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 1מסמך 

 
 בע"מ רה הכלכלית למ.א. בני שמעוןהחב

 
 הזמנה לקבלת הצעות 

 בדיקות ודיגום למתן שירותי 
 שרות השדה גילתמעבדת  רעבו

 
  :כללי

 

שרות , המפעילה של מעבדת "(החברה)להלן: "החברה הכלכלית למ.א. בני שמעון בע"מ  .1

יטריונים ממעבדות העונות על הקר ,מזמינה בזאת הצעות"(, המעבדה" להלן:) השדה גילת

למים שפכים קולחין קרקע ובוצות,  בדיקות מעבדהלמתן שירותי  כפי שיפורטו במכרז זה,

–השירותים" )להלן: "שיבוצעו על פי דרישות והזמנות עבודה כפי שתוצאנה על ידי המעבדה 

 כפי שיוגדרו במסמכי המכרז(.

. רכישת לא יוחזרו( )אשר בצירוף מע"מ כדין ₪ 400את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בעלות של  .2

 08-6471000בטלפון באשראי,  טלפוני,המסמכים תתבצע באחת מהדרכים הבאות: תשלום 

בימי  ,, רהט1עידן הנגב, רחוב השלושה מצויים במתחם במשרדי החברה ה או לחילופין,

-08אצל גב' יעל שימן, בתיאום מראש בטלפון  15:00 – 08:30ה'( בין השעות -עבודה )א

 לוודא קבלת אסמכתא לביצוע התשלום., ו6471000

מובהר כי רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי להשתתפות במכרז זה, ועל המציעים יהיה 

 להציג את האסמכתא

 :מהות המכרז .3

כל הקריטריונים החברה מציעים זוכים, העומדים בתבחר  ,במסגרת מכרז זה .3.1

תהיה  ןיהאשר אל ,של מכרז זה, לשמש כמאגר מעבדותהמצטברות והדרישות 

רשאית המעבדה לפנות לשם מתן שירותי בדיקות מעבדה, בהתאם לצרכי 

 המעבדה.

מספר המעבדות שיכללו במאגר )בכפוף קביעת לחברה שיקול הדעת הבלעדי ל .3.2

לעמידה בדרישות מכרז זה(, ולמציעים לא תהיינה כל טענות בהתייחס למספר 

 המעבדות שיכללו במאגר כאמור.
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 למעבדה אין כל התחייבות להעביר עבודות לביצוע כי לחברה ו/או ,מובהר .3.3

העבודות שיועברו למציעים הזוכים לכמות כל התחייבות ו/או  למעבדות הזוכות

 .לביצוע

של המציעים י להוות בלעדיות וכניסה למאגר המעבדות כד אין בהודעת זכיה .3.4

תהא רשאית החברה ובמהלך תקופת ההתקשרות לביצוע העבודות, הזוכים 

להעביר עבודות )ככל שיהיה צורך בכך(, גם למעבדות שאינן  ,המעבדה באמצעות

, ביצוע עבודות הנכללות במסגרת מכרז זהוזאת לרבות על פי מכרז זה, במאגר 

הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה באמצעות המעבדה ובכפוף 

ולמציעים הזוכים לא תהיינה כל טענות כלפי החברה או , להוראות הדין

 והכל כפוף להוראות כל דין בדההמע

 יימסרות שות עבודה פרטניופי הזמנ-יבוצעו על ,השירותים שעל פי מכרז זה .3.5

כאשר  הרלוונטיות, בהתאם לנסיבות ,המעבדהמנהלת על ידי  ,מעת לעת

המציעים  תעריפוני/התמורה עבור השירותים כאמור תהיה בהתאם למחירוני

הפנתה החברה  -משמע פורט להלן.שאליהם הופנתה העבודה, כפי שיהשונים 

ביצוע בדיקה למעבדה שבמאגר, התמורה שתשולם לאותה המעבדה תהיה על פי 

התעריף הספציפי של אותה המעבדה, וזאת לא תוכל לדרוש תשלום תמורה על 

 פי תעריפי מעבדות אחרות.

תיעשה על ידי מכרז זה, לביצוע עבודות ומתן שירותים על פי בחירת מעבדה  .3.6

כאשר הבחירה תיעשה על פי ההסמכות  המעבדה על פי שיקול דעתה,מנהלת 

השונות של המציעים הזוכים לביצוע בדיקות, ניסיון המציעים הזוכים בביצוע 

כשור ספציפי הקיים אצל , רמת דיוק בדיקות, מהבדיקות הספציפיות הנדרשות

 בצוע הדיגומים והבדיקות הספציפיותל, זמינות המציעים השונים שבמאגר

שביעות רצון המעבדה מטיב ואיכות העבודה של , ודחיפות הבדיקות הנדרשות

לרבות עמידתם בלוחות זמנים לביצוע הבדיקות, התמורה  הזוכיםהמציעים 

  .תעריפון המציעים הזוכים וכיוצב'/הנקובה במחירון

למציעים הזוכים לא תהיה כל טענה כלפי החברה ו/או כלפי מנהלת המעבדה 

 פניית עבודות לביצוע למציעים הזוכים השונים.בכל האמור לה

הזמנת עבודה שהופנתה למציע זוכה תבוצע על ידי מעבדה של המציע זוכה או  .3.7

על ידי מעבדת משנה שהמציע הזוכה קשור עמה בקשרי עבודה ובלבד שמעבדת 

 המשנה הינה בעלת ההסמכות הנדרשות לשם ביצוע הבדיקות.

פרטי מעבדות המשנה שבהם הם את  במסגרת מכרז זה על המציעים לפרט

לעשות שימוש לצורך מתן השירותים וכן את ההסמכות של כל אחת מתעתדים 

 מהמעבדות על גבי הטופס המצורף כחלק מהצעת המציעים.

החברה ו/או המעבדה יכולים לדרוש כי בדיקות מסוימות לא יבוצעו באמצעות 

המעבדה, ובמקרה שכזה  מעבדה מסוימת,  על פי שיקול דעת מקצועי של מנהלת

לא יוכל מציע זוכה לבצע את השירותים הספציפיים באמצעות מעבדת משנה 

 שכזאת. 
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עבודות ומתן המעבדות, בגין ביצוע התמורה שתשולם למציע זוכה שבמאגר  .3.8

 מציע זוכהשל אותו  תעריפון,/תהיה בהתאם למחירון על פי מכרז זה, שירותים

 שאליו הופנתה העבודה.

ביצוע  מחירי/מחירון של מציע זוכה, תעריפיתעריפון/די המעבדה כל עוד בי

העבודות יחושבו על פיו ומציע זוכה לא יוכל לדרוש תמורה שלא בהתאם 

אלא אם פרסם מחירון מעודכן והעבירו  ,שבידי המעבדה תעריפון/למחירון

 מבעוד מועד לידי המעבדה. 

חודשים ממועד  12שך לכל הפחות למ ,מחירון/תעריפון כאמור יעמוד בתוקף

העברתו לידי המעבדה, כלומר ככל ומציע זוכה יבקש לעדכן את 

חודשים מהמועד  12 לכל הפחות המחירון/תעריפון, יוכל לעשות כן ובלבד שחלפו

 לידי המעבדה.מעודכן שבו העביר מחירון/תעריפון 

מבלי לגרוע מהאמור, הקבלן הזוכה יהיה רשאי לעדכן את המחירים על פי 

 חודשים כאמור. 12נויים במדד המחירים לצרכן גם אם טרם חלפו השי

ככל ומציע זוכה יתבקש לבצע בדיקות שאינן ברשימת המכרז, המחירים 

יהיו בהתאם שאותם תוכל המעבדה לדרוש בגין ביצוע הבדיקות הנוספות 

המציעים הזוכים מתחייבים, כי המחירים הנקובים  למקובל בשוק

כפי שיועבר לידי המעבדה לצורך תמחור ביצוע  ,במחירון/תעריפון שלהם

 העבודות ומתן השירותים שעל פי מכרז זה, לא יעלו על המחירים המקובלים

אצל המציע הזוכה בהתייחס ללקוחות מוסדיים/ציבוריים אחרים של המציע 

 .הזוכה

עים הזוכים לא יהיו זכאים לדרוש תמורה הגבוהה מזאת המפורטת יהמצ

שלהם בגין בדיקות שיבוצעו על ידם באמצעות מעבדת משנה  במחירון/תעריפון

 .מטעמם

ימים  7כל מציע שיוכרז כזוכה על פי הוראות מכרז זה, יעביר למעבדה, תוך  .3.9

תעריפון מעודכן לביצוע /ן, מחירוקיבל הודעה על הכרזתו כזוכהמהמועד שבו 

ת בדיקות ומדגמים שונים, וזאת כתנאי לחתימת החברה על הסכם ההתקשרו

 בין הצדדים.  

המחירון/תעריפון יכללו תמחור תוספת מחיר )באחוזים ממחיר בדיקה(, עבור 

 ימי עבודה. 1ימי עבודה וכן תוך  3ביצוע בדיקות תוך 

מציע זוכה שתופנה אליו עבודה בהתאם להוראות מכרז זה, יבצע איסוף  .3.10

 פעמים בשבוע והכל בהתאם לסוג הבדיקה הנדרשת. 3מדגמים לכל הפחות 

תוצאות של בדיקות שייעשו על ידי מציעים זוכים בהתאם להוראות מכרז זה,  .3.11

 הדגימות.קליטת  ימי עבודה ממועד  6יועברו לידי המעבדה עד 

 

 תקופת ההתקשרות

 תקופת)להלן: " ממועד חתימת הסכם זה על ידי החברה חודשים 36ההסכם לתקופה של  .4

 "(. השירות
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לשתי תקופת להאריך את תקופת השירות  ,עתה הבלעדיעל פי שיקול ד ,תהיה הזכות לחברה 

"(. בתקופה המוארכת יחולו על התקופה המוארכת)להלן: "כל אחת חודשים  12נוספות בנות 

 .הוראות ההתקשרות שבין הצדדים

יום  30בלעדי להפסיק את ההתקשרות שבין הצדדים בהודעה מראש בת  שיקול דעת לחברה  .5

רות אך ורק לחלק מהמציעים הזוכים ולמציע שההתקשרות אריך את תקופת ההתקשהו/או ל

 עמו בוטלה ו/או לא הוארכה, לא תהיינה כל טענות כלפי החברה בעניין זה.

ככל ובתום תקופת ההתקשרות ו/או תום כל תקופה מוארכת או במועד סיום ההתקשרות  .6

אצלו על ידי  לעיל, טרם סיים מציע זוכה ביצוע עבודות/שירותים שהוזמנו 4כאמור בסעיף 

החברה, יהא עליו להשלים את ביצוע העבודות בהתאם להזמנה אלא אם הודע לו מפורשות 

על ידי החברה באמצעות מנהלת המעבדה, כי אין עליו לבצע את העבודה בכפוף לתשלום בגין 

 העבודות שבוצעו על ידו בפועל בהתאם למחירון/תעריפון המציע הזוכה.

 

 תנאי השתתפות במכרז

 :במכרזסף להשתתפות  תנאי .7

הדרישות  רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות רק מציעים העונים על כל .7.1
אשר לא תענה על מי מהתנאים הצעה והתנאים המצטברים כפי שיפורטו להלן. 

  .תיפסל -המפורטים להלן 

כל התנאים ב ,בעצמו, ולא באמצעות אחר מטעמו חובה על המציע לעמוד .7.2
יעמוד בכל  ה לא תשקול הצעתו של מציע אלא אםמובהר שהחברהמפורטים, ו

 :התנאים שלהלן

, על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות המציע בעצמו הוסמך .7.2.1

המצוינות בכללי  שפכיםהדיקות סך כל במ %70 לביצוע לכל הפחות 

  - תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב( תשע"ד

, 2010ים וכללים לטיהור שפכים תקני איכות קולחוכן ב, 2014

 מבוצעים תחת הסמכה. ה

 מובהר, כי על המציעים להתחייב, כי בפועל הם יבצעוזאת, יחד עם  .7.2.2

 אם אצלם במעבדהבין  במפרט הבדיקות במדגמיםכל הבדיקות את 

 מעבדת משנה.   ובין אם ב

שהוקנתה להם היקף ההסמכה פירוט לצרף את המציעים על  .7.2.2.1

מכת מעבדות  ואת היקף ההכרה ע"י משרד להס מהרשות הלאומית

 . , לרבות בתוספת תחום אי וודאותהבריאות

מלא המתייחס לכל הבדיקות  כן על המציעים לצרף פירוט כמו .7.2.2.2

או   של המציעלגבי כל בדיקה האם היא מבוצעת במעבדה  ולפרט

 .במעבדת משנה

להציג הסמכה למעבדת המשנה המתייחסת לכל  המציעכמו כן על  .7.2.2.3

 ת הנעשות על ידי מעבדת המשנה.הבדיקו
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על המציעים על ידי משרד הבריאות. גם מוכרת ההמציע הינו מעבדה  .7.2.3

לפרט את כל הפירוט הרלוונטי המתייחס להכרה של משרד הבריאות 

 לעיל. 7.2.2וכן  7.2.1בדומה לנדרש בסעיפים 

לפחות שני דוגמים מוסמכים לדיגום  המעסיק ההמציעהמעבדה  .7.2.4

 .עובד מעביד ובין כקבלן משנהשפכים בין ביחסי 

 :)כתנאי סף להגשת הצעות במכרז( דרישות למכשור ספציפי .7.2.5

7.2.5.1. GCMS , HPLC; 

7.2.5.2. ICP-OES; 

 , קולחין ובוצה;מכשור לבדיקות מיקרוביאליות במי שתיה שפכים .7.2.5.3

 במי שתיה שפכים קולחין ;   TOC –ו  TKNכשור לבדיקת מ .7.2.5.4

7.2.5.5. LCMS – יתרון; 

7.2.5.6. ICP-MS  - חובה; 

 ;יתרון – ICמכשיר  .7.2.5.7

 ;יתרון –שפכים ובוצה  ,כשור לבדיקת כספית במים קולחיןמ .7.2.5.8

חמש השנים שירותי מעבדה במהלך  ההעניק ההמציע -עיניסיון מקצו .7.2.6

 ת לפחותהאחרונו

למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  .7.2.7

 .1976 –תשל"ו 

א לתוספת לצו רישוי 1.5למציע רישיון עסק בתוקף בהתאם לסעיף  .7.2.8

 .או פטור מרישיון עסק 2013  - תשע"ג סקים )עסקים טעוני רישוי(ע

, הצעתו ם האמורים לעיל להשתתפות במכרזתנאיהלא קיים המציע את כל  .7.3

 .תיפסל

המזמינה תהיה רשאית,  על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכחלק מבדיקת ההצעות  .7.4

קבלני  במסגרת מכרז זה, לבצע ביקור פיזי במעבדות המציעים )לרבות מעבדות

המשנה מטעמן(, בתיאום מראש. המציעים מתחייבים לשתף פעולה ולאפשר 

 קיום ביקורים שכאלה.

 :מסמכים נוספים שעל המציעים להמציא לידי החברה .8

שהינו עוסק מורשה לעניין מס ערך מוסף ואישור על  אישורעל המציע להמציא  .8.1

 ניהול ספרים כחוק.
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ופים ציבוריים )אכיפת ניהול כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות ג .8.2

אישור מפקיד שומה,  , דהיינו1976חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

הוא מנהל את פנקסי החשבונות  מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי

והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז 

הוא נוהג לדווח לפקיד וכי  א פטור מלנהלםחוק מע"מ(, או שהו -)להלן  1976

השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק 

 .)תנאי סף(. מע"מ

העתק רישיון עסק תקף למועד הגשת ההצעות במכרז זה או מכתב המעניק  .8.3

 )תנאי סף(. פטור למציע מרישיון עסק, מטעם גורם מוסמך

תו אישור מרשויות המס על ניכוי מס במקור, כמו כן, המציע יצרף להצע .8.4

, אולם בכל מקרה מתחייבים 03/2021לכל הפחות עד האישורים יהיו בתוקף 

המציע הזוכה להעביר לידי החברה אישור על ניכוי מס במקור מעודכן ככל 

שהדבר יידרש. היה ולא יועבר אישור כאמור, תפעל החברה על פי דין לניכוי 

 המס.

 נו תאגיד, עליו לצרף להצעתו גם את העתקי המסמכים הבאים:היה והמציע הי .8.5

 תעודת התאגדות של התאגיד. .8.5.1

 תזכיר ותקנון של התאגיד. .8.5.2

אישור עו"ד או רו"ח על מורשי החתימה בתאגיד ועל זכויות החתימה  .8.5.3

 בתאגיד.

איזה מהמסמכים האמורים, וועדת המכרזים תהיה רשאית לדרוש את להצעתו המציע צירף א ל

 מהמציע ואף תהיה רשאית לשקול את פסילת ההצעה.  המסמכים

 

: עיקרי ההתקשרות



כן בדיקות מעבדה ו מסוגים שונים  קרקע ו/או מיםובדיקות שירותי דיגום השירותים יכללו  .9

מזהמים  מסוגים שונים בהתאם לסוג הבדיקות )בהתאם ו ולכמת מרכיבים על מנת לזהות

ודה כפי שיועברו למציעים הזוכים, לרבות נטילת לצרכי המעבדה ודרישותיהם בהזמנות העב

דיגומים על ידי דוגמים מוסמכים ו/או ביצוע בדיקות שדה )בהתאם לנסיבות(, ו/או ביצוע 

קידוחים )אם וככל והדבר נדרש(, לדיגום קרקע ו/או מים ו/או איתור גזי קרקע ו/או כל 

 בדיקה נוספת נדרשת.

כפי  ,)טופס נטילה(כים בהתאם להזמנת עבודה המציעים הזוהשירותים יינתנו על ידי  .10

שתועבר אליהם על ידי מנהלת המעבדה כשהיא חתומה, ובהזמנת העבודה יפורטו הדיגומים 

ימי  3ימים עבודה או  6ו/או הבדיקות השונות הנדרשות וכן לוחות הזמנים לקבלת התשובות )

 הכל בהתאם לנסיבות(. -עבודה או יום עבודה אחד

לפיה ההתקשרות שבין למסמכי המכרז,  3, נספח יחתם הסכם התקשרותבין הצדדים י .11

חתימת החברה על הסכם ההתקשרות מול כל מציע מחודשים והיא תחל  36-להצדדים תהיה 

 .זוכה
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בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את  החברהעל אף האמור תהיה רשאית  .12

לא למציע זוכה יום מראש,  30ל בהודעה מוקדמת בכתב ששבין הצדדים וזאת ההתקשרות 

תהיינה כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, למעט זכותו לקבלת התמורה המגיעה לו 

בגין השירותים שניתנו על ידו בפועל, אם ניתנו, עד למועד הפסקת ההתקשרות, כאמור 

, לרבות ןבהודעה ויראו במועד הנקוב בהודעה כמועד תום תקופת ההתקשרות, לכל דבר ועניי

כאמור, ככל ובמועד תום תקופת ההתקשרות קיימות  חישוב התמורה המגיעה לו. ןלעניי

בדיקות/דיגומים שהוזמנו על ידי המעבדה, על המציע הזוכה להשלים את ביצוע הבדיקות 

 והדיגומים למעט אם הורתה לו המעבדה שלא לבצעם.

החוקי שיהיה בתוקף במועד  יתווסף מע"מ, בשיעור שעל פי הצעת המציע הזוכהלתמורה  .13

התשלום וכנגד המצאת חשבונית מס כדין.ביצוע 

לחשבונית מס כדין וכן חשבון מפורט שיצורף  החברה בהתאםהתמורה תשולם  לאחר אישור  .14

לחשבונית המס )למעט אם החשבונית כוללת פירוט מלא של הבדיקות/דיגומים כפי שבוצעו(, 

התאם לדיגומים והבדיקות שבוצעו על ידו ובהתאם כפי שיישלחו על ידי כל מציע זוכה ב

 למחירון/התעריפון של המציע הזוכה שיהיה בתוקף באותו המועד.

 יום. 45בתנאי שוטף + נית, התמורה תשולם בכפוף לאישור החברה של המפורט בחשבו .15

 

 :ההצעהאופן הגשת  .16

 
 .ת המציעהצהר – 2מסמך ביגיש את הצעתו למתן השירותים הנדרשים כמפורט המציע 

רק מציע אשר רכש את מסמכי המכרז יוכל להגיש הצעה במכרז. על המציעים  .16.1

 .לצרף להצעתם אסמכתא המאשרת את רכישת מסמכי המכרז

לבצע בהם כל  מבלי המציע יגיש את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז, .16.2

תיקון, שינוי, תוספת או הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים 

 טים במכרז זה.המפור

ערך המציע שינוי, מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז )למעט השלמת הפרטים  .16.3

רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את  החברההנדרשים ממנו בהצעתו( תהיה 

ההצעה או, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל 

ב את הצדדים הנוסח יחיי ,לא העירה לשינויים כאמור( החברהמקרה )גם אם 

 וכפי שנמסר למציעים.  החברהשל מסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י 

מסמכי המכרז ועל כל יתר המסמכים המצורפים חתום על כל דף מהמציע י .16.4

, ישים לכך בכל מסמכי המכרז חתימה מלאה במקום המיועדויטביע , להצעתו

המיועדת את המסמכים במעטפה סגורה וישלשל את המעטפה לתיבת המכרזים 

באמצעות הדואר או ולא . ההצעות תוגשנה במסירה אישית החברהבמשרדי לכך 

 בכל דרך אחרת. 

בשעה  12/9/2021המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה הינו  .16.5

12:00. 
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יום מהמועד האחרון להגשת )שישים(  60תהא בתוקף לתקופה של ה הצעכל  .16.6

 30תוקף ההצעה למשך  רשאית לדרוש את הארכת אהחברה תההצעות במכרז. 

 )שלושים( יום נוספים והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו. 

 , מטעם זההחברהלא הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל, תהיה  .16.7

בלבד, רשאית לפסול את ההצעה או, לחילופין ולפי שיקול דעתה לדרוש כי 

לם מכל הסתייגות, המציע יתקן, ישלים או יבהיר את הצעתו או, לחלופין, להתע

שינוי או תיקון שצירף המציע ולראות את הצעתו כאילו הוגשה ללא הסתייגות 

 כאמור.

 

 :בגין המכרז הוצאות .17

, ובכלל ל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרזכ

 .המציעלנה על תחו זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז,

 

 :, ערבות מכרזהבהרות ושינוייםמציעים,  מפגש .18

 .לא יתקיים מפגש מציעיםבמכרז זה  .18.1

ערבות )" לא נדרשים המציעים להמצאת ערבות בנקאית להצעתםבמכרז זה  .18.2

להמצאת ערבות לקיום התחייבויותיהם בתקופת  נדרשיםלא "(, וכן מכרז

 (."ערבות ביצוע)" ההתקשרות

 לחברה, באמצעות מנהלת המעבדה,  בהרות מוזמן לפנותע שיידרשו לו המצי .18.3

זאת עד , bns.org.illibip@  , בדואר אלקטרוני, בכתב בלבדהגב' ליבי פרמן 

הגב' ליבי מייל וזאת אצל הבאחריות המציע לוודא הגעת  . 05/09/2021  לתאריך

לות והבהרות שלא יתקבל אישור מטעם . שא054-6474558בטלפון  פרמן 

 .על הגעתן, לא תענינההחברה 

עים נדרשים להעביר את שאלות ההבהרה גם בקובץ וורד על מנת להקל על יהמצ

 מענה על שאלות ההבהרה.

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .18.4

. החברהתחייבנה את  –שהוא. רק תשובות בכתב 

מכרז, להכניס שינויים ותיקונים הצעות בלמועד האחרון להגשת  עדרשאית, בכל עת,  החברה .19

השינויים והתיקונים כאמור  .במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים

, יחתמו ע"י המציע המשתתפים כל בכתב, לידיעת, יובאו ,יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז

 . ידו להצעתו-ויצורפו על

 

 

 

 

mailto:rayav@bns.org.il
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 :בחינת ההצעות .20

תהיה  המציעים הזוכים להכנסה למאגר בהתאם להוראות מכרז זהבחירת ב .20.1

בקיום  סיונוי, נשל המציע אמינותושאית להביא במניין שיקוליה את ר החברה

הסמכות שונות של התחייבויות בדומה להתחייבויות נשוא מכרז זה, המלצות, 

, מכשור ספציפי הקיים אצל המציעים לביצוע בדיקות, רמת דיוק בדיקות

המציעים, שביעות רצון לקוחות המציעים לרבות המעבדה עצמה מטיב ואיכות 

 העבודה של המציעים השונים לרבות עמידתם בלוחות זמנים לביצוע הבדיקות

 וכל שיקול רלוונטי אחר.

כל אסמכתא ומסמך מהמציעים לבקש ולקבל  החברהרשאית א לצורך כך, תה .20.2

, ככל שיידרש וכן החברההמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם ו הנוגעים לדבר

 רשאית ליצור קשר עם מזמיני עבודות קודמות של המציע. החברהתהיה 

ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או  החברההערכת ההצעות יהיו ב .20.3

לכל חלק מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד 

ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש  החברהתף פעולה עם מהמציעים יש

 החברהלערוך בדיקות. לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, תהיה 

 רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה.

, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך החברהעוד רשאית  .20.4

ו/או מי מטעמה,  החברהשים, לדעת ו/או מידע ו/או נתון ו/או הבהרה, הדרו

 להערכת ההצעות.

לדרישות או רשאית לא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התייחסות  החברה .20.5

 לנתונים שבמסמכי המכרז בכפוף להוראות דיני המכרזים.

 :הודעה על זכייה וההתקשרות .21

בהודעה . לזוכים החברהתודיע על כך  ,במכרז הזוכים השונים קביעתלאחר  .21.1

 .בכפוף לחתימת החברה על הסכם ההתקשרות ד תחילת ההתקשרותיקבע מוע

מציא אחד או יותר ולרבות אם לא ה כל התחייבויותיולא מילא הזוכה אחר  .21.2

, תהא רשאית , אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתומהמסמכים

במקרה זה  החברהתהא רשאית כן . במכרז תו של הזוכהלבטל את זכיי החברה

מציע אחר, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה ין את העבודה מכל הזמל

 כל דין. פי -עלפי המכרז ו/או -על החברהאחרים להם זכאית 

 . תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם החברה .21.3

  
 
 

 בכבוד רב,                                                                                                                             
 

 מנכ"ל  – ניר בר דוד                                                                                                                     
 

 החברה הכלכלית למ.א. בני שמעון 
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 1.1נספח        

 1מ/ /2021 מס' מכרז        

 תאור כללי של המציע        
 פרטים ומורשי חתימה.        

 לכבוד

 בע"מ החברה הכלכלית למ.א. בני שמעון

 
 א.ג.נ.,

 
עבור מעבדת בדיקות מעבדה ומכרז מסגרת למתן שירותי דיגום  1מ//2021מכרז מספר הנדון: 

 שרות השדה גילת
 

 __________________ ז: ח.פ, ת. ____________________ שם המציע :
 

 _________________  מייל : ____________________  כתובת :
 

 __________________ פקס     : ____________________  טלפון   :
 

 __________________  תפקיד : ____________________ שם החותם :
 

 __________________ תאריך : חתימה וחותמת: ____________________
 
 

  אישור
 

 אני ___________________ מאשר הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע למכרז הנדון:
 עו"ד/רו"ח )שם מלא( 

 
 ______________  שם רשמי : .1

 ______________  סוג התאגדות: .2

 ______________ תאריך התאגדות : .3

 ______________  מספר מזהה : .4

 שם המציע ומספרי ת.ז. שלהם :שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב ב .5
 

 תעודת זהות שם מוסמך חתימה
_____________ _____________ 
_____________ _____________ 
_____________ _____________  
_____________ _____________ 

 
 בכבוד רב,

 
 שם מלא : _________________רו"ח/עו"ד חתימה וחותמת : _____________________

 
 ובת    : _________________ טלפון : _________________כת
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 1.2נספח  

 1מ//2021מכרז מס' 

 תיאור ניסיון קודם והמלצות 
 

 לכבוד
 החברה הכלכלית למ.א. בני שמעון בע"מ

 
 
 
 אישור על ביצוע שירותים והמלצותהנדון :                      
 

 1המלצה מס' 
 

 כי ________________________ )שם הספק( )להלן : "המציע"( אני החתום מטה מאשר בזה
 

 שכתובתו : ___________________________________________________________
 

( את העבודה המפורטת תאגיד/ביצע עבור _____________________________ )שם הרשות
 להלן 

 
 ________________________ -ה _______________ ועד -כקבלן עצמאי בתקופה שבין ה

 
 

 פירוט השירותים :
 
 
 

 
 

 : ________________________________________________________________אחר 
 

 חוות דעת על הביצוע
_____________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 
 

 פרטי הממליץ/המאשר :
 

______________ _____________ _____________ _______________ 
 תפקיד  תאגיד/שם הרשות   טלפון  שם ושם משפחה
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 2המלצה מס' 
 

 "(המציעאני החתום מטה מאשר בזה כי ________________________ )שם המציע( )להלן : "
 

 ___שכתובתו : ________________________________________________________
 

( את העבודה המפורטת תאגיד/ביצע עבור _____________________________ )שם הרשות
 להלן 

 
 ________________________ -_______________ ועד ה -כקבלן עצמאי בתקופה שבין ה

 
 

 פירוט השירותים :
 
 
 

 
 

 : ________________________________________________________________ אחר
 

 חוות דעת על הביצוע
_____________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 
 

 פרטי הממליץ/המאשר :
 

______________ _____________ _____________ _______________ 
 תפקיד  שם הרשות   טלפון  שם ושם משפחה
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 2מסמך 

 ע"מב החברה הכלכלית למ.א בני שמעון

 1מ//2021מכרז 

 מכרז מסגרת למתן שירותי דיגום ובדיקות מעבדה עבור מעבדת שרות השדה גילת
 הצהרת המציע

 

אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז,  מצהירים ומתחייבים 

 בזה כדלקמן :

סמכי המכרז, ם לכל האמור בממימסכי ווהננ, קראנו בעיון, בחנו בקפידה את ובנה .1

ציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על אי ידיעה נזו מוגשת בהתאם, ולא  נווהצעת

 בזה מראש על כל טענה כאמור. יםמוותר וו/או אי הבנה, והננ

בדיקות ועל מנת להיכלל במאגר מעבדות למתן שירותי דיגום המוצעת על ידי  ההצעה .2

 ."(דההמעב)להלן: " שרות השדה גילתמעבדה למעבדת 

, בשלמותם, כפי שהומצאו לי על ידי ההסכם לרבותבזה את מסמכי המכרז,  מצרף אני .3

, כאשר כל העמודים חתומים על ידי. כמו כן, אני מצרף את המסמכים על פי החברה 

 .1במסמך המפורט 

, קיבלתי את כל תוכנםמצהיר בזאת כי קראתי את כל מסמכי המכרז, הבנתי את  אני .4

 . ל ידי בקשר לביצוע העבודותההסברים שנדרשו ע

הגשנו את הצעתנו בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובהסתמך על הבדיקות שערכנו, ואנו  .5

מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי 

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

כל תקופת ההתקשרות, נקיים אחר הוראות כל דין ו/או הנחיות הננו מתחייבים כי במשך  .6

 הרשויות המוסמכות, כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת, ללא כל תמורה נוספת שהיא. 

אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים עפ"י מסמכי המכרז ואנו מקבלים על עצמנו לבצע את  .7

 העבודות, נשוא המכרז. 

 ם עם משתתפים אחרים. הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאו .8

הנדרש כל הציוד וכן  הטכניים, המקצועייםאמצעים הסמכות הנדרשות, הכל האת יש לנו  .9

ואנו מתחייבים על מנת לבצע ולהשלים את העבודה במועדים הנקובים במסמכי המכרז, 

   אם נזכה במכרז וככל ויועברו אלינו עבודות לביצוע על ידי החברה והמעבדה לעשות כן

 60ותהא תקפה במשך  ,בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי נהזו הי הצעתנו .10

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.( )שישים)

)שלושים( יום  30תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך   החברהידוע לנו, כי  .11

לי לגרוע מכל , והכל מבנוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, תיפסל הצעתנו זו

 כל דין. פי -עלפי המכרז ו/או -העלהחבר סעד או תרופה אחרים להם זכאית 
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-משום הצעה ללאכי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו  ,אנו מסכימים .12

ובקבלתה על ידכם   1973 –לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג  3חוזרת, כאמור בסעיף 

 . כםלבנימחייב בינינו הסכם  תייכר

, העל הזכיי החברהכי תוך המועד שייקבע בהודעת  ,היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים .13

כנדרש במסמכי המכרז  לנחתום על כל המסמכים ואישור על עריכת פוליסות ביטוח הכו

 תורה לנו.  החברהוכן נתחיל בביצוע העבודות ביום ש

ת של המציע לביצוע , ההסמכוובו פירוט הבדיקות הנדרשותנספח למסמך זה מצורף  .14

הבדיקות ואופן ביצוען. ככל והמציע מבצע חלק מהבדיקות באמצעות מעבדת משנה, יש 

 .לצרף נספח דומה החתום על ידי מעבדת המשנה ה לרבות אסמכתאות להסמכות השונות

 

 
 
 
 

 
  תאריך _________                                          __________________

 חתימת המציע                                                                                   
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 נספח א
 פירוט בדיקות והסמכות
 )ספק/מעבדת משנה**(

 
 

  
סוג 

 חומר

הסמכה 
רשות 
 לאומית

הסמכה 
משרד 

 הבריאות

מבוצעת 
על ידי 
המציע 
עצמו 

)*( 

מבוצעת 
על ידי 

ת מעבד
 משנה )*(

 
תחום 

אי 
וודאות 

של 
 המציע

 
תחום 

אי 
וודאות 

של 
קבלן 
 משנה

       מים חמצן מומס
       קולחין דטרגנט אניוני
       שפכים דטרגנט נוניוני

 דטרגנט קטיוני
       

 cold vaporכספית 
     

  
 פלואוריד

       
 סולפידים

       
 סולפאטים

       
 שמן מינרלי

       
 שמנים ושומנים

       
 נטריט

       
 IRשמן מינרלי במכשיר 

     
  

 IRשמן כללי במכשיר 
     

  

TOC 
     

  
 1-סריקה ביון כרומטוגרף 

 אניון
 

    
  

 -סריקה ביון כרומטוגרף 
 אניונים ומעלה 2

 
    

  

 TKNחנקן קיידל 
     

  

BTEX+ MTBE 
     

  
 כלל פחמימנים הלוגניים

 DOXמומסים  
 

    
  

VOC 
     

  

VOC-S 
     

  
סריקה חצי כמותית 

 GC-MSבמכשיר 
 

    
  

סריקה איכותית במכשיר 
GC-MS 

 
    

  

כרום שש ערכי )ללא ריכוז 
 כרום כללי(

 
    

  

methanol 
     

  
שאריות חומרי הדברה 

 GC-MSבאמצעות 
     

  

שאריות חומרי הדברה 
 LC-MSבאמצעות 

     

  

סריקת מתכות במכשיר 
ICP 

     

  

 חנקן כללי
     

  
 אמוניה

     
  

 GCפנול באמצעות 
     

  
 פנולים

     
  

 סלמונלה
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 נספח א
 פירוט בדיקות והסמכות
 )ספק/מעבדת משנה**(

 
 

 

סוג 
 חומר

הסמכה 
רשות 
לאומי

 ת

הסמכה 
משרד 
הבריאו

 ת

מבוצע
ת על 
ידי 

המציע 
עצמו 

)*( 

עמבוצ
ת על 
ידי 

מעבדת 
משנה 

)*( 

 
תחום 

אי 
וודאו
ת של 
 המציע

 
תחום 

אי 
וודאו
ת של 
קבלן 
 משנה

 קוליפורמים צואתיים
     

  

 MPNאשריכיאה קולי בשיטת 
     

  

 MPNקוליפורמים צואתיים בשיטת 
     

  

 MPNקוליפורמים בשיטת 
     

  

 MPNאנטרוקוקים בשיטת 
     

  

 ספירה כללית של חיידקים
     

  

 ליסטריה
     

  

 סטפילוקוקוס
     

  

 סטרפטוקוקס צואתי
     

  

 עובשים
     

  

 שמרים
 

    
  

DRO+ORO קרקע     
  

GRO שפכים     
  

TRPH by IR 
     

  

BTEX+ MTBE 
     

  

VOC+ BTEX+ MTBE 
     

  

הכנה לפי תקן אירופאי -סריקת מתכות מלאה       קרקע 
  

ריכוזי מתכות כללי מלאהסריקת       בוצה 
  

TOC כלל פחמן אורגני -   
     

  

LOI - loss on ignition 
     

  

הכנה לפי תקן אירופאי -כלל מוצקים מומסים   
     

  

הכנה לפי תקן אירופאי -רטיבות   
     

  

DOC הכנה לפי תקן  -כלל פחמן מומס  - 
 אירופאי

 
    

  

אניונים  1 -סריקה ביון כרומאטוגרף   
     

  

אניונים ומעלה 5-2 -סריקה ביון כרומאטוגרף          

אניונים ומעלה 6 -סריקה ביון כרומאטוגרף          

י"ע 1תוספת דחיפות   
     

  

י"ע 2תוספת דחיפות   
     

  

י"ע 3תוספת דחיפות   
     

  

י"ע  4תוספת דחיפות   
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 3מסמך 
 

 הסכם
 

 שרדי החברה הכלכלית למ.א בני שמעוןבמ ונחתם שנערך

 _______2021חודש ___ ביום _______

 

 מעון בע"מהחברה הכלכלית למ.א. בני ש :בין

. ___________________ 

 "(החברה)להלן: "

 ;אחד מצד

 __________________ :לבין

 ________________ מ

 "(הספק)להלן: "

 ;שני מצד

 

 
 "(;המעבדהשדה "גילת" )להלן: "והחברה מפעילה את מעבדת ה  הואיל

 

דיגום ובדיקות מעבדה למתן שירותי  1מ//2021מסגרת פרסמה מכרז  החברהו והואיל
"(, על בסיס המכרז)ולהלן: " "(השרות)להלן: " שרות השדה גילתעבור מעבדת 

   "(; העבודות" ו/או "השירותכמפורט בחוזה זה )להלן: " קבלני,

 שלכה בו, והוא מוכן לבצע את העבודות לשביעות רצונה השתתף במכרז וז והספק והואיל

 להלן בהסכם זה ובמסמכי המכרז, והצעת הספק , במתכונת המתוארתהחברה

כאחת מההצעות הזוכות ובהתאם לכך מבקש החברה לצרף את הספק הוכרזה 

 ;כזוכהלמאגר המעבדות לשם מתן השירות וביצוע העבודות 

 

האדם, וביכולתו  חוכוהכישורים, האמצעים  ההסמכות, מצהיר כי הוא בעל הספקו הואילו

, בין אם בעצמו ובין אם באמצעות מעבדת משנה מוסמכת הנדרש השירותלבצע את 

 זה; הסכםבכפוף להוראות  להכו, מטעמו

 

והצדדים מבקשים להעלות על הכתב את ההסכמות בכל האמור לביצוע העבודות  והואיל

 כאמור

 

 

 :כדלקמן הצדדיםסכם בין הוצהר, הותנה והו לפיכך

 

 מבוא

 

 הימנו.  נפרדזה והנספחים המצורפים לו, מהווים חלק בלתי  הסכםל המבוא .1
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זה או  הסכםבפירושו של  תשמשנהלשם הנוחות בלבד ולא  הנןזה  הסכםהסעיפים ב כותרות .2

 תניה מתניותיו.

שלא, כולם  המסמכים דלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, בין שהם מצורפים לו ובין .3

 להלן לשם הקיצור, "ההסכם":

  

 , וכל הנספחים שלהלן:הספקכל מסמכי המכרז, לרבות הצעת 

טבלת פירוט בדיקות, הסמכות הספק ו/או מעבדת המשנה ומקום ביצוע  -נספח א'

 ;(הבדיקה )צורפה כחלק ממסמכי המכרז

 נוסח אישור על עריכת ביטוחים. – ב'נספח            

 

 הספקייבויות והתח הצהרות

 

 הנםעל ידו  המועסקיםכי הוא עוסק מורשה ומנהל ספרים כחוק וכי הוא וכל  ,מצהיר הספק .4

זה והוראות כל דין  הסכם, האישורים וההיתרים הנדרשים על פי הוראות תהרישיונובעלי 

 זה. הסכםלשם ביצוע השירות נשוא 

 %70 ביצוע לכל הפחות , לעל ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות הוסמךהספק מצהיר  .5

המצוינות בכללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים  שפכיםהדיקות סך כל במ

, 2010תקני איכות קולחים וכללים לטיהור שפכים וכן ב, 2014  - למערכת הביוב( תשע"ד

 .מבוצעים תחת הסמכהה

 הספק מצהיר כי הוסמך על ידי משרד הבריאות לביצוע הבדיקות כאמור. .6

לעיל, בין אם בעצמו ובין אם  5הספק מצהיר כי הוא מבצע את כלל הבדיקות כמפורט בסעיף  .7

פרט מפורט בנספח א להסכם זה וכפי שבאמצעות מעבדת משנה מוסמכת מטעמו, כפי ש

 בהצעתו למכרז.

לבצע בדיקות על ידי מעבדת משנה אחרת מזאת  ,ככל שהספק יבקש, כחלק מהשירות

להחלפת מעבדת משנה לצורך ביצוע עבודות עבור כרז, הרי שתנאי שהצהיר עליה במסגרת המ

המעבדה בהתאם להוראות הסכם זה הינה שמעבדת המשנה תעמוד בתנאים שנדרשו 

ממעבדת משנה כאמור במסמכי המכרז ובהתאם קבלת אישור מראש ובכתב על ידי המעבדה. 

לרבות פרטי ההסמכות לצורך עניין זה יועברו לידי המעבדה פרטי מעבדת המשנה החדשה 

שניתנו לה. למעבדה תהיה הזכות לסרב לביצוע עבודות באמצעות מעבדת משנה מסיימת ככל 

ומנהלת המעבדה קבעה כך ולמספק לא תהיינה כל טענות כלפי החברה או המעבדה או 

 מנהלת המעבדה בעניין זה. 

בעו בהזמנת )בהתאם ללוחות הזמנים כפי שנק מתחייב לבצע את העבודות במועד הספק .8

, בדייקנות, ביעילות ימי עבודה או יום עבודה אחד( 3ימי עבודה,  6העבודה )ביצוע בדיקה תוך 

לשביעות רצון המועצה, וכן למלא אחר הוראות כל רשות מוסמכות ולפעול בהתאם  ובנאמנות

 כל דין במהלך ביצוע העבודות ובכל הקשור לביצוען. להוראות
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זה וכי הוא מכיר את  הסכם פיאופי השירות הנדרש לביצוע על מצהיר כי הוא בחן את  הספק .9

בקשר עם היקפו או ביצועו  טענותהתנאים והנסיבות הקשורים וכרוכים בו וכי לא תהיינה לו 

 הסכםשתשולם לו על פי  התמורההאדם והציוד הדרושים לשם כך( או בקשר עם  חכו)לרבות 

 זה.

כוח אדם מיומן, ציוד וכלים  לרבותמצהיר כי הוא בעל הכישורים, האמצעים והיכולת,  הספק .10

ונאותה ברמה מקצועית גבוהה  מלאההדרושים לביצוע השירות, והוא מתחייב לבצעו בצורה 

או באמצעות  עובדיו ובאמצעותזה, בעצמו  הסכםובהתאם לתנאים ולמועדים הקבועים ב

 .מעבדת שירות 

ניסיון בביצוע העבודות,  בעלי, כי עומדים לרשותו עובדים מקצועיים הספק זה מצהיר בכלל .11

המקצועית ובתנאים  ברמה הספקוכי מספרם ורמתם מספיקים לקיום כל התחייבויות 

 . הסכםהמפורטים ב

, ולא להסב לאחר או בלבדמתחייב לבצע את העבודה בעצמו ובאמצעות עובדיו  הספק .12

 החברהכך את הסכמת  עלזה, אלא אם קיבל  הסכםו לפי לאחרים את זכויותיו או חובותי

שימוש במעבדת משנה שלה ההסמכות הנדרשות ואשר  -יחד עם זאת בכתב ומראש.והמעבדה 

קיבלה את אישור מנהלת המעבדה, לא יהווה הסבת זכויות לצורך הסכם זה ובלבד 

 כך.שהאחריות לשירותים ולטיב השירותים תיוותר של הספק, על כל המשתמע מ

 :ביצוען ואופןעבודות ה הגדרת .13

חתומות בלבד, ת ות עבודה פרטניופי הזמנ-עלעל ידי הספק יבוצעו השירותים,  14.1

הרלוונטיות,  בהתאם לנסיבותמנהלת המעבדה, על ידי  ,מעת לעת יימסרוש

כאשר התמורה עבור השירותים כאמור תהיה בהתאם למחירוני/תעריפוני 

 .הספק

, תיעשה על ידי לביצוע עבודות ומתן שירותים בחירת מעבדהלספק ידוע כי 

מנהלת המעבדה על פי שיקול דעתה, כאשר הבחירה תיעשה על פי ההסמכות 

הזוכים בביצוע ספקים לביצוע בדיקות, ניסיון ה הספקים הזוכיםהשונות של 

הבדיקות הספציפיות הנדרשות, רמת דיוק בדיקות, מכשור ספציפי הקיים אצל 

אגר, זמינות לבצוע הדיגומים והבדיקות הספציפיות השונים שבמ הספקים

הנדרשות ודחיפות הבדיקות, שביעות רצון המעבדה מטיב ואיכות העבודה של 

הזוכים לרבות עמידתם בלוחות זמנים לביצוע הבדיקות, התמורה  הספקים

, ולאור האמור לא תהיינה הנקובה במחירון/תעריפון המציעים הזוכים וכיוצב'.

כלפי החברה ו/או כלפי מנהלת המעבדה בכל האמור להפניית ה לספק כל טענ

 הזוכים השונים.לספקים עבודות לביצוע 

או על ידי מעבדת  הספקתבוצע על ידי מעבדה של לספק הזמנת עבודה שהופנתה  14.2

קשור עמה בקשרי עבודה ובלבד שמעבדת המשנה הינה בעלת  שהספקמשנה 

 ההסמכות הנדרשות לשם ביצוע הבדיקות.

בדיקות ד עם זאת מנהלת המעבדה יכולה לדרוש מהספק, שלא לבצע יח

מסוימת,  על פי שיקול דעת מקצועי של ת משנה באמצעות מעבד מסוימות

לבצע את השירותים הספק מנהלת המעבדה, ובמקרה שכזה לא יוכל 

 הספציפיים באמצעות מעבדת משנה שכזאת. 
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ך מתן השירותים שעל פי כל מעבדת משנה שהספק יבקש לעשות שימוש בה לצור 14.3

הסכם זה, תהיה בעלת ההסמכות הנדרשות והשימוש במעבדת משנה שכזאת 

 תהיה כפופה לאישור מראש ובכתב של מנהלת המעבדה כתנאי לשימוש כאמור. 

מציע זוכה שתופנה אליו עבודה בהתאם להוראות מכרז זה, יבצע איסוף מדגמים  14.4

 ג הבדיקה הנדרשת.פעמים בשבוע והכל בהתאם לסו 3לכל הפחות 

תוצאות של בדיקות שייעשו על ידי מציעים זוכים בהתאם להוראות מכרז זה,  14.5

 ימי עבודה ממועד איסוף הדגימות. 6יועברו לידי המעבדה עד 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מנהלת המעבדה תהא רשאית לציין בהזמנת עבודה  14.6

ימי עבודה(. הספק  1ימי עבודה או  3מועד קצר יותר להעברת תוצאות בדיקות )

לבצע את הבדיקות ולמסור את תוצאות הבדיקה בהתאם למפורט  מחויביהיה 

 בהזמנת העבודה.

התמורה לה יהיה זכאי מציע זוכה בגין ביצוע עבודות בפרק זמן קצר כאמור 

של המעבדה המבצעת לעיל, תהיה בהתאם למחירון/תעריפון  14.6בסעיף 

ימי  3חיר בדיקה(, עבור ביצוע בדיקות תוך מחיר )באחוזים ממהותמחור תוספת 

 ימי עבודה. 1עבודה וכן תוך 

מציע זוכה יהיה מחויב לכלול את תוספת המחיר לביצוע בדיקות בפרק זמן קצר 

 במחירון/תעריפון כפי שיועברו מפעם לפעם לידי החברה.

ת בעצמו בהסתמך על כישוריו וניסיונו והוא מתחייב לבצע את העבודו לספקהשירות נמסר  .14

, הספקובאמצעות עובדיו בלבד, ולא להסב לאחר או לאחרים, לרבות קבלני משנה מטעמו של 

מנהלת את זכויותיו או חובותיו לפי חוזה זה, כולן או חלקן, אלא אם קיבל על כך את הסכמת 

בביצוע השירות באמצעות מעבדת משנה שאושרה מראש ובכתב. לעניין זה לא יראו  המעבדה

 ם הסבת ו/או מסירת ביצוע של השירות או חלק ממנו לאחר.משומראש, 

, אין ההסכמה האמורה לשימוש במעבדת משנה את הסכמתה כאמור לעיל החברהנתנה 

שא יי הספקמאחריותו ומהתחייבויותיו לפי החוזה ו/או על פי כל דין ו הספקפוטרת את 

 באחריות מלאה לביצועו התקין של השירות על פי חוזה זה.

בעיה כלשהי, זמנית או קבועה, בקשר עם מתן השירות על ידו, יודיע  הספקרה לדעת התעור .15

את פרק הזמן המרבי לתת לחברה , על מנת התפעול ת המעבדהלמנהלעל כך לאלתר 

לפי חוזה זה או מכל  הספקלהתארגנות. אין במתן הודעה כאמור כדי לגרוע מהתחייבויות 

 עורר מניעה כאמור.אם אכן תת לחברה סעד אחר שיהיה נתון 

אחר  הספקלשאת בהוצאות כלשהן עקב ליקויים במילוי  החברהבמידה שהיה על 

התחייבויותיו שעל פי הסכם זה, לרבות קנסות לטובת צדדים שלישים בגין אי עמידה בלוחות 

, )ככל ומדובר באי דיוק הנובע מפעולה מכוונת או במזיד( זמנים ו/או דיוק בביצוע הבדיקות

 .בגינן נשאה החברה בהוצאות ו/או הקנסות כאמור עלויות הבדיקותמלוא פק ביישא הס
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ככל וקיים אי דיוק בבדיקה כלשהי, וככל ובשל כך בוצעה בדיקה חוזרת העולה על גבול 

ה החוזרת. מובהר כי בדיקה חוזרת הוודאות של השיטה, לא תישא החברה בעלות של הבדיק

האמור  והספק לא יהיה זכאי לתוספת בגין דחיפות.שעות  48כאמור תבוצע תוך לכל היותר 

 יחול גם במקרה שבו לא חוייבה החברה לשאת בהוצאה ו/או בקנס בשל אי דיוק.

תהא רשאית, אך לא חייבת, על  החברהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מוסכם בין הצדדים, כי  .16

על פי חוזה  הספקפי פי שיקול דעתה הבלעדי, להמחות או להעביר את חובותיה וזכויותיה כל

על העברה כאמור,  לספקזה, לכל אדם או גוף אחר, כפי שתמצא לנכון. ניתנה הודעה בכתב 

על אותו אדם או  הספקכלפי  החברהמאותו מועד שיקבע בהודעה, יחולו כל זכויות וחובות 

 יחולו בהתאמה כלפי אותו אדם או גוף כאמור.  הספקגוף כאמור, וזכויות וחובות 

זה או מכוח כל דין, אם  הסכםמכוח  לחברה גרוע מכל סעד ותרופה אחרים הנתונים מבלי ל .17

, או שרמת הדיוק של הבדיקות אינה לא בוצע השירות, תוך המועד שנקבע לביצוע השירות

רשאית לבצע באמצעות המעבדה  החברה, תהא מספקת או איכות הדיגומים לא תהיה ראויה

עבור הוצאותיה ונזקיה  החברהישפה את  הספקם ואת העבודה בעצמה או באמצעות אחרי

על החשבון תהווה הוכחה  מנהלת המעבדה. חתימת החברהבהתאם לחשבון שיוגש על ידי 

 תוך שבוע מיום מסירתו לידיו. הספקמכרעת לנכונותו והוא יפרע על ידי 

מאחריותו  הספקאת  פוטרתאת הסכמתה כאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה  החברה נתנה .18

מלאה לביצועו התקין  באחריות אייש הספקומהתחייבויותיו לפי ההסכם ו/או על פי כל דין ו

 של השירות על פי הסכם זה. .

 בטיחות

 .מתחייב לעמוד בכל דרישות הבטיחות בעבודה על פי כל דין הספק .19

 התקשרותה תקופת

 . החברה על ידי ממועד חתימתוחודשים  36היא  ההתקשרות  תקופת .20

באותם חודשים  12ת ת בונוספשתי תקופות לה אופציה להאריך את הסכם זה תהי לחברה  .21

 החברה. עמד במלוא התחייבויותיו כלפי  הספקעל פי שיקול דעתה הבלעדי ובלבד שתנאים 

רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להביא הסכם זה לידי  החברהעל אף האמור לעיל, תהיה  .22

כל  לספקו יהי יום מראש לקבלן. במקרה כאמור לא 30סיום בכל עת, בהודעה מוקדמת של 

גם אם טענות ו/או דרישות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, בגין סיום ההתקשרות כאמור, 

למעט זכותו לקבל את התמורה כאמור,  התקשרותה הפסקתנגרמו לו נזקים כלשהם בגין 

כפוף לכל זכות קיזוז בגין העבודות שבוצעו על ידו בפועל עד למועד סיום ההתקשרות וב

 .בהתאם להוראות הסכם זה

 התקופה בתוםבזכותה להורות על הארכת ההסכם  החברהתשתמש ו ככלהסר ספק,  למען .23

תחולנה כל הוראות הסכם זה בתקופות ההארכה,  ו/או בכל הארכה נוספת הראשונה

 התמורה המפורטת להלן.  לרבות, המחויביםבשינויים 
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 התמורה

לספק, בגין ביצוע עבודות ומתן שירותים על פי מכרז זה, תהיה בהתאם התמורה שתשולם  .24

 למחירון/תעריפון, של הספק.

כל עוד בידי המעבדה תעריפון/מחירון של הספק, תעריפי/מחירי ביצוע העבודות יחושבו על  .25

פיו והספק  לא יוכל לדרוש תמורה שלא בהתאם למחירון/תעריפון שבידי המעבדה, אלא אם 

 .ון מעודכן והעבירו מבעוד מועד לידי המעבדהפרסם מחיר

חודשים ממועד העברתו לידי  12מחירון/תעריפון כאמור יעמוד בתוקף, לכל הפחות למשך  .26

המעבדה, כלומר ככל והספק יבקש לעדכן את המחירון/תעריפון, יוכל לעשות כן ובלבד שחלפו 

 .כן לידי המעבדהחודשים מהמועד שבו העביר מחירון/תעריפון מעוד 12לכל הפחות 

המחירים הנקובים במחירון/תעריפון של הספק, כפי שיועבר לידי המעבדה לצורך תמחור  .27

ביצוע העבודות ומתן השירותים שעל פי הסכם זה, לא יעלו על המחירים המקובלים אצל 

 .הספק בהתייחס ללקוחות מוסדיים/ציבוריים אחרים שלו

במחירון/תעריפון בגין בדיקות את המפורטת הספק לא יהיה זכאי לדרוש תמורה הגבוהה מז .28

 ו באמצעות מעבדת משנה מטעמו.שיבוצעו על יד

הספק מתחייב כי ככל ובדעתו לעדכן את המחירון/התעריפון, יעביר את התעריפון/מחירון  .29

יום טרם כניסת המחירים/תעריפים המעודכנים לתוקף, ובכל מקרה  30המעודכן לכל הפחות 

נים אלה לא יחולו על עבודות שהוזמנו לפני מועד כניסת תעריפים/מחירים מעודכ

המחירון/תעריפון החדש לתוקף אם גם ביצוע עבודה והשלמתה נעשו לאחר כניסה לתורף 

 כאמור.

המחירון/תעריפון יכלול את התמחור לתוספת מחיר )באחוזים ממחיר בדיקה(, עבור ביצוע  .30

 ימי עבודה(. 6חת )ת ימי עבודה 1ימי עבודה וכן תוך  3בדיקות תוך 

מאושר ע"י מנהל/ת  חשבונית מס + דוח פעילות לכל חודש, ימסור הספק לחברה   5 -ה עד .31

  "(.הדו"ח)להלן: "הרכש ממעבדת גילת 

ואישורו על ידי  חבדיקת הדו" ולאחרדלעיל והמצאת חשבונית מס כדין,  חלהגשת הדו" בכפוף .32

תשלם ממועד הגשת חשבונית כאמור,  45מתנאי תשלום שוטף + , ולא יאוחר מנהלת המעבדה

 . מ, בתוספת מע"כאמוראת התמורה בגין ביצוע השירותים  לספק החברה

או חלק מחשבון, ככל שזה מתייחס  חשבוןרשאית שלא לאשר  החברהמובהר בזאת, כי  .33

יום ממועד  15איחור של עד  או שבוצעה באופן לקוי. לעבודה שלא בוצעה בהתאם להסכם

 בהפרשים כל שהם.  איישה פיגור ולא התשלום לא יהוו

או מס במקור  מניכויאישור משלטונות מס הכנסה על פטור  לחברה מתחייב להמציא  הספק .34

ינוכה מס במקור על ידי המועצה, לפי הוראות כל דין,  ,שאם לא כןלחילופין, שיעור הניכוי, 

 המתאים מהתמורה שתשולם לקבלן לפי הסכם זה. בסכום
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 פותותרו סעדים

לגרוע מחובותיו של  שמבלימקרה בו, בניגוד לאמור בהסכם, לא יבוצע השרות, הרי  בכל .35

, לספק, לאחר דיווח החברה, תהא רשאית לחברהומבלי לגרוע מכל זכות או סעד שיש  הספק

עלות ביצוע עבודה כאמור על ידי ספק אחר במחיר העבודה שלא בוצעה בהתאם ללקנוס אותו 

על המעבדה על ידי לקוחה )ככל שיושת(, בשל אי עמידה בהתחייבויות וכן בכל קנס שיושת 

את מבלי לגרוע מכל סעד אחר שעומד לחברה על פי כל דין ו/או , וזהמעבדה כלפי לקוחותיה

 .הוראות הסכם זה

את חובותיו במועדים  ביצעהתחייבות מהתחייבויותיו על פי ההסכם ו/או לא  הספק הפר .36

את ההסכם באופן אשר  ביצעם ו/או התרשל בבצוע ההסכם ו/או וברמה הנדרשת על פי ההסכ

ולא תיקן את הפרותיו  ,מקצועיהוא לקוי, חסר ובלתי  החברהלפי שיקול דעתה הבלעדי של 

רשאית להורות על ביטול  החברהתהא  ימים מהמועד שבו ניתנה לו הודעת החברה, 7תוך 

 ההודעה. מועדימים מ 7תוך  וההסכם או חלק

של הסכם זה, בלא  המידילהביא לביטולו  רשאית החברהההפרה פעם נוספת, תהא  נתהנש      

 מתן התראה או הודעה מוקדמת.

תחוב  החברה, , מסכום התמורה שהספקתהא זכאית לקזז כל סכום המגיע לה מאת  החברה .37

מועד. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לה  באותו)אם תחוב( לקבלן 

 .הספקמצד  ההסכםבמקרה של הפרת 

בדרישות הדין או באופן  עומדבאופן שאינו  הספקלגרוע מכלליות האמור לעיל, פעל  מבלי .38

תהא  החברההסכם זה ו שלשיש בו כדי לסכן את שלום הציבור, יראו בכך הפרה יסודית 

קון , גם ללא מתן התראה מוקדמת ו/או תירות על ביטולו המידי של הסכם זהרשאית להו

 .הספקהמצב על ידי 

של הסכם זה או חלקו על  ביטולוזכאית להודיע על  החברהלגרוע מן האמור לעיל, תהא  מבלי .39

 מן המקרים הבאים: אחדפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא מתן הודעה מוקדמת בכל 

 בוטלו ההסמכות של הספק כמעבדה לביצוע הבדיקות הנדרשות כחלק מהשירותים; .א

או  רגל ני או קבוע(, להכרזתו כפושטלמינוי כונס נכסים )זמ קשהבהוגשה  הספק נגד .ב

 נמצא  הספקיום או אם  60(, והמינוי לא יבוטל תוך קבוע)זמני או   למינוי מפרק

 .לאיחוד תיקים בקשה איחוד תיקים או אם הוגשה ב

 ועיקול זה לא הוסר תוך שבועיים. הספקעל נכס מנכסיו של  עיקוליוטל צו  אם .ג

או השליטה בקבלן באופן מהותי בכל דרך, /והבעלות  שונתההינו תאגיד ו קהספככל ו .ד

 מראש ובכתב.ברה החללא הסכמת 

ל דעתה הסביר ש באופן אשר על פי שיקול הספקהכספי של  אומצבו העסקי  שונה .ה

ת לבצע כיאות א הספקעל יכולתו של  לרעהלהשפיע מהותית  עלול החברה

 .התחייבויותיו על פי ההסכם

הסתלק מביצוע הסכם זה הוא חלק ממנו במפורש או חוסר שביעות רצון      פקהסאם  .ו

עלול לגרום  המהשרות/תלונות חוזרות ונשנות על אי ביצוע עבודה או עבודה ליקויי

 לביטול ההסכם.  
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כנגד כל  הספקלה מאת  שיגיעתהיה רשאית לקזז, לעכב או לחלט כל סכום המגיע או  החברה .40

התחייבות  הספקהפר  בהםמכוח הסכם זה בכל אחד מהמקרים  קלספסכום המגיע ממנה 

, אי מילוי אחר דרישת רקכלשהי מההתחייבויות שנטל על עצמו על פי ההסכם לרבות, אך לא 

אשר לאחר התשלום  השירותלביצוע תיקון כלשהו, ו/או תשלום ביתר בגין ביצוע  החברה

מכל סיבה אחרת, בין  אוהסכם זה כמפורט ב החברהבגינו הסתבר כי אינו עומד בדרישות 

 שהסכום קצוב ובין שאיננו.

, החברה העומדת לרשות  ואוטומטיתהסר ספק מובהר, כי קיזוז זה הינו תרופה מידית  למען .41

ההסכם ואיננו מונע  תא ולהפרכל זכות להמשיך  לספקאולם השימוש בה איננו מקנה 

 ההסכם. הפרתשל  להשתמש באמצעים אחרים העומדים לרשותה במקרה החברהמ

זה ועל פי כל דין,  הסכםעל פי לחברה לגרוע מכל זכות ותרופה אחרת העומדת  מבלי .42

במועדי ביצוע העבודות שעל פי  הספקעמידת מסכימים הצדדים, כי בכל מקרה של אי 

או קבלנים עצמאיים  עובדיםרשאית, אך לא חייבת, להעסיק  החברהתהא הוראות הסכם זה 

את המחיר  הספקמ לגבותשלם להם מתוך הכספים המגיעים לקבלן או לביצוע השירות ול

 ששילמה לעובדים או לקבלנים בגין העבודות.

 מעביד-תחולת יחסי עובד אי

 

של קבלן עצמאי עם  התקשרותמצהיר, כי ידוע לו שההתקשרות בין הצדדים הינה  הספק .43

, ולכן לא יחולו על חברהה של הארגונית, וכי הוא או עובדיו אינם חלק מן המסגרת מזמינה

. החברהכלשהן של עובדי  זכויותאו על עובדיו המועסקים על ידו או באים מטעמו,  הספק

וביניהם לבין  החברהמקרה כעובדי  בשוםשיועסקו על ידו, לא יחשבו  הספקאו עובדי  הספק

ם יחסי עובד מעביד או יחסים משפטיי כנוצריםאו יראו כקיימים או  וייווצרלא  החברה

המגיע או עשוי להגיע לעובדיו כאמור  סכוםבלבד יהיה אחראי לתשלום כל  הספקאחרים. 

 מכל סיבה שהיא.

דבר ועניין כעובדיו הוא. כל  לכלייחשבו  הספקהעובדים המועסקים או שיועסקו על ידי  כל .44

הכנסה, תשלומים לביטוח  מסההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות לרבות שכר עבודה, 

וכל יתר  מסים, תשלומי אחרכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי או הלאומי ו

שיגרמו למי מעובדיו,  והנזקיםההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע העבודות 

לא תהא אחראית  החברהידו ו עלוישולמו  הספקאו לצד ג' כלשהו יחולו על  החברהעובדי 

 לכך בכל צורה ואופן שהוא.

בגין כל הוצאה ו/או  ראשונהעם דרישה  מיד החברהמתחייב לפצות ו/או לשפות את  הספק .45

הצדדים, כי שררו יחסי עובד  שליקבע בניגוד לכוונתם המפורשת ככל ו, לחברהנזק שיגרמו 

 ו/או עובדיו. הספקלבין  החברהמעביד בין 

וראות וה תקנותיהםמתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם את כל חוקי העבודה,  הספק .46

בעבודה,  בטיחותההסכמים הקיבוציים הכלליים על כל שינוייהם ועדכוניהם, לרבות חוקי 

 בריאות ורווחה.
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  הספק אחריות

קלקול לציוד מכל סוג  אויהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל אובדן, נזק  הספק .47

עבדה ו/או המו/או  החברהותיאור הנמצא בשימושו בקשר עם ביצוע העבודה, והוא פוטר את 

מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש בשרות החברה ו/או המעבדה כל אדם הנמצא 

 כאמור.

, בין לגוף ובין לרכוש, אדםיהיה אחראי לכל נזק שיגרם למתקנים הקיימים או לכל  הספק .48

, והוא מתחייב העבודותבקשר עם ביצוע  הספקשיגרם להם כתוצאה ממעשה או מחדל של 

 דרישתם הראשונה. עם, מיד החברהת יורשיהם ו/או התלויים בהם וכן את לפצותם ו/או א

, קבלני משנה מטעמו לעובדיויהיה אחראי בלעדית לכל נזק לגוף או לרכוש שיגרם  הספק .49

כל המעבדה וו/או  החברהאת  פוטרועובדיהם, וכל מי מטעמו, בקשר עם ביצוע העבודה, והוא 

 ק כאמור.מכל אחריות לכל נזבשרותן אדם הנמצא 

מטעמה בגין כל אחריות  הפועלו/או עובדיה ו/או כל  החברהמתחייב לפצות את  הספק .50

שהאחריות לגביו מוטלת  מקרהשתוטל עליהם ו/או כל סכום שתידרש ו/או תחויב לשלם בגין 

וזאת על פי דרישתם  דעו" ט"ושכמכוח האמור לעיל, לרבות הוצאות משפט  הספקעל 

 הראשונה בכתב.

 בסעיףכאמור   לחברה לשלם  הספקהיה זכות עיכבון ו/או קיזוז של הכספים שעל ת לחברה  .51

לציוד המשמש אותו  שיגרמויהיה אחראי בלעדית לנזקים מכל סיבה שהיא  הספקזה.  

 לביצוע העבודות.

, החברהובכלל זה של אנשי  ולרכושינקוט בכל הצעדים על מנת להגן מפני נזקים לגוף  הספק .52

שעשויים להיגרם ממעשה  אובדן, וצד ג' כלשהו, מכל סיכון, נזק, פגיעה או םהעובדיהמעבדה, 

, לרבות מעבדת משנה ו/או עובדים , עובדיו, משמשיו, סוכניו או נציגיוהספקאו מחדל של 

הכלולות  הספקאו שנמנעו מעשותם בקשר לביצוע התחייבויות  שנעשו, מטעם מעבדת המשנה

 בהסכם זה.

ולהחזיק כראוי את כל אותם  לספק הספקמור לעיל, תהא חובתו של לגרוע מכלליות הא מבלי .53

לא רק, הבטיחות בעבודה, עליו  אךאמצעים שלפי הוראות הסכם זה והוראות כל דין, לרבות 

 נכון לספקם ולהחזיקם.  שיהיהלספק ולהחזיק או 

תיו של או מביצוע התחייבויו/והסיכונים מכל מין וסוג שהוא הנובעים מביצוע העבודות  כל .54

ההתחייבויות או הקשורים להם  לביצועלביצוע העבודה ו/או  הנלוויםלפי ההסכם או  הספק

או אובדן שיגרם לעבודה ולחומרים  פגיעהועל חשבונו, והוא ייטיב כל נזק,  הספקיהיו על 

או לצד ג' כלשהו או  החברהמעובדי  למיהמהווים או שיהוו חלק ממנה, למי מעובדיו, 

 לרכושם.

 :החברה אתיפצה ו/או ישפה  הספקלפגוע בכלליות האמור לעיל,  מבלי .55

, פגיעה או הפסד שייגרם לה ו/או לרכושה וכן על כל נזק, פגיעה, אבדן, אבדןכל נזק,  על .א

, סוכנים ונציגיה וכן לרכושם על ידי מעשה או המשמשיישייגרם לעובדיה,  מוותהפסד או 

 .ציגיואו עובדיו, משמשיו סוכניו ונ הספקמחדל של 

תהיה חייבת בעשייתו לאדם כתוצאה מגרימת מוות או גרימת  החברהשכל תשלום  על .ב

, הספקלאדם או לרכוש, כתוצאה ממעשה או מחדל של  הפסדנזק, אבדן, פגיעה או 

 .ונציגיועובדיו, משמשיו, סוכניו 
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או שלוחיו בגין טענה לקיומם  הספקלשלם למי מעובדי  החברה שתידרשכל תשלום  על .ג

 .החברה או המעבדהעובד ומעביד בינו לבין  יחסיו הפסקתם של ו/א

תידרש לשלם בגין תביעות ודרישות מכל מין וסוג שהוא  החברהשכל תשלום  על .ד

לפי ההסכם או הנובעות מביצוע  הספקאו התחייבויותיו של /והקשורות לביצוע העבודה 

כן עבור ההוצאות ו/או האינצידנטליות להן ו האמורותהעבודות ו/או התחייבויות 

 , התפשרות וסילוק תביעות ודרישות כאמור לעיל.הגנהתוך כדי ועבור  לחברה שנגרמו 

  -ביטוח

' וכן באישור על קיום 1הספק מתחייב לעמוד בכל דרישות הביטוח כפי שמפורט בנספחים ב, ב .56

 ' המצורפים להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.2נספח ב –הביטוחים 

 שונות

הצדדים בגין הפרת  ותרופותבסעדים האמורים בהסכם זה כדי למצות את כל זכויות  אין .57

 פי דין.  עלההסכם, ואין בהסכם כדי לפגוע בכל סעד ותרופה המוקנים להם 

ושאר תשלומי חובה מכל  ההיטליםיהיה אחראי לתשלומם של כל המיסים, האגרות,  הספק .58

שהוטלו או יוטלו על השירות נשוא  אחריםבין  מין וסוג שהוא, בין ממשלתיים ובין מקומיים,

 לפי ההסכם. הספקהתחייבויותיו של  שארהסכם זה, או כל חלק ממנו, או שינבעו מביצוע 

ההסכם לא יהיה בר תוקף  מתנאיויתור, אורכה, הנחה או שינוי בקשר לתנאי כלשהו  שום .59

 אלא אם יעשה בכתב וייחתם על ידי הצדדים.

ו/או  רכוויתוההסכם לא ייחשב  פיוש בזכויותיו על פי הדין ו/או על על ידי צד בשימ איחור .60

 לגבי אותה זכות. מצדושיהוי 

ידי על ידי צד למשנהו  עלהצדדים הן כאמור במבוא להסכם זה וכל הודעה שתשלח  כתובות .61

               .ההשליחימים מיום  3בדואר רשום תחשב כאילו נתקבלה כעבור 

 

 :על החתוםבאו הצדדים  ולראיה
 
 

 _______________ _______________ 

 הספק החברה 

 , יש לצרף אישור יועץ משפטי של התאגידתאגידהוא  הספק אם

 אישור

 

 הנם____________________  ה, מאשר כי ה"חרו"/ד, ______________ עו"מ"הח אני
 את  חתימתם על ההסכם מחייבתמורשי חתימה מטעם ____________________, וכי 

 .ותיהוהתבצעה על פי החלט ___________

 

_________________              ___________________              _________________ 

 חתימה                                               שם                                                תאריך               
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 נספח א
 ירוט בדיקות והסמכותפ

 )ספק/מעבדת משנה**(
 

הסמכה  סוג הבדיקה 
רשות 
 לאומית

הסמכה 
משרד 

 הבריאות

מבוצעת 
על ידי 
המציע 
 עצמו )*(

מבוצעת 
על ידי 
מעבדת 
 משנה )*(

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
31      
32      
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33      
34      
35      
36      
37      
38      
39      
40      
41      
42      
43      
44      
45      
46      
47      
48      
49      
50      
51      
52      
53      
54      
55      
56      
57      
58      
59      
60      
61      
62      
63      
64      
65      
66      
67      
68      
69      
70      

 
 במקומן הרלוונטיים √יש לסמן  *

 ** מחק את המיותר
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 סעיפי ביטוח חוזיים –נספח ב' 

 החברה הכלכלית למ.א. בני שמעון בע"מ –לעניין נספחים אלה: המזמין 

פי דין, מתחייב הספק לערוך ולקיים -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות הספק על  .1

והמהווה  דרישות ביטוחי הספק – 1נספח ב'בות בעל חשבונו, ביטוחים כמפורט להלן ולר

 חלק בלתי נפרד הימנו, אצל חברת ביטוח מורשית ובעלת מוניטין בישראל. 

ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, מתחייב הספק להמציא לידי המזמין, לא יאוחר   .2

את אישור קיום ביטוחי הספק,  -ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות בין הצדדים 

א חתום בידי מבטחו, בנוסח אחיד כמצורף להלן. הספק מצהיר כי ידוע לו שהמצאת כשהו

אישור קיום ביטוחי הספק הינה תנאי מתלה ומקדמי לתחילת פעילותו ע"פ ההסכם, 

והמזמין תהיה זכאית אך לא חייב, למנוע מן הספק את תחילת הפעילות כל עוד לא הומצא 

 בפניה האישור הנ"ל. 

 נספחש צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוחי הספק כנדרש באם לדעת הספק י 

להלן, מתחייב הספק לערוך ולקיים את הביטוח הנוסף ו/או  דרישות ביטוחי הספק 1ב'

המשלים כאמור ועל חשבונו. בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים כאמור, ייכלל סעיף אחריות 

 לפי המזמין ו/או מי מהבאים מטעמה.צולבת וכן סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כ

יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי הספק, מתחייב הספק להפקיד בידי  14-לא יאוחר מ  .3

כשהוא חתום בידי מבטחו, בגין הארכת  2אישור קיום ביטוחי הספק נספח ב'המזמין את 

תוקפו לשנה נוספת. הספק מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור קיום ביטוחי הספק 

 מועדים הנקובים, מדי שנת ביטוח וכל עוד הסכם זה בתוקף.ב

לעניין ביטוח אחריות מקצועית, הספק יחזיק בביטוח זה שנתיים נוספות ממועד סיום   .4

 לאישור(. 3)סעיף  2אישור ביטוחי הספק בגינו נספח ב'הסכם זה ויציג את 

להיות מבוטל או  בכל פעם שמבטחו של הספק יודיע ליחידה כי מי מביטוחי הספק עומד  .5

כאמור,  דרישות ביטוחי הספק 1ב' נספחעומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא ל

אישור קיום ביטוחי הספק נספח מתחייב הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא 

 יום לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור. 30מעודכן , בתוך  2ב'

אי המצאת אישור הביטוח במועד, לא תפגע בהתחייבויות הספק  למען הסר ספק מובהר כי  .6

פי הסכם זה, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, כל חובת תשלום שחלה על הספק, -על

פי ההסכם גם אם יימנעו ממנו ביצוע -והספק מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו על

 פעילות בשל אי הצגת האישורים במועד.

ידי הספק -מטעמו רשאים לבדוק את אישור קיום הביטוח שיומצא על המזמין ו/או מי  .7

והספק מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות הספק 

כאמור בנספח זה. הספק מצהיר כי זכות הביקורת של המזמין ו/או של מי מטעמה, ביחס 

ורט לעיל, אינה מטילה על המזמין לאישור קיום הביטוח וזכותה להורות על תיקונם כמפ

ו/או על מי מטעמו חובה ו/או אחריות כלשהי בכל הקשור לאישור קיום הביטוח או 

פיהם או לגבי העדרם, ואין -לפוליסות, טיבם, היקפם ותקפם של הביטוחים הנערכים על

פי -פי הסכם זה ו/או על-בזכות הביקורת כדי לגרוע מחבות כלשהיא המוטלת על הספק על

 דין. 
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הספק מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח   .8

במלואם ובמועדם, ולדאוג ולוודא כי ביטוחי הספק יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו 

 בתוקף במשך כל תקופת ההסכם. 

ישות דר 1ב' נספחלמען הסר ספק, מוסכם כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור ב .9

הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק. הספק מצהיר ומאשר כי  ביטוחי הספק

הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו, בכל הקשור 

 לגבולות האחריות כאמור. 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה, בכל שלבי ביצוע ההסכם מתחייב  .10

למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וכל הצווים, תקנות וכדומה,  הספק

שהותקנו לפי החוק הנ''ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדיו, 

שליחיו ומשמשיו שיועסקו בתקופת ההסכם, לרבות אלה שיועסקו בה באופן מקרי או זמני, 

 ופת ההסכם זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ''ל.יהיו בכל עת ובמשך כל תק
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 דרישות ביטוחי הספק – 1נספח ב'

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .1

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות הספק לרבות בגין כל הפועלים בשמו ו/או מטעמו, על 

רכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, פי כל דין, בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שיגרמו לגופו ו/או ל

לרבות המזמין ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל בשמו ו/או מטעמו בקשר עם ו/או במסגרת ההתקשרות 

לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח ₪ ( )עשרה מליון ₪   10,000,000נשוא ההסכם בגבול אחריות  של  
 .שנתית

מאש, התפוצצות, בהלה, מתקנים סניטרים פגומים, הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת 

מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל ובמשקה, זיהום תאונתי, שביתה 

  .והשבתה, חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה ועובדיהם ותביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי

 ביטוח חבות מעבידים .2

טח את חבות הספק כלפי עובדיו ו/או כל אדם הנמצא בשירותו, בגבול ביטוח חבות מעבידים המב 
  .)עשרים מיליון ש"ח( לעובד, לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית₪    20,000,000אחריות של  

          .הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר שעות עבודה, עבודות בגובה ובעומק והעסקת נוער כחוק

 .ת את המזמין במידה ויחולו עליו חובות מעביד בגינםהביטוח מורחב לשפו

 

  ביטוח אחריות מקצועית  .3

ביטוח אחריות מקצועית המבטח את חבות הספק בגין הפרת חובה מקצועית, שמקורה במעשה ו/או 

  מחדל מקצועי ו/או טעות שמקורה ברשלנות, מחדל או השמטה של הספק, מנהליו, עובדיו וכל

שמו ו/או בעבורו ו/או בשליחותו, אשר ארע תוך כדי ו/או עקב מתן השירותים הפועלים מטעמו ו/או ב

)חמישה מיליון ש"ח( לאירוע וסה"כ ₪  מליון  5אחריות  של  ו/או במהלכם ו/או במסגרתם בגבול
 .לתקופת ביטוח שנתית

ועד הביטוח יכלול תאריך למפרע )רטרואקטיבי( ממועד תחילת מתן השירותים ע"י הספק אף אם חל מ

  .זה לפני מועד תחילת הפוליסה

במקרה שהביטוח אצל מבטחנו יבוטל שלא עקב אי תשלום פרמיות או לא יחודש מכל סיבה שהיא 

מבלי שנרכשה פוליסה אחרת, מוסכם, כי בפוליסה תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 

רוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אי 6

תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה 

 .במהלך תקופת הביטוח

הביטוח הניתן בסעיף זה אינו כולל סייג או מגבלה בדבר: אובדן שימוש, איחור או עיכוב בביצוע 

המכוסה על פי פוליסה זו. אובדן מסמכים ושחזור מסמכים, השירותים, אשר נבעו ממקרה ביטוח 

כמו כן הביטוח מורחב  טיפול ו/או הספקת שירותים ו/או הסדרתם ו/או הזמנת חומרים או הסדרתם

 .לכסות את אחריותו של הספק בגין אי יושר של עובדים וכן בגין חריגה מסמכות שלא כדין

 הוראות כלליות  .4

תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח הספק לבדו אחראי ל        4.1
 המפורטות לעיל. 

ולהשאיר את   במקרה של אי תשלום יהא המזמין רשאי )אך לא חייב( לשלם את החוב הכספי       4.2

  .כל הביטוחים בתוקף, ובלבד שעשה זאת טרם מועד הביטול

   ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י בביטוחים המפורטים לעיל מצויין במפורש כי        4.3
    המזמין וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין ו/או הבאים     

 .מטעמו    
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הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או יצומצמו מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח מבלי  4.4

 .יום מראש 60 שניתנה למזמין הודעה על כך בדואר רשום

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות צד שלישי וחבות מעבידים של הספק יהיו לפי  4.5
נוסחי "ביט" בכפוף לשינויים הנקובים לעיל. ביטוח אחריות מקצועית יהא על פי נוסח 

 .פוליסה לביטוח אחריות מקצועית של הספק בכפוף לשינויים הנקובים לעיל

את המזמין בגין חבות אשר עלולה להיות מוטלת עליו עקב הפוליסות תורחבנה לשפות  4.6
מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או של מי מהבאים מטעמו )למעט קבלני ביצוע או קבלני משנה 

 לביצוע( וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הספק כלפי המזמין ו/או כלפי מי מהבאים מטעמו, 
קצועית אינו מכסה תביעת הספק נגד בכפוף לסעיף אחריות צולבת,  אולם בטוח אחריות מ

 .המזמין

בפוליסות הספק  יכלל סעיף, על פיו אי קיום תנאי מתנאי הפוליסה ו/או הפרתה בתום לב  4.7

 .ע"י הספק ו/או מי מטעמו, לא יגרע מזכויותיו של המזמין על פי הפוליסות

פי המזמין של המבטח כל (subrogation) ביטוחי הספק יכללו סעיף ויתור על זכות התחלוף 4.8
ו/או מי מטעמו )למעט קבלני ביצוע או קבלני משנה לביצוע( הקשורים לביצוע העבודות נשוא 

 .הביטוח. הוויתור האמור לעיל, לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון

למען הסר ספק הביטוחים דלעיל יכללו כיסוי לחבות בגין נזקי גרר )נזקים תוצאתיים( עקב  4.9

 .מקרה ביטוח כאמור

שעניינו "רשלנות רבתי" )או כל נוסח בעל משמעות דומה( , בטל  –אם קיים  –חריג  כל  4.10
 ומבוטל בזאת.
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 מעבדת בדיקות  –אישור ביטוחי הספק  - 2נספח ב'

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

חריגיה. ל תנאי הפוליסה ואישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ
קרה שבו תנאי באישור זה יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במ

 מיטיב עם מבקש האישור.
 מעמד מבקש האישור אופי העסקה המבוטח מבקש האישור

 שם
 

החברה הכלכלית למ.א. בני 
 מעון בע"מש

 שם
 

 

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 אחר: בדיקות מעבדה☒
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 מס' זיהוי
511486227 

 ח.פ.
______________ 

 מען
 אזור התעשיה עידן הנגב

 מען
 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

ות אחריות חלוקה לפי גבול
 או סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

כיסויים נוספים בתוקף  גבול האחריות/ סכום ביטוח תאריך סיום תאריך תחילה
 וביטול חריגים 

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
 מטבע סכום

ביטוח   צד ג'
חבות 

כלפי צד 
שלישי 

מהדורה 
 ביט ___

  10,000,000  
 ₪ 

 
302 ,304 ,307 ,309 ,312 ,
315 ,321 ,322 ,328 ,329 

ביטוח   אחריות מעבידים
מעבידים 
מהדורה 
 ביט ___

   
20,000,000 

 
 ₪ 

 
304 ,309 ,319 ,328 

   אחריות מקצועית
______
______ 

   
5,000,000 

 
 ₪ 

301 ,302,303 ,304 ,309 ,
321 ,325 ,326 ,327  ,328 ,
 חודשים 6 – 332

 
 

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח וט השירותים פיר
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 ביטול/שינוי הפוליסה *
אישור בדבר השינוי או לאחר משלוח הודעה למבקש ה יום 60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 הביטול.
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 


