מכרז 5/2017
מכרז לשירותי דיגום
וביצוע בדיקות מעבדה של
שפכי מפעלים ,מי רשת
לעסקים ומט"שים
כל הזכויות שמורות
מסמך זה הוא קניינו של תאגיד המים והביוב מעיינות זיו בע"מ.
אין להעתיק או לצלם את המסמך או חלקים ממנו או לעשות בו שימוש
כלשהו ,ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהתאגיד ,אלא לצורך השתתפות
במכרז זה.

בחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז
________________
תאריך

___________________________________
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תאגיד מעיינות זיו בע"מ
מכרז פומבי מס' 5/2017
לשירותי דיגום וביצוע בדיקות מעבדה של שפכי מפעלים ,מי רשת לעסקים ומט"שים
תאגיד מעיינות זיו בע"מ (להלן" :החברה" ו/או "התאגיד" ו/או "המזמין") עורך מכרז פומבי לקבלת
שירותי דיגום וביצוע בדיקות מעבדה של שפכי מפעלים ,מי רשת לעסקים ומט"שים (להלן יכונו יחדיו:
"העבודות" או "השירותים" או "טובין").
 .1הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק
במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז .הייתה
התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז ,תחייב ההוראה האחרת והמפורטת.
.2
.3

.4
.5
.6

הזוכה במכרז זה ייבצע את השירותים כקבוע במסמכי המכרז.
בעקבות מכרז זה תתקשר החברה בחוזה עם המציע אשר יזכה במכרז .במהלך תקופת
ההתקשרות יוצאו לזוכה הזמנות לביצוע עבודות ספציפיות ,כמפורט בהסכם המצורף כנספח ג'
למסמכי המכרז.
צפי לתחילת ביצוע עבודות בינואר .2018
התמורה בגין העבודות תהיה בהתאם להצעת המחיר של הקבלן המפורט במכרז.
מסמך זה ,על נספחיו ,כולל הוראות ותנאים ,החלים על אופן הגשת הצעות לחברה ,ניהול
המכרז ,בחירת ההצעה הזוכה ,תנאי ההתקשרות עם הזוכה וביצוע הליך הרכישה על ידי החברה.

בכבוד רב,
אביטל בורשטיין ,מנכ"ל בפועל
תאגיד מעיינות זיו בע"מ

בחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז
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תנאי ניהול המכרז  -כללי
 .1מועדים  -להלן טבלת ריכוז מועדים במכרז (כפוף להוראות המכרז):
1.1

התאריכים

הפעילות

יום  4/8/2017פרסום ,I

פרסום המודעה בעיתונות ובאינטרנט.

 11/8/2017פרסום II
1.2

יום 21/8/2017
בשעה 12:00

ישיבת תיאום במשרדי החברה.

1.3

יום 24/8/2017
עד השעה 12:00

מועד אחרון בו עורך המכרז יקבל שאלות הבהרה מאת
המציעים.

1.4

יום 29/8/2017

המועד האחרון לפרסום מענה לשאלות ,הבהרות ,תיקונים

עד השעה 12:00

ושינויים במכרז.

1.5

יום 11/9/2017
עד השעה 12:00

המועד להגשת הצעות לתיבת המכרזים.

1.6

 4חודשים מן המועד
האחרון להגשת הצעות
כאמור בסעיף  1.6לעיל.

תוקף ההצעה

1.7

11/1/2018

תוקף ערבות לקיום הצעה.

במקרה של סתירה בין המועדים הנקובים בטבלה שלעיל לבין מועדים המצוינים במסמכי המכרז,
יגברו המועדים הנקובים בטבלה.
מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ,ייפסלו ולא יכללו במניין מסמכי המכרז שיידונו
על ידי החברה.
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
מובהר בזאת ,כי השימוש בלשון "הצעה" נעשה לצרכי הנוחות בלבד ,והוא אינו בא להכשיר את מסמכי
המכרז שיוגשו ע"י המשתתף כדי "הצעה" עפ"י דיני המכרזים.
מסמכי המכרז ניתנים להורדה ללא תשלום מאתר האינטרנט של החברה שכתובתו
 /http://maayanot-ziv.comמציעים אשר יבקשו לקבל את מסמכי המרכז ,שלא באמצעות אתר
האינטרנט כאמור אלא בעותק קשיח ( )Hard Copyשיופק ע"י החברה יוכלו לקבלם במשרדי החברה
כנגד תשלום בסך של ( ₪ 500חמש מאות שקלים חדשים) שלא יוחזרו .מובהר כי סכום זה מהווה את
עלות הדפסת מסמכי המכרז.
המשתתף מתבקש לעיין היטב בכל מסמכי המכרז ולהגיש הצעתו על גבי טופס ההצעה ,ולהחזיר את
מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידו בצירוף כל האישורים המפורטים במסמכי המכרז.

בחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז
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מסמך א'
תאגיד המים והביוב מעיינות זיו בע"מ
מכרז פומבי מס' 5/2017
שירותי דיגום וביצוע בדיקות מעבדה של שפכי מפעלים ,מי רשת לעסקים ומט"שים
מסמך הוראות למשתתפים
תאגיד המים והביוב מעיינות זיו בע"מ מיסודן של הרשויות המקומיות עיריית מעלות תרשיחא ,מ.מ
שלומי ,מ.מ כסרא סמיע ומ.מ כפר ורדים ,מזמין בזאת הצעות לשירותי דיגום וביצוע בדיקות מעבדה של
שפכי מפעלים ,מי רשת לעסקים ומט"שים ,וכן כל פעולה שתידרש לצורך ביצוע העבודות הנ"ל והכל
בהתאם ובתנאים המצוינים והמפורטים במסמכי המכרז ,בהסכם ,בכתב הכמויות ,וכפי שיורה המנהל
מטעם התאגיד.
 .1מהות המכרז
 .1.1תאגיד מעיינות זיו בע"מ (להלן" :החברה" ו/או "התאגיד" ו/או "המזמין") מזמינה בזה
הצעות לשירותי דיגום וביצוע דיגום בדיקות מעבדה של שפכי מפעלים ,מי רשת לעסקים
ומט"שים בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז (להלן :העבודות" ו/או "השירותים").
 .1.2תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות המצ"ב כמסמך
ג' על נספחיו והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 .2הצהרות המציע
 .2.1בעצם הגשת הצעתו המציע מצהיר ומתחייב ,כדלקמן:
 .2.1.1הוא מכיר את הדין הישראלי ,לרבות כל דרישות הרישום והרישוי החלות על המציעים
ו/או הזוכים במכרז.
 .2.1.2הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז ,ואת כל הנתונים הרלוונטים ,מכל סוג ומין שהוא,
בקשר עם המכרז ו/או בקשר עם הצעתו וכי ביצע את כל הבדיקות הרלוונטיות בקשר
למכרז באופן עצמאי על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שהסתמך ל כל מידע שניתן לו,
אם ניתן ,על ידי החברה ו/או מי מטעמה ,וכי הגיש את הצעתו למכרז על בסיס בדיקותיו
אלו ,מתוך הבנה והסכמה לכל תנאי ההליך ,לרבות ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,לאופן
בו תיבחר ההצעה הזוכה .מציע שהגיש הצעה יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט
כלשהו הקשור למכרז ו/או לתנאיו ו/או לשירותים ו/או כי הוא הסתמך באופן כלשהו על
דבר או מצג שנעשה על ידי החברה ו/או מי מטעמה.
 .2.1.3הוא מביע הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז (על נספחיו) ,לרבות
כל תנאי הסכם השירותים והשיקולים הנלקחים בחשבון בבחירת ההצעה הזוכה ,והוא
מצהיר ומתחייב כי אין לו ולא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה מכל מין וסוג כנגד ו/או בקשר עם תנאי המכרז ו/או תנאי הסכם השירותים ו/או
תנאי השירותים.

בחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז
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 .2.1.4הוא מסכים כי החברה תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט ובדרך ובתנאים שיקבעו על ידה ,לאפשר למציע שהצעתו מסוייגת או חסרה או
פגומה ,לתקן ו/או להשלים את הצעתו או להותירה כפי שהיא.
 .2.1.5הוא מצהיר כי יישא בלעדית בכל העלויות בקשר להשתתפותו במכרז ,ובשום מקרה הוא
לא יהיה זכאי לקבל החזר בגין עלויות אלה ,בין אם זכה במכרז ובין אם לאו ,בין אם
הסתיים המכרז ובין אם בוטל.
 .2.1.6המשתתף אינו רשאי למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המסמכים שיועברו אליו או
תנאי כלשהוא מתנאי המכרז .התאגיד רשאי לראות בכל שינוי ,מחיקה או תיקון כאמור
משום הסתייגות המשתתף מתנאי המכרז ולפסול את הצעתו.
 .3ישיבת תיאום כתנאי מוקדם להשתתפות
 .3.1ישיבת תיאום תערך במועד הנקוב בטבלת המועדים שלעיל ,בבניין החברה.
 .3.2השתתפות בישיבת התיאום  ,הינה חובה על כל מי שמעוניין להגיש הצעה ומהווה תנאי להגשת
ההצעה .אין מניעה כי נציגים שונים של המציע ישתתפו בחלקים שונים של ישיבת התיאום,
ובלבד שנציג של המציע יהיה נוכח בכל משך ישיבת התיאום (החלפת נציגים תעשה תוך יידוע
עורך המכרז במועד הסיור) .השתתפות בישיבת התיאום הנה בבחינת תנאי סף .הצעתו של
מציע שלא השתתף בישיבת התיאום לא תובא בפני ועדת המכרזים ולא תישקל.
 .3.3החברה רשאית להוסיף מועדי ישיבות תיאום בהתאם לשיקול דעתה ככל שתסבור ששיקולי
יעילות מחייבים .למען הסר ספק מובהר כי אין בכוחו של כל פרט ,נתון ,הבהרה שיימסרו בעל
פה ,לרבות ,אך לא רק ,במסגרת ישיבת התיאום ,כדי לשנות את תנאי המכרז .רצתה החברה
לרבות ,אך לא רק ,במסגרת ישיבת התיאום או בעקבותיו לשנות ,לתקן ,להוסיף או לגרוע על
תנאי המכרז ,תעשה זאת בכתב ,בהודעה מפורטת שימסור למשתתפי הסיור ,על פי שיקול
דעתה.
 .4תנאי סף להשתתפות במכרז
 .4.1רשאים להשתתף במכרז מציעים ,העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים
המצטברים המפורטים להלן .בכל התנאים המנויים להלן על המציע לעמוד בעצמו במועד
הגשת ההצעות ,אלא אם מצוין אחרת.
 .4.2המשתתף הינו יחיד או תאגיד רשום בישראל ,או שהינו סוכן מורשה של תאגיד זר שעיסוקו
בביצוע עבודות מן הסוג נשוא מכרז זה.
 .4.3המשתתף בעל המלצות וניסיון קודם מוכח של  5שנים לפחות ,מתוך  7השנים האחרונות
שקדמו למועד פרסום המכרז ,בביצוע עבודות דומות במהותן והיקפן לעבודות נשוא מכרז זה
(להלן" :בעל ניסיון").
 .4.4לעניין ס"ק  4.4.2לעיל ,ייחשב משתתף כבעל ניסיון גם בהתקיים האמור להלן:
 .4.4.1המשתתף הינו תאגיד ,אשר חבר בו או מנהל בו או שותף בו או בעל מניות המחזיק ב30%-
מהבעלות בו  -הינו בעל ניסיון.
 .4.4.2המשתתף הינו יחיד ,אשר היה מנהל או חבר או שותף או בעל מניות המחזיק ב30% -
מהבעלות בתאגיד  -הינו בעל ניסיון.
בחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז
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 .4.4.3המשתתף הינו התאגדות של מספר תאגידים ,אשר אחד או יותר היו בעלי ניסיון ,לרבות
ניסיון מכוח האמור בפסקאות  4.4.2 - 4.4.1לעיל.
 .4.5המשתתף מחזיק בכל האישורים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות
ותשלום חובות מס) ,התשל"ו 1967-בתוקף במועד הגשת ההצעות למכרז.
 .4.6עוסקים מורשים לצורך מע"מ ומנהלים ספרי חשבונות כחוק.
 .4.7המשתתף הוא בעל מעבדה מוסמכת ,נכון למועד הגשת הצעתו למכרז ,כהגדרתה בחוק הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות ,התשנ"ז  ,1997 -שהוסמכה לבצע בדיקות לדיגום שפכים ,מים
וקולחים.
 .4.8למשתתף לפחות  3דוגמים מוסמכים שעברו הכשרה לדיגום שפכים ומי קולחין והשתלמויות
מזמן לזמן ,במתכונת שהורה המשרד להגנת הסביבה ,משרד הבריאות או מנהל רשות המים.
 .4.9ברשות המשתתף קיימים  5דוגמים ניידים אוטומטיים לבדיקה מורכבת -הדוגמים יכללו
אפשרות לדגום למיכל אחד או ל 24 -מכלים .בכל מקרה על הדוגמים לעמוד בהנחיות משרד
הבריאות לעריכת דיגום מורכב.
 .4.10המשתתף נעדר הרשעה ו/או חקירה בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה שנושאה פיסקאלי כגון
אי העברת ניכויים ,אי דיווח לרשויות המס ,אי מתן קבלות רשמיות וכד' ,זולת אם חלפה
תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים ,התשמ"א ;1981-היה המעוניין
להשתתף במכרז תאגיד  -היעדר הרשעה גם לגבי בעלי השליטה בו ומנהליו הבכירים.
 .4.11המשתתף לא הורשע בעבירות לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז 1987-או לפי חוק עובדים זרים
(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א ;1991-אם הורשע ביותר משתי
עבירות לפי החוקים האמורים  -חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 .4.12השתתפות בישיבת תיאום ביום  21/8/2017שעה  12:00במשרדי התאגיד בכתובת :דרך האלוף
עוזי נרקיס קניון כוכב הצפון ,קומה  2מעלות תרשיחא.
 .4.13למען הסר ספק ,הוגשה הצעה על ידי מספר מציעים במשותף  -חייבת ההצעה לפרט את כל
המשתתפים.
 .4.14על כל משתתף /שותף להצעה ,לעמוד בתנאים המפורטים בס"ק  4.13 - 4.2לעיל.
 .4.15כל תנאי מוקדם נוסף שנקבע במסמכי המכרז ,אף אם לא צוין בסעיף זה.
 .5מסמכי המכרז
מסמכי המכרז הינם:
 .5.1מסמך א'  -הוראות למשתתפים במכרז.
 .5.2מסמך ב'  -הצעת המשתתף.
 .5.3מסמך ג'  -הסכם לביצוע עבודות ,לרבות נספחיו (להלן " :ההסכם").
 .5.4מסמך ד'  -ערבות בנקאית.
 .5.5מסמך ה'  -תצהיר העדר הרשעה.

בחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז
________________
תאריך

___________________________________
חתימה  +חותמת

6

התאגיד יראה במשתתף כמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי המכרז ,לרבות המפרטים
הטכניים אשר הינם חלק ממסמכי המכרז בהוצאתם האחרונה ,קראם והבין את תוכנם ,קיבל
את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו עפ"י תנאי החוזה אם הצעתו
תבחר.
 .6מסמכי המכרז
 .6.1מסמכי המכרז ניתנים להורדה ללא תשלום מאתר האינטרנט של החברה שכתובתו
 http://maayanot-ziv.comיחיד או תאגיד אשר יבקשו לקבל את מסמכי המרכז,
שלא באמצעות אתר האינטרנט כאמור אלא בעותק קשיח ( )Hard Copyשיופק ע"י
החברה יוכלו לקבלם במשרדי החברה כנגד תשלום בסך של  ₪ 500שלא יוחזרו ,וכנגד
הצגת קבלה בדבר התשלום .מובהר כי סכום זה מהווה את עלות הדפסת מסמכי
המכרז.
 .6.2אי השתתפות מציע במכרז מסיבה כל שהיא ,לרבות עקב איחור במועד מסירת ההצעה ,ו/או
ביטולו של המכרז על ידי החברה ,לא יהוו עילה להחזרת תשלום זה.
 .7ערבויות
 .7.1כל משתתף במכרז חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית ,אוטונומית ,של
בנק ישראלי ,בנוסח המצורף כמסמך ד' לתנאי המכרז לטובת החברה ,בסך של ₪ 25,000
(עשרים וחמש אלף ( )₪לעיל ולהלן" :הערבות" או "הערבות הבנקאית").
 .7.2הערבות הבנקאית חייבת לעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז .קבעה החברה ,על
פי שיקול דעתה הבלעדי ,כי להצעה לא צורפה ערבות בנקאית בהתאם לאמור לעיל ,תהיה
החברה רשאית לפסול את אותה הצעה .תשומת לב המציעים לצורך להקפיד הקפדה יתרה על
כל תג ותג בנוסח הערבות וזאת על-פי דין.
 .7.3תוקף הערבות יהיה עד ליום  11/1/2018החברה רשאית לדרוש את הארכת תוקף הערבות
למשך ( 4ארבעה) חודשים נוספים והמציע יהיה חייב במקרה כזה להאריך את תוקף הערבות.
 .7.4החברה תהא רשאית להגיש את הערבות לפירעון כל אימת שהמשתתף לא יעמוד
בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז או בכל מקרה מתאים אחר לפי הוראות תקנות חובת
המכרזים ועל פי כל דין.
 .7.5שם הנערב בערבות חייב להיות זהה לשם המשתתף במכרז.
 .7.6הערבות חייבת להיות על פי תנאיה ,ניתנת למימוש לפי פניה חד צדדית של מנכ"ל התאגיד ו/או
חשבת התאגיד.
 .7.7מטרת ערבות זו לשמש להבטחת מילוי מלוא התחייבויותיו של המשתתף עפ"י מסמכי המכרז
וכן חתימת המשתתף הזוכה על ההסכם לביצוע העבודות והמצאת כל המסמכים והאישורים
הנדרשים ,בתוך  7ימים מיום קבלת הודעה על זכייתו במכרז.
 .7.8הערבויות הבנקאיות יוחזרו למציעים אשר לא זכו במכרז ,לאחר חתימת חוזה בין החברה לבין
.7.9

הזוכה במכרז ,ולא יאוחר מ 60 -ימים לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכה במכרז.
הצעה שתוגש ללא צירוף ערבות כאמור לעיל ו/או הצעה שנוסח הערבות בה יהא שונה מהנוסח
הרצ"ב כמסמך ד' עלולה להיפסל על הסף ,ולא תובא לדיון.
בחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז
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 .8תוקף ההצעה
ההצעה תהיה בתוקף במשך ( 4ארבעה) חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות .תוקף ההצעה
יוארך ב( 4-ארבעה) חודשים נוספים עפ"י דרישת החברה.
.9
.9.1

.9.2

.9.3

הבהרות ושינויים
משתתפים רשאים להפנות שאלות הבהרה בכתב לחברה ,עד ליום  24/8/2017שעה,12:00 :
וזאת באמצעות פקס מס'  .04-9575808באחריות המציעים לוודא את קבלת הפקס במשרדי
החברה באמצעות טלפון מס'  ,04-9579400אלונה.
בפנייתו בכתב יציין המציע את שם המכרז ומספרו וכן את פרטיו המלאים שלו ,לרבות שם
מלא ,שם התאגיד ,טלפון ,פקס וכתובת דוא"ל .לגבי כל שאלה יצוין מספר הסעיף במכרז אליו
היא מתייחסת.
החברה ,תענה ,עד ליום  29/8/2017לשאלות הבהרה של המשתתפים במכרז שיתקבלו

במשרדיה בכתב כאמור לעיל ,ושמצאה לנכון לענות עליהן .אי קבלת תשובות מצד החברה לא
יהווה עילה להארכת מועד להגשת ההצעות.
 .9.4תשובות והבהרות לשאלות שהופנו לחברה בכתב ,המידע שיימסר במסגרת מפגש המציעים ,וכן
כל שינוי ו/או תיקון שתכניס החברה במסמכי המכרז ,יפרסמו באתר האינטרנט של החברה
וישלחו בכתב בפקס ו/או בדואר רשום ו/או בדוא"ל לכל מי שהעביר שאלות הבהרה עפ"י מספר
הפקס' ו/או המען ו/או הדוא"ל שציין בעת בקשת ההבהרות .באחריות המציעים לבדוק מול
החברה כי קיבלו את כלל העדכונים הרלבנטיים ,ככל שהיו.
 .9.5על אף האמור לעיל תהיה רשאית החברה ,למסור תשובותיה ו/או עדכונים למציעים
פוטנציאליים שביקשו כי יראו בהם מציעים פוטנציאליים גם במסירה אישית – באמצעות
פקס ,דוא"ל או דואר רשום ,ובלבד שהתשובות לכל שאלות ההבהרה שהופנו אליו ו/או
העדכונים יופצו לכל המציעים הפוטנציאליים.
 .9.6למען הסר ספק מובהר כי אין בכוחו של כל פרט ,נתון ,הבהרה שיימסרו בע"פ ,כדי לשנות את
תנאי המכרז .תשובות ,פרטים ,מידע ,או נתונים שנמסרו בע"פ ו/או בטלפון אינם ולא יחייבו
את החברה .רק תשובות ועדכונים שנמסרו בכתב ואשר שנמסרו בכתב כשהן חתומות על ידי
החברה ,מחייבות את החברה .רצתה החברה לשנות ,לתקן ,להוסיף או לגרוע על תנאי המכרז,
תעשה זאת בכתב ,בהודעה מפורטת שתמסור למשתתפים.
 .9.7נוסח התשובות ונוסח העדכונים ,ככל שיהיו ,הוא הנוסח המחייב ומהווה חלק בלתי נפרד
מהמכרז .במסגרת הגשת הצעה יחתמו המציעים על תדפיסי תשובות ותדפיסי עדכונים ,כפי
שיישלח אליהם ,ויגישו אותם עם הצעתם למכרז.
.9.8

מסמכי התשובות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,ועל כל מציע לצרף להצעתו את מסמכי
התשובות ולחתום עליהן ,על כל עמוד .רק שינויים ,תשובות ותיקונים (להלן" :הבהרות")
שנמסרו בכתב יחייבו את התאגיד ,כאשר בכל מקרה של סתירה ,בין האמור במסמכי
ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים ,יגבר האמור במסמכי ההבהרות .במקרה של סתירה
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בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם ,יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר .התאגיד אינו אחראי
לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו למשתתפים במכרז בע"פ.
 .9.9המציע יודיע לחברה בכתב על כל סתירה ,אי התאמה ו/או אי בהירות שיתגלו ,אם יתגלו על ידו
במסמכי הליך המכרז וזאת עד למועד האחרון להצגת שאלות הבהרה .יובהר כי משתתף לא
יהיה רשאי להעלות כל טענה בקשר למסמכי המכרז שתועלה לאחר המועד האחרון להצגת
שאלות הבהרה.
 .9.10כל שינוי או תוספת שיערכו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין אם על ידי
שינוי או תוספת בגוף מסמכי המכרז ובין אם במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,לא יחייבו את
התאגיד ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפיה.
 .10הצעת המשתתף
 .10.1הצעת המשתתף במכרז תינתן על גבי מסמך הצעת המשתתף (מסמך ב' לעיל) .בהצעתו ינקוב
המשתתף הן במחיר הכולל והן במחיר לפי יחידות ביצוע .מחירי הצעתו של המשתתף יתייחסו
לכל העבודות ,החומרים ,הציוד וחומרי העזר ולכל הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז.
מובהר בזאת כי הזוכה במכרז לא יהא זכאי לכל סכום העולה על סכום הצעתו ,למעט אם צוין
במפורש אחרת במסמכי המכרז.
 .10.2מובהר בזאת ,כי אין המשתתף רשאי לנקוב בכמויות אחרות מאלו הנקובות בכתב הכמויות.
כמו-כן נאסר על המשתתף לצרף כתב כמויות משל עצמו ו/או להוסיף ו/או לגרוע מכתב
הכמויות הקיים .אם יעשה כאמור ,רשאי יהא התאגיד לפסול את מסמכי המכרז שהגיש.
 .10.3על כל משתתף להגיש את הצעתו במלואה כפי שהיא מופיעה בכתב הכמויות .כל משתתף יכול
להציע יותר מאשר שיטה אחת .התאגיד שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף הצעה שתענה
באופן חלקי על כתב הכמויות או שתלווה בהסתייגויות כלשהן.
 .10.4אם בכוונת המציע ליתן הנחה ,עליו לציין את אחוז ההנחה במפורש בגוף
ההצעה בלבד .ההנחה הנקובה באחוזים תחול גם על כל סעיף מסעיפי כתב הכמויות וכל
הוראות החוזה תתייחסנה לסכום לאחר ההנחה כאמור לעיל .כל צורה אחרת של מתן הנחה
עלולה להביא לפסילת ההצעה.
 .10.5על המשתתף לרשום בכתב הכמויות כדלקמן :מחיר יחידה המתייחס לכל סעיף וסעיף ,סה"כ
של כל סעיף וסעיף ,סיכום כל פרק ואת סה"כ סעיפי ופרקי כתב הכמויות .המחירים יהיו
בשקלים חדשים ולא יכללו מע"מ .היו בכתב הכמויות מספר אפשרויות ,או הצעה ראשונה
ואלטרנטיבה ,על המשתתף להתייחס לכולן.
 .10.6המחירים שהמשתתף ירשום בכתב הכמויות אינם כוללים כאמור מס ערך מוסף ,אשר ישולם
כנגד חשבוניות מס כדין.
 .10.7הצעת המשתתף עפ"י תנאי מכרז זה תהא בתוקף למשך  120ימים מהמועד האחרון להגשת
ההצעות ,ותהא ניתנת להארכה  -עפ"י דרישת התאגיד  -לתקופה בת  60ימים נוספים.
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 .10.8על המשתתף למלא הצעתו בשני עותקי מקור ,ולחתום עליה ועל כל מסמכי המכרז חתימת
מקור .שני עותקי ההצעה חייבים להיות זהים .במקרה של אי התאמה בתמורה הנקובה בעותק
האחד לעומת העותק השני ,יתוקן גובה התמורה לפי העותק בו נקובה התמורה הנמוכה יותר.
 .11אופן הגשת ההצעה
 .11.1על המשתתף לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן:
 .11.1.1אם המשתתף תאגיד  -תעודת רישום התאגיד ,מספרו ואישור עו"ד/רו"ח לגבי האנשים
המוסמכים לחתום בשם התאגיד וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם .אם המשתתף
אדם פרטי  -העתק תעודת הזהות שלו כולל ספח
 .11.1.2העתק אישור תקף במועד הגשת ההצעה בדבר פטור/ניכוי מס במקור.
 .11.1.3העתק תעודת עוסק מורשה.
 .11.1.4העתק תעודה תקפה במועד הגשת ההצעה מאת שלטונות המע"מ לפי חוק העסקאות
גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו.1967-
.11.1.5

.11.1.6
.11.1.7
.11.1.8

העתקי כל הרישיונות הנדרשים על פי דין כמפורט בסע'  4.7ולעיל .על המשתתף לצרף
אישור תקף נכון ליום הגשת ההצעה בדבר היותו בעל מעבדה מוסמכת כמפורט בסע' 4.7
לעיל.
העתקי תעודות תקפות של הדוגמים המוסמכים מטעם המשתתף להוכחת עמידתו
בתנאי הקבוע בסע'  4.8לעיל.
מסמכים מטעם המשתתף להוכחת עמידתו בתנאי הקבוע בסע'  4.9לעיל.
מסמכים המעידים על ניסיון המשתתף כנדרש בסעיף  4.3לעיל .להוכחת יכולת זו יצרף
המשתתף פירוט של שלוש מקומות עבודה בתאגיד מים וביוב או רשות מקומית בהם
ביצע עבודות דומות במהותן והיקפן לעבודות נשוא המכרז .לצד כל עבודה יש לציין את
הפרטים הבאים :שם הארגון/תאגיד; שם הממליץ; תפקיד בארגון; מספר טלפון; מהות

העבודה; סוג העבודות שבוצעו והתקופה בה בוצעו העבודות ,וכן חוות דעת הממליצים.
בנוסף יש לצרף חשבון סופי או חוזה חתום באשר לכל אחת מ 3-העבודות הנ"ל.
 .11.1.9מסמכים מפורטים לגבי שיטות הדיגום והבדיקות המוצעות על ידי המשתתף ,לרבות
ציון סוג הציוד וגיל הציוד.
 .11.1.10אם המשתתף אינו אדם פרטי  -אישור עו"ד/רו"ח למורשי החתימה של המשתתף עפ"י
מסמכי הייסוד של התאגיד .אישור זה נדרש בנוסף לאימות חתימת המשתתף בשולי
מסמך הצעת המשתתף במקום המיועד לכך.
 .11.1.11ערבות מכרז כמפורט בסעיף  7להלן.
 .11.1.12תצהיר העדר הרשעה ,כנדרש בסעיף  4.10לעיל בנוסח המצורף כמסמך ה' למסמך זה.
אם המשתתף הוא תאגיד ,תצהיר היעדר הרשעה גם לגבי בעלי השליטה בו ומנהליו
הבכירים.
 .11.1.13פרוטוקול ישיבת תיאום ,חתום על ידי המשתתף בכל עמוד.
 .11.1.14נוסח הצעת המשתתף בשני עותקי מקור חתומה על ידו.
 .11.1.15שאר מסמכי המכרז ,כשהם חתומים ,בכל דף ודף ,ע"י המשתתף.
בחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז
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 .11.2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,התאגיד שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי,
לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז ,להשלים מידע ו/או המלצות ו/או
אישורים דקלרטיביים בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו וזאת,
בין היתר ,לצורך עמידתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו ,בתנאי הסף שפורטו לעיל.
 .11.3לתאגיד שמורה הזכות לדרוש מהמשתתף להציג כל מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותו,
ניסיונו וכיו"ב.
 .11.4הגשת הצעתו של המשתתף והשתתפותו כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז/החוזה
ידועים ונהירים לו ,כי יש לו את כל הידיעות ,הכישורים והסגולות המקצועיות ,הניהוליות
והאחרות וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא ההצעה ,הכל כמפורט
במסמכי החוזה.
 .11.5כמו כן ,התאגיד יראה כל משתתף כמי שביקר במקום ביצוע העבודות ועמד על טיב העבודה
והיקפה.
 .11.6חל איסור מוחלט לתאם את ההצעות שיוגשו למכרז זה עם משתתפים נוספים או כל גורם
אחר .ראיות לכאורה ובכלל זאת ראיות נסיבתיות כי ההצעות שהוגשו למכרז הינן מתואמות
תוביל לחילוט ערבות המשתתף.
 .11.7החתימה על מסמכי המכרז תהא באופן הבא:
 .11.7.1היה המשתתף יחיד ,יחתום תוך ציון שמו המלא וכתובתו ויצרף את חותמתו.
 .11.7.2היה המשתתף תאגיד יחתמו מספר המנהלים/שותפים המינימאלי הדרוש כדי לחייב את
התאגיד תוך ציון שמו/ם המלא/ים ,וכתובת התאגיד ויצרפו את חותמת התאגיד.
 .11.8את חתימת מורשי החתימה מטעם המשתתף יש לאמת ע"י עו"ד או רו"ח בשולי מסמך הצעת
המשתתף במקום המיועד לכך.
 .12הוראות כלליות
 .12.1אם בשעת בדיקת ההצעה התגלתה בה טעות חשבונית ,ייקבע מחיר היחידה שצוין כדלקמן:
 .12.1.1המשתתף מסכים כי במקרה של אי התאמה בין מחיר יחידה ובין הסכום המתקבל
בהכפלת מחיר היחידה בכמות ,יקבע מחיר היחידה והסכום המוכפל יתוקן .היה ומחיר
היחידה לא צוין במפורש ולעומת זאת צוין הסך הכולל ,יחושב מחיר היחידה ע"פ חלוקה
של הסך הכולל בכמות.
 .12.1.2המשתתף מסכים כי במידה ולא יוצג מחיר בסעיף כלשהו מסעיפי כתב הכמויות
והמחירים ,אזי ייחשב הדבר כאילו כלולות הוצאות העבודה במחיר יתר סעיפי כתב
הכמויות ,והמשתתף יהא חייב לבצע את העבודות הנכללות בסעיף החסר מבלי לקבל כל
תמורה או פיצוי או תשלום נוסף בעד עבודות אלה.
 .12.1.3ההנחות הניתנות תחושבנה באחוזים ממחירי הבסיס של כל פריט בהצעה .המשתתף
מסכים כי גם במקרה בו תהיה ההנחה נקובה בסכומים ,היא תחושב באחוזים לעומת
מחיר הבסיס הכולל ,ומחיר כל פריט יופחת בהתאם.
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 .12.2את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז ואת שאר המסמכים והאישורים שפורטו במסמך ההוראות
למשתתפים ,יש למסור במסירה ידנית (לא לשלוח בדואר) במזכירות התאגיד ברחוב דרך

האלוף עוזי נרקיס קניון כוכב הצפון מעלות במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז מס' " 5/2017
בלבד עד ליום  11/9/2017בשעה  12:00מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל
ייפסלו ולא ייכללו במניין מסמכי המכרז שיידונו על ידי התאגיד.
 .12.3תיבת המכרזים תיפתח בתאריך הנ"ל בשעה  12:15בדיוק ,המשתתפים במכרז מוזמנים בזאת
להיות נוכחים בפתיחת ההצעות שתיערך במשרדי התאגיד.
 .12.4התאגיד רשאי עפ"י שיקול דעתו לדחות את מועד הגשת ההצעות ו/או מועד תחילת מתן
השירותים.
 .12.5התאגיד יהא רשאי ,בכל עת (עד למועד האחרון להגשת ההצעות) להכניס שינויים ותיקונים
במסמכי המכרז .הוראות התיקון שיוגשו על ידי התאגיד ,יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז
ויפורסמו באתר האינטרנט של התאגיד .המשתתפים יגישו את הצעתם ואת הוראות השינוי
כשהן חתומות על ידם בחותמת וחתימה בכל עמוד בנפרד .באחריות המציעים לבדוק מול
החברה כי קיבלו את כלל העדכונים הרלבנטיים ,ככל שהיו.
 .12.6התאגיד אינו מתחייב כלפי נותן השירותים לכל היקף עבודה שהוא והוא יזמין מנותן
השירותים עבודות בהיקף כפי שיידרש על ידו ,על פי צרכיו ושיקול דעתו בלבד .נותן השירותים
יהא מחויב מצידו לבצע את כל העבודות שיידרשו על ידי התאגיד על פי ההסכם.
 .12.7התאגיד יהא רשאי למסור לזוכה רק חלק מהעבודות ,והוא יהא רשאי לבצע את יתר העבודה
בביצוע עצמי ו/או על ידי מי מטעמו ו/או על ידי מסירה לגורמים אחרים  -הכל לפי שיקול דעתו
הבלעדי של התאגיד .בנוסף ,התאגיד שומר לעצמו את הזכות להגדיל או להקטין עד לכ50%-
מהיקפי העבודות שבמסגרת המכרז ,המפורטות בתכניות הדיגום המצ"ב כנספחים  2ו3-
להסכם ההתקשרות מסמך ג'.
 .12.8למען הסר ספק ,מובהר ומודגש כי התאגיד שומר על זכותו לבטל את המכרז ו/או לא לחתום
על החוזה ו/או להקטינו ו/או לא לבצעו ,מכל סיבה שהיא ,בכל מועד שהוא ,לרבות לאחר
הכרזה על הזוכה בכפוף לאמור בכל דין ולמשתתף/לזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפי
התאגיד לעניין זה .אם יחליט התאגיד ,שלא לבצע את העבודות ו/או לא לחתום על החוזה ו/או
להקטינו ,מוותרים המשתתפים במכרז בחתימתם על מסמך זה על כל תביעה ו/או דרישה ו/או
טענה מכל סוג שהוא.
 .12.9נקבע זוכה במכרז (להלן" :הזוכה המקורי") והחל בעבודתו ,ולאחר מכן קבע בית משפט
מוסמך כי משתתף אחר הוא הזוכה במכרז (להלן" :הזוכה המאוחר") ,לא יהא זכאי הזוכה
המקורי לכל פיצוי או תשלום מאת התאגיד ,פרט לשכר עבודתו בתקופה בה עבד ובהתאם
לעבודתו בפועל כפי שאושרה ע"י המנהל .לזוכה המקורי לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או
דרישה כלפי התאגיד ,בגין ההליך שבוצע.
 .12.10מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף המסמך אין בו כדי להכשיר ,בשום דרך ,את
המסמכים שיוגשו על ידי המשתתף לכדי הצעה על פי דיני המכרזים.
בחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז
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 .12.11מסמכי המכרז הינם רכושו של התאגיד וקניינו הבלעדי ,והם נמסרים למשתתפים למטרת
הגשת הצעות לתאגיד עפ"י מכרז זה ,ולא לשום מטרה אחרת .מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק
אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו ולמטרה זו בלבד.
 .13שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה
 .13.1ועדת המכרזים תבדוק את זולות הצעת המשתתף ,אולם יובהר ,כי אין ועדת המכרזים
מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא וכי התאגיד שומר לעצמו את
הזכות לפסול על הסף הצעה שתענה באופן חלקי על כתב הכמויות או שתלווה בהסתייגויות
כלשהן.
 .13.2ועדת המכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם יוכח לכאורה קשר
כזה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.
 .13.3מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק  13.2 - 13.1לעיל ,מובהר כי במסגרת שיקוליה של הועדה
לבחירת הזוכה תשקול הועדה לצורך בחירת ההצעה ,בין היתר ,את הפרמטרים המפורטים
להלן:
 .13.3.1ניסיונו של המשתתף ובכלל זה המוניטין והניסיון המקצועי והמעשי שצבר במהלך ביצוע
עבודות דומות בעבר ,וזאת עפ"י כל מידע שיהא קיים בפניה בעת הליכי בחירת הזוכה.
.13.3.2
.13.3.3
.13.3.4
.13.3.5
.13.3.6

ניסיון התאגיד ו/או גופים אחרים בביצוע עבודות עם המשתתף או ככל שמדובר בחברה,
עם הגורמים השולטים בה או הפועלים מטעמה.
כושר הביצוע של המשתתף ,ציוד וכוח אדם הנמצאים ברשותו או תחת שליטתו על פי
הסכמים חתומים לתקופה המיודעת לביצוע העבודות על פי ההזמנה.
יכולת עמידתו של המשתתף בלוח הזמנים של הזמנת העבודה לאור התחייבויות נוספות
שלו.
מתן משקל לחוסנו הכלכלי והפיננסי של המשתתף.
עלויות הפרויקט.

 .13.3.7כל פרמטר אחר העשוי להשפיע על ביצוע מעולה של העבודה נשוא המכרז במסגרת לוח
הזמנים ובהתאם לתנאי המכרז.
 .13.3.8התאגיד רשאי שלא להתחשב כלל בהצעה שאינה סבירה בשל מחירה הכולל או ביחס
לפריט מסוים ,או שאינה סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר התייחסותה לתנאי המכרז
באופן שלדעת התאגיד מונע הערכת ההצעה כדבעי.
 .13.3.9התאגיד יהא רשאי לדרוש מהמשתתפים הבהרות לשביעות רצונו המלאה לאחר פתיחת
המעטפות ,זאת על מנת לבחון את המשתתף ואת הצעתו במסגרת שיקוליה האמורים
לעיל.
 .13.4על בסיס השיקולים אלו רשאית הועדה ,בין היתר ,להמליץ על הצעה שאינה דווקא הזולה
ביותר ,מבין ההצעות שיובאו בפניה.
 .13.5התאגיד שומר לעצמו את הזכות לדרוש מאת המשתתף ,בעת הדיון בהצעתו ,הסברים וניתוחי
מחיר ,והמשתתף מתחייב למסור את כל ההסברים והניתוחים הנדרשים.
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 .13.6התאגיד מתחייב לשמור בסוד את כל ההסברים וניתוחי המחירים של המשתתף ,אשר ימסרו
לו לפי דרישתו.
 .13.7אם המשתתף יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור ,רשאי התאגיד להסיק מסקנות לפי ראות
עיניו ואף לפסול את ההצעה.
 .14חתימת החוזה והשבת ערבות מכרז
 .14.1משתתף/ים שיבחר/ו כזוכה/ים במכרז יתבקשו לחתום על ההסכם המכרז בתוך  7ימים מיום
קבלת הודעה על זכייתו/ם במכרז .לא מילא/ו הזוכה/ים את התחייבותו זו ו/או את יתר
התחייבויותיהם עפ"י מסמכי המכרז ,רשאי יהא התאגיד לחלט את הערבות הבנקאית שצירף
המשתתף למסמכי המכרז מטעמו ,כקבוע בסעיף  7לעיל ,והמשתתף יהא מנוע מלהשמיע כל
טענה כנגד החילוט.
 .14.2משתתף במכרז יהיה זכאי להשבת ערבות המכרז שצורפה למסמכי המכרז באופן הבא:
 .14.2.1למשתתף שמסמכי המכרז שלו נפסלו או שלא נבחר לביצוע העבודות  -עם קבלת הודעה
כאמור.
 .14.2.2למשתתף שנבחר לבצע את העבודות  -עם חתימתו של ההסכם המצורף ,והמצאת
אישורי ביטוח כנדרש בהסכם.
 .15עיון במסמכי המכרז ובהצעת הזוכה
 .15.1עיון במסמכי המכרז ובהצעה הזוכה יתאפשר לפי בקשת משתתף במכרז בהתאם להוראות כל
דין ,ולא יאוחר מ 30 -ימים ממועד מסירת הודעה על תוצאות ההחלטה הסופית של ועדת
המכרזים.
 .15.2מתן זכות העיון יהיה מותנה בתשלום סך .₪ 500
 .15.3במידה ומציע מתנגד לגילוי חלק כלשהו בהצעתו במסגרת הליך עיון אפשרי משום שמהווה
'סוד מסחרי' ,עליו לציין זאת במסמך שיצרף להצעתו .יובהר ,כי הצהרה זו אינה מחייבת את
עורך המכרז.
 .15.4סימון נושא או נושאים בהצעתו כסוד מסחרי או סוד מקצועי בידי מציע מהווה הסכמה מצד
אותו מציע לראות נושא או נושאים אלו כסוד מסחרי או סוד מקצועי גם בהצעת המציעים
האחרים במכרז זה ואלו לא יועמדו לעיונו .החברה תפעל על פי הבנתה לפי כל דין בעניין.
 .16הוצאות
כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז ,יחולו על
המשתתף ולא יוחזרו לו מכל סיבה שהיא.
 .17שמירת זכויות
 .17.1החברה תהא רשאית לפצל את העבודה ,ולמסרה לביצוע למספר מציעים ו/או לפרקי ביצוע
שונים לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .17.2החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא למסור לביצוע פרק או פרקי ביצוע שונים אף לא לאחד
מהמציעים.
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 .17.3החברה רשאית לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה ,ולבצע את כל העבודה או חלק ממנה,
הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ,והזוכה לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או
תוספת מחיר בשל כך.
 .17.4הכמויות המצוינות במסמכי המכרז ,ככל שמצוינות ,הן לצורך אמדן בלבד ,ואין בהן כדי לחייב
את החברה.
 .17.5החליטה החברה כאמור בסעיפים  17.1ו/או  17.2ו/או  17.3לעיל ,לא תהווה החלטתה זו עילה
לשינוי בשיעור ההנחה המוצעת ו/או לתביעת פיצוי מצד הקבלן.
 .17.6החברה רשאית ,ללא כל נימוק נוסף ,לפסול הצעה שישנו פער משמעותי בינה לבין האומדן של
המכרז ,על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 .17.7מבלי לפגוע באמור ,החברה שומרת על זכותה לבטל את המכרז ,מכל סיבה שהיא ,לרבות
מטעמים הקשורים בחברה עצמה או מטעמים הקשורים בהצעות או במציעים או משילוב של
כל אלה בכל מועד שהוא ,לרבות לאחר הגשת הצעות ולאחר בחירת זוכה ,ולמציעים לא תהא
טענה ו/או תביעה כנגד החברה בשל כך.
 .17.8החברה רשאית לדחות הצעות של מציעים ,בין השאר ,אם ביצעו עבורה בעבר עבודות שלא
לשביעות רצונה ,או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעתה.
 .17.9כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה .המשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל
שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה .מסמכי המכרז הם רכושה
של החברה ,הם ניתנים למציע בהשאלה לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם
לחברה עד המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,בין אם יגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש.
אין המציע רשאי ,בין בעצמו ובין ע"י אחרים ,להעתיקם או לצלמם או להעבירם לאחר או
להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
 .17.10לבתי המשפט וללשכת ההוצאה לפועל בעיר חיפה ,ולהם בלבד ,הסמכות הבלעדית והייחודית
לדון בכל תביעה ו/או עניין הנוגעים ו/או נובעים למכרז זה.
בכבוד רב,
מעיינות זיו בע"מ
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מסמך ב'
תאגיד המים והביוב מעיינות זיו בע"מ
מכרז פומבי מס' 5/2017
לביצוע דיגום ובדיקות מעבדה לשפכי תעשייה המוזרמים למערכת הביוב העירונית בתחומי התאגיד
מסמך הצעת משתתף
אני הח"מ _______________________ ת.ז/.ח.פ/.ח.צ ______________________ .מרחוב
_______________ מס' _________ עיר _________________ טל'____________ :פקס:
________________ מצהיר ,מסכים ומתחייב בזה כדלקמן:
 .1הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון ,לרבות את מסמך ההוראות
למשתתפים ,נוסח ההסכם שייחתם עם המשתתף אשר יזכה במכרז ,על כל נספחיו ,וכי הבנתי את כל
התנאים והדרישות הנדרשים מאת המשתתפים במכרז זה ,וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי
להשפיע על קביעת מחיר הצעתי.
 .2הנני מצהיר ,כי הנני עומד בתנאי הסף להשתתפות במכרז כמפורט במסמך ההוראות למשתתפים.
 .3הנני מצהיר ,מסכים ומתחייב:
 .3.1לבצע עבודות דיגום ובדיקות מעבדה לשפכי תעשייה המוזרמים למערכת הביוב בתחומי
התאגיד ,וכן כל פעולה שתידרש לצורך ביצוע העבודות הנ"ל  -והכל בהתאם ובתנאים
המצוינים והמפורטים במסמכי המכרז ,בהסכם ,בכתב הכמויות ,וכפי שיורה המנהל מטעם
התאגיד (להלן" :השירותים" או "העבודות").
 .3.2לחתום על החוזה ו/או להמציא את כל המסמכים והאישורים הנדרשים ממני בתוך  7ימים
מיום שייוודע לי על זכייתי במכרז כמו גם להמציא את כל התכניות שאנו מחויבים להמציא
לפי תנאי מכרז זה .היה ולא אעשה כן ו/או לא אעמוד ביתר התחייבויותיי עפ"י מסמכי המכרז,
יהיה התאגיד רשאי לחלט את ערבות המכרז ,אשר נמסרה לה על ידי ,וזאת מבלי לייתן לי כל
הודעה ו/או התראה מראש ו/או להוכיח כל נזק או חסרון כיס אשר נגרם לתאגיד כתוצאה מאי
עמידתי בתנאי המכרז והחוזה.
 .3.3הנני מציע לבצע את העבודות ולמלא את כל ההוראות הכלולות במסגרת מכרז זה בתמורה
אשר תיקבע על פי מחירה של כל יחידה הנקובה בכתב הכמויות המצורפים כנספח .1
 .3.4למסמך זה בניכוי שיעור ההנחה אשר תוצע על ידי ואשר תפורט בהצעתי .על כל מחירי היחידה
יתווסף מע"מ כשיעורו על פי דין ביום התשלום בפועל.
 .3.5כתב הכמויות נחתם על ידי ,בתחתית כל אחד מדפיו .הנני מצהיר ,כי כתב הכמויות המצ"ב הנני
מציע לבצע את העבודות ולמלא את כל ההוראות הכלולות במסגרת מכרז זה בתמורה אשר
תיקבע על פי מחירה של כל יחידה הנקובה בכתב הכמויות המצורפים כנספח  1למסמך זה
מהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי זו.
 .3.6הנני מצהיר בזאת ,כי הסכומים הנקובים בכתב הכמויות המצ"ב הנני מציע לבצע את העבודות
ולמלא את כל ההוראות הכלולות במסגרת מכרז זה בתמורה אשר תיקבע על פי מחירה של כל
יחידה הנקובה בכתב הכמויות המצורפים כנספח  1למסמך זה כאמור הינם סופיים וכוללים
את כל התמורה המגיעה לי בגין ביצוע העבודות ,ובכלל זה כל העלויות וההוצאות ,וכי לא אהיה
זכאי לכל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות.
 .3.7ברור לי כי התמורה הינה בהתאם לעבודות אשר יבוצעו בפועל בהתאם להוראות המכרז.
 .3.8הנני מצהיר ,כי ידוע לי שלמעט האמור בהסכם ,תנודות במדדים מכל סוג שהוא ,בריבית ,בשכר
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עבודה ,במסים ,ארנונות ,תשלומים ומחירי חומרים לא ישנו את המחירים הנקובים בכתב
הכמויות.
 .3.9הנני מצהיר בזה כי הבנתי את כל המסמכים המצורפים על כל פרטיהם וכי מקום העבודה,
תנאי הגישה אליו וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים על תוצאות העבודה ידועים ומוכרים לי
וכי בהתאם לכך בססתי את הצעתי.
 .3.10הנני מקבל על עצמי לסיים את העבודות האמורות לשביעות רצונו הגמורה של התאגיד תוך
התקופה הנקובה כפי שייקבע צו התחלת העבודה.
 .3.11אני מצהיר כי ידוע לי שיתכן שתקבלו הצעתי לגבי חלק מהעבודה בלבד ובמקרה כזה אבצע את
אותו חלק לפי המחירים המופיעים לגביו ברשימת הכמויות ובדף הריכוז הכללי.
 .3.12אם אדרש על ידי התאגיד ,אמציא לו בתוך  3ימים פירוט וניתוח מחירים לגבי הסכומים
הנקובים בהצעתי ,וזאת כנדרש במסמך א'  -מסמך ההוראות למשתתפים.
 .3.13ידוע לי כי התאגיד איננו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 .3.14ידוע לי כי התאגיד שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף הצעה שתענה באופן חלקי על כתב
הכמויות או שתלווה בהסתייגויות כלשהן.
 .3.15ידוע לי ומוסכם עליי כי הסכום ששולם לצורך רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה.
 .3.16ידוע לי ,כי התאגיד רשאי למסור לזוכה רק חלק מהעבודות ,והוא רשאי לבצע את יתר העבודה
בביצוע עצמי ו/או על ידי מי מטעמו ו/או על ידי מסירה לגורמים אחרים  -הכל לפי שיקול דעתו
הבלעדי של התאגיד.
 .3.17ידוע לי ,כי התאגיד שומר לעצמו את הזכות להגדיל או להקטין עד לכ 50%-מהיקפי העבודות
שבמסגרת המכרז.
 .3.18ידוע לי ,כי אם אזכה לא אוכל לסרב לביצוע כל עבודה שתידרש ממני במסגרת המכרז מכל
סיבה שהיא ,לרבות בטענה כי היקפה הכספי נמוך ו/או גבוה מדי.
 .3.19ידוע לי כי אם אזכה במכרז הנדון ,הנני מתחייב לבצע את העבודה נשוא המכרז בהתאם לכל
תנאי המכרז ,ובהתאם למחירים שרשמתי בהצעתי .אני מתחייב לבצע את כל העבודות
לשביעות רצון התאגיד ו/או הממונה מטעמו ,ועל פי הוראות ההסכם.
 .3.20הנני מצרף להצעתי זו את המסמכים המפורטים במכרז.
 .3.21להבטחת קיום הצעתי כאמור לעיל ,הנני מצרף ערבות בנקאית אוטונומית של בנק
_____________ ,בסך של ( ₪ 25,000ובמילים :עשרים וחמש אלף  ) ₪הערבות תהא בלתי
מותנית ,בלתי מוגבלת וניתנת למימוש מיידי בכל עת בנוסח שצורף כנספח ב' למסמך ההוראות
למשתתפים ,ללא הוכחת נזק או חיסרון כיס מצד התאגיד .תוקף הערבות יהא עד ליום
 11/1/2018ותהא צמודה למדד המחירים לצרכן.
כן הנני מצהיר כי באם הצעתי תתקבל אמציא לתאגיד אישור קיום ביטוחים בהתאם להוראות
ולתנאים הקבועים בהסכם המצורף לחומר המכרז.
הצעתי זו תעמוד בתוקפה ותחייבני למשך  90ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות ,ותהא
ניתנת להארכה – עפ"י דרישת החברה  -לתקופה בת  60ימים נוספים ,כאמור במכרז.
 .3.22אני מסכים בפרוש שכל עוד לא חתמתי על החוזה או במקרה שהחוזה לא ייחתם עלי ידי ,כלל
וכלל ,אתם תהיו זכאים אך לא תהיו חייבים לראות בהצעתי זו וקבלתה על ידכם ,כחוזה
מחייב ביניכם וביני מבלי שהדבר יגרע מזכויותיכם האחרות ,ובייחוד מזכותם למסור את
העבודה לכל גורם אחר וכן לנכות את סכומי ההפסדים והנזקים מערבות לקיום ההצעה.
 .3.23הנני מצהיר שהצעה זו מוגשת בשמי ו/או בשם התאגיד וככל שהיא מוגשת בשם התאגיד הרי
שהנני זכאי לחתום כדין על גבי הצעה זו.
 .3.24כן הנני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת בתום לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים או גופים
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אחרים המגישים הצעות לביצוע אותו חוזה.
 .3.25אני מצהיר:
 .3.25.1כי ככל שהמציע הינו תאגיד העסקה היא בגדר המטרות והסמכויות בתקנון התאגיד
ובתקנותיה או בהסכם השותפות או בתקנות השותפות.
 .3.25.2שאני זכאי לחתום בשם הגופים הנ"ל ושאין קיימות כל הגבלות במסמכים הנ"ל
המונעות בעדנו לחתום על ההצעה לקבלת מבחן ההצעות ועל החוזה.
 .3.25.3המעבדה מוסמכת כהגדרתה בחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ,התשנ"ז.1997-
המעבדה הוסמכה לבצע את הבדיקות המנויות בעבודה נשוא הסכם זה לדיגום ובדיקה

ולראיה באתי על החתום:

____________________
חתימה

___________
תאריך
_________________
שם מלא

____________________
כתובת

_________________
מס' ח.פ/.ח.צ.

____________________
מס' טלפון
במידה והמשתתף במכרז הינו תאגיד יש למלא את האישור להלן:
אישור
אני הח"מ ______________ ,עו"ד/רו"ח התאגיד _________________ ח.פ/.ח.צ___/.
_____________________ מאשר בזאת כי חתימות ה"ה ________________ ו-
_________________ ,בצרוף חותמת התאגיד מחייבים ,עפ"י מסמכי הייסוד של התאגיד ,את
התאגיד.
_____________________
עו"ד/רו"ח
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מסמך ג'
הסכם לשירותי דיגום וביצוע בדיקות מעבדה של שפכי מפעלים ,מי רשת לעסקים ומט"שים
שנערך ונחתם ביום _______ חודש __________ שנת 2017

בין:

מעיינות זיו בע"מ
ח.פ 514210517
רח' דרך האלוף עוזי נרקיס
קניון כוכב הצפון ,ת.ד 9040 .מעלות
(להלן" :התאגיד" ו/או "החברה")

ל ב י ן:

_____________________________
ת.ז/.ח.פ/.ח.צ__________________ .
כתובת _______________________________
טלפון ____________ :פקס_______________ :
ע"י מורשי חתימה מטעמו:
 __________________ .1ת.ז_____________ .

מצד אחד

 __________________ .2ת.ז_____________ .
(להלן" :המעבדה")
מצד שני
הואיל:

התאגיד מעוניין בביצוע עבודות דיגום וביצוע בדיקות מעבדה של שפכי מפעלים ,מי רשת
לעסקים ומט"שים וכן כל פעולה נלווית שתידרש לצורך ביצוע העבודות (להלן" :העבודה"
או "העבודות" ו/או "השירותים");

והואיל:

ולצורך ביצוען של העבודות התאגיד פרסם מכרז מס'  5/2017לביצוע עבודות דיגום ובדיקות
מעבדה בתנאים המצוינים והמפורטים במסמכי המכרז ,בהסכם ,בכתב הכמויות ,וכפי
שיורה המנהל מטעם התאגיד;

והואיל:

והמעבדה מתמחה בביצוע בדיקות מעבדה בתחום תורמי שפכים ,קולחין ומים;

והואיל:

והתאגיד מעוניין בביצוע תכנית לדיגום ובדיקות מעבדה כמפורט בהסכם ונספח  - 2תכנית
דיגום שפכי תעשייה ובנספח  - 3תכנית דיגום מט"שים ותחנות שאיבה לביוב והכל בהתאם
לשינויים לעדכונים מעת לעת בתכניות הניטור כפי שידרשו מהמשרד להגנת הסביבה ,רשות
המים והתאגיד (להלן" :תכניות הדיגום").

והואיל:

והצדדים מעוניינים להסדיר את היחסים ביניהם כמפורט בהסכם זה להלן;
בחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז
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אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 .1מבוא ונספחי ההסכם
 .1.1המבוא להסכם מהווה חלק בלתי נפרד מן ההסכם ויש לקראם כאחד.
 .1.2רשימת הנספחים ,המצ"ב להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו ,היא כדלקמן:
נספח  - 1כתב כמויות.
נספח  - 2תכנית דיגום שפכי תעשייה.
נספח  - 3תכנית דיגום מט"שים ותחנות שאיבה לביוב.
נספח  - 4אישור ביטוח
 .2הגדרות
בהסכם זה יוקנו למונחים הבאים משמעויות ,כדלקמן:
"המנהל"-

מהנדס התאגיד או מי מטעמו שהוסמך על ידו לעניין חוזה זה ,כולו או מקצתו;

"החשב" -

חשבת התאגיד או מי מטעמה שהוסמך על ידה לעניין חוזה זה ,כולו או מקצתו;

"השירותים" -ביצוע השירותים המפורטים בנספחים  2ו 3-להסכם זה ובסעיפים שגיאה! מקור
ההפניה לא נמצא - .שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא .להלן ובהתאם לשינויים
לעדכונים מעת לעת בתכנית הניטור כפי שידרשו מהמשרד להגנת הסביבה והתאגיד.
"התמורה"-

התמורה לה תהא זכאית המעבדה בגין אספקת השירותים כמפורט בסעיף  7להלן;

 .3מהות ההסכם ולוחות זמנים לביצוע
 .3.1המעבדה מתחייבת לבצע עבור התאגיד תכניות הדיגום ובדיקות מעבדה בשטח שיפוט התאגיד,
והכול ע"פ התנאים המפורטים להלן וכמפורט בנספחים  2ו 3-להסכם זה.
 .3.2השירותים יכללו ,בין היתר ,את המטלות והשלבים המפורטים בנספחים  2ו 3-ובכלל זה את
השירותים העיקריים הבאים:
 .3.2.1העבודה כוללת דיגום ,בדיקת מעבדה והפקת תעודת מעבדה בהתאם לתכניות הניטור.
 .3.2.2סדר העדיפות של ביצוע העבודות ו/או השלבים לביצוען ,ייקבע ע"י התאגיד ,לפי שיקול
דעתו.
 .3.3מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  3.2לעיל ,מתחייבת המעבדה לבצע כל מטלה ו/או פעולה נוספת
ו/או נלווית לרבות חוות דעת ,מתן תצהירים וכיו"ב ,הנדרשת לשם השגת היעדים וביצוע
המשימות המפורטות בסעיף  3.2לעיל ,לרבות השתתפות בפגישות וניסוח מסמכים.
 .3.4יובהר כי הסכם זה אינו מעניק למעבדה בלעדיות בביצוע העבודות נשוא ההסכם ובביצוע
עבודות דומות ,והתאגיד יהא רשאי לחלק את ביצוע העבודות בין גורמים שונים בהתאם
לשיקול דעתו ,מבלי להקים למעבדה כל עילת תביעה כנגד כך.
 .4הצהרה והתחייבות המעבדה
 .4.1המעבדה מצהירה ומתחייבת שברשותה כל האישורים הבאים ,והיא תדאג לעמוד בדרישות
שלהלן בכל תקופת ההסכם :
 .4.1.1המעבדה מוסמכת כהגדרתה בחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ,התשנ"ז.1997-
בחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז
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המעבדה הוסמכה לבצע את הבדיקות המנויות בעבודה נשוא הסכם זה לדיגום ובדיקה .
המעבדה תגיש בכל עת שתידרש אישור המעיד על הסמכת המעבדה כאמור.
 .4.1.2המעבדה מעסיקה לפחות  3דוגמים מוסמכים שעברו הכשרה לדיגום שפכים ומי קולחין
והשתלמויות מזמן לזמן ,במתכונת שהורה המשרד להגנת הסביבה ,משרד הבריאות או
מנהל רשות המים .המעבדה תגיש אישורי תעודות לדוגם מוסמך בכל עת.
 .4.1.3המעבדה מתחייבת שביצוע הדגימות מהמפעלים ובעלי הנכסים יתבצעו באמצעות
דוגם מוסמך.
 .4.1.4ברשות המעבדה קיימים  5דוגמים ניידים אוטומטיים לבדיקה מורכבת -לרשות
המעבדה יעמדו חמישה דוגמים אוטומטים ניידים לצורך ביצוע בדיקה מורכבת.
הדוגמים יכללו אפשרות לדגום למיכל אחד או ל 24 -מכלים .בכל מקרה על הדוגמים
לעמוד בהנחיות משרד הבריאות לעריכת דיגום מורכב.
 .5לו"ז ותקופת ההסכם
 .5.1תחילת עבודה  -מיד עם קבלת הזמנה וצו התחלת עבודה .סיום ביצוע תכנית הדיגום על פי
המועדים המפורטים בנספח א' להסכם.
 .5.2משך ההתקשרות בהסכם הינו ל  12חודשים ,החל מיום  1.1.2018ועד ליום .31.12.2018
 .5.3לתאגיד בלבד שמורה הזכות ,לפי שקול דעתו הבלעדי להאריך את משך ההתקשרות למשך
ארבע תקופות בודדות בנות  12חודשים כל אחת ,כולה או חלקה .הארכת ההתקשרות כפופה
לכך כי התאגיד יודיע בכתב לקבלן  15יום לפני המועד הקרוב לסיום ההתקשרות בדבר
החלטתו להארכת ההתקשרות .לא ניתנה הודעת התאגיד כאמור ,תסתיים ההתקשרות במועד
הקרוב לסיומה ולא תוארך.
 .5.4מבלי לגרוע מן האמור לעיל התאגיד רשאי להביא את ההתקשרות על פי הסכם זה לידי סיום,
עוד קודם לאמור להלן ,מבלי לתת כל נימוק ומבלי שיחויב בתשלום פיצויים כלשהם בגין
הביטול ,בכל עת ,על ידי מתן הודעה בכתב למעבדה  30יום מראש .במקרה כזה יראו את
ההסכם כאילו נחתם מראש עד למועד הנקוב בהודעה והמעבדה תהא זכאית רק לתמורה בגין
העבודות שביצעה ,עד למועד הפסקת ההסכם ,ולמעבדה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין
נזק מכל סוג.
 .6פיקוח; דיווח; נהלי עבודה
.6.1
.6.2
.6.3

.6.4
.6.5

המעבדה תהא כפופה להוראות המנהל בכל הקשור לביצוע השירותים נשוא ההסכם .בכלל זה
תהא המעבדה חייבת לתקן כל פגם וליקוי ולבצע כל שינוי ו/או הנחיה בשירותים ,בהתאם
לנדרש ע"י המנהל וללא כל תוספת תמורה.
המעבדה תמסור לתאגיד את פרטי איש הקשר מטעמה לביצוע הסכם זה .כל פניות התאגיד,
יעשו אך ורק מול נציג המעבדה.
המעבדה תמסור למנהל דו"ח תקופתי אחת לחודש על התקדמותה במתן השירותים נשוא
הסכם זה .בדו"ח תפרט המעבדה את סטאטוס ההתקדמות במתן השירותים ,וכן כל נתון ופרט
אחר שיידרש ע"י המנהל .אחת לרבעון תמסור המעבדה לתאגיד דיווח על סטטוס דיגומים
(כמה בוצע מתוך התכנית).
כמו כן ,מתחייבת המעבדה למסור למנהל כל מסמך ו/או מידע אחר שיידרש לו ,עפ"י שיקול
דעתו הבלעדי ,באשר לאופן מתן השירותים וכיו"ב .בנוסף ,מתחייבת המעבדה להופיע בכל
הליך משפטי או מקצועי בקשר עם הדיגום והכל בהתאם להוראות המנהל בעניין.
המנהל יעמוד מול המעבדה מטעם התאגיד בכל עניין הכרוך בביצוע הסכם זה ,לרבות בעניין
השתתפות המעבדה בישיבות עם התאגיד ותאום שלבי העבודה והביצוע מולה.

 .6.6המעבדה תדווח באופן מיידי למנהל במקרים הבאים:
 .6.6.1מפעל המסרב לביצוע דיגום.
 .6.6.2שוחת דיגום שאינה ניתנת לדיגום מסיבה טכנית.
בחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז
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 .6.6.3כל סיבה אחרת בגינה הדיגום לא יכול להתבצע
 .6.7הדוגם לא ידווח למפעלים ו/או בתי העסק בהם מתבצע הדיגום על מועד ביצוע הדיגום ו/או על
הכוונה לבצע דיגום.
 .6.8בעת הדיגום הדוגם לא ישוחח עם נציגי המפעל על הדיגום /התאגיד/ה נהלים .כלל שנציגי
המפעל יבקשו לשוחח עם איש קשר ימסור הדוגם את פרטי המנהל.
 .6.9עבודת המעבדה תתבצע עפ"י תכניות הדיגום נספחים  2ו .3-המעבדה מצהירה כי ידוע לה כי
תכניות הדיגום הן בסיס לתכנית העבודה וכי יתכנו שינויים ,הוספה או גריעה של דגימות,
במהלך תקופת ההסכם וכי היא מוותרת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לשינויים
אלה.
 .6.10המעבדה תבצע דיגומים ממפעל בפריסה שווה ככל הניתן על פני  12חודשים .בכל מקרה
הדיגומים יילקחו במרווחים סבירים.
 .6.11במקרה בו בהתאם לתכנית הדיגום ידרש לבצע למפעל מסויים דיגומי חטף ו/או מורכב
המעבדה תבצע את הדיגומים לסירוגין :חטף ,מורכב או מורכב ,חטף.
 .6.12במקרה וקיימת סתירה בין תכניות הדיגום של התאגיד לנהלי ה"ספר" כהגדרתו בתקנות
בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים) התש"ע  2010 -יש להתריע
לתאגיד ולעבוד על פי הנחיות ה"ספר"
 .6.13הדוגם ונציג המעבדה יעבדו מול המנהל בכל עניין ועניין ויהיו כפופים להוראותיו.
 .6.14התמורה בגין דיגומים אשר אינם מופיעים בתכניות הדיגום של התאגיד תתבצע ככל הניתן
בהתאם למחירים בהצעת המחיר של המעבדה במסגרת המכרז .במקרה בו פריט מסויים אינו
מופיע בכתב הכמויות אז המעבדה תעביר הצעת מחיר לבקשת התאגיד והתאגיד יחליט על פי
שיקול דעתו באם להזמין את העבודה הנוספת מהמעבדה ו/או באם להתקשר עם צד ג' אחר
בעניין .מובהר ,כי למעבדה לא יהיו כל טענות ו/או תלונות ו/או דרישות בעניין.
 .6.15המעבדה מתחייבת כי במקרה בו התאגיד ידרש לדיגום מיידי תשלח דוגם בתוך ועד  8שעות
ממועד קבלת הודעה מהמנהל בעניין ביצוע הדיגום.
 .6.16כל תוצאת דיגום תשלח למנהל בדוא"ל מיד עם קבלתה ולא יאוחר מ 21-יום מביצוע הדיגום.
 .6.17תוצאות הדיגום יכללו את הפרטים הבאים:
 .6.17.1טופס דיגום  -מלווה בחותמת קבלה במעבדה וחותמת הדוגם כולל תאריך ,שעה
וטמפ' בקבלה
 .6.17.2תעודת מעבדה חתומה – דגשים :כולל שיטה ,סוג דיגום (חטף/אקראי)  ,שם מפעל
 .6.17.3נדרשת הפרדה בין תוצאות דיגום פרמטרים הנדגמים בחטף או באקראי לאותו
דיגום.
 .6.18המעבדה לא תמסור למפעל כל מידע בקשר עם הדיגום ,לרבות מידע על מועד הדיגום הבא ,ללא
קבלת הסכמת המנהל מראש ובכתב.
 .6.19בדיקות חוזרות  -במידה ואמינות התוצאות שהתקבלו מהמעבדה מוטלות בספק ,יהיה רשאי
התאגיד לדרוש בדיקה חוזרת וזו תבוצע ע"י המעבדה ללא עלות נוספת ובנוהל בה נתבקשו
לבצע את הדיגום.
 .6.20שמירת דוגמאות  -המעבדה תדאג לשמור את הדוגמאות בקירור ובתנאים מתאימים למשך 14
יום מיום דיווח התוצאות ,לצורך בקרה ובדיקות חוזרות במידת הצורך.
 .6.21באחריות המעבדה לשמור את תוצאות הבדיקות במשך  7שנים .במשך תקופה זו ובמידת
הצורך על המעבדה לשלוח לתאגיד את ממצאי הבדיקות שנשמרו במשרדי החברה ,בצורה
מסודרת ומאורגנת.
 .6.22על המעבדה להעביר לחברה את שיטות הבדיקה שהיא נוקטת ואת ספרי הכימות ואי הוודאות
בכל פרמטר שייבדק.
 .6.23אם מסיבה כלשהיא דגימה שבוצעה ניזוקה ו/או מסיבה כלשהיא הערכים שנמדדו הם בלתי
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סבירים לדעת החברה ,המעבדה תבצע דיגום ו/או בדיקה נוספת על חשבונה ועל פי דרישת
החברה.
 .6.24המעבדה תדאג לשמור את הדוגמאות שנלקחו בקירור ובתנאים מתאימים למשך  14יום מיום
דיווח התוצאות ,וזאת לצורך בקרה ובדיקות חוזרות עפ"י דרישת החברה.
 .7התמורה
 .7.1בתמורה לאספקת השירותים המפורטים לעיל ,תהא המעבדה זכאית לסכומים המפורטים
בכתב הכמויות המצ"ב כנספח  1לחוזה (להלן" :התמורה") .יובהר כי התמורה תשולם אך ורק
ביחס לכמויות ולרכיבים בהם בוצעו דיגום ובדיקות בפועל ,בהתאם למחירי היחידה שצוינו
בהצעות המחיר.
 .7.2מובהר בזאת ,כי התמורה הנקובה בכתב הכמויות הינה סופית ומלאה וכי המעבדה לא תהא
זכאית לתמורה אחרת ו/או נוספת כלשהי מהתאגיד לרבות לא לריבית ו/או הפרשי הצמדה
כלשהם.
 .8אופן תשלום התמורה
 .8.1התמורה תשלום עפ"י השלבים וההתפלגות הבאים:
.8.1.1

עם התגבשות זכותה של המעבדה לקבל חלק משכר הטרחה הנקוב לעיל על פי
השלבים והפירוט הקבועים בהסכם ,תגיש המעבדה חשבון חודשי לתאגיד בגין אותו
שלב ,בצירוף המסמכים כדלקמן:
 .8.1.1.1הזמנת עבודה.
 .8.1.1.2פירוט העבודות והמטלות שבוצעו על ידה בצירוף דו"חות בדבר כמויות
לגביהן בוצעו תכניות ובדיקות כאמור.
 .8.1.1.3אישור המנהל בדבר הכמויות.

.8.1.2

המנהל יבדוק את החשבון ,יאשרו ,כולו או מקצתו ,או שלא יאשרו כלל ,ויעבירו
לחשב/ת התאגיד ,וזאת תוך  7ימים ממועד המצאתו ע"י המעבדה ,בצירוף צו
התחלת העבודה ובצירוף אישורו של המנהל .

.8.1.3

החשב/ת י/תבדוק את החשבון וי/תאשר למעבדה את הסכום המאושר על ידו/ה
לתשלום מתוך התמורה נשוא החשבון 7 ,יום לאחר המועד בו התקבל אצל/ה
החשבון .תשלום החשבון יעשה בתנאי שוטף  45 +מיום אישור החשב/ת.

.8.1.4

מובהר בזאת למען הסר ספק ,כי ההליך המפורט לעיל ביחס להגשת חשבונות
ואישורם ,מועדי התשלום ודרך העברתם ,יחול בשינויים המחויבים גם לגבי כל
תשלום במקרה בו הופסקה העסקתה של המעבדה טרם סיום ביצוע השירותים ביחס
לתשלום היחסי המגיע לה מכח סעיף  15להלן ,או מכח כל עילה וזכות אחרים מכח
ההסכם או הדין.

 .9כוננות בשעת חירום
 .9.1המעבדה מתחייבת להמשיך בביצוע השירותים נשוא הסכם זה ,כפי שהוטלו ו/או יוטלו עליה
ע"י החברה ,לפי מסמכי ההסכם והמכרז ,גם בשעת חירום דהיינו בעת מלחמה ,מבצע צבאי,
פלי שת אויב ,רעידת אדמה ,פעולת טרור וכיוצ"ב) ,אלא אם ניתן צו מהרשויות המוסמכות
המונע ממנו להמשיך את העבודה ,ובאישור החברה בכתב.
 .9.2במקרים כאמור לעיל לא תישמע כל טענה מצד המעבדה בדבר סיכול ו/או כח עליון ,והיא
מתחייבת להמשיך ולפעול בהתאם למסמכי ההסכם/המכרז ,וכן בהתאם להוראות החברה ,כפי
שיינתנו לה מעת לעת בקשר להיערכות בשעת חירום.
 .9.3בחתימתה על הסכם זה מצהירה ומתחייבת המעבדה כי היא מסכימה לאמור לעיל ,כי לקחה
בחשבון את כל הנתונים הקשורים לכך ,וכי יש באפשרותה להיערך לכך ולבצע את כל הפעולות
הקשורות בכך ,ככל הדרוש.
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 .10שמירת סודיות והגנה על פרטיות
 .10.1על המעבדה תחול חובת סודיות לגבי כל מידע אשר יגיע לידיעתה בקשר עם ביצוע הסכם זה.
המעבדה תימנע מלהעביר לאחר כל מידע כאמור ,אלא אם קיבלה על כך את אישור המנהל
מראש ובכתב.
 .10.2עוד מובהר כי על המעבדה ,עובדיה ו/או כל הבא מטעמה חלות במתן השירותים לפי הסכם זה
הוראות חוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א .1981-לפיכך ,מתחייבת המעבדה שלא לגלות לכל צד
שלישי כל מידע ו/או מסמך ו/או נתון שהגיע אליה עפ"י הסכם זה ,אלא אם גילויו נחוץ לצרכי
אספקת השירותים נשוא הסכם זה.
 .11רמה מקצועית ושמירת דינים
 .11.1המעבדה מתחייבת לספק את השירותים בנאמנות ,במהימנות וברמה מקצועית נאותה ,והיא
תהא אחראית ללא סייג כלפי התאגיד לטיב השרות שיינתן על ידה על פי הסכם זה.
 .11.2מובהר בזאת ,למען הסר ספק ,כי אישור מפורש או משתמע של המנהל או מי מטעמו של
התאגיד את תוכן השירותים או חלק מהם ו/או כל מסמך או מידע אשר ניתנו או הועברו
בהתאם להסכם זה ,לא ישחררו את המעבדה מאחריותה המקצועית המלאה ,ואין בהם להטיל
על המנהל ו/או על התאגיד אחריות כלשהי לטיב הבדיקה ו/או המסמכים האמורים.
 .11.3המעבדה מצהירה ומתחייבת לשמור ולקיים במהלך כל תקופת ההסכם את הוראות הדין
ולפעול לפיהם בנוגע לכל מחויבויותיו מכח הסכם זה.
 .12אי קיומם של יחסי עובד מעביד
 .12.1למען הסר ספק מוצהר בזאת כי המעבדה וכל מבצע עבודה מטעמה לא יחשבו כעובדי התאגיד
ובשום מקרה לא ייווצרו בין המעבדה ו/או עובדיה לבין התאגיד כל יחסי עובד ומעביד.
 .12.2היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת ,כי על אף האמור לעיל התקיימו יחסי עובד מעביד בין
התאגיד לבין המעבדה ו/או כל מי מטעמה ,מתחייבת המעבדה כי תשפה ותפצה את התאגיד
ו/או מי מטעמו בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או אובדן שיגרמו כתוצאה מכל טענה ו/או תביעה
ו/או קביעה בקשר עם יחסי עובד-מעביד כאמור ,מיד עם דרישתו הראשונה של התאגיד.
 .12.3מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוצהר ומוסכם בזה ,כי היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת ,כי על
אף האמור לעיל התקיימו יחסי עובד-מעביד בין התאגיד לבין המעבדה ו/או מי מטעמה ,יראו
את הצדדים כאילו הסכימו מלכתחילה על תמורה חודשית בשיעור של  45%מסכום התמורה
(להלן" :התמורה המופחתת") כשכר ,והמעבדה מצהירה בזה כי התמורה המופחתת הנה שכר
מלא והוגן עבור ביצוע מלוא התחייבויותיה על פי הסכם זה ,אם וככל שייקבע כי התקיימו
יחסי עובד-מעביד כאמור.
 .12.4במקרה כזה ,המעבדה תחויב להשיב לתאגיד את מלוא הסכומים שקיבלה בקשר עם הסכם זה
מעבר לתמורה המופחתת (להלן" :סכום ההשבה") בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים
לצרכן וריבית מקסימאלית ,ממועד תשלומם ועד למועד ההשבה בפועל ,והתאגיד יהא זכאי
לקזז את סכום ההשבה מכל סכום שיחוב למעבדה על פי הסכם זה ו/או כל דין ,לרבות כל
סכום לו תהא זכאית המעבדה עקב הקביעה בדבר קיומם של יחסי עובד מעביד על פי פסיקת
ערכאה מוסמכת כאמור.
 .13אחריות לנזקים ,פיצוי ,שיפוי וקיזוז
 .13.1המעבדה מתחייבת לספק את השירותים באיכות וברמה מקצועית נאותה ,והיא אחראית לטיב
השירותים שיסופקו ו/או יבוצעו על ידה.
 .13.2המעבדה אחראית לכל נזק שהוא ,בין לנזק גוף בין לנזק רכוש ,בין לנזק ממון או לכל נזק אחר,
בין במהלך ביצוע העבודה ובין לאחר מכן ,שייגרם למעבדה ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד,
כתוצאה ממעשה או מחדל מצד המעבדה – בין אם נגרם על ידה בין אם נגרם ע"י עובדיה ו/או
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שלוחיה ו/או כל הנתון למרותה – בין במישרין ובין בעקיפין ,הנובע או הקשור לביצוע
השירותים נשוא הסכם זה ובכפוף לכך שהתאגיד הודיע למעבדה על נזק כאמור וניתנה
למעבדה הזדמנות סבירה להתגונן.
 .13.3המעבדה פוטרת את התאגיד מאחריות לנזקים שהם באחריותה על-פי הסכם זה ו/או על-פי
הדין.
 .13.4המעבדה תפצה את התאגיד ו/או כל צד שלישי בגין כל נזק המוטל עליה עפ"י הסכם זה ו/או
עפ"י דין ,וזאת בתוך  7ימים מיום שתידרש לכך ע"י התאגיד ובכפוף לכך שניתנה למעבדה
הזדמנות סבירה להתגונן.
 .13.5הוציא התאגיד הוצאה או שילם תשלום שהיה על המעבדה לשלמו עפ"י כל חוזה או דין ,תשפה
המעבדה את התאגיד בגין הוצאה או תשלום כאמור תוך  7ימים מיום שתידרש לכך ע"י
התאגיד ובכפוף לכך שניתנה למעבדה הזדמנות סבירה להתגונן.
 .13.6התאגיד יהא רשאי לקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע למעבדה לפי חוזה זה כל סכום המגיע
מהתאגיד למעבדה ו/או לכל צד שלישי ,עפ"י כל הסכם או דין ,בין שהינו קצוב ובין שאינו
קצוב.
 .13.7כחלק משירותי המעבדה היא מתחייבת לסייע בכל עת ,בכל פעולות האכיפה אם וככל שיידרשו
ובתביעות משפטיות הננקטות כנגד החברה ,ככל שינקטו ,לרבות אך לא רק ,הכנת כל
המסמכים המקצועיים ועדויות אנשי המקצוע הנדרשים לשם הגשת תביעות משפטיות או לשם
הגנה נגד תביעה שתוגש ,ככל שתוגש ,נגד החברה.
 .13.8מובהר כי החברה אינה אחראית על ציוד המעבדה ,בפרט ציוד שנשאר בשטח כגון דוגמים
אוטומטיים וכיו"ב .החברה לא תהא אחראית על ציוד המעבדה בשטח שיינזק ,ככל שיינזק,
כתוצאה מעבודות הדיגום ו/או ציוד שייגנב ,ככל שייגנב מהשטח.
 .13.9אין באמור בס"ק  13.6 - 13.1לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאי התאגיד על פי כל
דין או הסכם.
 .14ביטוח -
 .14.1המעבדה מתחייבת לבטח את עצמה בנוגע למחויבויותיה נשוא ההסכם בביטוחים הבאים:
 .14.1.1ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור (צד שלישי);
 .14.1.2ביטוח אחריות מקצועית ,אשר יהא בתוקף כל עוד קיימת אחריותה של המעבדה על פי
ההסכם ו/או על פי כל דין;
 .14.1.3ביטוח חבות מעבידים עבור עובדים וקבלני משנה שיועסקו ע"י המעבדה במהלך
העבודות נשוא חוזה זה.
גבולות האחריות של הביטוחים דלעיל יהיו כפי שייקבע על ידי יועץ הביטוח של המעבדה
וכמפורט במסמך האישור על קיום ביטוחים מטעם חברת הביטוח המצ"ב להסכם זה
כנספח .4
 .14.2המעבדה תמשיך ותערוך את ביטוח האחריות המקצועית ,כמפורט בס"ק א' ( )2לעיל ,כל עוד
קיימת אחריותה על פי הסכם ו/או דין .בכל מקרה תמשיך המעבדה ותרכוש את הביטוח
כאמור לתקופה שלא תפחת מ  7 -שנים לאחר סיום העבודה אשר ביצעה עבוד התאגיד.
 .14.3בכל הביטוחים יכלל התאגיד כמבוטח נוסף .במסגרת הפוליסות יכלל סעיף המחייב את חברת
הביטוח להודיע לתאגיד  60יום מראש על ביטול הביטוח או אי חידושו.
 .14.4בביטוחי החבות יכלל סעיף אחריות צולבת.
 .14.5בפוליסות הביטוח של המעבדה יכלל סעיף ויתור על תחלוף כנגד התאגיד ,עובדיו וכל הבא
מטעמו ,לרבות חברות בנות או עמותות הקשורות לתאגיד ,וכל גוף אחר שאין זה מקובל
להפעיל נגדו זכות שיבוב.
 .14.6שאר תנאי הפוליסות הינם כמפורט וכקבוע במסמך האישור על קיום הביטוחים ,נספח .4
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 .14.7המעבדה תמציא למנהל במעמד חתימתה על ההסכם את נספח  4כשהוא מאושר וחתום ע"י
חברות הביטוח .ברם ,רשאי יהיה התאגיד לדרוש מהמעבדה בכל עת במהלך כל תקופת
ההסכם שתציג בפניה את הפוליסות עצמן.
 .14.8המעבדה מתחייבת בזאת לשלם את דמי הביטוחים במועדיהם .לא שילמה המעבדה דמי ביטוח
כלשהם במועדם ,התאגיד יהיה רשאי לפי שיקול דעתו ,לשלם את השיעור שלא שולם ולנכות
את סכום דמי הביטוח מהתשלומים המגיעים על פי הסכם זה.
 .14.9מובהר בזאת כי אין בחובתה של המעבדה לקיום הביטוחים כאמור בכדי להתנות על האמור
בסעיף  13לעיל באשר לאחריותה המקצועית של המעבדה בגין כל נזק ,ואין בעשיית הביטוחים
מטעם המעבדה בכדי לפטור אותה מכל אחריות מכח כל דין ,הסכם או מנהג.
כמו כן ,אין בתשלום כלשהו מחברת הביטוח בכדי לשחרר את המעבדה מאחריותה כאמור.
המעבדה תהיה חייבת בפיצוי בגין כל נזק ופגם שאינו מכוסה ע"י הפוליסות ובכלל זה יהא
חייב בפיצוי לגבי נזקים בעבורם לא פיצתה חברת הביטוח את המעבדה.
 .14.10מובהר בזאת למען הסר ספק ,כי הביטוחים המפורטים בסעיף זה לעיל ובנספח  4להסכם ,יהיו
בתוקפם בכל תקופת ההסכם.
 .15ביטול והפסקת ההסכם
 .15.1על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה ,רשאי התאגיד ,בכל עת ומכל סיבה שתראה לו,
להביא ההסכם זה ,כולו או מקצתו ,לידי סיום במתן הודעה בכתב מאת החשב או המנהל בת
 03ימים מראש ,לפחות .ניתנת הודעה כאמור ,יסתיים ההסכם בתאריך שיהיה נקוב בהודעה
(להלן" :מועד סיום ההתקשרות").
 .15.2הובא ההסכם לידי גמר בהתאם לעיל ,ישלם התאגיד למעבדה בעד השירותים שסופקו עד
למועד סיום ההתקשרות את חלקה של התמורה ,כפי שתקבע ע"י המנהל ,בהתחשב בערך
היחסי של השירותים שבוצעו עד לאותו מועד .המעבדה מאשרת ומסכימה כי תשלום בהתאם
לאמור בסעיף זה יהווה סיפוק של מלוא תביעותיה וסילוק כל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן רווח
צפוי ,לרבות פגיעה במוניטין ,ו/או הוצאות שנגרמו ו/או יגרמו לה מחמת סיום ההתקשרות
כאמור ,ואין ולא יהיו לה דרישות נוספות כלשהן מהתאגיד בגין סיום ההתקשרות.
 .15.3נבצר מהמעבדה לספק את מלוא השירותים עפ"י הסכם זה ,מכל סיבה שהיא ,יהא התאגיד
רשאי למסור את אספקת השירותים לצד שלישי כלשהו ,לפי ראות עיניו ,והמעבדה מתחייבת
לספק לאותו צד שלישי את כל הסיוע ,המסמכים והמידע ,עפ"י דרישת התאגיד ,על מנת שיוכל
להמשיך באספקת השירותים.
.15.4

.15.5
.15.6
.15.7

.15.8
.15.9

למען הסר ספק מודגש שביטול ההסכם בנסיבות האמורות לא יזכה את המעבדה בכל פיצוי
ו/או תמורה נוספת ,למעט התמורה המגיעה לה כמפורט בס"ק  15.2לעיל ,בשינויים המחויבים,
והיא מוותרת בזאת על הזכות לתבעו.
בנוסף על האמור בהסכם זה ומבלי לגרוע ממנו ו/או מכל דין ,יהא התאגיד רשאי לבטל את
ההסכם בכל אחד מהמקרים הבאים:
הופרה על ידי המעבדה אחת או יותר מהתחייבויותיה האמורות בהסכם זה ,והפרה זו לא
תוקנה תוך הזמן שקצב לכך המנהל בהתראתו בכתב למעבדה.
ניתנה התראה על ידי המנהל למעבדה על כך שהמעבדה אינה מתקדמת באספקת השירותים
בצורה נאותה ,והמעבדה לא נקטה בתוך  7ימים מתאריך קבלת ההתראה בצעדים המבטיחים
לדעת המנהל את אספקת השירותים במועד שנקבע.
בוטל ההסכם בנסיבות האמורות לעיל ,תהיה המעבדה זכאית לתשלום בעד השירותים כפי
שיאושר על ידי המנהל עבור אותו חלק של השירותים שבוצע ללא פגם.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ,תחשב המעבדה כמי שהפרה את
ההסכם הפרה יסודית ולתאגיד תהא הזכות לבטלו בקרות אחד מן האירועים הבאים:
מונה למעבדה כונס נכסים מכוח כל דין ,ו/או מונה נאמן בהקפאת הליכים ו/או הוכרזה
כפושטת רגל ,או  -באם הינו תאגיד  -ניתן לגביו צו פירוק.
נגד המעבדה או מי מטעמה נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדה כתב אישום ,או הורשעה בנוגע
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למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עברה שיש עימה קלון.
 .15.10המעבדה או מי מטעמה נתפסה או נחשדה בגניבה ,בלקיחת שוחד ,או בכל מעשה מרמה.
 .15.11הוכח לתאגיד כי המעבדה אינה מסוגלת לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית ,כספית,
טכנית ,או מכל סיבה אחרת.
אלא שמובהר בזאת ,כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול החוזה בבחינת רשימה
סגורה וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות התאגיד לבטל החוזה מכוח כל עילה שבדין ,ובכלל
זה לבטל החוזה עקב הפרתו על ידי המעבדה.
בוטל ההסכם ,תעשה ההתחשבנות הסופית בין הצדדים ביחס לתמורה שנותרה לתשלום ו/או
ששולמה ביתר לפי העניין.
בכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכוח כל דין או הסכם תחולנה ההוראות
הבאות:
 .15.11.1זכויותיו של התאגיד ,חובותיה של המעבדה והביטחונות מטעמה לא יפגעו ,כל אלה
יישארו בתוקפם המלא ,כאילו לא בוטל החוזה.
 .15.11.2מובהר בזאת כי אין בכל האמור לעיל בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאי
התאגיד מכוח כל דין או הסכם ,לרבות הסעדים והתרופות המוקנים לה כנגד הפרות
יסודיות של החוזה.
 .15.12בוטל ההסכם בנסיבות האמורות לעיל יהיה התאגיד רשאי למסור את המשך אספקת
השירותים לכל צד שלישי ,לפי ראות עיניו ,ולצורך זה להשתמש בתוכניות ובבדיקות ,שהוכנו
על ידי המעבדה עד לביטול ההסכם.
 .16איסור המחאת זכויות ו/או חבויות
 .16.1המעבדה אינה רשאית להמחות את זכויותיה או חובותיה או חלק מהן מכוח הסכם זה או כל
חלק ממנו ,לאחר או לאחרים וכן אין היא רשאית להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה
הנובעת מחוזה זה ,אלא בהסכמת התאגיד בכתב ומראש" .המחאה"  -לרבות העברת 25%
ומעלה מהון מניות תאגיד ממי שהחזיק בו במועד חתימת המעבדה על ההסכם לאחר או
לאחרים.
 .16.2מובהר כי ,העסקת קבלני משנה בתנאים הקבועים להלן לא תחשב כהמחאת זכויות אסורה
כאמור לעיל וזאת בלבד שהמעבדה הצהירה על כך מראש ובכתב במסגרת הצעתה.
 .16.3קבלני משנה – המעבדה תדווח על כל בדיקה שאינה מבוצעת על ידה אלא באמצעות קבלן
המשנה ובלבד כי קבלן המשנה הינו מעבדה מוסמכת בהתאם למתחייב בתקנות .בכל מקרה
אחוז הבדיקות המבוצעות ע"י קבלן משנה לא יחרגו מעבר ל 30%-מסך היקף הבדיקות
המבוצעות בכל דיגום.
 .16.4העבירה המעבדה זכויותיה או חובותיה על פי החוזה ,או מקצתן ,או מסרה את ביצועם של
שירותים כלשהם לאחר ,כולם או מקצתם ,תישאר אחראית להתחייבויותיה המוטלות עליה
עפ"י החוזה על אף ההסבה האמורה ומבלי שיהא בכך כדי לפגוע בזכויותיו של התאגיד כלפי
הגורם הנימחה.
 .16.5התאגיד יהא רשאי להמחות זכויותיו או חובותיו מכוח ההסכם לכל גורם אחר שימצא לנכון -
בכפוף להבטחת שמירת זכויותיה של המעבדה עפ"י הסכם זה.
 .17עיסוק בהרשאה וניהול ספרים כדין
 .17.1המעבדה מצהירה ,כי היא מנהלת ספרים כדין וכי היא פועלת במסגרת עבודתה נשוא הסכם זה
כנדרש על פי כל דין כלפי שלטונות המס ובכלל ,וכי תמשיך ותעשה זאת במהלך כל תקופת
חלותו של הסכם זה.
 .17.2המעבדה מצהירה ומתחייבת כי היא מנהלת תיק ניכויים כדין לכל עובדיה ,כי היא מפרישה
עבורם את כל ההפרשות הנדרשות על פי הדין וכי היא תמשיך ותעשה כן בכל תקופת חלותו של
הסכם זה.
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 .17.3במעמד חתימתה על הסכם זה ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה תמציא המעבדה לתאגיד
אישור על שיעור/פטור מניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי .מוסכם בזאת כי במידה
ולא יומצא לתאגיד אישור כאמור במועד ,לא תהא זכאית המעבדה לכל החזר מן התאגיד בגין
סכומי מס שנוכו מהתמורה שהינה זכאית לה בהיעדר אישור כאמור ,וזאת על אף שתמציא
בדיעבד את האישור.
בנוסף לאמור לעיל תמציא המעבדה לתאגיד במעמד חתימתה על ההסכם טופס עדכון פרטי
חשבונה בבנק  -על גבי דוגמת הטופס המצורפת להסכם זה כמסמך ד'.
טופס זה יהא חתום ע"י המעבדה ומאושר ע"י רו"ח או עו"ד מטעמה ,וכן מאושר ע"י הבנק
בחתימת מורשי החתימה מטעמו.
 .17.4מובהר בזאת כי באם עוכב תשלום כלשהו המגיע למעבדה מחמת היעדרו של טופס כאמור ו/או
מחמת פרטים מתאימים החסרים בטופס זה ,לא יהא עיכוב כאמור בבחינת הפרת ההסכם
מטעם התאגיד ,והמעבדה לא תהא זכאית לכל תשלום נוסף בגין העיכוב עבור הפרשי הצמדה,
ריבית וכיו"ב.
 .18התנאה על זכות יוצרים
 .18.1לתאגיד מוקנית מכוח הסכם זה זכות הבעלות והשימוש בתוכניות ,במסמכים ,בנהלים,
בהנחיות ,בחווה"ד ובדו"חות נשוא הסכם זה ,שהוכנו ע"י המעבדה ,ולא תישמע טענה מצד
המעבדה כלפי התאגיד להפרת זכות היוצרים שלו בגין כל שימוש שיעשה התאגיד בתוכניות או
במסמכים אלו.
 .18.2על אף האמור לעיל ,לא יהיה רשאי התאגיד לעשות שימוש מסחרי בתוכניות ובמסמכים
שהוכנו ע"י המעבדה במסגרת ההסכם על דרך של מסירתן  -בתמורה או שלא בתמורה  -לגוף
אחר ,כדי שיעשה בהן שימוש ,אלא באישורה של המעבדה .בהעדר אישור כאמור רשאי התאגיד
להשתמש בתוכניות ובמסמכים האמורים לצורכי עצמו בלבד.
התאגיד יהיה זכאי להשתמש בתוכניות ,במסמכים ,בנהלים ,בהנחיות ,בחווה"ד ובדו"חות
שהוכנו ע"י המעבדה במסגרת השירותים ,גם טרם סיום עבודתה.
 .19אספקת כוח אדם ותנאי עבודה
.19.1

.19.2

.19.3

.19.4

.19.5

המעבדה תעסיק את עובדיה עפ"י ההוראות הדין ובהתאם לתנאי העבודה הקבועים כדין
בהסכם הקיבוצי הרלוונטי ,כולל תשלומים לקרנות ביטוח סוציאלי בשיעור שיקבע לגבי אותו
עובד ,ובהעדר הסכם קיבוצי  -בהתאם לקבוע ע"י האיגוד המקצועי המייצג את המספר הגדול
ביותר של עובדים במדינה באותו ענף ,עבור עבודה דומה.
המעבדה מתחייבת להעניק לעובדים שתעסיק לצורך אספקת השירותים נשוא הסכם זה את כל
הזכויות והתשלומים בהתאם להוראות כל דין ,ובכלל זאת אלו המגיעים להם מכח הוראת
חיקוק המנויה בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,תשע"ב 2011-ומכח
הוראות צווי ההרחבה המנויות בסעיף (25ב) לחוק הנ"ל .כן מצהירה המעבדה ,כי תשלום השכר
שמשולם לעובדיה וגובהו הינם בהתאם לדין והיא מתחייבת להתאימו לרכיבי השכר שייקבעו
בתקנות שיותקנו לפי סעיף (28ב) לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,תשע"ב.2011-
המעבדה מצהירה בזאת על עלויות נוספות כולל רווח לאחר תשלום הזכויות ורכיבי השכר
לעובדיה ,כמתחייב בסעיף (28א)( )1לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,תשע"ב.2011-
המעבדה תעסיק את עובדיה בהתאם להוראות כל דין .בכלל זה ,מתחייבת כי תנהל עבור
עובדיה ,המועסקים לצורך ביצוע הסכם זה ,תיק ניכויים כדין ,במסגרתו תנכה עבור עובדיה
את כל הניכויים הנדרשים על פי הדין לרשויות המס וכן תפריש עבורם את כל ההפרשות
הנדרשות לפי כל דין או הסכם קיבוצי ,ובהעדר הסכם קיבוצי  -בהתאם לקבוע ע"י האיגוד
המקצועי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף ,עבור עבודה דומה.
המעבדה מתחייבת ,במידת הצורך ,להסדיר את יחסי העבודה בינה לבין העובדים המועסקים
על ידה לצורך חוזה זה בהסכם העסקה התואם את דרישות חוזה זה .הפרת סעיף זה מהווה
הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המיידי.
המעבדה תבטיח קיומם של תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש
בחוק.
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 .19.6המעבדה מתחייבת להעסיק עובד אחד לפחות ,לשם ביצוע העבודה באופן משביע רצון .הרשות
בידי התאגיד להרחיק מהעבודה כל אדם ,שיראה בעיניו כבלתי מוכשר ,בלתי חרוץ או בעל
התנהגות רעה.
 .19.7התאגיד רשאי להפסיק את עבודת המעבדה במידה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים וגיהותיים
גרועים או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות התאגיד.
 .19.8המעבדה תדאג להכפיף כל חוזה ו/או התקשרות עם צד שלישי להוראותיו של הסכם זה.
 .20ויתור
 .20.1ויתר אחד הצדדים למשנהו על זכות מזכויותיו או על בצוע חובה שחייב היה הצד השני לבצע
מכוח דין או הסכם לא ישתמע מויתור זה כי הוא יחול אוטומטית במקרה עתידי דומה ולא
יהא בו משום תקדים כלשהו למקרה עתידי כאמור.
 .20.2כל ויתור  ,ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו מראש ובכתב
ונחתמו על ידי הצדדים לחוזה זה.
 .21הפרה יסודית
.21.1
.21.2
.21.3

.21.4

הוראות סעיפים  16 ,15 ,13 ,6 ,4 ,3ו 19-להסכם הם תנאים יסודיים בחוזה זה והפרתם תחשב
כהפרה יסודית של החוזה.
הפרה יסודית של הסכם זה על ידי המעבדה תזכה את החברה בפיצוי מוסכם ללא כל הוכחת
נזק בסך של  ₪ 10,000בגין כל הפרה.
מובהר ומוסכם כי בגין כל אי הגעה של המעבדה למקום הדיגום ו/או הגעה ללא כלים
מתאימים ו/או אי הגעה במוכנות הנדרשת עפ"י תכנית הדיגום (למעט במקרה בו ניתנה הארכה
מאושרת מראש ובכתב ע"י החברה) תשלם המעבדה לחברה סך של  ₪ 3,000כפיצוי מוסכם
ללא הוכחת נזק.
במקרה בו המעבדה לא תבצע את מספר הדיגומים המפורטים בנספחים  2ו 3-במועדים
הנדרשים תשלם המעבדה לחברה פיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק בסך של  ₪ 1,000בגין כל דיגום
חסר.

 .22כתובות והודעות
 .22.1כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת לחוזה.
 .22.2מסמך או הודעה לעניין חוזה זה ישלחו בדואר רשום לפי כתובת הצדדים וכל מסמך שנשלח
בדואר רשום כאמור ,יראו אותו כאילו נתקבל ע"י הנמען עם תוך  5ימים מתאריך מסירתו
לבית הדואר.
 .23סמכות שיפוט
סמכות השיפוט לגבי כל דבר ועניין הנובעים מחוזה זה תהא אך ורק לבתי המשפט המוסמכים
בחיפה בלבד.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

מעיינות זיו ע"י מורשי חתימה מטעמה:

המעבדה ע"י מורשי החתימה מטעמה:

__________________________

___________________________

בחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז
________________
תאריך

___________________________________
חתימה  +חותמת
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נספח 1
כתב כמויות(אומדן לא מחייב)
.1

תנאים כלליים
התחשבות עם תנאי החוזה
רואים את נותן השירותים כאילו התחשב עם הצגת המחירים ,בכל התנאים המפורטים
והמתוארים בחוזה על כל מסמכיו.
המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את ערך ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים
המוזכרים באותם מסמכים ,על כל פרטיהם .אי הבנת תנאי כלשהוא לא תוכר כסיבה מספקת
לשנוי מחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.

.2

מחיר היחידה
מחירי היחידה המוצגים בסעיפי כתב הכמויות ייחשבו ככוללים את ערך:

.4

א.

כל החומרים ( ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם נכללים
בה) והפחת שלהם.

ב.

כל העבודה הדרושה לשם בצוע בהתאם לתנאי החוזה.

ג.

השימוש בכלי עבודה ,מכשירים ,מכונות ,דרכים זמניות וכו'

ד.

הובלת החומרים ,כלי העבודה וכו' ,המפורטים בסעיפים א' ו -ג' אל מקום העבודה
ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הובלת עובדים למקום העבודה וממנו.

ה.

אחסנת החומרים ,הכלים ,המכונות וכו' ושמירת העבודות שבוצעו.

ו.

המיסים הסוציאליים ,הוצאות הבטוח וכד'.

ז.

הוצאותיו הכלליות של נותן השירותים (הן הישירות והן העקיפות) ,ובכלל זה הוצאותיו
המוקדמות והמקוריות.

ח.

הוצאותיו האחרות ,מאיזה סוג שהוא ,אשר תנאי החוזה מחייבים אותו.

ט.

רווחי נותן השירותים

כמויות
כל הכמויות ניתנות באומדנא ,והתשלום יהיה בהתאם למדידה של כל פריט כפי שבוצע ,פרט
למקרים בהם צויין אחרת במכרז .לא תחולנה תוספות למחירים עקב הגדלת או הקטנת
הכמויות.

בחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז
________________
תאריך
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כתב כמויות  -מכרז לשירותי דיגום וביצוע בדיקות מעבדה של שפכי מפעלים ,מט"שים ומי רשת לעסקים

סוג דיגום
דיגום חטף
דיגום מורכב לפי זמן
פרמטרים לבדיקה
BOD
5 BOD
COD
PH
TSS
VSS
דטרגנטים אניוניים
דטרגנטים נוניוניים
זרחן כללי
חנקן קליידל()TKN
חנקן כללי
כלוריד
מוליכות חשמלית
נתרן
סולפאט
סולפיד מומס
סריקת מתכות כבדות
שמן מינרלי
שמנים ושומנים (שומן כללי)
בורון
ציאניד
DOX
סה"כ עלות לשנה ( ₪ללא מע"מ)
סה"כ עלות לשנה ( ₪כולל מע"מ)

כמות
293
94

מחיר יח'

סה"כ
לכמות

43
8
164
82
162
24
7
7
108
26
82
236
14
174
92
22
67
89
38
10
20
26

בחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז
________________
תאריך

___________________________________
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בחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז
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תאריך
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מסמך ד'
נוסח ערבות מכרז אוטונומית בלתי מותנית
בנק ___________
לכבוד
מעיינות זיו בע"מ
א.ג.נ,

תאריך_________ :

הנדון :כתב ערבות מס' _____________
.1

לפי בקשת _____________ מס' ת.ז/.ח.פ/.ח.צ __________________.מרחוב
_____________________________________________ (כתובת מלאה כולל מיקוד)
(להלן " -הנערב") אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל
של  25,000ש"ח (עשרים וחמש אלף  ₪בלבד (להלן " -סכום הערבות") ) בתוספת הפרשי הצמדה
למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן ,שתדרשו מאת הנערב בקשר עם
השתתפותו במכרז פומבי  5/2017לביצוע עבודות דיגום ובדיקות מעבדה לשפכי תעשייה
המוזרמים למערכת הביוב העירונית בתחומי התאגיד וכן ביצוע כל פעולה נלווית ולהבטחת
מילוי תנאי המכרז ,ותנאי חוזה ההתקשרות.

.2

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה (להלן " -המדד") בתנאי הצמדה שלהלן:
"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא מדד חודש יוני  2017שהתפרסם בתאריך 15/7/2017
בשיעור  100נקודות.
"המדד החדש" לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם ע"פ ערבות
זו.
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן:
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה
למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי.
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום
הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.

.3

לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,לא יאוחר מיום עסקים אחד ממועד קבלת דרישתכם על ידינו
לפי כתובתנו המפורטת לעיל אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ,ובלבד שלא יעלה על סכום
הערבות בתוספת הפרשי הצמדה ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח ו/או לנמק את דרישתכם
ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה
כלשהי שיכולה לעמוד לנערב בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
"יום עסקים" – כהגדרתו במערכת הבנקאית ועפ"י הנחיות בנק ישראל מעת לעת.

.4

התשלום ,כאמור בסעיף  3לעיל ,יעשה על ידינו על דרך של העברה בנקאית לחשבון התאגיד ע"פ
הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם ע"פ
שיקול דעתכם הבלעדי.

.5

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ( - 11/1/2018כולל) בלבד ולאחר מועד זה תהא ניתנת
להארכה בהתאם לדרישתכם אשר תימסר בהתאם לאמור בסעיף  3לעיל .כל דרישה על פי ערבות
זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

.6

בכבוד רב,
_________________
טופס זה חייב בחתימה +חותמת אישית של ה"ה _________________________וחותמת הסניף.
בחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז
________________
תאריך
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מסמך ה'
הצהרה בדבר העדר הרשעה ו/או חקירה בעבירות שיש עימן קלון ו/או שנושאן פיסקאלי

אני הח"מ ______________ ,ת.ז ,____________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי
אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

.1

הנני מצהיר ומתחייב בזה כי המשתתף _____________ מס' זיהוי/ח.פ/.ח.צ/.ע.ר.
____________________ (להלן" :המשתתף") ו/או מי מבעלי השליטה בו ו/או מי ממנהליו לא
הורשע ו/או לא מתנהלת לגביו חקירה בעבירות שיש עימן קלון ו/או בעבירות שנושאן פיסקאלי,
כגון אי העברת ניכויים ,אי דיווח לרשויות המס ,אי מתן קבלות רשמיות וכד' ,זולת אם חלפה
תקופת ההתיישנות ,לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים ,התשמ"א;1981-
בתצהיר זה – "בעל שליטה" – מי שהוא בעל זכות הצבעה באסיפה הכללית או בעל הזכות למנות
דירקטורים או את המנהל הכללי בתאגיד ,ככל שהמשתתף הינו תאגיד.

.2

הנני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
________________
חתימת המצהיר
אישור עו"ד/רו"ח

אני הח"מ ______________ ,עו"ד (מ.ר ,)________ .מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה
בפני מר/גב' ____________ ,ת.ז ,_____________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר
את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני
את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.
________________

בחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז
________________
תאריך
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