כי הסמכות הבלעדית   .א

 . במחוז מרכזלבית המשפט המוסמך אך ורק להסכם זה או הנובע ממנו תהיה 

 כתובות והודעות  .19

בי .א כתבי  משלוח  ולצורך  זה  הסכם  לצורך  הצדדים  בדואר  -כתובת  הודעה  תשלח  לא  עוד  כל  דין, 

 רשום על שינויה, תהא כמפורט בכותרת ההסכם. 

ל .ב מהצדדים  איזה  של  בכתובתו  שינוי  של  שינוי  במקרה  בדבר  למשנהו  צד  אותו  יודיע  זה,  הסכם 



מ יאוחר  לא  וזאת  בכתב,  בהודעה  החדשה  כתובתו  ואת  הכתובת    3  -הכתובת  שינוי  לאחר  ימים 

 כאמור. 

ימי    3כל הודעה שעל איזה מהצדדים ליתן למשנהו לפי הסכם זה תיחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך   .ג

רשום   בדואר  משלוחה  ממועד  מסירה  עבודה  אישור  נמסרה עם  אם  אלא  השני,  הצד  של  למענו 

 במסירה אישית. 

באמצעות   .ד כאמור  הודעה  מכל  העתק  למשנהו  צד  כל  ישלח  לעיל,  מהאמור  לגרוע  ומבלי  בנוסף, 

 פקסימיליה.

 

 ולראיה ולקיום, באו הצדדים על החתום:                                 

 

 

 

 ___________________                                                _______________ 

 נותן השירותים       תאגיד  ה

 



 נספח ג'
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 לקבלת הצעות למתן שירותי מהנדס ויעוץ למכון טיהור שפכים כפר סבא הוד השרון  

 הצהרת סודיות

ר לי כי במהלך עיסוקי בעבודה  מצהיר בזאת כי לאחר שהוסב"(, נותן השירותיםהח"מ __________________ )להלן: "אני 
"(,  המידעו/או בקשר אליה יתכן כי אעסוק ו/או אקבל לחזקתי ו/או יבוא לידיעתי מידע רגיש מאוד מסוגים שונים )להלן: "

פלגי שרון, מיסודן של  תאגיד  בין בעל פה ובין בכתב ובין על גבי כל מדיה שהיא, בין ישיר ובין עקיף, ובכלל זה מידע השייך ל 
יגאלעירי  צור  יאיר  כוכב  המקומית  והמועצה  סבא  כפר  "   ית  )להלן:  הנוגע  התאגיד  בע"מ  ו/או  לפעילותיתאגיד  ל"(  ,  וו/או 

לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פרטים אישיים, מסמכים, ממצאים, תכתובות ודו"חות ו/או כל מידע בקשר לביצוע  
להעבי ולא  בסוד  לשמור  בזאת  מתחייב  הנני  לא  השירותים,  אדם,  כל  לידיעת  להביא  לא  ו/או  למסור  לא  להודיע,  לא  ר, 

להשתמש לצרכים אחרים מביצוע הסכם זה בכל מידע, אשר יגיע לידיעתי, במישרין או בעקיפין, בתקופה בה אעסוק בעניינים  
 שונים הקשורים לשירותים ולאחר סיום מתן השירותים.  

 צהרה דומה כי ישמרו על סודיות המידע, כאמור בהצהרה זו. הנני מתחייב להחתים את כל העובדים מטעמי על הה

 התחייבותי זו חלה לגבי כל סוגי המידע, בין אם יגיעו לידיעתי בתוקף עבודתי כאמור ובין אם יגיעו לידיעתי בכל דרך אחרת. 

מר כלשהו שנמסר  את כל המסמכים ו/או חותאגיד  עם השלמת ביצוע השירותים על פי  ההסכם, הנני מתחייב/ת כי אעביר ל 
עיבוד /שינוי שנעשה מן המסמכים והחומר האמור. לא אשאיר בידי העתק ו/או צילום   לי בקשר עם ביצוע ההסכם וכן כל 

 מכל סוג שהוא של החומר ו/או המסמכים ו/או התפוקות )מכל סוג שהוא לרבות אלקטרונית( הקשור להסכם.   

כי אי מילוי התחייבו לי,  בזה שידוע  ה, לחוק אני מצהיר  ז', סימן  הנ"ל מהווה עבירה לפי הוראות הסעיפים בפרק  יותיי 
התשל"ז   התשמ"א  1977  –עונשין,  הפרטיות  הגנת  מילוי    1981  -וחוק  אי  בגין  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי  היה  וכי 

 ההתחייבויות.

  : החתום  על באתי  ולראיה

   

 המציע חתימה/ות וחותמת  שם מלא של החותם/ים בשם המציע  תאריך 
 

 אישור עו"ד 
אני הח"מ, _________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום ______ הופיע בפני ב________ מר/גב' _________, אשר 

________ / המוכר/ת לי באופן אישי, וכי לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר     זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז. מס'
י/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפו 

 וחתם/מה עליה בפני. 
 
        ___________ 
 )חתימה + חותמת + תאריך(        

 

   

 חתימה וחותמת  שם מלא תאריך 

 



 נספח  ד' 
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 שרון  לקבלת הצעות למתן שירותי מהנדס ויעוץ למכון טיהור שפכים כפר סבא הוד ה

 טופס הצעת המציע 

)  אני מכרז פומבי  ל  הצעתי   את  בזאת  מגיש,  מטה  החתום"(,  המציע: "להלן_____________________ 
  שבנדון   מס' _____ לקבלת הצעות למתן שירותי מהנדס ויעוץ למכון טיהור שפכים כפר סבא הוד השרון  

 . זה הצעה טופס לרבות, המכרז  במסמכי כמפורט

 המציע  פרטי

 ________________________________.  - יעהמצ שם

 _______________________________.  - תאגיד מספר

 _________________________________.   התאגיד סוג

 ____________________________.  - התאגדות תאריך

רבות טלפון  התקשרות ל  ופרטי  שם  לציין  נא)  –    ה/ הינו  זו  להצעה  הנוגע  בכל  המציע   מטעם  הקשר  ת/איש
 (. נייד ודואר אלקטרוני

 

 __________________________________________ 
 

 __________________________________________ 

 :המציע בשם לחתום המוסמכים  של. ז.ת ומספרי שמות
  

 __________________________________________ 
 

 __________________________________________ 

 (: ______________________מיקוד כולל) המציע מען

 : _________________________________ טלפונים

 : _______________________________פקסימיליה

 ____________________________ דואר אלקטרוני:

 של המציע. פרופיל* נא לצרף 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ת והצהרות יוהתחייבו

 : כדלקמן ומתחייב, מצהיר ,(המציע שם____ ), ________מטה החתום אני

 . הצעתי את  בזאת מגיש ואני,  אותם והבנתי קראתי, המכרז מסמכי את לידי קיבלתי  .1

  או /ו  שינוי  בלא )  בהם   הכלולות  ההתחייבויות   כל   ואת  המכרז   מסמכי   של  תנאיהם  את   עצמי  על   מקבל   אני  .2

והשלכותיהם,    בהם  האמור  את  מבין  יואנ ,  למזמין  בהם  המוקנות  הסמכויות  את   ובפרט(,  כלשהי  תוספת

 פיהם ללא כל הסתייגות.  על הצעתי  את מגיש במישור המשפטי, כלכלי ומקצועי, ואני 

-אי,  הבנה-אי  על  המבוססות  דרישות   או/ ו  תביעות   כל  אציג  ולא  המכרז  במסמכי  האמור   לכל  מסכים  אני .3

  מכל ,  כאמור  דרישה  או/ו   תביעה  או /ו   טענה   כל  על  מראש  מוותר  ואני  ידיעה   אי   או /ו  התאמה   חוסר,  בהירות

שקלתי את    כי  מצהיר ומתחייב  אני,   או השגות כאמור  טענות  שהיו לי  ככל.  הכלל  מן  יוצא  וללא   שהיא  עילה

במסגרת שאלות הבהרה או בכל דרך   ההצעה   הגשת מועד בטרם אותן  משמעותן והשפעתן על הצעתי, והעליתי

או דרישה שלא הועלתה בפני ועדת המכרזים או שהועלתה    אחרת המותרת לפי דין. אדגיש כי השגה, תביעה

ככזו   יש לראותה  או    ישוויתרתונדחתה  ואת התוצאה המשפטית הנובעת מדחייתה  חוזר  עליה באופן בלתי 

  אין   כי  ומתחייב  מצהיר  אני  מאי המענה עליה ככזו המוסכמת עלי ומקובלת עלי ואמנע מלהעלותה בעתיד. כן

  במסמכי   מפורטים  שהם  כפי,  לעמוד  עלי  בהן  הדרישות  או  ההצעות  בחינת  שיטת  עם  בקשר  טענה  כל  לי

 . עלי ומוסכמים מובנים אלה  וכי, המכרז

  ככל,  המכרז  במסמכי  כהגדרתו  המכרז  פי  על  התחייבויותיי  לביצוע  הקשורים   התנאים  כל  את   היטב  בדקתי .4

  להעמדת   בנוגע,  לעיל  האמור  יותבכלל   לפגוע  ומבלי,  לרבות ,  במלואן,  במכרז  מפורטות  פיו  על  שהתחייבויותיי

  פי   על  התחייבויותיי  לביצוע  הדרוש  כל  בידי  כי  בזאת  מצהיר  אני.  המכרז    תנאי  פי-על  הנדרשים  האמצעים

,  המומחיות,  ההסמכות  לרבות,  מועד  מבעוד   להשיגם  באפשרותי   שיש   או  ובמועדם  במלואם  המכרז  מסמכי

  האמצעים  ויתר  הציוד,  והטכניים  הפיננסיים  ריםהכישו ,  הניסיון,  המיומנות,  הידע,  הפיננסית  היכולת

 . המכרז  ממסמכי שעולה  כפי והכל,  המכרז פי  על התחייבויותיי לביצוע  הדרושים

  בכל   עומדת  הצעתי  כי  מצהיר   אני.  ועניין  דבר  לכל  אותי  מחייבת  ההצעה  הגשת  כי  מסכים  ואני  לי  ידוע .5

  כל   את  עצמי  על  מקבל  ואניכרז  מה  תנאי  פי  עלמכרז  ב  מהמשתתפים  הנדרשים  והתנאים  הדרישות

 . והמשתמעות המפורשות, המכרז ממסמכי  העולות  ההתחייבויות

  שלי   זכייה   אי  עם  בקשר  עלות   או  הוצאה,  נזק  לכל  הקשור   בכל   תביעה  או  טענה  כל  על  מראש  מוותר   אני .6

  ל מכ  כתוצאה  או/ומכרז  ה   מסמכי  מניסוח  כתוצאה  או/ו   שהיא  סיבה  מכל,  מכרזה  ביטול  או/ו  זהמכרז  ב

 .  הדין לפי   או/ומכרז ה מסמכי לפי לו המוקנית  בסמכותתאגיד  ה  של שימוש

  את   להאריך  רשאים  תהיו  ואתם,  מכרזה  במסמכי  לנדרש  בהתאם  בתוקף  הינה  ממנה  המשתמע  כל  על,  הצעתי .7

  מראש   הסכמתי   את  בזאת  נותן  ואני ,  לי  שתיתנו   בהודעה  המכרז  במסמכי  כאמור  לעת  מעת,  ההצעה  תוקף

 . כאמור להארכה

,  והמוחלט  הבלעדי  דעתכם  לשיקול  נתון  לעיל  האמור  כל  וכי,  כלשהי  הצעה  לקבל  מחויבים  אינכם  כי  לי  ידוע .8

 .  דין כל  להוראות  ובכפוף  המכרז במסמכי לאמור בהתאם והכל

  מתחייב   אני,  1977-ז"התשל,  העונשין  חוק  לרבות,  הדין  מכח  המציע  על  החלים  והאיסורים  לחובות  בנוסף .9

 :מןכדלק בזאת  ומצהיר



לא להציע ו/או לא לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל   .א

ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של הוועדה או של נושא  

 .המכרזמשרה ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך  

פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם הוועדה ו/או חבר בה ו/או נושא משרה ו/או מי    לא לשדל ו/או לשתף .ב

 .  המכרזמטעמם ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך 

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם הוועדה ו/או חבר בה ו/או נושא משרה ו/או מי   .ג

גורם   כל  ו/או  או בכל דרך אחרת    המכרזאחר במטרה לקבוע את תוצאות  מטעמם  בצורה מלאכותית 

 . שאינה כדין

,  מחדש   וקביעתם  ביטולם  באמצעות   לרבותהמכרז    במסמכי  ושינויים  תיקונים  להכניס   זכותכם   כי   לי   ידוע  .10

 .המכרז  במסמכי כמפורט והכל, התאגיד   סמכויות ליתר  בהתאם ולפעול  בהסתייגויות לטפל

 . כלשהו באופן הוסתרו  אשר ישות או אדם כל, בשם או, לטובת  גשתמו אינה  ההצעה .11

 . המוסמכים הגופים  ידי  על כדין אושרו המציע והתחייבות  ההצעה הגשת .12

הליך  ל  בהצעה  הכלולים  וההצהרות  המצגים,  הנתונים  כל ,  שערכתי  נאותה   בדיקה  ולאחר,  ידיעתי  למיטב .13

  יש   אשר  פרט  כל  מההצעה  הושמט  ולא,  ההצעה  הגשת  למועד  ומעודכנים  ומדויקים  מלאים,  נכונים  הם  המכרז

 . התאגיד דעתו של  שיקול על להשפיע כדי בו

  אחרת   עולה  אם  אלא,  במסמך א' למסמכי המכרז  להם  הנתונה  המשמעות   תהא  זה  בטופס  המונחים  לכל

 .מהגיונם  או  הדברים מהקשר

 
 

       
 תאריך   חתימה וחותמת המציע 

 
 חתימת וחותמת עו"ד 

הינם  הריני מצה בשם המציע  כי החתומים  ומאשר בחתימתי,  יר 
אותו   לחייב  ורשאים  מטעמו,  חתימה  העניינים מורשי  בכל 

 .ולביצועו הליך לקבלת הצעותלהנוגעים 

 
 תאריך 

 
 
 



   ביטוח - ה'  נספח

 לקבלת הצעות למתן שירותי מהנדס ויעוץ למכון טיהור שפכים כפר סבא הוד השרון  

 ח זה:לעניין הגדרות נספח ביטו

 _________________.     -" המבוטח"

חברת ו/או פלגי שרון, מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל  בע"מ  -" מבקש האישור "
 נבחריה ו/או עובדיה ו/או מנהליה מי הוד השרון בע"מ ו/או 

 ד השרון שירותי מהנדס ויעוץ למכון טיהור שפכים כפר סבא הו - "השירותים"

על .1 ומהתחייבויות המבוטח  לגרוע מאחריות  על-מבלי  ו/או  זה  ולקיים,  -פי הסכם  לערוך  על המבוטח  דין,  כל  פי 
מקצועית  אחריות  ביטוח  ולעניין  השירותים,  מתן  תקופת  כל  במשך  בישראל  כדין  מורשית  ביטוח  חברת  אצל 

סכם זה, את הביטוחים המפורטים  שנים לאחר תום תקופת מתן השירותים נשוא ה  5למשך תקופה נוספת של  
 "(. ביטוחי המבוטחלהלן )להלן: " 8בסעיף 

חבות   ביטוח  לערוך  שלא  המבוטח  רשאי  עובדים,  מעסיק  ואינו  בע"מ  חברה  אינו  שהמבוטח  ככל  כי  מוסכם 
נמצא.מעבידים כמפורט בסעיף   ויועסקו   שגיאה! מקור ההפניה לא  ככל  כי  להלן, בכפוף להתחייבות המבוטח 

על עובדים  בסעיף  -בעתיד  האמור  הביטוח  את  המבוטח  ירכוש  המבוטח,  נמצא. ידי  לא  ההפניה  מקור   שגיאה! 
 להלן בטרם העסקת עובדים כאמור. 

מבק .2 לידי  להמציא  המבוטח  על  האישור,  מבקש  מצד  דרישה  כל  האישור  ללא  תחילת    7ש  מועד  לפני  ימים 
קיום   אישור  השירותים,  מתן  לתחילת  מקדים  כתנאי  מקרה  ובכל  זה,  הסכם  על  החתימה  השירותים/ממועד 
וחיסכון   ביטוח  ההון,  שוק  רשות  הביטוח,  על  המפקח  להוראות  בהתאם  המבוטח,  מבטח  בידי  חתום  ביטוח, 

 "(.  אישור ביטוחי המבוטח )להלן: " 2019-1-6

יא ביטוחי  לא  אישור  את  האישור  מבקש  לידי  להמציא  המבוטח  על  המבוטח,  ביטוחי  תקופת  תום  ממועד  וחר 
המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או למשך תקופה  

 לעיל.  1נוספת כמפורט בסעיף  

שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו   בכל פעם
יום לפני מועד    30שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש,  

 ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.

על קיום ביטוח זה, לא תגרע  מובהר כי אי המצאת אישור  י המבוטח במועד או בהתאם להוראות נספח ביטוח 
מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי הסכם זה גם אם  
כי   מוסכם  לעיל.  כמפורט  המבוטח  ביטוחי  עריכת  על  אישור  הצגת  אי  בשל  השירותים  מתן  מהמבוטח  ימנע 

מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור  המבוטח יהיה מנוע  
 עקב כך שלא יתאפשר למבוטח להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנדרש. 

מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה, אף אם  
הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית בהתאם להוראות המפקח  יחולו על  

על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב לנספח ביטוח  
של המבוטח לעריכת    זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות

ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות בנספח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח 
על הביטוח כאמור, מבקש האישור יהא רשאי להחליף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי 

 . ח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמורביטוח חלופיים, וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של המבוט

ולוודא   .3 לדאוג  ובמועדם,  במלואם  הביטוח  דמי  את  לשלם  המבוטח,  ביטוחי  תנאי  כל  את  לקיים  המבוטח  על 
שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם ולשאת בהשתתפויות העצמיות 

יע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה  הנקובות בביטוחי המבוטח. כן מתחייב המבוטח להוד
על  יוחלט  אשר  ביטוח  תביעת  מימוש  לשם  שיידרש  ככל  האישור  מבקש  עם  פעולה  ולשתף  מבקש -לתביעה  ידי 

 האישור להגישה למבטחים. 

מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל שינוי או  .4
כי אין  ת זה. מוסכם בזה במפורש  על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בנספח ביטוח  יקון שיידרש 

ו/או באי בדיקתם  ו/או בבדיקתם  בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה 
כדי להטיל אחריות כלשהי על  ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך  

פי  -פי הסכם זה ו/או על-מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על 
 דין.



בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בנספח ביטוח זה, על המבוטח לגרום 
 הוראות נספח ביטוח זה.לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם ל

בנספח .5 כאמור  האחריות  גבולות  קביעת  זאת  ובכלל  הביטוחי  הכיסוי  היקף  כי  בזאת,  זה  מוסכם  הינה  ביטוח   ,
פי הסכם זה ו/או -מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות עלבבחינת דרישה  

כלפי  -על דרישה  ו/או  טענה  כל  תהא  לא  למבוטח  דין.  מבקש  פי  מטעם  מהבאים  מי  כלפי  ו/או  האישור  מבקש 
האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח  

 שהוצא על ידי המבוטח. 

ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים  
בכל לביט המבוטח.  חשבון  על  כאמור,  המשלים  ו/או  הנוסף  הביטוח  את  לערוך  המבוטח  רשאי  המבוטח,  וחי 

ידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף  -ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על
בזדון. בכל ביטוח חבות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם שגרם לנזק  

ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות  -נוסף ו/או משלים שייערך על
 צולבת. 

ו/או   המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור .6
-לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על, מאחריות  את העירייה ואת מי מטעמה של העירייה

ידי מי מטעם ו/או עבור המבוטח למקום ביצוע השירותים ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש  -ידי המבוטח ו/או על
)ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות כלי רכב(, וכן מאחריות לאבדן או   את המבוטח לצורך ביצוע השירותים 

המבוט אשר  התוצאתי  נזק  והאבדן  הרכוש  ביטוחי  פי  על  בגינו  לשיפוי  זכאי  המבוטחח  זכאי    שעורך  )או שהיה 
,  לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות(

 לנזק בזדון.  אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם בין אם נערכו ביטוחים כאמור ובין אם לאו,

המבוטח  .7 השירותים,  עם  בקשר  ו/או  במסגרת  משנה  קבלני  עם  המבוטח  מקבלני   מתחייב  בהתקשרות  לדרוש 
ופעילותם עבודתם  להיקף  בהתאם  נאותים  ביטוחים  לערוך  בביטוחי    המשנה  המשנה  קבלני  את  לכלול  ו/או 

 המבוטח בהתאמה כאמור. 

ת כלפי מבקש האישור ביחס לשירותים, בין אם בוצעו  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריו
באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח ישא באחריות לשפות ו/או 

ידי קבלן המשנה, בין אם -לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו על
 מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו.  אובדן ו/או נזק כאמור

מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמם, 
ו/או הוצאה שיישאו  ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל תשלום   באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור 

 בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות.

 ביטוחי המבוטח: .8

  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .8.1

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

י משנה ועובדיהם וכן תביעות תחלוף מצד  הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות בגין וכלפי קבלנים קבלנ
המוסד לביטוח לאומי. סייג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף. למען הסר ספק, מבקש האישור, עובדי 

 מבקש האישור ורכוש מבקש האישור ייחשבו במפורש לצד שלישי.

פי דין. כמו -קיימת חובה לבטחה על הביטוח לא יכלול סייג בדבר חבות בגין נזק גוף עקב השימוש בכלי רכב שלא  
צד שלישי )רכוש( עד    -כן, הביטוח יכלול כיסוי עודף החל מעבר לגבול האחריות התקני של ביטוח רכב מנועי  

 ₪.  1,000,000לסך 

הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל  
הב ו/או  המבוטח  נערך של  כאילו  הביטוח  נחשב  פי  על  צולבת  אחריות  לסעיף  בכפוף  המבוטח,  מטעם  אים 

 בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

 ₪ לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. 2,000,000: גבול אחריות

   ביטוח אחריות מעבידים .8.2

,  1980  -ם פגומים התש"ם  פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרי-המבטח את חבות המבוטח על 
 בשל פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולה להיגרם למי מעובדי המבוטח תוך כדי ו/או עקב השירותים.  

 הביטוח לא יכלול מגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה ומנוחה וכן בדבר העסקת נוער.  



תא קרות  לעניין  ויקבע  היה  האישור  מבקש  את  לשפות  יורחב  מהם  הביטוח  מי  כי  כלשהי  ו/או מחלה  עבודה  ונת 
 נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי המבוטח.

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

 ביטוח אחריות מקצועית   .8.3

ין טעות פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במהלך תקופת הביטוח, בג-המבטח את חבות המבוטח על
 עקב מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד המבוטח ו/או מי מהפועלים מטעם המבוטח. 

 הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים. 

הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל  
מטע הבאים  ו/או  המבוטח  נערך של  כאילו  הביטוח  נחשב  פי  על  צולבת  אחריות  לסעיף  בכפוף  המבוטח,  ם 

 בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

עובדי המבוטח, אבדן מסמכים, הוצאת דיבה   יושר או מעילה באמון מצד  יכלול כל הגבלה בדבר אי  הביטוח לא 
ביטוח, נזק כספי או פיננסי וכן  ו/או לשון הרע, השמצה וחריגה מסמכות, השהייה או עיכוב בעקבות מקרה  

 כולל הרחבה בדבר הוצאות הגנה בהליכים פליליים.

גילוי של   יכלול תקופת  ביטוח   12הביטוח  ידי המבוטח  על  נערך  לא  כי  בתנאי  לאחר תום תוקף הביטוח  חודשים 
נ לא  הביטוח  בתנאי  השינוי  או  והביטול  ובמידה  זה,  מסעיף  כמתחייב  מקביל  כיסוי  המעניק  מאי חלופי  בע 

 תשלום או מרמה של המבוטח.

 ₪ לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. 4,000,000: גבול אחריות

 ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם:  .9

על .9.1 ביטוח הנערך  לכל  דרישה -הנם קודמים  ו/או  כל טענה  על  מוותר  וכי מבטח המבוטח  ידי מבקש האישור 
 בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור.

יום לאחר משלוח הודעה של המבטח   30ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא שינוי לרעה או  .9.2
 למבקש האישור בדבר השינוי לרעה או הביטול. 

הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח ו/או מי   .9.3
 קבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור ל

היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר ו/או בשל  .9.4
כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי  

 ל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעם מבקש האישור.ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופע

. חריג רשלנות רבתי )אם  2013היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה   .9.5
קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה 

 .  1981 -ביטוח התשמ"א 

המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור, אולם הויתור על  .9.6
 זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

 על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על פיהן.   .9.7

למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח    המבוטחבכל מקום בהסכם, מתחייב    בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור .10
אך  ובעיקר,  הנ"ל,  החוקים  לפי  שהותקנו  וכדומה,  התקנות  הצווים,  וכל  ממלכתי  בריאות  ביטוח  חוק  לאומי, 
לרבות   זה,  הסכם  נשוא  השירותים  במתן  שיועסקו  העובדים  שכל  באופן  לעיל,  האמור  מכלליות  לפגוע  מבלי 

ליחיו ואלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת הסכם זה, זכאים לכל הזכויות שעל ש
 פי החוקים הנ"ל 

 הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .11
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פר סבא, עבור מי הוד  כ-קו מאסף מקביל ותחנת שאיבה במט"ש הוד השרוןעל עבודות הקמת  לקבלת הצעת מחיר למתן שירותי ניהול ופיקוח 
 השרון בע"מ

 
 

 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור ) אישור קיום ביטוחים 

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

 זה מיטיב עם מבקש האישור.  בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור

 מעמד מבקש האישור*  אופי העסקה*  מבוטח ה מבקש האישור* 

חברת מי הוד השרון בע"מ  שם: 
ו/או נבחריה ו/או עובדיה ו/או  

 מנהליה 

 נדל"ן ☐  _________ שם: 

 שירותים  ☒ 

 אספקת מוצרים ☐ 

שירותי מהנדס ויעוץ  אחר: ☐ 

למכון טיהור שפכים כפר סבא  
 הוד השרון  

 

 משכיר ☐ 

 שוכר ☐ 

 זכיין ☐ 

 קבלני משנה ☐ 

 מזמין שירותים☒ 

 מזמין מוצרים☐ 

 ______ אחר:  ☐ 

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

 _________ מען:  _________ מען: 

 

 כיסויים 

 סוג הביטוח 

 

חלוקה לפי גבולות  
אחריות או סכומי  

 ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

כיסויים נוספים בתוקף וביטול   גבול האחריות/ סכום ביטוח  ם ת. סיו ת. תחילה 
 חריגים  

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
 מטבע  סכום 

ביט    צד ג' 
2013 

 (302אחריות צולבת ) ₪    2,000,000  
 ( 304הרחב שיפוי )

 ( 307קבלנים וקבלני משנה ) 
ויתור על תחלוף לטובת מבקש  

 ( 309האישור )
 ( 315יעות המל"ל ) כיסוי לתב 

מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי  
 (321מבקש האישור ) -המבוטח 

 ( 328ראשוניות )
רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' 

(329 ) 

ביט    אחריות מעבידים 
2013 

 

ויתור על תחלוף לטובת מבקש   ₪ 20,000,000  
 ( 309האישור )

היה וייחשב   -מבוטח נוסף 
ח כמעבידם של מי מעובדי המבוט 

(319 ) 
 ( 328ראשוניות )

 ת. רטרו:    אחריות מקצועית 
 

 _______ 

 ( 301אבדן מסמכים ) ₪ 4,000,000 
דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע 

(301 ) 
 ( 304הרחב שיפוי )

ויתור על תחלוף לטובת מבקש  
 ( 309האישור )

מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי  
 (321מבקש האישור ) -המבוטח 

 ( 325ם ) מרמה ואי יושר עובדי
 (326פגיעה בפרטיות )

עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח  
(327 ) 

 ( 328ראשוניות )
 (332חודשים ) 12 -תקופת גילוי 
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פר סבא, עבור מי הוד  כ-קו מאסף מקביל ותחנת שאיבה במט"ש הוד השרוןעל עבודות הקמת  לקבלת הצעת מחיר למתן שירותי ניהול ופיקוח 
 השרון בע"מ

 
 כיסויים 

        אחר

 

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

 

 

 שינוי הפוליסה * /ביטול

 לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.   יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 

 חתימת האישור 

 המבטח: 

 

ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף * באישור ביטוח כללי 



 

 __________________  נפקת האישור תאריך ה  אישור קיום ביטוחים 
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו  

ם בפוליסת  כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועי
 הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 מעמד מבקש האישור  אופי העסקה מבוטחה מבקש האישור 

 נותן השירותים.   שם שם
ויעוץ       הנדסה  שירותי 

טיהור   למכון 
סבא   כפר  השפכים, 

   רון.הוד הש

 השירותים.   מקבל   
 . חברה עירונית  
 תאגיד מים וביוב.   
 מכון טיהור שפכים.  

 

פלגי שרון, מיסודן של עיריית 
המקומית  והמועצה  סבא  כפר 

 בע"מ  כוכב יאיר צור יגאל 

 __________________ 

 _____________ ח.פ.  __________ ___ח.פ. 

 ______________ רח'  כפר סבא  22התע"ש מרחוב 
 

 סוג הביטוח 
חלוקה לפי גבולות  

 אחריות או סכומי ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח 

 כיסויים נוספים בתוקף 

 ד'   יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח מטבע  סכום 

 
 צד שלישי 

 
 _________ 

 
 _______ 

 
 _______ 

 
2,000,000 

למקרה  
ולתקופת 
 הביטוח.

 

 
.₪ 

 אחריות צולבת.  - 302
 קבלנים וקבלני משנה הרחבה. – 307
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש – 309

 האישור           
 כיסוי לתביעות המל"ל. - 315
 מבוטח נוסף בגין מעשי ו/או  - 321

 מבקש  –י המבוטח מחדל           
 האישור.          

 . ראשוניות – 328
 רכוש מבקש האישור ייחשב  – 329

 .כצד שלישי.           
 

 חבות מעבידים 
 

 _________ 
 

 _______ 
 

 _______ 
6,000,000 

 לתובע
20,000,000 

לתקופת 
 .הביטוח

.₪ 
 

.₪ 

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש - 309
 האישור.          

 היה וייחשב  -נוסף מבוטח   - 319
 של מי מעובדי  כמעבידם         
 המבוטח.         

 ראשוניות.   -328
 

אחריות  
 מקצועית

 
 רטרואקטיבית 

 
 _________ 

 
 _________ 

 
 _______ 

 
 _______ 

 
2,000,000 

למקרה  
ולתקופת 

 הביטוח

 
.₪ 

 אובדן מסמכים.  - 301
 דיבה השמצה והוצאת לשון  - 303

 הרע.          
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש – 309

 האישור           
 מבוטח נוסף בגין מעשי ו/או  - 321

 מבקש  –המבוטח  מחדלי            
 האישור.          

 מרמה ואי יושר עובדים.  - 325
 פגיעה בפרטיות. - 326
 עיכוב/שיהוי עקב מקרה  - 327

 ביטוח.          
 ראשוניות.  -328
 . (חודשים  6תקופת גילוי ) - 332

 

 (: ג' )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח   פירוט השירותים

   ( מהנדס/אדריכל/הנדסאי.040( יועצים/מתכננים )038)

 ביטול/שינוי הפוליסה  
ביטול   או  האישור  מבקש  לרעת  הביטוח  שינוי  איזה  בתקופת  אלא  של  לתוקף  ייכנס  לא  הביטוח,    30מפוליסות 

 לאחר משלוח הודעה בכתב בדואר רשום למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.  )שלושים( יום
 מהדורת הפוליסה

  הערות  __________  מהדורה   פוליסה __________  חברת הביטוח 
 חתימת האישור 

 המבטח: 
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 ו'נספח 
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 צעות למתן שירותי מהנדס ויעוץ למכון טיהור שפכים כפר סבא הוד השרון  לקבלת ה

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  

 

אני הח"מ ______________ מרח'____________________ ת.ז. _______________ לאחר  
כן אעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי  אהיה  וכי  האמת  את  לומר  עלי  כי  ,  שהוזהרתי 

 מצהיר כלהלן: 

)להלן   בע"מ   ___________ חב'  נציג  מוסמך    -אני  ואני  כ___________  מכהן  ואני  המציע( 
 -להצהיר מטעם החברה כי 

 

,  1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 2עד מועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף   •
ורשעו בפסק דין  ( לא ה ב לחוק2החוק( המציע ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף    -להלן  

זה   לעניין  )עבירה  עבירות  משתי  ביותר  )איסור    -חלוט  זרים  עובדים  חוק  לפי  עבירה 
התשנ"א הוגנים(,  תנאים  והבטחת  כדין  שלא  לפי    1991-העסקה  מינימום, או  שכר  חוק 

 (. 31.10.2002, שנעברה לאחר יום  1987-התשמ"ז

 או 

בסעיף    המציע • )כהגדרתם  אליו  זיקה  כן  2ובעל  לחוק(  ביותר  ב  חלוט  דין  בפסק  הורשעו 
עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין    -משתי עבירות )עבירה לעניין זה  

התשנ"א הוגנים(,  תנאים  לפי    1991-והבטחת  התשמ"זאו  מינימום,  שכר  ,  1987-חוק 
יום   לאחר  ממועד  31.10.2002שנעברה  לפחות  שנה  חלפה  ההתקשרות  במועד  אולם   ,)

 חרונה. ההרשעה הא

 ]למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי[  

  __________________ 

 

 אישור 

 

במשרדי    ________________ עו"ד  בפני  הופיע   ___________ ביום  כי  בזה  מאשר  הנני 
  /  ___________ מספר  ת.ז.  ידי  על  עצמו  זיהה  אשר   __________ מר  שברח'___________, 

להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים  המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו  
 בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה. 

 

 

   

 חתימת עו"ד  שם עו"ד  תאריך 
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 ז'  נספח
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 לקבלת הצעות למתן שירותי מהנדס ויעוץ למכון טיהור שפכים כפר סבא הוד השרון  

 תצהיר אי תיאום  

 

לאחר  אנ  _______________ ת.ז.  מרח'____________________   ______________ הח"מ  י 

מצהיר   כן,  אעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי  אהיה  וכי  האמת  את  לומר  עלי  כי  שהוזהרתי 

 כלהלן: 

המחירים אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם  .א

 .חר או עם מציע פוטנציאלי אחרמציע א

זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות   .ב ו/או הכמויות המופיעים בהצעה  המחירים 

  .זהמכרז תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות באדם או זה או   במכרז

 זה.  מכרז לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות ב . ג

 מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו. לא הייתי  .ד

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .ה

הצעה זו מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מתחרה או מתחרה  .ו

 זה.  מכרזהליך פוטנציאלי אחר ב

, כי לא 1988-"חהתשמלגרוע מהאמור בכל דין, לרבות חוק ההגבלים העסקיים    מבלימצהיר כי    יאנ .ז

אחרנקשר גורם  כל  עם  ימנע  תי  אשר  האחר,  והצעתמהגורם  היה  ב   י,  תזכה  להשתתף מכרזלא   ,

 לה עלו  זו  הוראה  הפרת  כי  יל   ידוע.   זהמכרז  ב  יזכה  אשר  למציע  שירותיו  ליתן  ממנו  ימנע  או,  מכרזב

   על ידי ועדת המכרזים.  ילפסילת הצעת תביא וכי, פלילית כעבירה להיחשב

  תהיה ,  לעיל  לאמור  בניגוד  פועל  שמטעמי  מי  או/ו  אני  כי  לכך  סביר  חשד  יתעורר  אם  כי  מאשר  הנני .ח

  את  לפסול  או  לקבל  לא  או/ו,  מכרז זה  בהליך  לשתפני  לא,  הבלעדי  דעתו  שיקול  י"עפ,  הזכות  לוועדה

 זמן  בכל  לבטל  או/ומכרז  ב  וזכייתי,  יינתן  אם,  לי  שיינתן  עובר  ציון  שהוא  זמן  בכל  לבטל  או/ו  הצעתי

 . ההתקשרות הסכם את שהוא

  מי  וכל  יועץ, גורם מקצועי,  שלוח,  קבלן,  עובד  כל  לידיעת  זה   מסמך  את תוכן  הבאתי   כי ,  מאשר  הנני .ט

 .   מנומ והנובע, מכרזב שהיא דרך בכל המעורבים מטעמי

 אישור

שר בזה כי ביום ___________ הופיע בפני עו"ד ________________ במשרדי  הנני מא

שברח'___________, מר __________ אשר זיהה עצמו על ידי ת.ז. מספר ___________ / המוכר לי 

אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה 

 נות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה. כן, אישר נכו

  

 

    
 תאריך   חתימה וחותמת המציע 

 

 חתימת עו"ד שם עו"ד  
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 ח'   נספח

 13/2021מכרז פומבי מס' 

 לקבלת הצעות למתן שירותי מהנדס ויעוץ למכון טיהור שפכים כפר סבא הוד השרון  

 טופס סודות מסחריים/מקצועיים  -

 

 סודות מקצועיים או מסחריים:  להלן החלקים בהצעתנו המהווים לטעמנו .1

 ______________________________________________________________ 
 

 ______________________________________________________________ 
 

 ______________________________________________________________ 
 

 _______________________________________________________ _______ 

 לעיל:  1להלן הנימוקים לבקשתנו כאמור בסעיף  .2

 ______________________________________________________________ 
 

 ______________________________________________________________ 
 

 _____________ _________________________________________________ 
 

 ______________________________________________________________ 
 

אנו מצהירים כי ידוע לנו כי הסמכות לקבוע האם מדובר בסוד מקצועי או מסחרי נתונה  .3

חלק  בצעות אחרות  . כן אנו מצהירים כי ידוע לנו כי אנו מנועים מלדרוש לעיין בהלמזמין

דחה בקשתנו ואף אם יתאגיד  המקביל לחלק שסיווגנו בהצעתנו כסודי, וזאת אף אם ה

 עמיד חלק זה מתוך הצעתנו לעיון.י

 
 

 
       
 תאריך   חתימה וחותמת המציע 

 
 חתימת וחותמת עו"ד 

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הינם  
ההליך  לחייב אותו למטרות מורשי חתימה מטעמו, ורשאים 

.לקבלת הצעות  

 
 תאריך 
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 ט' נספח

   13/2021מכרז פומבי מס' 

 לקבלת הצעות למתן שירותי מהנדס ויעוץ למכון טיהור שפכים כפר סבא הוד השרון  

 טופס הצעת המחיר 

 

  :אני הח"מ, ________________, נציג מוסמך של _________________, מתכבד בזה להגיש

מס'  מכלהצעה   פומבי  טיהור     13/2021_ רז  למכון  ויעוץ  מהנדס  שירותי  למתן  הצעות  לקבלת 

השרון הוד  סבא  כפר  לתנאי  שפכים  ההתקשרות  בהתאם  והסכם  המכרז  במסמכי  המפורטים  ם 

 על כל נספחיהם.  (וב' א'כים )מסמ

את  וקבוע המגלם    אחידחודשי  מחיר   הנני מציע  עבור כלל השירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה

השירותיםכ במתן  הכרוכות  והעלויות  ההוצאות  ₪   - ל   ____________ מוצע:  ריטיינר  מחיר 

ולא    לא כולל מע"מ ₪    15,000ובלבד שמחיר הריטיינר המוצע לא יעלה על    לחודש, לא כולל מע"מ 

 . ₪ לפני מע"מ 10,000-יפחת 

 

 

 

 תאריך: _____________________ 

    

 חתימה: _____________________ 

 

 מת: _____________________ חות
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 נספח י'  

 13/2021מכרז פומבי מס' 

 לקבלת הצעות למתן שירותי מהנדס ויעוץ למכון טיהור שפכים כפר סבא הוד השרון  

 * מהנדס המט"ש המוצע על ידי המציעהמציע וניסיו ניסיון 

 מהנדס מט"ש מוצע 
  שם 

  מספר תעודת זהות 
תפקיד אצל המציע 

 שותף/מנהלבעלים/ )
 בכיר/עובד(

 

  מועד תחילת עבודה אצל המציע
  השכלה רלוונטית 

  שנות ניסיון מקצועי 

 .כמהנדס תהליך או יועץ הנדסי על בסיס שוטף חודשי, למט"שיםניסיון שנות  •

 יש לפרט באמצעות הטבלה שלהלן את ניסיונו של המציע:

 הגוף  שם מס' 

  עבורותאגיד  ה

 השירותים  בוצעו 

שם 

 המט"ש 

  תקופת

 צועבי

 השירותים 

היקף  תיאור העבודות 

העבודה  

  )בש"ע

 (בחודש

היקף 

ספיקה 

 יומי

ופרטי    שם

התקשרות  

  איש   של

 אצל   קשר

 תאגיד ה

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        
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ספיקה יומית   בעל מט"שפחות המציע ו/או בעליו הנם בעלי ניסיון במתן שירותי ייעוץ הנדסי ל •

 מק"י בבוצה משופעלת, בחמש השנים האחרונות 15,000של לפחות 

 
 יש לפרט באמצעות הטבלה שלהלן את ניסיונו של המציע:

 הגוף  שם מס' 

  עבורותאגיד  ה

 השירותים  בוצעו 

שם 

 המט"ש 

  תקופת

 ביצוע

 השירותים 

היקף  תיאור העבודות 

העבודה  

  )בש"ע

 (בחודש

היקף 

ספיקה 

 יומי

טי  ופר  שם

התקשרות  

  איש   של

 אצל   קשר

 תאגיד ה

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

 
 *הערות: 

 המציע רשאי למסור את המידע על גבי טבלה זהה שתוכן על ידו   •

 להוסיף שורות נוספות  ו גורע מזכות המציעיודגש שמספר השורות בטבלה אינ  •
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 מבוטל יא'  נספח  



 
9 

  
 מבוטל   –נספח יב' 
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   ג'נספח י

 13/2021פומבי מס'  מכרז

 לקבלת הצעות למתן שירותי מהנדס ויעוץ למכון טיהור שפכים כפר סבא הוד השרון  

 תצהיר זכויות עובדים  

לאחר שהוזהרתי נושא בתפקיד  ____________ בחברת  __________________ _____________________   מ"אני הח
 :מצהיר בזה בכתב כדלקמן את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק,כי עלי לומר 

 אכיפת ניהול חשבונות,)ב בחוק עסקאות גופים ציבוריים 2אלי כמשמעות המונח בעל זיקה בסעיף  "בעל זיקה"אני או  .1

דין -לא הורשענו בפסק (,החוק –להלן  1976(-ו"התשל (שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין תשלום חובות מס,

חוק  –להלן ) 1991 -א"התשנ ( איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים 
   בשנה שקדמה לתאריך תצהיר זה. (עובדים זרים

שנים   3רים בתקופה של לא הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים ז כמשמעותו לעיל,  אלי, "בעל זיקה"או  אני, .2
   שקדמה לתאריך תצהיר זה.

 ( י הסעיפים המיותרים/חקמ) ג בחוק2אלי כמשמעותו בסעיף  "בעל זיקה"אני או  .3

   ."(חוק שכר מינימום )להלן: "  1987 -ז"התשמ לא הורשענו בעבירה לפי חוק שכר מינימום, א.

  אחת לפני תאריך תצהיר זה.הורשענו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום לפני יותר משנה  ב.

מינימום, ג.  שכר  חוק  לפי  יותר  או  עבירות  בשתי  ההרשעה   הורשענו  ממועד  שנים  משלוש  יותר  חלפו  אך 
 האחרונה. 

ניכויים ותשלומים כדין עבור עובדינו להבטחת  אנו מקיימים את כל חובותינו בעניין שמירת זכויות עובדים מפרישים  

על    הוראת כל דין, לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבהזכויותיהם הסוציאליות בהתאם ל

 פי דיני העבודה, החלים על המציע כמעסיק. 

פלגי שרון, מיסודן של עיריית כפר סבא  התקשרות בהסכם עם /הליך לקבלת הצעותאני נותן תצהיר זה לצורך  .4
 בע"מ  והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל

             

         ________________   
   חתימה                            

  י תאגיד"למילוי כאשר התצהיר נחתם ע 

ביום"עו  __________________אני כי  מאשר  מר    __________ד  בפני  ת ___________________הופיע  מס'   "נושא  ז 

תאגיד ____________07/2012 בשם  התצהיר  לתת  עליו  ________________________ המוסמך  כי  שהזהרתיו  ולאחר 
 להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.

         _____________________ 
 חתימה         

 יש לרשום שמו המלא של התאגיד –י תאגיד "ניתן התצהיר ע *
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 '  דנספח י

 13/2021ומבי מס' מכרז פ

 לקבלת הצעות למתן שירותי מהנדס ויעוץ למכון טיהור שפכים כפר סבא הוד השרון  

 תצהיר העדר הרשעות  

 ממניות המציע( 50% -)נספח זה ייחתם  ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ  

 מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן: .1

 ________ )להשלים את הקשר עם המציע(. אנו __________________________________ ( א)

לפרסום    10במהלך   (ב) שקדמו  האחרונות  הצעותהשנים  לקבלת  לא  ההליך  פלילית,  בעבירה  הורשע  לא  הח"מ   ,
ולמיטב ידיעתנו לא מתנהלת מהעבירות המנויות להלן  מתנהלים נגדו הליכים פליליים בקשר עם עבירה פלילית  

 . עבירות המנויות להלןמה כנגדנו חקירה בקשר עם עבירה פלילית

)להלן: "חוק העונשין"(,   1977  -)עבירות שוחד( לחוק העונשין, התשל"ז   290-297לפי סעיפים  העבירות    –"עבירה פלילית"  
לחוק העונשין )עבירות מרמה, סחיטה   438עד   414לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים   383-393או לפי סעיפים  

בעניין ו/או  מנהל    ועושק(  נגד  ו/או  כנגדו  הוצא  ו/או  שהוא,  סוג  מכל  בנפש  פגיעה  בגין  ו/או  העבודות  לביצוע  הרלבנטי 
עלפי   צו למניעת הטרדה מאיימת  כולל עבירות כל עבירה,  ו/או    .2001-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתממנהליו 

ולמעט: עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת קנס,    בתחום איכות הסביבה/הנוגעות לאיכות הסביבה
 וציא עבירות שעניינן אי קבלת אישור, רישיון או הסכמה(. עבירות מכח חוקי עזר מקומיים )לה

לעיין   (ג) ומוסמכים  רשאים  יהיו  מטעמן  הפועלים  כל  ו/או  המכרזים  ועדת  ו/או  הקבלן  כי  ומסכים  מאשר  הח"מ 
 במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי מהמשטרה ורשויות אכיפת חוק אחרות. 

"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת מידע כאמור, מתחייב הח"מ  במקרה ואישור נוסף יידרש ע (ד)
 למסור, לבקשת ועדת המכרזים, אישור כנדרש, חתום ע"י הח"מ, תוך הזמן הקבוע לכך בבקשת הועדה. 

 צרופות  .2

 לנספח זה תצורף רשימה של כל נושאי המשרה בגוף החתום על מסמך זה.  ( א)

ממניות התאגיד( בגוף החתום על מסמך   50%עלי השליטה )המחזיקים במעל  לטופס זה תצורף רשימה של כל ב (ב)
 זה.

נכונות האמור בסעיפים   (ג) לעיל בדבר  עו"ד של כל אחד מהגופים המפורטים  יצורף אישור  זה  )ב(  1  -)א(1לטופס 
 לעיל. 

_________________  ____________ _____________________________     ______ 

 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד   תאריך        ת  שם חתימה וחותמ

 הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/ חבר במציע  של המציע/חבר במציע 

 הינם מורשי חתימה מטעמו , ורשאים  לחייב אותו בכל עניין   

 .הליך לקבלת הצעותהקשור ו/או הנוגע ל  

 ים בשם המציע הוזהרו על הריני מאשר בחתימתי, כי החתומ  ;

 ידי להצהיר את האמת  וכי  יהיו  צפויים לעונשים הקבועים  

 בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו  

 בפני על נספח זה.     

 אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד: 

________________  _____________ ____________________________     ______ 

 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד   תאריך         שם + חתימה 
 הריני מאשר בחתימתי כי  החתום  הוזהר על ידי להצהיר 

 את האמת  וכי  יהיה  צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם 

           לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על נספח 

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
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  טו'נספח 

 13/2021ומבי מס' פ מכרז

 לקבלת הצעות למתן שירותי מהנדס ויעוץ למכון טיהור שפכים כפר סבא הוד השרון  

 תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים

 

 

אני הח"מ, נושא ת.ז. ______________, משמש בתפקיד ________ אצל  __________ אשר  

 מצהיר בזאת כדלקמן: במכרז שבנדון  הינו המציע 

 

כת תצהירי זה, אינני יודע על מניעה חוקית כלשהי, שיש בה כדי למנוע נכון למועד ערי .1

. ואינני קשור ו/או  ההליך לקבלת הצעותממני לבצע את השירותים הנדרשים נשוא 

מעורב, באופן ישיר או עקיף, בכל צורה או דרך, בכל עניין אחר, שיש בו חשש ממשי  

 זה. הליך פי  -לניגוד עניינים, ביחס להתחייבויותיי על 

 

עימי, לא אתקשר   פלגי שרוןייב כי במהלך תקופת ההתקשרות של  כמו כן הנני מתח .2

בנושאים שיש בהם משום ניגוד עניינים כאמור. במקרה בו יהיה ספק בדבר קיומו של 

 מראש ובכתב, להתקשרות.   פלגי שרון ניגוד עניינים, אבקש את הסכמת 

 

או לנציג מטעמה על  פלגי שרון לווח מראש ידוע לי כי עלי לד בלי לגרוע מכלליות האמור, מ .3

כל כוונה שלי, של מי מעובדי, להתקשר עם כל גורם כאמור בתצהיר זה, ולפעול בהתאם 

רשאית לא לאשר התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות   פלגי שרון להוראותיו בעניין. 

 שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, ואני מתחייב לפעול בהתאם להוראות אלו. 

 

 ______________________                                                     ______________ 

 תאריך                                                                                    חתימת המצהיר               

 

 אישור עו"ד

ר  מס'   _______________ עו"ד  הח"מ  בזאת____________   וןשי יאני  ביום    מאשר  כי 

ת.ז.  באמצעות  עצמו  זיהה  אשר   ,____________ מר/גב'  בפני  הופיע   ___________

צפוי   יהיה  וכי  האמת  את  לומר  שהזהרתיו  ולאחר  אישית  לי  המוכר   / מס'___________ 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות הצהרתו וחתם עליה. 

 

 

_ ___________________   _____________________ 

 ת חתימה  וחותמ      תאריך                        


