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20/10/2022  

  ד' חשון תשפ"א
  220/25הנדון: מכרז מס' 

    שרותי קצין בטיחות בתעבורה
  

") החברה"ן) וחברת קו מוצרי דלק בע"מ (קמ"ד) (ביחד להלן: "(תש חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ
  ").השירותים(להלן: " שרותי קצין בטיחות בתעבורהמזמינה בזאת הגשת הצעות למתן 

 רקע . 1

נפט גולמי ותזקיקי ), העוסקת בהובלת ואחסנת דלק 8החברה הינה חברה ממשלתית (בסיווג  .1.1
  , הרצליה פיתוח.3משרדי החברה נמצאים ברחוב הסדנאות . נפט גולמי נוזליים לסוגיהם

חולשת על קשת רחבה של תחומים במשק הדלק: שירותי נמל לייבוא ולייצוא;  פעילות החברה
אחסון, הולכה ואספקה של דלקים, בעיקר של תזקיקים, לכל רחבי הארץ; טיפול במוצרי דלק 

  כביש.ים וגולמי ובתזקיקים, וניפוק למכליות 

החברה כפופה לרשות החברות הממשלתית ולהנחיותיה, לחוק ולתקנות חובת המכרזים, 
  ולדרישות רגולציה נוספות.

  .לחוזה 'בנספח א, כמפורט קצין בטיחות בתעבורה שירותילקבל החברה מעוניינת  .1.2

להלן.  7כמפורט בסעיף  מחיר, 20%איכות ו  80% במכרז זה הןלבחירת זוכה אמות המידה  .1.3
בהתאם שעות עבודה בפועל, ביצוע התמורה עבור ביצוע השירותים תשולם לזוכה על בסיס 

 . להלן 10 הכל כמפורט בסעיף ,להזמנה זו' בבנספח לתעריף השעתי המצורף 

 מסמכי המכרז . 2

להזמנה זו מצורפים, כחלק בלתי נפרד ממנה, המסמכים הבאים (הזמנה זו והמסמכים המצורפים 
  )."מסמכי המכרז" -לה יכונו להלן 

 .נספח א' להזמנה להציע הצעות - פרופיל המציע 2.1

 נספח ב' להזמנה להציע הצעות, –(יצורף במעטפה נפרדת) הצהרה והצעה כספיתטופס  2.2
  .והנספחים לו

 .והנספחים לו, ' להזמנה להציע הצעותהנספח  - עם המציע הזוכהנוסח חוזה להתקשרות  2.3

 .סכםלה' ו נספח – נספח ביטוח  2.4
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 תנאי סף . 3

מציע שלא יעמוד בתנאים המפורטים להלן, תפסל הצעתו. על המציע לצרף את המסמכים 
הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף כמפורט. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות 

                                                 למציע בבקשה לקבלת השלמות ו/או הבהרות בדבר מסמכים אלה.

המציע ו/או קצין הבטיחות בתעבורה המוצע מטעמו, לפי הענין, הינו בעל תעודת הסמכה  3.1
בתוקף, נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, כקצין בטיחות בתעבורה, מטעם משרד 

 התחבורה. 

, בעל ניסיון קודם של שלוש המציע ו/או קצין הבטיחות בתעבורה המוצע מטעמו לפי הענין 3.2
השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז,  5חודשים) לפחות, מתוך  36שנים (

, עבור חברות ו/או 1961 -במתן שירותי קצין בטיחות בתעבורה לפי תקנות התעבורה תשכ"א 
יסיון יהיה הנ יובהר כי לצורך עמידה בתנאי זה אין חובה כי .גופ/ים ציבורי/ים ו/או מסחריים

  למשך תקופה רציפה.

למציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול             3.3
  .1976 –חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו 

 אופן הוכחת העמידה בתנאי הסף . 4

בות על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף, לר   4.1
  המסמכים הבאים:

ותשלום   אישורים תקפים בהתאם לחוק גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות  .4.1.1
(אישור רואה חשבון או פקיד שומה על ניהול ספרי  1976 -חובות מס) התשל"ו 

  חשבונות כדין, ואישור על דווח למע"מ).

  ).ברשימת הספקים המוכרים של החברה שאינו כלולחל רק על מציע (
תעודת אישור אודות רישום החברה כחוק ו/או רישום העסק, בצירוף העתק  .4.1.2

  התאגדות. (באם מדובר בחברה).

  ).ברשימת הספקים המוכרים של החברה שאינו כלולחל רק על מציע (  
  אישור עו"ד / רו"ח בדבר מורשי החתימה של המציע. .4.1.3

  (חל רק על מציע שאינו כלול ברשימת הספקים המוכרים של החברה).
 אישור ספק מוכר בתוקף שנשלח למציע על ידי החברה. .4.1.4

  ).ברשימת הספקים המוכרים של החברהשכלול חל רק על מציע (
 יצרף המציע : 3.1להוכחת תנאי סף  .4.1.5

תעודת הסמכה מטעם משרד התחבורה בתוקף, נכון למועד האחרון להגשת  .4.1.5.1
  .הצעות למכרז, ע"ש קצין הבטיחות בתעבורה

קצין הבטיחות בתעבורה, המפורט בתעודת העתק תעודת הזהות של  .4.1.5.2
  ההסמכה.

 :יצרף המציע 3.2להוכחת תנאי סף  .4.1.6
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את נספח ג' כשהוא מלא, חתום ומאומת על ידי מורשה חתימה מטעם  .4.1.6.1
החברה, וכן כתבי כמויות ו/או חשבונות סופיים/ חלקיים  בקשר לפרויקטים 

 העומדים בתנאי הסף.

 ח המצורף למכרז כנספח ד'. הצהרה על ניסיונו של קצין הבטיחות בנוס .4.1.6.2

בבדיקת עמידת המציע בתנאי המכרז ובכלל זה תנאי הסף, יחולו בין השאר ההוראות    4.2
  הבאות:

ועדת המכרזים רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ואם מצאה  4.2.1
שהדבר מוצדק בנסיבות העניין, להסיר או לוותר על כל דרישה פורמאלית 

ל דרישת סף, בשים לב לתכליתה והיחס בינה לבין ולפרש באופן רחב כ
 העבודה ואופי ההתקשרות נשוא המכרז.

ועדת המכרזים רשאית, אך לא חייבת, לפנות למציע בבקשה לקבלת  4.2.2
השלמות ו/או הבהרות בדבר ההצעה, וכן לאפשר הגשת חומר ותיעוד נוספים 

שור הקשורים לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף, לרבות הגשת אי
שנשמט, תיקון נספח ב' להצעה והגשת מסמכים נוספים בהתאם וכדומה 
ובלבד שהתקיימו תנאי הסף במציע במועד הגשת ההצעות למכרז. יובהר 
 לעניין זה כי ועדת מכרזים מפרידה בין תנאי הסף המהותי לבין דרכי הוכחתו.

  

  אופן הגשת ההצעה 5

למתן שרותי  20/252מסגרת מס' את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה ועליה ייכתב " 5.1
ש לצרף במעטפה נפרדת את ההצעה הכספית עלייה ". כמו כן, יקצין בטיחות בתעבורה

 עותקים עם דיגלונים.  3 -. יש להגיש את ההצעות ביצוין "הצעה כספית"
אל מעטפת ההצעה יש לצרף את כל מסמכי המכרז על נספחיהם (למעט ההצעה הכספית)  5.2

כנדרש על ידי המוסמכים לחתום בשם המציע. יש לחתום בראשי  כשהם מלאים וחתומים
 תיבות בשולי כל עמוד, ובחתימה מלאה במקומות המתאימים.

 מבלי לגרוע מכלליות האמור, אל מעטפת ההצעה יש לצרף את המסמכים הבאים: 5.3
למכרז, כשהוא מלא, חתום על ידי  'טופס הגשת הצעה בנוסח המצורף כנספח א 5.3.1

 עם המציע, ומאומת על ידי עורך דין.מורשה החתימה מט
 לעיל. 4מסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף כמפורט בסעיף  5.3.2
למכרז, כשהם  ה'נוסח חוזה ההתקשרות ונספחיו המצורף למסמכי המכרז כנספח  5.3.3

 חתומים על ידי מורשי החתימה מטעם המציע. 
י מורשה חתימה מטעם כל יתר מסמכי המכרז, לרבות הזמנה זו, כשהם חתומים ביד 5.3.4

 המציע.
כל פרט או נתון (גם אם לא נדרשו במפורש במסמך זה), לפי שיקול דעת המציע,  5.3.5

אשר חשובים לגיבוש ההערכה בדבר יכולתו של המציע לבצע את השירותים 
 המבוקשים באופן איכותי ויעיל.

במשרדי  ,1, לתיבת המכרזים הנמצאת בקומה 10.11.2020את ההצעות יש להגיש עד ליום  5.4
, א.ת. הרצליה פיתוח (להלן: "המועד האחרון להגשת 3החברה הנמצאים ברחוב הסדנאות 

הצעות"). החברה רשאית להאריך את המועד האחרון להגשת הצעות על ידי מתן הודעה על 
 כך באתר האינטרנט שלה.



              #251661 
 
 
 

                          מחלקת רכש והתקשרויות –אגף כספים 

  

4

  www.pei.co.ilאתר החברה  I4612002  I 2121ת.ד   Iאזה"ת הרצליה פיתוח  I  3רחוב הסדנאות 
 maya_b@pei.co.ilדוא"ל  I  0732018353:פקס I 55395286-09טל':

 

להסתייג מציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז, להוסיף להם או למחוק מהם, כמו כן אין  5.5
 מן האמור במסמכי המכרז או להתנות עליהם בדרך כלשהי.

למרות האמור, בידי החברה להחליט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לגבי כל שינוי, הוספה,  5.6
מחיקה או התניה כאמור שיעשו על ידי המציע, אף אם יש בהם משום הסתייגות ממסמכי 

שו, או מקבלת את השינוי, ההוספה, המכרז או מתנאיו, כי היא מתעלמת מכך כאילו לא נע
 המחיקה או התניה, או פוסלת בשל כך את ההצעה. 

בהגשת הצעתו מסכים המציע לכך שהחברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע  5.7
שהצעתו חסרה או פגומה, לתקן או להשלים את הצעתו, הכל לפי שיקול דעתה המלא של 

 על ידה.החברה, בדרך שתקבע ובתנאים שייקבעו 
 

 בדיקת ההצעות . 6

החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מכל אחד מן המציעים לאחר הגשת ההצעות  6.1
למכרז, להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים ו/או מסמכים שנדרש המציע לצרף 

וזאת, בין היתר, לצורך בחינת עמידת המציע  או לצורך בחינה נוספת של הצעתו, להצעתו
בדרישות הסף למכרז. במקרה שכזה, המציע יידרש להעביר הבהרה ו/או תיקון ו/או השלמה 

  כאמור עד למועד שיקבע. 

רשאית החברה  -מציע אשר נמנע מלמסור לחברה את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון 
  שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה.

יה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש, מכל אחד מן המציעים לאחר הגשת ההצעות החברה תה 6.2
בגורם למכרז, כל הבהרה הקשורה להצעה או מידע הנראה לה קשור במציע, בניסיונו, 

, במסמכים אשר צירף המציע להצעתו, וכן המקצועי המיועד לביצוע העבודות נשוא המכרז
ידי המציע, או כל פרט אחר אשר יידרש על ידה  כל פרט נוסף לעניין אופן מתן השירותים על

לצורך בחינת ההצעה. במקרה שכזה, המציע יידרש להעביר הבהרה ו/או תיקון ו/או השלמה 
 כאמור עד למועד שיקבע.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לוודא ממקורותיה שלה ובכל דרך בה תבחר, אמיתות כל  6.3
 מידע שימסור המציע.

ראש לגילוי הצעתו בפני מציעים אחרים, במקרה שהחברה תידרש המציע מביע הסכמתו מ 6.4
לעשות כן, לרבות בקשר להליך משפטי הקשור במכרז, פרט למידע שהינו בבחינת סוד 
מסחרי. עם זאת, מסכים כל מציע במכרז, כי במקרה שהחברה תסבור, לפי שיקול דעתה, 

אלה האם יש לגלות מידע ולרבות בשל התנגדות מצד מציע אחר, כי קיים ספק כלשהו בש
כאמור, תהיה החברה רשאית להימנע מלגלות כל מידע כאמור, כל עוד לא ניתן צו בית משפט 

 ין בגילוי. ילפי פניית המעונ

המציע חייב לעדכן את החברה בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע  6.5
מכרז ועד למועד פרסום החלטת שמסר לחברה, בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו ל

 .חוזהעד לחתימה על ה -החברה בדבר הזוכה, ואם נקבע כזוכה 
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החברה שומרת לעצמה את הזכות להביא במערכת שיקוליה, בכל נקודת זמן של הליכי  6.6
המכרז ואף לאחריהם, חוסר שביעות רצון וניסיון שלילי בעבר עם מציע ו/או שותפים שונים 

 של מציע, עד כדי דחיית הצעתו בהתאם.או גורמים מקצועיים אחרים במציע ו/או עובדים 

מציע שהצעתו נפסלה, יקבל הודעה על כך במועד פסילת ההצעה או בסיום ההליך המכרזי  6.7
(לאחר בחירת הזוכה), על פי שיקול דעתה המוחלט של החברה, והמציע מוותר מראש על 

 כל טענה, דרישה או תביעה בעניין זה.

 ההצעה הזוכה  הליך בחירת . 7

  :בכל תנאי הסף, ידורגו בהתאם לפירוט להלןאשר יוכיחו עמידה הצעות 

  הליך הניקוד ייערך בשני שלבים: 7.1

יינתן למציע ציון איכות. ציון האיכות יחושב כסכום הנקודות שיקבל המציע בכל אחד  בשלב הראשון
  מהמרכיבים הבאים:

  
מס

'  
יחידות אמת   תיאור

  המידה
ציון 

  ליחידה
איכות  ציון

  מקסימלי
גורם המוצע מטעם המציע לשמש כקצין ל  1

שנים באספקת  3ותק העולה על  בטיחות
(יש לצרף  קצין בטיחות בתעבורהשירותי 

שנות ותק  3. עבור כל )ותאסמכתא
שנות  9-נקודות, ועד ל 15נוספות יינתנו 
   וותק נוספות.

  30  15  שנות ותק  3

לגורם המקצועי המיועד מטעם המציע   2
ניסיון , קצין בטיחות בתעבורהכלשמש 

לתקופה של בניהול שטחים תפעוליים 
שנים ה 10 מהלךבשנה לפחות 

. להוכחת הניסיון יש לצרף האחרונות
  תעודת הסמכה ממשרד התחבורה

  

ניסיון בניהול 
שטחים 

   תפעוליים

20  20  

צוות הבדיקה יפנה ללקוחות  -המלצות   3
שלהם סיפקו המציע והגורם המקצועי 
המיועד מטעמו לביצוע העבודות נשוא 

  קצין בטיחות בתעבורה. שירותי מכרז זה, 
ההמלצות יתייחסו, בין היתר, לנושאים 
הבאים: איכות השירות, עמידה בלוחות 
זמנים, גמישות, יחסי אנוש, מידת שיתוף 

וח, התרשמות כללית, הפעולה עם הלק
   זמינות, וכו'.

ממליצים  3-הצוות יפנה, לפי בחירתו, ל
 לגבי הגורם המקצועיאו לגבי המציע 

נק',  10עבור כל המלצה עד ויעניק 

ציון מירבי   המלצות
לכל המלצה 

10   

30  
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מס
'  

יחידות אמת   תיאור
  המידה

ציון 
  ליחידה

איכות  ציון
  מקסימלי

על סמך  נקודות 30להצעה עד ו
   ההמלצות שיקבל.

  
ריאיון עם נציג בכיר מטעם המציע ועם   4

הגורם המקצועי מטעמו, להתרשמות 
  אישית ובירור סופי של התאמתם.

    02  

  100      ציון סופי  

מובהר כי החברה רשאית להביא בחשבון גם שיקולים רלוונטיים נוספים, ככל שתראה לנכון, 
  לרבות ניסיון שלילי עם המציעים. 

נקודות אפשריות. הצעה  100נקודות מתוך  70הציון המינימאלי הנדרש בשלב זה, הוא סה"כ  7.2
שתקבל פחות מציון זה תיפסל, ולא תעבור לבחינה בשלבים הבאים של המכרז. במידה ואף 
אחת מן הצעות לא תעמוד בציון המינימאלי הנדרש, החברה רשאית להפחיתו, ולקבוע ציון 

 מינימאלי אחר. 

השני, ייפתחו ההצעות הכספיות של המציעים אשר עמדו בכל תנאי הסף וצברו ניקוד  בשלב 7.3
איכות בהתאם לפירוט לעיל, ויינתן לכל הצעה כספית ניקוד מחיר ביחס להצעות המחיר 
האחרות. לכל הצעה כספית יינתן ניקוד מחיר ביחס להצעות המחיר האחרות. לצורך חישוב 

  בלבד. מפקח חשמלורה המוצעת עבור שעת עבודה של ניקוד המחיר, תילקח בחשבון התמ

המשקלל את ניקוד האיכות עם ניקוד ההצעה הכספית באופן  סופייינתן ניקוד  להצעות 7.4
מתוך הניקוד הסופי, ולהצעה הכספית יינתן ניקוד  80%שלניקוד האיכות יינתן משקל של 

  מהניקוד הסופי המשוקלל. 20%של 

  תהיה כדלהלן:  הנוסחה לחישוב הניקוד הסופי

  

20*
המציע  של  הכספית בהצעה  המחיר

ההצעות מבין  ביותר  הנמוכה הכספית בהצעה  המחיר
 + 80* 

100

המציע  של האיכות  ציון 
  ניקוד סופי למציע =

  

ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להיעזר בוועדה מקצועית מייעצת אשר  7.5
 תעביר אליה את הניקוד המומלץ על ידה לפרמטרים האמורים לעיל.

 יזכה במכרז. -המשוקלל הגבוה ביותר  המציע שהצעתו תזכה בניקוד הסופי 7.6

למרות האמור, מובהר כי החברה לא תהיה מחויבת לבחור את ההצעה הזולה ביותר, את  7.7
ההצעה שתקבל את ניקוד הסופי הגבוה ביותר או הצעה כלשהי, בין היתר בשל כך שלדעת 

ו כי קיים החברה ההצעה אינה כלכלית למציע ו/או כי הצעת המציע אינה איכותית מספיק ו/א
חשש אחר שהמציע לא יעמוד בהצעתו, ו/או כי הצעת המציע חורגת מהאומדן שקבעה 

 החברה (ככל שתקבע), וכן היא רשאית לדחות את כל ההצעות. 

השלבים, על אף האמור, החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להחליט על איחוד  7.8
  איכותה. ובדיקת עמידתה של ההצעה בתנאי הסף, יחד עם בדיקת
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החברה שומרת לעצמה את הזכות לנהל או שלא לנהל מו"מ עם המציעים, כולם או חלקם,  7.9
בכל עת שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וכן לקיים הליך קבלת הצעות מיטביות 

)best & final עם המציעים שהצעותיהם יימצאו מתאימות, הכול בהתאם להוראות דיני (
 המכרזים. 

 חתימת חוזה התקשרותזכייה ו הודעה על . 8

החברה תחליט על הזוכה, במידה ויהיה כזה, ותודיע למציעים במכרז, סמוך ככל הניתן לאחר  8.1
 קבלת החלטתה הסופית, את תוצאות ההחלטה.

להזמנה ג' כנספח אשר העתקו מצורף  חוזהההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה בהתאם ל 8.2
   זו ומהווה חלק בלתי  נפרד הימנה.

ידי המוסמכים -על חוזהת הזכייה במכרז לא תחייב את החברה, כל עוד לא נחתם ההודע 8.3
 .חוזהלחייב את החברה ב

עם הזוכה וכניסת הזכייה לתוקף מותנית בקיומו של סיווג בטחוני  חוזהמובהר, כי חתימת ה 8.4
. קיום סיווג בטחוני כאמור , בהתאם להנחיות החברהולעובדיו במתן השירותים לזוכהמתאים 

 .לתוקף חוזההינו תנאי מתלה לכניסת ה

  ביטוח: 8.5

במכרז זה נדרשים ביטוחים נוספים/בהיקף כספי גדול יותר מאלה המצורפים לנספח  8.5.1
הביטוח הנדרש לצורך היכללות ברשימת הספקים המוכרים של החברה, הכל כפי 

 שמפורט בנוסח אישור הביטוח המצורף.

ימת ההסכם, את נספח הביטוח המציע הזוכה ידרש להמציא לחברה, כתנאי לחת 8.5.2
חתום ומאושר ע"י חברת ביטוח מוכרת בישראל (להנחת דעתה של החברה).  יובהר 
כי לא תתאפשר כל חריגה מנוסח אישור הביטוח המצורף. בכל מקרה של הגשת 
אישור ביטוח המכיל הסתייגויות/שינויים, תהא החברה רשאית לפסול את ההצעה 

מוסכם המפורט להלן, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ולדרוש מהמציע את הפיצוי ה
  אחרת בקשר עם האמור. 

המציעים מתבקשים לעיין היטב בנוסח אישור הביטוח המצורף טרם הגשת הצעתם,  8.5.3
  להלן. 11.1ולהעביר לחברה כל הסתייגות/בקשה לשינוי בהתאם לקבוע בסעיף 

וקף לכל טענה ככל שלא אושרה על ידי החברה בקשה להבהרה כאמור, לא יהיה ת 8.5.4
ו/או הסתייגויות של המציע ביחס לנוסח החוזה או לכל תניה המצויה בו ו/או ביחס 

  לאישור הביטוח הנדרש שלא התקבלו על ידי החברה.

על אף האמור, החברה רשאית לשנות את היקף הביטוח הנדרש, על פי שיקול דעתה   8.5.5
 הבלעדי, ולמציעים לא תעמוד כל טענה בעניין זה. 
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אמור לעיל, תהיה רשאית החברה, גם לאחר קביעת הזוכה, לחזור בה מפניה זו על אף ה 8.6
ושלא להתקשר עם אף אחד מן המציעים לרבות המציע שהצעתו נקבעה כזוכה, ושלא לחתום 
 על חוזה כלל. הודעה על החלטה כאמור תימסר למציע, מוקדם ככל האפשר בנסיבות העניין.

שא יחזרה בה החברה מפניה זו כאמור לעיל, היא לא תלמען הסר ספק מובהר בזה, כי אם  8.7
בכל אחריות להוצאה או לנזק שייגרמו למציע הזוכה או למי מן המציעים בקשר עם קביעתו 

 כזוכה במכרז ו/או בקשר עם השתתפות במכרז, לפי העניין. 

לרבות בעניין שייחתם עם הזוכה,  חוזההחברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע התאמות ב 8.8
 הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לדיני המכרזים. קף העבודות נשוא החוזה, הי

המפורטים במפרט  םשירותיההחברה אינה מחוייבת כלפי המציע הזוכה לרכוש ממנו את כל  8.9
הטכני, והיא רשאית להפסיק את ההתקשרות מכל סיבה ובכל עת ולשלם למציע הזוכה רק 

 עבור שעות העבודה שביצע בפועל עד למועד הפסקת ההתקשרות. 

(ה) לתקנות חובת המכרזים יהיה 21מציע אשר יהיה מעוניין לעיין במסמכים בהתאם לסעיף  8.10
הודעה על החלטתה הסופית יום לאחר קבלת  30-מרשאי לפנות לחברה בכתב לא יאוחר 

 לתשלוםבתמורה בהתאם להוראות הדין ומכרז זה ו. עיון כאמור, יעשה של ועדת המכרזים
 ש"ח. 1,000הוצאות העיון בסך 

 משך ההתקשרות . 9

לתקופה של שנה ממועד החתימה. לחברה תהא האופציה יעמוד בתוקפו עם הזוכה  חוזהה
, בכפוף לדיני חודשים או חלק מהן 12של  תקופה נוספתההתקשרות בלהאריך את תקופת 

  המכרזים.

  ., בכתב ובכפוף לדיני המכרזיםבנוסף תהא לחברה הזכות להרחיב את השירותים

 התמורה .10

בהתאם  שעתי שלוםתביצוע העבודות נשוא המכרז יהא המציע הזוכה זכאי לקבלת בתמורה ל 10.1
ועד לתקרה המפורטת שם  ")התעריף(" למסמכי המכרז ה'לתעריף המפורט בנספח 

 .")התמורה המקסימלית("

אך בכל מקרה , קבועבהתאם לתעריף ההתמורה תשולם עבור שעות עבודה בפועל בלבד,  10.2
כפול מספר שעות שעות העבודה התעריף בגין , אף אם לא תעלה על התמורה המקסימלית

  .המקסימליתהסתכם לסך העולה על התמורה המציע הזוכה  שלבפועל העבודה 

ייקח המציע בחשבון את כל מרכיבי העלות הקשורים בביצוע, לרבות שתתפותו במכרז בה 10.3
אך לא רק: עלויות העסקה, הוצאות נסיעה, זמן נסיעה, אש"ל, עלויות ביטוחים, הפקת 
דו"חות, צילומים, פקס, טלפון, וכל עלות אחרת המשתמעת מביצוע השירותים על פי מכרז 

נשוא  עבודותהביצוע , לא ישולם כל תשלום נוסף עבור לתעריף השעתי זה. מובהר כי פרט
  מכרז זה.
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 הבהרות .11

על המציע במכרז לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי בהירויות,  11.1
סתירות או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם, או כל אי 

לא  וזאת ,ולפרטן בכתבלהלן,  מפורטבמייל או בפקס כהתאמה אחרת, עליו לפנות לחברה 
. מציע שלא יפנה כאמור יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר 20.200.128יאוחר מיום 

 סתירות, או אי התאמות כאמור. 

יודגש, כי רק הבהרות או תשובות שיישלחו בכתב על ידי החברה, או על ידי מי שהוסמך על  11.2
ידה לצורך כך, יחייבו את החברה. תשובה שלא תינתן בכתב לא תיצור כל בסיס לטענה של 

החברה רשאית שלא להשיב לבקשת הבהרה אם סברה כי לא מדובר  מניעות.השתק או 
 בהבהרה אלא נסיון לשנות את תנאי המכרז.

ידו יישלחו לכל המציעים, בהתאם -המציע מודע ומסכים לכך כי שאלות הבהרה שיישאלו על 11.3
 לשיקול דעת החברה.

 זכויות קניין .12

, רכושה הבלעדי והיימסרו לחברה ויעל ידי הזוכה במסגרת מכרז זה,  ובוצעיש ותהעבוד 12.1
 כל שימוש שתרצה ללא הגבלה. ןוהחברה תהיה רשאית לעשות בה

 ות נשוא המכרזהזוכה לא יהיה רשאי להשתמש בחומר שהוכן על ידו לצורכי ביצוע העבוד 12.2
 לצרכיו הפנימיים או לצורכי עבודות אחרות, אלא באישור מראש ובכתב של החברה.

זה ו/או חלק מהם לאחר, לא יתיר  מכרזמכים שהכין במסגרת הזוכה לא יעביר את המס 12.3
רשות הדפסה ו/או הוצאה לאור ולא יפרסם את המסמכים בכל צורה שהיא אלא באישור 

  מראש ובכתב של החברה.

בתום ההתקשרות או מיד עם דרישה ראשונה של החברה בכתב, יעביר הזוכה לידי החברה  12.4
כים, או כל חומר אחר שנמסר לו, התקבל על ידיו, את כל המידע, הנתונים, הקבצים והמסמ

 נשוא מכרז זה.  השירותיםאו הוכן על ידו בקשר עם ביצוע 

  סודיות .13

") המציעהמציע וכן מי שקיבל את מסמכי המכרז ולא הגיש הצעה (להלן שניהם בסעיף זה: " 13.1
מתחייב בקבלת מסמכי המכרז שלא למסור או להעביר לכל אדם אחר כל מידע, מרשם, 
מסמך או נתון שנמסר לו על ידי החברה לצורך או בקשר למכרז זה, למעט מידע שהוא נחלת 

  הכלל או מידע המחויב בגילוי על פי חוק. 

סודיות כאמור גם  לשם מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה, מתחייב המציע לדאוג לשמירת 13.2
  מצד עובדיו, קבלני משנה שלו וכל מי מטעמו. 

  המציע מתחייב לציית לכל הוראה של החברה בנוגע לשמירת סודיות. 13.3
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כל מסמכי המכרז הם רכוש החברה והם מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה. אין  13.4
ש המציע המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. לא הגי

הצעה, או קיבל הודעה מהחברה כי לא זכה במכרז, יחזיר המציע את מסמכי המכרז 
במלואם, אם נדרש לעשות כן על ידי החברה, ולא ישמור אצלו כל העתק, צילום, העתק 

 מגנטי, אופטי או כל העתק אחר של מסמכי המכרז.

 סתירות ושינויים .14

או אי בהירות לגבי מסמכי המכרז, במידה ותימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים  14.1
 המסמכים יפורשו באופן המרחיב את חובות המציע ו/או זכויות החברה.

החברה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה, לתקן או לשנות את מסמכי המכרז, ובלבד  14.2
שתודיע על כך בכתב באתר האינטרנט שלה והמציעים במכרז יערכו את הצעותיהם, או 

בהתבסס על תיקונים או שינויים כאמור. כן רשאית החברה להחליט  יתקנו את הצעותיהם,
 בכל עת על ביטול הליכי המכרז והיא לא תישא באחריות כלשהי כלפי המציעים בשל כך.

מובהר כי המציע ישא בכל הוצאותיו לשם הכנת המכרז, ובכלל, והמציע מוותר בזאת על כל  14.3
בקשר עם השתתפותו במכרז, מכל סיבה טענה לפיצוי או  שיפוי או החזר כספים כלשהם 

 שהיא.

ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות. לאחר תום  120כל ההצעות יהיו בתוקף במשך  14.4
תקופה זו, יישארו ההצעות בתוקף עד למועד שבו התקבלה אצל עורך המכרז בקשת המציע 

קבלת הימים כאמור, אך קודם ל 120לבטל את הצעתו. יובהר כי אם נקבע זוכה בחלוף 
 הודעת הביטול, תהיה הצעתו של הזוכה בתוקף.

 לא יאוחר מיום proposals@pei.co.il יש לפנות אל הח"מ במייל פניה בנוגע למכרזבכל  14.5
.202028.10. 

 מכות שיפוטס .15

עם הזוכה בו, נתונה הסמכות הבלעדית לדון בכל תובענה שעילתה במכרז זה וההסכמים שייחתמו 
  ., בהתאם לסמכות הענייניתתל אביבאך ורק לבית המשפט המוסמך ב

  

  ד רב,                                          ובכב

  מאיה בן דור, עו"ד                                                    

  מח' רכש והתקשרויות
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 נספח א- פרופיל המציע
  

________________ נושא ת.ז. מס'_____________ לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי אני הח"מ 

לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת, בכתב, 

  כדלקמן:

אני מגיש את התצהיר בשם המציע __________ שאני מוסמך לעשות תצהיר זה בשמו ומטעמו 

  ").המציעין: "(להלן ולפי העני

  הנני מצהיר כי אלו פרטי המציע:

  שם המציע ות.ז. / ח.פ.: _________________

  כתובת: _____________

  איש קשר: ____________

  טלפון: _______________

  דואר אלקטרוני: ____________

  שנת הקמה: ________

  תחומי פעילות עיקריים: ___________________________________

  הנהלה: _______________________________________________

  סה"כ ___ מועסקים, בתפקידים הבאים (נא לפרט סוגי תפקידים ומס' מועסקים בכל תפקיד):

___________________________________________________________________
_  

___________________________________________________________________

_  

פרטים נוספים על המציע: 
_____________________________________________________________  

___________________________________________________________________
_  

___________________________________________________________________
_  

___________________________________________________________________
_  

  על המציע וניסיונו] נוספים[ניתן לצרף פרטים ומסמכים  

  

  אמת.-הנני מצהיר כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי

  

________________  

  המצהיר +חתימהשם 
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  אישור

אני הח"מ,______________ עו"ד (מר__________), מאשר/ת כי בתאריך _________הופיע 

ידי ת.ז. -בפני, במשרדי ברחוב____________ מר/גברת ___________ שזיהה עצמו על

וכי מס'_________________ / המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, 

 יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

 ______________                                                       ______________  

  חותמת                       חתימה               
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  ציעטופס למילוי על ידי המ - 1נספח א'

  

____________, ת.ז -אנו הח"מ (שמות החותמים), ______________ ת.ז. ________ ו

 ,____________  

מגישים תצהיר זה בשם (שם הגוף המשפטי)________________________________ 

  ת.ז./ח.פ.   _________________ .

______ כתובת _____________________________________________ מיקוד ___

  טלפון _____________________ פקס. _______________     

  "המציע") -מייל _______________________________________________ (להלן 

  ומאשרים ומצהירים בזה:

  

   -ביצוע העבודות  . 1

שקראנו והבנו היטב את האמור בכל מסמכי ההזמנה להציע הצעות; לרבות החוזה ונספחיו,  .1.1

"מסמכי ההזמנה") ואנו מסכימים לכל האמור  -זה (להלן כולם ביחד וכל אחד לחוד וטופס 

  בהם.

יש לנו היכולת הארגונית, הפיננסית והמקצועית, לרבות הידע והניסיון לבצע את העבודות,  .1.2

 כמפורט במסמכי ההזמנה, על כל נספחיהם.

עלולים לגרום לנגוד עניינים המציע לא נתן שירותים ו/או נותן שירותים לכל גורם שהוא, אשר  .1.3

 בין אותם השירותים שהוא נותן לבין השירותים נשוא הזמנה זו להציע הצעות.

  הנני מצהיר כי המציע עומד בכל תנאי הסף המפורטים בהזמנה להציע הצעות. – עמידה בתנאי סף  .2

   .להזמנה להציע הצעות 5להצעה זו מצורפים כל המסמכים הנדרשים, כמפורט בסעיף   .3

אני מצהיר ומתחייב כי במידה והמציע יזכה במכרז, הוא יבצע את כל פרטי החוזה ונספחיו במלואם,   .4

ויתחיל בביצוע העבודות מיידית או בכל יום אחר כפי שיידרש, במדורג על פי לוח זמנים שייקבע על 

  ידי החברה, וימשיך בביצוע בתנאים המפורטים בחוזה.

יום מהמועד  120צעתו זו אינה ניתנת לביטול והיא עומדת בתוקפה המציע מצהיר בזאת כי ה  . 5

  האחרון להגשת ההצעה.

שנים  7חלפו  –ואם הורשעו כאמור (המציע ו/או מי ממנהליו לא הורשעו בעבירה שיש עמה קלון   .6

מהמועד בו סיימו לרצות את עונשם) וכן ולא תלוי ועומד נגד מי מהם כתב אישום בגין עבירה שיש 

  קלון.  עמה

  במקום המתאים): Xהמציע ו/או מי ממנהליו (יש לסמן   .7

  [  ] לא הורשעו בעבירה על חוק שכר מינימום, וחוק עובדים זרים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים.
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[  ] הורשעו בעבירה על חוק שכר מינימום, או חוק עובדים זרים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים, 

  ז ___ שנים.   אולם חלפו מא

אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז וקיום כל ההתחייבויות שבהסכם המצורף לו, ואין   . 8

אפשרות לניגוד עניינים, ישיר או עקיף, בין ענייני המציע ו/או בעלי עניין בו, לבין ביצוע העבודות על 

  ידי המציע ומי מטעמו.

ה, ואינו מושעה מהתמודדות בעת הגשת ההצעה, בהתאם המציע כשיר להתמודד במכרזי החבר . 9

   .לנהלי החברה

 במקום המתאים):  X . נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז (יש לסמן10

(להלן: "חוק שוויון  1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9] הוראות סעיף    [

  זכויות") לא חלות על המציע;

לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן, ובמידה והוא מעסיק  9ות סעיף הורא ]   [

 :עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב גם כדלקמן 100 –יותר מ 

) כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום 1(

לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן, או  – לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך 9עיף חובותיו לפי ס

) כי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם 2לחילופין (

 פעל ליישומן. -לחוק שוויון זכויות, ואם קיבל ממנו הנחיות בעניין  9בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

כמשמעותו בחוק שיווין זכויות. המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי  –" מעסיקעיף זה: "לצורך ס

יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף זה, למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, 

 .ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז 30בתוך 

י המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות . המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו הוחלטו על יד11

הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר, ולא הוצגו בפני כל מציע אחר כאמור, 

למעט ספקי משנה בהם בכוונת המציע להשתמש במסגרת הצעה זו, אשר פרטיהם הינם: 

ה, התחום נא לציין שם ספק המשנ -________________________________ (אם קיימים 

 בו נותן שירותים, ופרטי יצירת קשר).

 במקום המתאים):  X נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז (יש לסמן  . 12

  [  ] למציע אין חברת בת/ חברת אם/ חברה אחות.

[  ] למציע יש חברת בת/ חברת אם/ חברת אחות בשם _______ אך היא לא הגישה הצעה 

 במכרז זה. 

 מי מטעמו לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. המציע או  . 13

המציע או מי מטעמו לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה   . 14

 יותר מהצעה זו.
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 המציע או מי מטעמו לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל  . 15

 סוג שהוא.

הצעה זו מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או   . 16

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

אני והמציע מתחייבים להודיע למזמין על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על   . 17

 התצהיר ועד מועד הגשת ההצעות.

  לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.אני והמציע מודעים   . 18

. אני והמציע מתחייבים כי המציע, מנהליו, מורשי החתימה בו, עובדיו ומי מטעמם או בשמם, לא 19

יהיו מעורבים בהצעה, הבטחה, מתן, קבלת או שידול לקבלת שוחד, מענק וטובת הנאה כלשהי, 

לעובד של החברה או מי מטעמה ולעובד ציבור אחר, הן בכלל והן בקשר  בין במישרין ובין בעקיפין,

להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם. אני והמציע מודעים לכך כי ככל שיעבור המציע או מי 

מטעמו כמפורט לעיל על הוראות סעיף זה, תש"ן תהיה רשאית לסיים את ההתקשרות עם המציע 

  לאלתר וללא התראה מראש.  

  

    אמת. -ני מצהיר כי החתימה המופיעה מטה היא חתימתי וכי תוכן תצהיריהנ

  

____________________    ____________________    _______________  

  חותמת וחתימה    תאריך    שם המציע

  אישור

אני הח"מ, ______________________ עו"ד (מ.ר.__________), מאשר/ת כי בתאריך  

הופיע בפני, במשרדי ברחוב _________________ מר/גב' ____________ 

ידי ת.ז. מס' _________________ / המוכר לי -____________________ שזיהה עצמו על

אישית, המוסמך לחתום בשם _______________ [המציע], ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר 

וק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו את האמת, וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בח

  וחתם עליה בפני.

  

___________________                            _________________

  חתימה                  חותמת
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  (יצורף במעטפה נפרדת) טופס הצהרה והצעה כספית -נספח ב' 

  לכבוד:
  תשתיות נפט ואנרגיה / קו מוצרי דלק בע"מ

  3הסדנאות 

  הרצליהא.ת. 

  

  אני הח"מ __________  ת.ז./ח.פ.   __________ מרחוב ____________ , 

 ")המציעטלפון ________ פקס' _________   (להלן: "

  

  מאשר ומצהיר בזה:

  אני עומד בכל תנאי הסף של המכרז נכון למועד האחרון להגשת הצעות.  .1

ה להציע הצעות על נספחיה, לרבות קראתי בעיון והבנתי היטב את האמור בכל מסמכי ההזמנ  .2
  בנוסח חוזה ההתקשרות ונספחיו ובטופס זה ואני מסכים לכל האמור בהם.

יש לי היכולת המקצועית והארגונית, לרבות הידע והניסיון לבצע את העבודות, כמפורט במסמכי   .3
  ההזמנה, בחוזה ההתקשרות ובנספחים המצורפים לו.

שירותים לכל גורם שהוא, אשר עלולים לגרום לניגוד עניינים, ישיר או עקיף, לא נתתי ואינני נותן   .4
לרבות בהליכים משפטיים קיימים או צפויים, בין אותם שירותים לבין  השירותים לבין השירותים 

  נשוא המכרז.

אני מודע לכך שההצעות תבחנה לפי אמות המידה והתנאים הנוספים כפי שפורטו במסמכי   .5
  המכרז.

אני מתחייב לבצע את כל פרטי ההסכם ונספחיו במלואם, ולהתחיל במתן השירות מיידית או   .6
בכל יום אחר כפי שיידרש, במדורג על פי לוח זמנים שייקבע על ידי החברה, ולהמשיך בנתינתו 

  בתנאים המפורטים בחוזה.  

עבודה מההודעה ימי  8אני מתחייב להעביר לחברה הסכם חתום כדבעי (על נספחיו) בתוך   .7
  בדבר הזכייה.

יום מהמועד  120אני מצהיר בזאת, כי הצעתי איננה ניתנת לביטול, והיא עומדת בתוקפה   .8
  האחרון להגשת ההצעה.

  התמורה המבוקשת

 
  התמורה המבוקשת על ידי עבור מתן השירותים הנה כדלקמן:  .9

 . ₪ __________הינו : קצין בטיחות בתעבורה של לשעת עבודה  תעריף השעתיה   9.1

תשולם עבור שעות עבודה בפועל בלבד, אך בכל מקרה לא תעלה על  התמורהמובהר כי  9.2
  התמורה המקסימלית.

 המוצעים יוותרו גם בתקופות האופציה, ככל שהחברה תחליט לממשן. התעריפים 9.3
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 .המוצע מטעם המציע הינו: _______________________ קצין הבטיחות בתעבורה 10

אני מצהיר בזאת כי המחירים הנקובים על ידי הנם סופיים ומוחלטים וכוללים את כל התמורה   .11
הנדרשת על ידי עבור ביצוע כל התחייבויותיי על פי חוזה ההתקשרות ונספחיו ולא אדרוש ולא אהיה 

, מפקח חשמלזכאי לתשלום נוסף כלשהו או להחזר הוצאות מכל סוג לרבות הוצאות העסקתם של 
ת נסיעה,  אש"ל, עלויות, ביטוחים, הפקת דו"חות, צילומים, פקס, טלפון, וכל עלות אחרת הוצאו

  המשתמעת מביצוע השירותים על פי מכרז זה. 

כי גם אם אזכה באספקת חלק מן השירותים אספק את השירותים  שיוזמנו על ידכם  מתחייבאני .  21      
 במחירים המוצעים על ידי. 

 המציע ואם הוא תאגיד בידי מורשי החתימה מטעמו בצרוף חותמת התאגיד.ההצעה תיחתם בידי 

  רצ"ב אישור עו"ד /רו"ח בדבר זכויות החתימה בתאגיד המציע.

  החתומים על הצעה זו מטעם המציע ותפקידם: __________________  

  

  תאריך: ____________

                ___________________  
  חתימה וחותמת המציע                                
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 "גנספח "

  )3.2פרויקטים דומים העומדים בתנאי הסף (תנאי סף 

שנת / תקופת   פרטי הפרויקט   שם הלקוח

  ההתקשרות

שם איש קשר + 

  מס' טלפון

  הערות

  

  

  

יש לצרף כתבי       

כמויות ו/או חשבונות 

סופיים/ חלקיים  

בקשר לפרויקטים 

העומדים בתנאי 

  הסף.

  

  

  

יש לצרף כתבי       

כמויות ו/או חשבונות 

סופיים/ חלקיים  

בקשר לפרויקטים 

העומדים בתנאי 

  הסף.

  

  

  

יש לצרף כתבי       

כמויות ו/או חשבונות 

סופיים/ חלקיים  

בקשר לפרויקטים 

העומדים בתנאי 

  הסף.

 תצהיר מורשי חתימההנדון : 

בהזמנה להציע הצעות למכרז  3.2אני הח"מ_______________ מאשר/ת בזאת, בהתאם לסעיף 
  ' למכרז, על כל פרטיהם. ג"), כי המציע ביצע את הפרויקטים המנויים בנספח המכרז________ ("

  
  אישור

הנני מאשר כי ביום ______________ הופיע/ו בפני, עו"ד ___________, ה"ה 

ר/ים לי ________________________, נושא ת.ז. מס' ____________________/המוכ

חברת _______ בע"מ, ואחרי שהזהרתי  -באופן אישי ואשר הינם מורשי חתימה בשם המציע 

אותו/ם כי עליו/הם להצהיר אמת וכי יהיה/ו צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/יעשו כן, 

  אישר/ו נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/מו עליה.

  __________, עו"ד
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  ' דנספח 

  3.2 בדבר עמידה בדרישות הניסיון הקבועות בתנאי סף תצהיר 

  

אני הח"מ  ___________ בעל ת.ז. מס' ________ העובד כ________ ב_____________ 
"), לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק המציע(להלן: "

  אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

 
  על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו. לחתוםאני מוסמך  . 1

 אני נושא המשרה אשר אחראי במציע להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז זה. . 2

 (לצורך מתן השירותים נשוא המכרז):ו/או לקצין הבטיחות בתעבורה המוצע מטעמו למציע  . 3

השנים שקדמו למועד האחרון  5חודשים) לפחות, מתוך  36ניסיון קודם של שלוש שנים ( 3.1
 -להגשת הצעות למכרז, במתן שירותי קצין בטיחות בתעבורה לפי תקנות התעבורה תשכ"א 

, עבור חברות ו/או גופ/ים ציבורי/ים ו/או מסחריים. יובהר כי לצורך עמידה בתנאי זה אין 1961
 יהיה למשך תקופה רציפה. חובה כי הניסיון 

  החברות ו/או הגופים הציבורים ו/או המסחריים:להלן שמות 

  3.1.1  _________________  

3.1.2  _________________  

3.1.3 ________________  

  

___________     ___________      __________     _________    _____  

  חתימת המצהיר        שם המצהיר      חותמת המציע         תאריך        שם המציע 

  

  אישור

  

, מאשר בזה כי ביום ______  מרח' ________  אני הח"מ, עו"ד __________ מ.ר. _______

הופיע בפניי _______ שזיהה עצמו ע"י ת.ז./ המוכר לי באופן אישי והמוסמך לחתום בשם המציע על 

שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך ההצהרה לעיל, ולאחר 

  בחוק אם לא יעשה כן, אישר הוא את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

          ______________  

 שם מלא וחותמת                  
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  'הנספח 

  20/252ה ס כ ם  מס' _

  שנחתם בהרצליה ביום ________

  

 ואנרגיה בע"מ חברת תשתיות נפט   בין:

  ו/או חברת קו מוצרי דלק בע"מ

  , א.ת. הרצליה3מרחוב הסדנאות 

  מצד אחד              (להלן: "החברה")

  

       :לבין

       
  מצד שני            (להלן: "נותן השירות")  

  

כמפורט בנספח "א"  קצין בטיחות בתעבורהונותן השירות, הציע לספק לחברה שירותי   הואיל:

  "השירותים"). –להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו (להלן 

  והחברה הסכימה לקבל הצעת נותן השירות:  והואיל:

  לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

  מבוא, כותרות ונספחים . 1

  המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומחייב כיתר תנאיו.  1.1

  הסעיפים הינן לשם ההתמצאות בלבד ולא ישמשו לצרכיי פרשנותו של הסכם זה.כותרות  1.2

  הצהרות נותן השירות: . 2

   :נותן השירות מצהיר ומתחייב כדלהלן  
  

בדק ומכיר את השירותים הנדרשים ממנו והמפורטים בנספח א', ויודע את הדרישות ממנו  2.1

ונעת או מגבילה התקשרותו ואת היקף ואיכות העבודה הנדרשת ממנו וכי אין על מניעה המ

  בהסכם זה.

הינו בעל הידע, הניסיון, כוח אדם מקצועי, היתרים, רישיונות והיכולת, לשם מתן השירותים  2.2

  לשביעות רצונה של החברה.

    מניעת שוחד ואי קבלת דמי תיווך 2.3

 נותן השירות מצהיר ומתחייב בזאת כדלהלן: 
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ומי מטעמם או בשמם, לא יהיו  נותן השירות, מנהליו, מורשי החתימה בו, עובדיו 2.3.1

מעורבים בהצעה, הבטחה, קבלת או שידול לקבלת שוחד, מענק, תשלום, דמי 

תיווך וטובת הנאה כלשהי, בין במישרין ו/או בעקיפין, לעובד של החברה או מי 

מטעמה ולעובד ציבור אחר, במטרה להשפיע במישרין או בעקיפין, על מעשה או 

ושא משרה ו/או עובד בחברה, בקשר להסכם ו/או החלטה של החברה ו/או של נ

 בקשר לכל דבר אחר.

שלא לפנות ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם כל גורם שהוא, לרבות  2.3.2

עובד או נושא משרה בחברה וכל צד שלישי אחר, על מנת לקבל מידע סודי ו/או 

 לפעול כנגד התחרות במסגרת ההסכם.

  השירות:יחסי החברה ונותן  3

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי נותן השירות הינו נותן שירות עצמאי ובלתי תלוי וכל פעולותיו  3.1

ושירותיו עפ"י הסכם זה נעשות על ידו, בעבורו, ועל חשבונו. כל היחסים שבין הצדדים הם 

  יחסים מסחריים בלבד וכי לא חלים על הצדדים יחסי עובד ומעסיק.

כיר ואולם ע"פ דרישתי הוסכם כי אתן לחברה שירותים כקבלן החברה הציעה לי עבודה כש 3.2

עצמאי לכל דבר ועניין, כאשר התמורה אותה אקבל כוללת את כל התנאים הסוציאליים שהיו 

 משולמים לשכיר במעמדי (לרבות חופשה, הבראה, פנסיה, פיצויים וכו'). 

אמור בהסכם זה לנותן השירות לא תהיה סמכות להעסיק אדם בשם החברה ושום דבר ה 3.3

לא יתפרש כמסמיך את נותן השירות לקבל על עצמו מטעם החברה או בשמה איזו שהיא 

 חבות ו/או התחייבות מכל סוג שהוא ללא אישורה המפורש של החברה מראש ובכתב.

אין ולא יהיו בין נותן השירות ו/או עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או מי מהם לבין החברה כל  3.4

ק ואין בהוראות הסכם זה המתייחסות לנותן השירות ו/או לפועלים מטעמו יחסי עובד מעסי

כדי לקשור בין מי מהם לבין החברה יחסי עובד מעסיק ונותן השירות יישא בכל התשלומים 

 והחבויות לעובדיו ו/או הפועלים מטעמו.

במס נותן השירות מצהיר ומתחייב בזאת כי הינו עוסק עצמאי וכי הוא בעל תיק של עצמאי  3.5

הכנסה, בביטוח לאומי ובמע"מ וכי הוא מדווח במועד וכדין לרשויות הרלוונטיות על הכנסותיו 

 והוצאותיו.

זכויותיו הכספיות של נותן השירות כלפי החברה יהיו על פי הקבוע בהסכם זה בלבד. מוסכם  3.6

כי התמורה המשולמת לנותן השירות כמפורט בנספח א' על כל פרטיו, הינה תמורה כוללת 

וסופית, הכוללת את כל התשלומים המגיעים לו (ברוטו), והוא לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף 

א לרבות לא לזכויות הניתנות לעובדים שכירים. תמורה זו כוללת בתוכה מכל מין וסוג שהו
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את כל ההפרשות הסוציאליות שהיו חלות על החברה אילו התקיימו בין הצדדים יחסי עובד 

 ומעסיק (לרבות פיצויי פיטורין, חופשה, הבראה, ביטוח לאומי וכיו"ב).

כי היה ומסיבה כל שהיא יקבע מבלי לגרוע מכל האמור לעיל מסכימים הצדדים ומאשרים  3.7

על ידי בית משפט, בית דין, רשות, מוסד או פורום מוסמך אחר כלשהו, כי נותן השירות הינו 

עובד ולא נותן השירות עצמאי ביחסיו עם החברה, וכי שררו יחסי עובד ומעסיק בינו לבין 

 ין הצדדים: החברה, יחולו ההוראות כדלקמן, וזאת רטרואקטיבית ממועד תחילת היחסים ב

במקום התמורה האמורה בנספח א' (על כל פרטיו) ששולמה לנותן השירות, תבוא  3.7.1

 (להלן: "התמורה המופחתת"). 40% -תמורה מופחת ב

מוסכם בין הצדדים כי במקרה כזה תבוא התמורה המופחתת במקום התמורה  3.7.2

ששולמה ו/או צריכה הייתה להשתלם לנותן השירות, ויראו את הנותן השירות 

 כזכאי לתמורה המופחתת רטרואקטיבית ממועד תחילת היחסים בין הצדדים.

מובהר בזאת כי "התמורה המופחתת" היא התמורה שנותן השירות היה מקבל לו  3.7.3

היו יחסי עובד ומעסיק בין הצדדים ואולם נותן השירות משיקוליו שלו ביקש לקיים 

תמורה המופחתת את ההתקשרות כ"נותן שירות עצמאי". ההפרש בין התמורה ל

נובע מההפרשות הסוציאליות שהיו חלות על החברה אילו התקיימו בין הצדדים 

 יחסי עובד ומעסיק. 

מוסכם ומוצהר, למען הסר ספק, כי כל הסכמים קיבוציים או הסדרים אחרים  3.7.4

 והזכויות והחובות הקבועות בהם לא יחולו ביחסי נותן השירות והחברה.

ר לחברה מיידית כל סכום ששולם לו מידי חודש על נותן השירות יהיה להחזי 3.7.5

בחודשו החל ממועד תחילת היחסים בין הצדדים, ואשר עולה על התמורה 

 4%המופחתת. לסכומי ההחזר יתווספו הפרשי הצמדה וריבית צמודה בשיעור של 

לשנה על הקרן הצמודה. מדד הבסיס לחישוב הפרשי ההצמדה, יהיה המדד הידוע 

 ידי החברה התשלום אותו יהיה על הנותן השירות להחזיר. במועד בו בוצע על

אם החברה תישא או תחויב לשלם סכום כל שהוא לנותן השירות או לצד ג' כלשהו, על פי  3.8

קביעה של רשות מוסמכת, לרבות כל טריבונל משפטי או מעין שיפוטי, כי נותן השירות ו/או 

עובד ומעסיק בין הצדדים, יהיה על נותן מי מעובדיו היה עובד של החברה וכי התקיימו יחסי 

השירות לשפות את החברה בגין כל תשלום או חבות כאמור והחברה תהיה רשאית לקזז 

מבלי לגרוע  –סכומים אלו מכל סכום שיתבע נותן השירות ולהגיש תביעה נגדית להחזר 

 מכל זכות או סעד השמורים לחברה.
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תהא בגין כל הוצאה, תשלום ו/או נזק שיגרמו  למען הסר ספק מובהר כי חובת השיפוי כאמור 3.9

מעסיק בינו ו/או מי מעובדיו לבין החברה ו/או  –לחברה עקב טענה לקיומם של יחסי עובד 

הנובעים מקביעה בדבר קיום של יחסים כאמור בינו לבין החברה ו/או שעילתם ביחסי  עובד 

 מעסיק. –

ות המשפטיות שתוציא החברה בכדי בכלל זה ישפה נותן השירות את החברה על כל ההוצא 3.10

באם תחויב.  –להתגונן בפני תביעה בה תיטען טענה כאמור וכן בגין כל סכום בו תחויב 

חובת השיפוי תחול בין שמקור ההוצאה לחברה ינבע מפסק דין בין מכוח הסכם פשרה ובין 

 מכל סיבה אחרת.

אחר סיומו של הסכם זה מכל החבויות שהוטלו בסעיף זה על נותן השירות, יחולו עליו גם ל 3.11

 סיבה שהיא.

  תקופת ההסכם 4

  תקופת ההסכם הינה כמפורט בנספח "א" להסכם (להלן: "תקופת ההסכם"). 4.1

) לעיל, תהיה החברה רשאית להביא ההסכם לידי סיום, בהודעה 1על אף האמור בס"ק ( 4.2

ין יום מראש ללא מתן נימוקים. נותן השירות יהיה זכאי לתשלום בג 30מראש ובכתב 

  השירותים שביצע בפועל עד למועד הנקוב בהודעת החברה, כמועד סיום ההסכם, בלבד.

  תיאום ופיקוח 5

  נציג החברה לצרכי ההסכם הינו כמפורט בנספח א (להלן: " המתאם"). 5.1

נותן השירות מתחייב לבצע את השירותים, תוך שיתוף פעולה עם המתאם ובהתאם  5.2

והסברים נדרשים מעת לעת, וזאת מבלי לגרוע מאחריות להנחיותיו, לרבות מסירת דו"חות 

  נותן השירות ומחובותיו על פי הסכם זה, או על פי דין.

נותן השירות ימנה עובד בכיר ומנוסה מטעמו, שתפקידו יהיה ביצוע ותיאום השירותים מול  5.3

 ").נציג נותן השירותהחברה ויהיה זמין באופן סביר לפניות המתאם (להלן: "

   נאי תשלוםתמורה ות 6

  התמורה בגין הסכם זה תשולם על פי הקבוע בנספח א'.  6.1

בראשון בכל חודש קלנדרי יגיש נותן השירות לחברה חשבוניות מס כדין עם חשבון מפורט  6.2

  עבור סה"כ השירותים שסיפק בחודש הקודם. 

ל, התמורה הנה סופית וכוללת את כל הוצאות נותן השירות, ישירות ועקיפות, כולל שכר, אש" 6.3

  הוצאות משרדיות, אמצעי בטיחות ומיגון וכיו"ב. 
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ימים מתום החודש בו הומצא החשבון (או  45-התשלום יועבר באמצעות מס"ב לא יאוחר מ 6.4

החשבון המתוקן), בכפוף לאישור המתאם וכנגד חשבונית מס בלבד. לכל הסכומים יתווסף 

  מע"מ כדין.

 הוראות הבטיחות בעבודה 7

חריות המלאה בכל הנוגע לנקיטת אמצעי הבטיחות בביצוע העבודות על נותן השירות תחול הא

ועליו למלא אחר כל הוראות הבטיחות של החברה והוראות אגף הבטיחות של החברה, 

 . להסכם כמפורט בנספח ב'

    אחריות נותן השירות 8

נותן השירות יישא באחריות כלפי החברה לכל מעשיו ומחדליו הנוגעים או הקשורים להסכם 

 ויפצה או ישפה את החברה על הנזקים שהוא אחראי להם. זה,

  סודיות  9

נותן השירות ומי מטעמו לא יפרסמו כל מידע, לרבות תוכניות, חוות דעת, מסקנות, דוחות,  9.1

ממצאים וידיעות אחרות, הכרוכים במתן השירותים או שהגיעו לידיעתו תוך כדי ו/או עקב 

 מראש ובכתב מאת החברה.ביצוע השירותים, אלא אם קיבל  היתר לכך 

נותן השירות וכל גורם הפועל מטעמו, מתחייבים לשמור על סודיות שירותי הייעוץ ויחתמו  9.2

על התחייבות לשמירת סודיות המצורפת כנספח "ג" להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד 

הימנו ויעביר עותק לחברה מיד לאחר החתימה. נותן השירות לא יהיה רשאי להעסיק אדם, 

ורך ביצוע הוראות ההסכם, אלא אם כן חתם אותו אדם על התחייבות לשמירת סודיות לצ

  כאמור.

נותן השירות מתחייב למסור לחברה על פי דרישתה, פרטים מלאים על העובדים מטעמו  9.3

במתן השירותים, והחברה תהיה רשאית לדרוש מנותן השירות שלא להעסיק אדם מסוים 

 י הדבר עלול לפגוע בסודיות הדרושה. במתן השירותים, אם היא סבורה כ

מובהר, כי נותן השירות יהיה אחראי כלפי החברה במקרה בו עובדיו וכל מי הנמצא בשירותו,  9.4

 בקשר עם מתן השירותים, לא ישמור בסוד כל חומר וידיעה כאמור.

 ניגוד עניינים 10

ד יספק שירותים נותן השירות מצהיר ומאשר בזאת כי אין הוא קשור בהווה, ולא יתקשר כל עו 10.1

לחברה לפי הסכם זה, בהתחייבות כלפי צד ג' כלשהו שיש או אשר עלול להיות בה ניגוד 

עניינים אפשרי עם ענייני החברה ויחתום על התחייבות למניעת ניגוד עניינים כמצורפת 

  כנספח "ד" להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 
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על בשום מקרה תוך ניגוד עניינים עם האינטרסים מבלי לגרוע מן האמור, נותן השירות לא יפ 10.2

של החברה ולא יעמיד עצמו במצב של ניגוד עניינים, והוא יודיע מיד לחברה בכל מקרה 

 שמתעוררים חשש או אפשרות לניגוד עניינים.

נותן השירות מתחייב כי במשך כל תקופת הסכם זה ובמהלך תקופה של שנים עשר חודשים  10.3

זה, מכל סיבה שהיא, לא יעסיק, בין במישרין ובין בעקיפין, מי לאחר סיומו של הסכם 

 מהעובדים של החברה, אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב.

  ביטוח   11

מבלי לגרוע מאחריותו ומהתחייבויותיו של נותן השרות בין על פי דין ובין על פי הסכם זה,  11.1

במשך כל תקופת  -לטובתו ולטובת החברה -נותן השרות מתחייב לקיים על חשבונו 

השירותים, וכל עוד אחריותו קיימת בהתאם להסכם ו/או על פי כל דין, פוליסות ביטוח 

כדלקמן (להלן: "ביטוחי נותן השרות"), בהתאם להוראות הביטוח  2כמפורט בנספח ה'

 .1המפורטות בנספח ה'

  ערבות לביצוע ההסכם 12

שירות לחברה, על חשבונו, להבטחת ביצוע כל התחייבויות נותן השירות, ימציא נותן ה 12.1

במועד חתימת ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לביצוע ההסכם בסך 

) מההיקף המקסימאלי של ההסכם, צמודה למדד המחירים 10%השווה לעשרה אחוזים (

 לצרכן או לכל מדד אחר לשיקול דעת החברה.

רות יהיה חייב לשלם לה מכוח החברה תהיה זכאית להיפרע מהערבות בכל סכום שנותן השי 12.2

ההסכם ו/או מכוח הדין בגין תשלומים, נזקים, הפסדים, פיצויים, הוצאות וכיו"ב שנגרמו 

לחברה וכן בכל מקרה בו הפר נותן השירות התחייבויותיו לפי הסכם זה. חילטה החברה 

 את הערבות או חלק ממנה, ישלים נותן השירות את סכום הערבות לסכום המקורי. בכל

מקרה כאמור תהא החברה רשאית לגבות את סכום הערבות, כולו או מקצתו, בפעם אחת 

  או במספר פעמים, הכל לפי שיקול דעתה.

הערבות תהיה בתוקף למשך כל תקופת ההסכם, על הארכותיו ככל ויהיו, ועל נותן השירות  12.3

 יום לפני פקיעת הערבות.  14 –יהיה להאריכה בהתאמה, לא יאוחר מ 

ך נותן השירות את תקופת הערבות כאמור, תהא החברה זכאית לעכב כספים לא הארי 12.4

המגיעים או אשר יגיעו לנותן השירות עד למלוא סכום הערבות ובנוסף על כך לגבות את 

סכום הערבות בטרם פקיעתה ולשמור את הכסף בידה עד להשלמת כל התחייבויות נותן 

ף זה בכדי לגרוע מכל סעד או זכות אחרים השירות. אין בהפעלת סמכויות החברה על פי סעי

  העומדים לחברה לפי הסכם זה או לפי כל דין.
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    ביטול 13

מבלי לגרוע מהוראות כל דין ומהוראות ההסכם, תהא החברה רשאית לבטל את ההסכם באופן 

  מיידי, בכל אחד מהמקרים הבאים:

  נותן השירות הפסיק את ביצוע השירותים ללא אישור החברה.  13.1

בהליכי פירוק נותן השירות ו/או ניתן צו כינוס נכסים נגדו ו/או עשה הסדר עם נושיו או הוחל  13.2

 21כל פעולת פשיטת רגל אחרת ו/או הוטל צו עיקול על עסקיו ו/או מטלטליו ולא הוסר תוך 

  לרבות כל צו וסעד זמני). -” צו(“יום משעת הטלתו 

דו חקירה פלילית ו/או נותן השירות הוגש כנגד נותן השירות כתב אישום ו/או מתנהלת כנג 13.3

 הורשע בפלילים.

הפר נותן השירות הוראה ו/או נוהל בטיחות שהוגדר כאירוע בטיחות חמור העלול לסכן ו/או  13.4

  לגרום לפגיעה ממשית בנפש ו/או ברכוש. 

הפר נותן השירות התחייבות יסודית מהתחייבויותיו לפי הסכם זה או אחרת, לרבות על פי  13.5

 סכם.לה 2.3סעיף 

אם נותן השירות או מי מטעמו או בשמו, יהיה מעורב בהצעה, הבטחה, מתן, קבלת או שידול  13.6

לקבלת שוחד, מענק וטובת הנאה כלשהי, בין במישרין ובין בעקיפין, לעובד של החברה או 

מי מטעמה ולעובד ציבור אחר, הן בכלל והן בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע 

  ההסכם.

    לחוק עסקאות גופים ציבוריים אישור בהתאם 14

נותן שירות שהינו "תושב ישראל" כמשמעותו בפקודת מס הכנסה, ימציא  לחברה, עם חתימתו 

על הסכם זה, אישור בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) התשל"ו 

- 1976.  

  ויתור על זכויות ותיקון ההסכם 15

להו, הימנעות מפעולה או מתן ארכה מצדו של אחד שום ויתור, הנחה, קבלת תשלום כש 15.1

הצדדים או מי מטעמו לא יחשבו כוויתור על זכות מזכויות הצדדים, והם יהיו רשאים 

  להשתמש בזכויותיהם, כולן או מקצתן ובכל עת שימצאו לנכון.

  הסכם זה אינו ניתן לשינוי, אלא במסמך בכתב חתום על ידי שני הצדדים. 15.2

צה בלעדית את כל המוסכם בין הצדדים, והסכם זה יבוא במקום כל הכתוב בהסכם זה ממ 15.3

  מו"מ ו/או התחייבות קודמת בכתב או בעל פה בין הצדדים. 
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    איסור העברת זכויות 16

נותן השירות לא ימחה ו/או יעביר ו/או ישעבד לאחר את זכויותיו בהתאם להוראות הסכם זה, 

יו, אלא אם קיבל לכך אישור מראש ובכתב של כולן או מקצתו, ולא ימסור או ימחה כל זכות לפ

  החברה והכל בכפוף להוראות הסכם זה.

    סמכות מקומית 17

בית המשפט הייחודי והבלעדי, בכל עניין הקשור והנובע מהסכם זה, יהא בית המשפט  

 המוסמך בתל אביב יפו.

  כתובות הצדדים והודעות 18

  הסכם.כתובות הצדדים לצורך הסכם זה תהיינה כמפורט בראשית ה 18.1

ל בדואר רשום, תיחשב כאילו הגיעה ”כל הודעה שתישלח לצד כלשהו לפי הכתובות הנ 18.2

בעת  –שעות מזמן שההודעה נמסרה למשלוח בדואר. ואם נמסרה ביד  72לתעודתה לאחר 

  מסירתה.

  ולראיה באו הצדדים על החתום:

                          

  החברה                            נותן השירות  
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  נספח "א"

  

    הנספח . 1

הוראות נספח זה מכילות תנאים מיוחדים לביצוע השירותים, משלימות את הוראות ההסכם 

ומהוות חלק בלתי נפרד הימנו. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הנספח לבין הוראות ההסכם 

  על כל הוראה בגוף ההסכם. עדיפהתהא כל הוראה בנספח 

 השירותים . 2

  . 1בנספח א' שרותי קצין בטיחות בתעבורה, כמפורט

 נציגי הצדדים . 3

 .     –נציג נותן השירות  3.1

      רא"ג בטיחות ו/או נציגו.   –המתאם  3.2

    התמורה . 4

 תמורת הביצוע המלא של השירותים, תשלם החברה תמורה כמפורט להלן :

   אין לציין מחיר, אלא רק בנספח ב' להזמנה להציע. -₪ מחיר שעה ______ 

 למחירים יווסף מע"מ כדין

 ההסכםתקופת  . 5

 תוקף ההסכם הינו לשנה מיום _______ ועד ליום ________  5.1

לחברה תהיה אופציה להארכת תקופת ההסכם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בתקופה   5.2

 חודשים או חלק מהן ובלבד שהודיעה על כך לנותן השירות מראש ובכתב.  12נוספת של 

 הוראות נוספות . 6

ובד לקיום על ידו של כל הוראות החוק והדין ובמיוחד נותן השירות ידאג ויהיה אחראי כלפי הע

 דיני הביטוח הלאומי, דיני העבודה, דיני המס וכיו"ב.

 היקף כספי מקסימאלי . 7

 בתוספת מע"מ כחוק.₪     ההיקף הכספי המקסימלי של ההסכם הינו   7.1

מובהר בזאת כי הסכום הנקוב לעיל הינו בחזקת סכום מקסימלי בלבד וכי החברה אינה   7.2

ייבת להוציא לנותן השירות עבודות בסכום הנ"ל או בכל סכום שהוא. נותן השירות מתח

מוותר בזאת מראש, בוויתור סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או דרישה בכל מקרה בו סך 

 התמורה יהיה נמוך מהסכום הנ"ל.
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מובהר בזאת כי היקף התמורה שתשולם לנותן השירות לא יעלה, בכל מקרה, על ההיקף  7.3

ימאלי, בכל מקרה שהוא. נותן השירות מוותר בזאת מראש, בוויתור סופי ומוחלט, המקס

על כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה בכל מקרה של חריגה מהיקף השנתי המקסימאלי. 

מובהר בזאת כי לא יהיה כל תקציב לתשלום לנותן השירות בגין חריגה זו וכי על נותן 

מלי ולא לבצע שירותים בסכום העולה ההיקף השירות לשמור על מסגרת ההיקף המקסי

    המקסימאלי. 
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  תכולת העבודה וכתב כמויות -1נספח א

  
בכוונת חברת תש"ן לקבל שירותים חיצוניים של קצין בטיחות בתעבורה, העבודות והשירותים  . 1

הנדרשים כוללים בין היתר, ביצוע של כל המתחייב מקצין בטיחות בתעבורה על פי תקנות 

על פי כל דין, וכן ביצוע עבודות ומתן שירותים נוספים הקשורים לתחום רכבי החברה התעבורה ו

והתעבורה, בכלל כך אחריות על בטיחות ועל תקינות כלי הרכב המוחזקים ברשות החברה, 

אחריות על השטחים התפעוליים במתקני החברה,, אחריות לקיומן של כל דרישות החוק בכל 

וש ע"י החברה, הדרכת הנהגים, ליווי מקצועי ויעוץ שוטף הקשור לרכבים בהם נעשה שימ

 ,לחברה בכל הקשור לרכישה ו/או מכירה ו/או תפעול כלי רכב מסוגים שונים במסגרת פעילותה

 הכנת דו"חות לגורמי המקצוע וכיוצ"ב.

  

 השאר: ןביהשירות יכלול  1.1

 ע"פ דיני התעבורה 585מתן שרותי ק בטיחות בתעבורה בהתאם לתקנה   .א

 אחריות על כלל הנוהגים והדרכתם  .ב

 ביקורות עיתיות על כלי הרכב  .ג

 אחריות על כלי הצמ"ה והמלגזות  .ד

 אחריות על חמישה שטחים תפעוליים בחוות המכלים  .ה

 סיורים שבועיים במתקני החברה  .ו

 תמרור ושילוט השטחים  .ז

 בדיקת תקינות רכבים חשמליים ונגררים  .ח

 הדרכות אנשי התפעול והביטחון  .ט

  יחות בתעבורה ותאונותתחקור אירועי בט  .י

  

הזוכה במכרז יספק לחברת תש"ן את העבודות והשירותים בעצמו ו/או באמצעות עובד ו/או  . 2

על פי כל הדרישות וההוראות הכלולות במסמכי המכרז ונספחיו על פי כל  ,וגורם קבוע מטעמו

 דין.

 

בחוזה, בכפוף חודשים מהיום שייקבע לכך  12ההתקשרות עם הזוכה במכרז תהא לתקופה של  . 3

לחתימתו ע"י כל הצדדים, על פי תנאי ההסכם. תקופת ההתקשרות עם הזוכה, תהא ניתנת 

 לפי החלטת החברה. ,להארכה באותם תנאים
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במהלך תקופת ההתקשרות ו/או ההארכה לפי העניין, מחויב הזוכה לספק לחברה את כל  . 4

ידי החברה, על כל רכיביהם, באופן העבודות ו/או השירותים נשוא המכרז אשר יידרשו ממנו על 

מלא ומושלם לרבות שירותים ו/או עבודות עקיפות ו/או נלוות הכרוכות בכך, ללא תמורה נוספת, 

גם אם לא נכתבו במפורש במסמכי המכרז, הכל בהתאם להנחיות החברה, עד לשביעות רצונה 

 .המלא

 

הארץ בהיקף שלא יפחת העבודה תבוצע במשרדי החברה ובמתקני החברה הפרושים ברחבי  . 5

מובהר כי החברה לא תאשר עבודה שעות בכל יום.  8ימים בשבוע,  5שעות שבועיות  40-מ

 בשעות נוספות. 

 

במהלך תקופת ההתקשרות, החברה תהא רשאית לצמצמם ו/או להגדיל את היקף השעות  . 6

האמור, בהיקף שייקבע על ידי החברה בהודעה חתומה שתשלח מראש לזוכה, והתמורה 

  תעודכן לפי החלק היחסי של ההקטנה ו/או ההגדלה בלבד

 

לחברה  שמורה הזכות להקפיא ו/או לבטל ו/או לסיים את ההתקשרות עם הזוכה, מכל סיבה  . 7

יום מראש לזוכה, ולזוכה לא  60שהיא וללא צורך במתן נימוק כלשהו, בהודעה בכתב שתשלח 

זכותו לקבל את התמורה המגיעה לו עד  יהיו דרישות ו/או תביעות כלפי החברה בגין כך, למעט

 למועד כניסת סיום / הפסקת ההתקשרות לתוקף.

 

למרות האמור לעיל, אם הזוכה הפר הוראה יסודית מהוראות ההסכם, החברה תהא רשאית  . 8

לבטל את ההסכם עימו לאלתר, וללא הודעה מראש לזוכה. כמו כן, לחברה שמורה הזכות, 

  לשיקול דעתה הבלעדי.
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  נספח "ב"

  

  הוראות הבטיחות בעבודה

  

 כללי . 1

על נותן השירות לספק לעובדיו את כל אמצעי הבטיחות הנדרשים, לרבות ביגוד, נעליים  1.1

אנטיסטטיות, ציוד מיגון אישי או כל ציוד בטיחות אחר הנדרש ע"פ חוק, תקנות או נהלי 

  הבטיחות בחברה ולוודא שנשמרים כל כללי הבטיחות בביצוע העבודות. 

הוראות כל דין הקשור בבטיחות בעבודה, נותן השירות יהיה אחראי לקיומם המלא של  1.2

לרבות הוראות פקודת הבטיחות בעבודה ותקנות המשנה על פי פקודה זו והוא משחרר 

את החברה וכל הבא מטעמה מאחריות בקשר לקיום, שמירה ופיקוח על הוראות הבטיחות 

 בעבודה, אלא אם נקבע אחרת בכתב ע"י החברה.

תחייב נותן השירות לפעול בהתאם להוראות בחתימתו על הסכם זה, על נספחיו, מ 1.3

 www.pei.co.il הבטיחות של החברה המופיעות בתאר האינטרנט של החברה בכתובת: 

ואשר יעודכנו מעת לעת . באחריות נותן השירות לבדוק את העדכונים מעת לעת ולפעול 

 על פיהם.

 פיצויים מוסכמים בגין הפרה של הוראת בטיחות . 2

ת מדיניות של "אפס סובלנות" להתנהגות מסוכנת ומסכנת בעבודה יובהר כי החברה נוקט 2.1

ופועלת בנחישות ובתקיפות בכל הקשור לעבירות בטיחות (ולו הקלות ביותר) ולחציית קווים 

אדומים בבטיחות לרבות בנקיטת צעדים משמעתיים והטלת עיצומים כספיים על נותני 

 ל העובדים.שירותים כל זאת במטרה להגן על חייהם ובריאותם ש

ש"ח,  1500בגין כל הפרה של הוראת בטיחות, יחויב נותן השירות בפיצוי מוסכם בגובה  2.2

ובמצטבר עד לתקרת גובה הערבות. בנוסף, החברה תהא רשאית, במקרה של הפרה 

חמורה, להגדיל את גובה הפיצוי המוסכם בגין הפרה בודדת של הוראת בטיחות כאמור, 

ול דעתה הבלעדי ומבלי שלנותן השירות תהא כל תביעה או עד לגובה הערבות, עפ"י שיק

 טענה בקשר עם האמור. 
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מבלי לגרוע מכלליות האמור, יצוין כי החברה רואה בעבירות הבטיחות הבאות כהפרה 

חמורה של ההסכם: עישון בשטח המתקן, שימוש בטלפון נייד בשטח תפעולי, אי עמידה 

ר עבודה, עבודה בגובה ללא היתר עבודה, בתנאי היתר העבודה, עבודה באש ללא הית

עבודה בגובה ללא הדרכה לעבודה בגובה בתוקף, הכנסת עובד לעבודה ללא הדרכת 

ללא ביטוחים  JCB בטיחות, כניסה למאצרת מיכל עם רכב בנזין, עבודות מנוף/מניטו/

ללא  לכלים וללא רישיון הפעלה מתאים, שינוי מצב תפעולי של מערכות ללא אישור, חפירה

אישור כל הגורמים הרלוונטיים על העדר תשתיות בתוואי, עבודה ללא קסדה, והכנסת עובד 

שאינו מאושר למתקן. יובהר כי החברה שומרת לעצמה את שיקול הדעת לקבוע כי עבירות 

  בטיחות נוספות מהוות הפרה חמורה של ההסכם, בהתאם לאמור בסעיף זה.

ם מכל סכום הנמצא בידה והמגיע או אשר יגיע החברה רשאית לנכות את סכום הפיצויי 2.3

לנותן השירות ו/או לגבותם על ידי מימוש הערבות הבנקאית. תשלום הפיצויים או ניכויים  

לא ישחרר את נותן השירות מהתחייבותו לסיים את העבודות בזמן או מכל התחייבות או 

  חבות המוטלת עליו מכוח ההסכם או מכוח הדין.

יף זה כדי לגרוע מזכויותיה של החברה לפי ההסכם ולפי כל דין במקרה מובהר כי אין בסע 2.4

בו הפרת הוראות בטיחות גרמה לנזק, ומקרה כאמור יטופל בהתאם להוראות ההסכם 

  והדין בעניין זה.

 

  

  

_____________            ______________  

  חתימה                                  תאריך          

   



              #251661 
 
 
 

                          מחלקת רכש והתקשרויות –אגף כספים 

  

34

  www.pei.co.ilאתר החברה  I4612002  I 2121ת.ד   Iאזה"ת הרצליה פיתוח  I  3רחוב הסדנאות 
 maya_b@pei.co.ilדוא"ל  I  0732018353:פקס I 55395286-09טל':

 

  

  נספח "ג"

  

  התחייבות לשמירת סודיות

נותן השירות מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לאף אדם או גורם, זולת  . 1

אשר יגיע  -ניהולי, כספי, ביטוחי  או כל מידע אחר   -הנוטלים חלק בביצוע השירותים, כל מידע 

דת הייעוץ, לידיעת נותן השירות אישית או מי מטעמו על החברה או בקשר אליה, במשך עבו

בין במישרין ובין בעקיפין; בין אם המידע הגיע בקשר עם ביצוע השירותים ובין אם הגיע ללא 

  ").המידעקשר עם ביצוע השירותים (להלן: "

נותן השירות מתחייב בזאת לא למסור פרטים כלשהם על ביצוע השירותים, על תוכנם או על  . 2

  ל פרטים אלה על ידי מנהל החברה.היקפם לאדם או גורם שלא הוסמך מראש ובכתב לקב

נותן השירות מתחייב בזאת לא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמו ובין באמצעות אחרים אלא  . 3

  למטרת ביצוע השירותים.

נותן השירות מתחייב בזאת לשמור בהקפדה את המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים  . 4

תן השירות להגביל את הגישה למידע אך לשם מניעת הגעתו לידי אחר. בתוך כך מתחייב נו

  ורק לנוטלים חלק בביצוע השירותים  מטעמו.

נותן השירות מתחייב בזאת להביא תוכן התחייבות זאת לידיעת כל אחד מאנשים שיעסקו  . 5

מטעמו בביצוע השירותים ולהחתים כל אחד מהם על התחייבות אישית לקיים את ההתחייבויות 

ו לעיל ולהמציא מיד עותק ההתחייבות החתומה לחברה. נותן של נותן השירות, כפי שפורט

לא יעסיק אדם בביצוע השירותים אלא אם כן חתם על התחייבות אישית לסודיות  השירות

  בנוסח הנ"ל ומסמך התחייבות נמסר לחברה.

  

  בכבוד רב,

  

________________
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  נספח "ד"

  התחייבות למניעת ניגוד עניינים

כי נכון למועד התקשרותו בהסכם זה, אין הוא יודע על כל מניעה חוקית נותן השירות מצהיר  . 1

שהיא, שיש בה כדי להפריע לביצוע ההסכם, וכי אין הוא קשור ו/או מעורב, באופן ישיר או עקיף 

  בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיו מכוח הסכם זה.

תקופת הסכם זה מלקחת חלק ו/או להיות מעורב בכל  נותן השירות מתחייב להימנע במשך כל . 2

 עסקה ו/או עניין אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם הסכם זה.

  נותן השירות מתחייב להביא לידיעת החברה, מייד כשנודע לו, על כל חשש לניגוד עניינים. . 3

החברה בכל פעולותיו בקשר עם  ב כלפינותן השירות מצהיר כי ידוע לו על אחריותו לפעול בתום ל . 4

החברה ולא מתוך שיקולי רווח או  הסכם זה, וכי כל המלצה וכל יעוץ יינתנו אך ורק משיקולי טובת

 שיקולים אחרים.

בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים, האם בעניין פלוני יש משום חשש לניגוד עניינים תכריע  . 5

 החברה. דעת

  

  

_____________            ______________  

  חתימה                                  תאריך          
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  נספח ה'

  לכבוד:

    תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ

  
  א.נ.,

  
  כתב הצהרה והתחייבותהנדון: 

  

מתחייב כלפיכם התחייבות בלתי  להלן: החברה)אני הח"מ, חברת _________________ בע"מ (
  חוזרת המהווה חלק בלתי נפרד מההסכם בינינו:

מוסכם בזאת כי בינינו לביניכם ו/או בין עובדינו לביניכם לא מתקיימים יחסי עובד ומעסיק אלא  . 1
 יחסי קבלן עצמאי.

אנו מצהירים בזאת כי אנו משלמים לעובדינו את מלוא הזכויות המגיעות להן ע"פ כל דין  . 2
לרבות חוקי העבודה ו/או הסכמים קיבוציים החלים עלינו ו/או צווי הרחבה החלים עלינו ו/או 

הסכמים אישיים ו/או נוהגים ונוהלים החלים עלינו. ידוע לנו כי אך ורק על סמך הצהרתנו 
 האמורה התקשרתם עימנו בחוזי התקשרות.

ובדינו דרישה ו/או תביעה כלפיכם ככל שתוגש על ידינו ו/או על ידי מי מטעמנו ו/או ע"י מי מע . 3
 הנובעת מקיום יחסי עובד בינינו לביניכם ו/או בין עובדינו לביניכם אנו מתחייבים כדלקמן:

א. לפצות אתכם בגין כל נזק שיגרם לכם כתוצאה מהגשת התביעה ו/או הדרישה לרבות 
ם על פי כיסוי מלא של שכ"ט עו"ד, תשלום אגרות והוצאות משפט ככל שידרשו על ידיכ

  שיקול דעתכם.

לשלם לנו ו/או למי   –אם תחויבו  –ב. לשפות אתכם מידית בגין כל תשלום שתחייבו 
  מעובדינו בין בפשרה ו/או בפסק דין ובין בכל דרך אחרת.

ג. תהיו רשאים לקזז את מלוא הסכומים הנובעים מכתב התחייבות זה מכל סכום  שיגיע לנו 
 נושאי ריבית כדין.מכם כאשר סכומים אלו צמודים ו

הגשת תביעה ו/או דרישה על ידינו ו/או מי מעובדינו תהיה הפרה יסודית של ההסכם בינינו  . 4
 ותהיו רשאים לנקוט בכל הצעדים העומדים לזכותכם ע"פ כל דין.

הרינו מתחייבים להחתים את כל עובדינו על כתב התחייבות בנוסח המצ"ב המהווה חלק  . 5
 מהתחייבות זו.

  על החתום ולראיה באנו

  

  חתימת החברה:___________  תאריך:_____________
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  ערבות אישית

אני הח"מ, שם ________________, ת.ז. _____________________ ערבים בזאת ביחד ולחוד 
  .על פי מסמך זההחברה  לכל התחייבות

_________________   _______________________  _________________    
  חתימה      ת.ז.              שם  

__________________   ______________________   _________________    
  חתימה      ת.ז.              שם  
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  נספח התחייבות עובדי חברת _________________ בע"מ

  

  לכבוד

  )להלן: החברה. חברת __________________ בע"מ (1

  )להלן: תש"ןתשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (. חברת 2

  

  א.נ.,

  כתב הצהרה והתחייבות בלתי חוזרתהנדון: 

  

  אני הח"מ, שם ________________, ת.ז. ____________________

  

  הריני מצהיר כי הנני עובד שכיר של החברה בלבד.  .1

  ביני לבין תש"ן לא מתקיימים יחסי עובד ומעסיק.  .2

החברה משלמת לי את כל הזכויות הנובעות מקיום יחסי עובד ומעסיק לרבות הריני מצהיר כי   .3

זכויות הנובעות מחוקי העבודה ו/או הסכמים קיבוציים ו/או צווי הרחבה ו/או הסכמים אישיים 

  ו/או נוהגים ו/או נוהלים.

  אך ורק על סמך הצהרתי זו מסכימה חברת תש"ן לקבל שרות ממני ומהחברה.  .4

על ידי ו/או ע"י מי מטעמי תביעה כנגד תש"ן הנובעת במישרין ו/או בעקיפין מטענה ככל שתוגש   .5

בדבר קיום יחסי עובד ומעסיק ביני לבין תש"ן  הנני מתחייב לשפות את תש"ן בגין כל נזק 

שיגרם לה כתוצאה מהגשת התביעה לרבות תשלום שכ"ט עו"ד ו/או הוצאות ו/או בגין כל סכום 

  לשלם בפשרה ו/או בפס"ד ו/או בכל דרך אחרת. –חויב בו תחויב תש"ן באם ת

 –תש"ן תהיה זכאית לקזז סכומים אלו מכל סכום שיתבקש על ידי ו/או להגיש תביעה נגדית   

  מבלי לגרוע מכל זכות השמורה לה על פי דין.

 ידוע לי כי עצם הגשת תביעה ו/או דרישה על ידי כנגד תש"ן בניגוד לכתב התחייבות זה תהווה  .6

עילה לגרם הפרת החוזה בין החברה לבין תש"ן ובהתאם לכך אשא בכל הנזקים שיגרמו 

  לחברה ולתש"ן בגין עילה זו והנובע ממנה.

  ולראיה באתי על החתום:

  חתימה: ______________________    תאריך: _____________
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  נספח ו' ביטוח

מבלי לגרוע מאחריות נותן השירות על פי הסכם זה או על פי כל דין, על נותן השירות לערוך ולקיים,  . 1
על חשבון נותן השירות, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות נותן השירות מכח הדין, 

, והמהווה חלק 1כנספח ואת הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה 
, לפי העניין), אצל "אישור עריכת הביטוח"ו "ביטוחי נותן השירות"לתי נפרד ממנו (להלן: ב

 חברת ביטוח מורשית כדין בישראל. 
היה ולא מועסקים עובדים על ידי נותן השירות, לנותן השירות הזכות שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים 

 ' לאישור עריכת הביטוח.3כמפורט בסעיף 
 לוודא כי חריג "רשלנות רבתי" ככל וקיים,  מבוטל בכל ביטוחיו.  על נותן השירות . 2
ללא צורך בכל דרישה מצד החברה, על נותן השירות להמציא לידי החברה, לפני תחילת מתן  . 3

השירותים וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת 
יד בתום תקופת הביטוח, על נותן השירות להמציא הביטוח, כשהוא חתום בידי המבטח. כמו כן, מ

לידי החברה אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי נותן השירות לתקופת ביטוח 
 לעיל. 1נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף 

בכל פעם שמבטח נותן השירות יודיע לחברה כי מי מביטוחי נותן השירות עומד להיות מבוטל או עומד 
לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על נותן השירות לערוך את אותו 

ציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח הביטוח מחדש ולהמ
 כאמור.

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי נותן השירות הינם בבחינת דרישה מזערית  . 4
המוטלת על נותן השירות, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של נותן השירות לפי ההסכם ו/או 

ן בה כדי לשחרר את נותן השירות ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, על פי כל דין ואי
ולנותן השירות לא תהיה כל טענה כלפי החברה או מי מטעם החברה בכל הקשור לגבולות 

  האחריות כאמור.
לחברה תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא על ידי נותן השירות  . 5

ל, ועל נותן השירות לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים כאמור לעי
 את הביטוחים נושא האישור להתחייבויות נותן השירות על פי הסכם זה.

מוצהר ומוסכם כי זכויות החברה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות  . 6
חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי נותן השירות,  על החברה או על מי מטעם החברה כל

טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על נותן 
השירות על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם 

 יטוח ובין אם לאו.לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הב
נותן השירות פוטר את החברה והבאים מטעמו מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו  . 7

המובא על ידי נותן השירות או מי מטעם נותן השירות לחצרי החברה  המשמש לצורך מתן 
ן אובדן השירותים, ולא תהיה לנותן השירות כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגי

 ו/או נזק כאמור. פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי נותן השירות, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים  . 8

על זכות התחלוף כלפי החברה והבאים מטעמו; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת 
  . אדם שגרם לנזק בזדון

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא  . 9
הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם נותן השירות, על נותן השירות לדאוג כי 

 בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות.
השירות מוטלת האחריות כלפי החברה ביחס לשירותים במלואם לרבות  מובהר בזאת כי על נותן

 שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה .
על אף האמור לעיל, אי  נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .10

יום ממועד בקשת  10המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 
 החברה, בכתב, להמצאת אישור כאמור.
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  תאריך הנפקת האישור: _____  אישור קיום ביטוחים 
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע 

זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם 
באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור 

  זה מיטיב עם מבקש האישור.
  מעמד מבקש האישור  אופי העסקה  מבוטחה  מבקש האישור

שם: תשתיות נפט 
  ואנרגיה בע"מ
  דלק בע"מו/או קו מוצרי 

  נדל"ן☐  שם: 
  שירותים ☒☐
  אספקת מוצרים☐
 -20/252אחר: חוזה ☐

שרותי קצין בטיחות 
  בתעבורה

 
 משכיר☐
 שוכר☐
 זכיין☐
 קבלני משנה☐
 מזמין שירותים☒☐
 מזמין מוצרים☐
  אחר: ______☐

   520027293ח.פ.: 
510234487  

  ת.ז./ח.פ.

  מען: 
  , הרצליה 3הסדנאות 

  מען:

  כיסויים
  הביטוחסוג 

חלוקה לפי 
גבולות 

אחריות או 
  סכומי ביטוח

מספר 
  הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
  הפוליסה

תאריך 
  תחילה

תאריך 
  סיום

  כיסויים נוספים בתוקף  גבול האחריות/ סכום ביטוח
יש לציין קוד כיסוי   מטבע  סכום

  בהתאם לנספח ד'

  אחריות צולבת – 302  ₪   1,000,000          צד ג'
תחלוף  ויתור על – 309

 לטובת מבקש האישור
מבוטח נוסף  - 321

בגין מעשי ומחדלי 
  המבוטח 

כיסוי לתביעות  – 315
  מל"ל
  ראשוניות – 328
כיסוי לנזק  – 312

  משימוש בצמ"ה
רכוש מבקש  – 329 

האישור ייחשב כצד 
  שלישי 

אחריות 
  מעבידים

 הרחב שיפוי -304  ₪   20,000,000        
 –מבוטח נוסף  – 319

היה וייחשב מעבידו של 
  מי מעובדי המבוטח 

  ראשוניות – 328
  ויתור - 309
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אחריות 
  מקצועית

        1,000,000    
₪  

מבוטח נוסף  - 321
בגין מעשי ומחדלי 

 המבוטח 
  ראשוניות – 328
 6תקופת גילוי ( – 332

  חודשים)
דיבה, השמצה  – 303

  והוצאת לשון הרע 
יושר מרמה ואי   – 325

  עובדים (אם רלוונטי)
  פגיעה בפרטיות  – 326
  עיכוב/ שיהוי  – 327
  אובדן מסמכים – 301

  אחר
  
  

              

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

072 ,047  
 

  ביטול/שינוי הפוליסה 

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

  חתימת האישור
  המבטח:


