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 11/2020 'מס פומבי )מסגרת( מכרז

 )להלן : "אלעין"( תאגיד המים והביוב האזורי אלעין בע"מ

 "אלעין"תאגיד   עבור מסירותביצוע ו כתובות  איתור ,חקירות שירותי לקבלתמכרז 

 

 המכרז: מסמכי

 ;המכרז פרסום בדבר ודעהה  -א מסמך  .1

 ;במכרז למשתתפים כלליים ותנאים הוראות - ב מסמך .2

 מכרז תיאום אי בדבר הצהרה -ג   מסמך .3

 המציע של התאגדות ופרטי המציע מטעם החתימה מורשי בדבר אישור  -ד  מסמך .4

 המציע ניסיון בדבר אישורים  -מסמך ה .5

 המציע על מידע דף  -מסמך ו .6

 ;המשתתף והצעת הצהרה  -מסמך ז .7

 :הסכם נוסח -ח מסמך  .8

 ;מידע ואבטחת סודיות לשמירת התחייבות -מסמך ט .9

 טכני מפרט -מסמך י  .10

 האמורים. והנספחים מהמסמכים יותר או באחד שאוזכר אחר מסמך כל וכן

 לעיל המנויים המכרז מסמכי כל נמצאים שברשותו שהצהיר כמי במכרז במשתתף תראה אלעין 

 כל את קיבל ,תוכנם את הבין ,קראם והוא המכרז חוברת עם לו נמסרו אשר המסמכים וכל יתר

 הצעתו אם ,להם המצורף ההסכם תנאי פי-על עבודתו את לבצע ומתחייב ביקש ההסברים אשר

 .כזוכה במכרז תיבחר

 

 

 

 

 

 

 'א מסמך
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 :מכרז פרסום בדבר הודעה

 שירותי לקבלת הצעות בזאת מזמינה )אלעין""להלן : ( תאגיד המים והביוב האזורי אלעין 

 – להלן יקראו אשר ,ונספחיו המכרז במסמכי כמפורט ,ומסירותכתובות וביצוע  איתור ,חקירות

 ."השירותים"

 :המכרז קבלת מסמכי 

הפרסום ולא  ,הל מיום 04-9562351אלעין בכפר יאסיף,  משרדיקבל מל ניתן המכרז מסמכי את

,  או להוריד מאתר התאגיד 13:00עד שעה  08:30משעה  08/11/20ועד ליום  18/10/20  -מאוחר מ 

www.elain.org.il 

 :ההצעות הגשת 

  'מס פומבי מכרז  :יירשם עליה סגורה במעטפה למסור יש המכרז לתנאי בהתאם ההצעות את

עה ש 08/11/20 ליום עד ידנית במסירה ,אלעין עבור ומסירות איתור ,חקירות לשירותי 11/2020

במשרדי אלעין בכפר   )בדואר לשלוח לא( מנכל אלעין  בלשכת הנמצאת ,המכרזים לתיבת 13:00

 לאחר שימסרו מסמכים .mserot@elain.org.ilאו לשליחה לתיבת המייל הייעודית  יאסיף

 .יפסלו לעיל הנקובים והשעה המועד

 :הבהרה שאלות  

  25/10/20 ליום עד ,בלבד בכתב ,למכרז בקשר הבהרה בקשות או/ו טכניות שאלות להעביר ניתן

או לפקס          מסירת שאלות  ההבהרה ידנית לידיה,די מזכירת המנכ"ל, באמצעות לי 12:00שעה 

 )יועמ"ש אלעין(.  04-9962216

 :כלליות הבהרות

 אל להוציא רשאית והיא שהיא הצעה כל או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת אלעין  אין

 .הבלעדי דעתה שיקול לפי וזאת מההצעה חלק רק הפועל

 מסמכי י"עפ לבצע שיש וההתחייבויות הפעולות כל של ומושלם מלא ביצוע תכלול המציע הצעת

 .המכרז

 המכרז מסמכי את להכשיר בא אינו ,הפרסום בגוף "הצעה" בלשון השימוש כי בזאת מובהר

 .המכרזים דיני פ"ע הצעה לכדי המשתתף י"ע שיוגשו

 כאחד המינים לשני מתייחסים אך ,זכר בלשון נוחות לצרכי מנוסחים המכרז מסמכי

 

 , עו"ד כמיל פרג'         

 מ.מ. מנכל אלעין          

 'ב מסמך 
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תאגיד המים והביוב האזורי אלעין )להלן :  :  במכרז למשתתפים כללים ותנאים הוראות .1

 לשירותי ,המכרז בדרישות העומדים מציעים מטעם הצעות בזאת מזמינה "אלעין"( 

 יקראו אשר ,ונספחיו המכרז במסמכי כמפורטאלעין,  עבור ומסירות איתור ,חקירות

 ."העבודות" / "השירותים" – להלן

  :המכרז נושא   .2

 כמפורט הכל ,ומסירות איתור ,חקירות לשירותי מחיר הצעות לקבל מבקשת אלעין  2.1

 העבודות פירוט השירותים"(." / "העבודות להלן: (ונספחיהם החוזה ,המכרז בתנאי

  .המכרז של הטכני במפרט כמפורט הינה ,זה מכרז נשוא

 ללא ,האמורים השירותים או/ ו העבודות לביצוע מסגרת במכרז מדובר כי מובהר 2.2

 במהלך(.   "הזוכה" :להלן ( במכרז לזוכה שתימסר העבודות כמות של משוער צפי

 ולפי צרכיה לפי לעת מעת לזוכה להוציאאלעין  רשאית ,ההתקשרות תקופת

 ספציפיות בעבודותאלעין  תנקוב בהן ,עבודה הזמנות ,לרשותה שיעמדו תקציבים

 ובתמורה ודרישותיו המכרז תנאי פי על ,במכרז הכלולות העבודות מתוך ,לביצוע

 .במכרז הזוכה י"ע שהוצעה

 : ההתקשרות תקופת .3

רק   .הצדדים כל י"ע ההסכם חתימת מיום יםשנ 3 של לתקופהההסכם הינו   3.1

 באמצעות ,לעת מעת ההתקשרות תקופת את להאריך האופציה שמורה תהא לתאגיד 

 שסך ובלבד) האופציה" :להלן( נוספות בתקופות ,התאגיד י"ע בכתב הודעה

 .ההתקשרות תחילת מיום שנים  6  על יעלה לא ,הכולל ההתקשרות

    אלעין. של החתימה מורשי י"ע חוזה חתימת לאחר רק העבודה בביצוע יתחיל הזוכה 3.2

 בכל מהזוכה בפועל כלשהי מינימאלית בכמות הזמנות לבצע מחויבת איננה אלעין  3.3

 בפועל עבודה הזמנת הוצאת .בכלל אם ,הענין לפי האופציה אוו/ ההתקשרות תקופת

 בקבלת אלעין  של ובצרכיה תקציביים אישורים של בקיומם מותנית ,הזוכה לידי

 היקף לענין אלעין  כלפי דרישה או / ו טענה כל תהיה לא לזוכה .האמורים השירותים

 .בכלל אם בפועל ממנו שיוזמנו השירותים

 הזוכה עם ההתקשרות את להפסיק רשאית אלעין ,ההתקשרות תקופת במהלך 3.4

 ו טענה כל תהיה לא ולזוכה ,שהיא סיבה ומכל עת בכל ,מראש יום  70 של בהודעה

 .כך בגין אלעין  כלפי תביעה או/ ו דרישה או/

 תגבר ,מנספחיו איזהאו   / ו החוזה או/ ו המכרז מסמכי בין סתירה של במקרה 3.5

 .אלעין  החלטת פי על ,הזוכה עם המחמירה ההוראה

 

 או ישראל תושבי יחידים זה במכרז להשתתף רשאים :במכרז להשתתפות סף תנאי .4

 התנאים בכל ,הצעות להגשת האחרון במועד העומדים בישראל כדין הרשומים תאגידים

 :)"יםהמשתתפ/" /"ים/ המציע" :להלן( הבאים

 ,פרטיים חוקרים לתאגיד או פרטיות לחקירות למשרד רישיון בעל הינו המשתתף 4.1

 ,שמירה ושירותי פרטיים חוקרים חוק של 'ד בפרק או 'ג בפרק לקבוע בהתאם

 תנאי להוכחת בתוק יהיה הרישיון .)"פרטיים חוקרים חוק" :להלן( 1992 – ב"התשל

 :לצרף המשתתף על זה
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 לקבוע בהתאם חוקרים תאגיד של או פרטיות לחקירות משרד של תקף רישיון עתק 4.2

 יצרף חקירות משרד שהינו משתתף פרטיים חוקרים לחוק 'ד בפרק או 'ג בפרק

 .בתוקף יהיה הרישיון ,המשרד בעל שם עלבתוקף  פרטי חוקר רישיון העתק :בנוסף

 דירקטורים על מידע הכולל חברה נסח ,בנוסף יצרף חוקרים תאגיד שהינו משתתף 4.3

 או בו המניות בעלי ,התאגיד מנהלי שמות בדבר ח"רו או ד"עו אישור   וובעלי

כמסמך  המצורף בנוסח כמפורט ,אחזקותיהם ומצב בשותפות והמנהלים השותפים

 / מניותיו ובעלי התאגיד ממנהלי אחד כל שם על פרטי חוקר ות/רישיון העתק ד'

 ק. בתו יהיו/יהיה ות /הרישיון

 2016 השנים מתוך חודשים 36 של מצטבר ניסיון בעל להיות במכרז המשתתף על 4.4

 לצרף המציע על ,זה תנאי להוכחת/ מסירות /איתור כתובות.  חקירות בביצוע ,ואילך

  למכרז מצורףה' ה כמסמך בנוסח ,כאמור שירותים סיפק להם הגופים מטעם אישור

 עסקאות חוק לפי כחוק חשבונות ספרי ומנהל מ"מע לצורך מורשה עוסק המשתתף 4.5

 על1997 – ו"התשל מס חובות ותשלום חשבונות ניהול אכיפת ,ציבוריים  גופים

 מס ניכוי שיעור על ואישור ספרים ניהול על שומה פקיד אישור לצרף המשתתף

 מ."מע לענין מורשה עוסק תעודת וכן במקור

 

 :כללים תנאים .5

 בדיקות לרבות ,הנדרשות הבדיקות כל את חשבונו על יערוך במכרז המשתתף 5.1

 להיות שעשוי המידע כל את הבלעדית אחריותו ועל לעצמו וישיג ,וכלכליות משפטיות

 וההתקשרות הצעתו הכנת על שהיא כל בצורה להשפיע שיוכלאו  וחיוני למועיל לו

 .ומסמכיו החוזה ,המכרז מסמכי כל את ולקרוא לבדוק הוא חייב כן .בחוזה

 ובנוסף . ממנו שיידרשו העבודות את ויבצע אלעין  עבור השירותים את יספק הזוכה 5.2

 של המיטבי ביצוען לשם הדרושות הנלוות העבודות כל את נוספת תמורה ללא יבצע

 .נספחיו על במכרז המפורטים ,בפועל ממנו שיוזמנו השירותים כל

 בבחירת .שהיא הצעה כל או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת אלעין  אין 5.3

 על והמלצות המציע של המחיר הצעת של הפרמטרים שקלול יתבצע ,במכרז זוכה

 .להלן כמפורט המציע

 צורך ללא הדין למגבלות בכפוף חדש במכרז לצאת או זה מכרז לבטל רשאית אלעין 5.4

 .ובכלל למציעים הסבר במתן

 של הגשתה או / ו בהכנתה הכרוכות בהוצאותתאגיד ה את לחייב בכדי זה במכרז אין 5.5

 .ממנה חלק או המבוקשת המחיר הצעת

 .תקציביים אישורים ובקבלת בפועל צרכים של בקיומם מותנה זה מכרז ביצוע 5.6

 תהיה לא ולמשתתפים שהיא סיבה מכל ,המכרז את לבטל שלב בכל רשאית התאגיד  5.7

 .כך בשל תביעה או/ ו דרישה או/ו טענה כל

 תכלול ההצעה .זה במכרז הכלולים השירותים כל עבור הצעה להגיש חייב המשתתף 5.8

 .המכרז מסמכי פי על לבצע שיש וההתחייבויות הפעולות כל של ומושלם מלא ביצוע
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 :ההתקשרות תקופת .6

 עם החוזה חתימת מיוםשלוש   3  של למשך תהא הזוכה עם ההתקשרות תקופת 6.1

 ,לעת מעת ההתקשרות תקופת את להאריך האופציה שמורה תהא תאגיד ל .הזוכה

 יעלה לא ,הכולל ההתקשרות שסך ובלבד ,נוספות בתקופות , בכתב הודעה באמצעות

 )"ההתקשרות תקופת" :להלן( שנים  6על 

 עם ההתקשרות את להפסיק ,הבלעדי דעתה שיקול ולפי עת בכל רשאית אלעין  6.2

 לא ולזוכה בהסכם כמפורט ,לזוכה בכתב יום 70 של מוקדמת בהודעה ,במכרז הזוכה

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

 הפסקת היכנס למועד עד ,ניתנו אם ,בפועל ידו על שניתנו השירותים בגין לו המגיעה

 .הצדדים בין ההתקשרות בהסכם לאמור בהתאם וזאת לתוקף ההתקשרות

 מסמכי פי על מהתחייבויותיו יותר או אחת מילא לא הזוכה אם ,לעיל האמור למרות 6.3

 הודעה וללא ,לאלתר ההתקשרות את להפסיק רשאית תהא אלעין ,ההסכם /המכרז

 להקציב ,הבלעדי דעתה לשיקול ,הזכות שמורה לאלעין כי ,יובהר .לזוכה מראש

  .ההפרה לתיקון מוגדר זמן לזוכה

 

 :הגשתה ואופן המשתתף הצעת .7

 זה. בכרך הכלולים הטפסים על ורק אך תוגש הצעה

 לחתום ,המכרז מסמכי בכל הנדרשים הפרטים כל ואת הצעתו את למלא המציע לע 7.1

 והאסמכתאות המסמכים כל ולצרף המכרז ממסמכי ועמוד עמוד כל ועל החוזה על

 .המכרז לדרישות בהתאם הנדרשים

 לביצוע מחירון נקבע ,"המציע והצעת הצהרה" למכרזז'  מסמך ,המחיר הצעת בטופס 7.2

 אחוז את מטעמו המחיר הצעת בטופס ירשום המציע .המכרז נשוא השונות העבודות

 לסכומים .האמור למחירון ידו על המוצע ,וקבוע אחיד בשיעור התוספת / ההנחה

 מס חשבוניות כנגדתאגיד ה י"ע שישולם ,כדין מ"מע ורק אך יתווסף ההצעה נשוא

 .כדין

 במכרז למשתתף תקנה לא ,שהוא שיעור בכל ,העבודה היקף של הקטנה או הגדלה 7.3

 והמשתתף ,אחרת תביעה לכל או ,במכרז שהציע 'היח מחיר לשינוי לתביעה עילה

 יימסרו ולא במידה אלעין   כנגד דרישה או/ ו תביעה או/ו טענה כל על מוותר במכרז

 .גדול או קטן יהיה העבודות מספר או בכלל עבודות לו

 המסמכים על הערות להעיר או/ ו לשנות או/ ו לתקן או/ ו למחוק למציע אסור 7.4

 ,שינוי בכל לראות רשאיתאלעין   .המכרז מתנאי כלשהו תנאי או במכרז הכלולים

 את ולפסול המכרז מתנאי המציע הסתייגות משום כאמור תוספת או תיקון ,מחיקה

 .הצעתו

 יום 90 למשך וצרופותיה נספחיה ,מרכיביה ,פרטיה כל על בתוקפה תעמוד הצעה כל 7.5

 יום 90 למשך להאריכה רשאית תהיהאלעין  .ההצעות להגשת הקבוע מהמועד

 ההסכם על יחתום שהזוכה ועד במכרז זוכה של הסופית לבחירתו עד או/ו נוספים

 .כן לעשות יהיה חייב והמציע
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 :כדלקמן והאישורים המסמכים את להצעתו לצרף המשתתף על  7.6

 .לעיל  כמפורט במכרז הנדרשים הסף תנאי להוכחת הנדרשים המסמכים כל .א

 במסמכי המכרז.  כמפורט ,המציע הצעת ,חקירות שירותי המציע סיפק להם מגופים המלצות .ב

 ;ידו על חתומה כשהיא המשתתף והצעת הצהרה נוסח .ג

 י"ע חתומים כשהם ,ישלחו אם אלעין,  י"ע שישלחו לשאלות תשובות או/ ו הבהרות מסמכי .ד

 .ועמוד עמוד בכל המציע

 .לחוזהט'  כנספח המצורף בנוסח סודיות על לשמירה התחייבות כתב .ה

 כנדרש מלאים כשהם ,במכרז הנדרשים והמסמכים האישורים ,המכרז מסמכי יתר כל .ו

 ;המשתתף י"ע ,ודף דף בכל וחתומים

 :והבהרות מציעים שאלות  8.

 / ליום עד ,בלבד בכתב ,למכרז בקשר הבהרה בקשות או/ ו טכניות שאלות להעביר תןני 8.1

במשרדי התאגיד,  באופן ידני או לשלוח  למזכירת מנכל אלעין, , 12:00 בשעה  25/10/20

 )יועמ"ש אלעין(.  04-9962216לפקס מס' 

 המועד לפני שבוע ימים  ל עד ,למכרז מהנרשמים אחד לכל בכתב תשובות תעביר אלעין  8.2

 לא מציע אלעין. את יחייבו בכתב שיינתנו הבהרות / תשובות רק .הצעות להגשת האחרון

 מי או אלעין ידי על שניתנו מידע או תשובות על הסתמך בהצעתו כי לטעון רשאי יהא

 ולחתום התשובות מסמך את להצעתם לצרף המציעים על .בכתב ניתנו אם אלא ,מטעמה

 . אלעין  י"ע שיופצו ,התשובות קבלת אחר לעקוב המשתתפים על .בשוליו

 יהיה ,לעיל ק"לס בהתאם להבהרה בקשותיו או/ ו הסתייגויותיו את יעביר שלא משתתף  8.3

  ב"וכיוצ התאמות אי או שגיאות ,בהירות אי או סבירות אי בדבר טענות לטעון מנוע

 

 :ההצעות בחינת 9.

 ,הסף בתנאי יעמוד לא אשר ומציע הסף בתנאי המציע של עמידתו את תבחן אלעין  9.1.

 .תפסל הצעתו

 אשר מציעים של הצעות לדחות ,מיוחדים ומנימוקים מיוחדות בנסיבות רשאית אלעין  9.2

 לפי מספקים אינם שכישוריו לדעת שנוכחה או ,רצונה לשביעות עבודתם בעבר ביצעו לא

 .המכרזים ועדת בפני טענותיו את לטעון הזדמנות לו שתינתן לאחר ,דעתה שיקול

 :להלן האמור לפי ישוקללו הזוכה לבחירת הפרמטרים  9.3

 בפרמטר, הנקודות מירב את יקבל ביותר הזול המציע. נקודות 50הזול  המציע של המחיר הצעת

 . ביותר הזול למציע יחסי באופן ינוקדו המציעים תרי, זה
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 חקירה עבודות בגין ,להצעתו המציענקודות בגין כל המלצה( .  5)נקודות.  20, שיצרף המלצות

 תאגידים או/ ו בנקים או/ ו ציבוריים גופים או/ ו מקומיות רשויות עבור ידו על שבוצעו קודמות

 ואילך.  2017משנת   ,ביטוח חברות או/ ו עירוניים

בשים דגש   נקודות לכל שנה( 10)  ,דומות עבודות לביצוע בקשר המשתתף של הניסיוןנקודות,  30

  בישובי התאגיד. וחקירות על ביצוע מסירות ואיתור כתובות 

  

לעצמה  שומרת אלעין,  י"ע לבחירה רלוונטיות שתהיינה ,זהות הצעות שתוגשנה במקרה  9.4

 .בלבד זהה שהצעתם המציעים בין הגרלה לערוך הזכות אתאלעין 

 תמומש שזכייתו ,"שני כשיר" של במעמד נוסף זוכה לבחור רשאית המכרזים ועדת .9.5

 תקופת במהלך החוזה עימו יבוטל או החוזה על יחתום לא הראשון שהזוכה במקרה

 , ינהל משא ומתן נושא המחיר.השני הכשיר"ש ובלבד ,ההתקשרות

 יוכח אם אחרים משתתפים עם בתאום שהוגשה הצעה כל תפסול המכרזים ועדת  9.6

 .המכרז דרישות כל אחר ימלא לא הזוכה אם או/ ו כזה קשר לכאורה

 ,הצעתו אודות נוסף מידע מהמציעים אחד מכל לדרוש הזכות את לעצמה שומרת הועדה  .9.7

 ,מטעמו מי או/ ו המציע של ויכולתו ניסיונו על נוסף מידע ,מחיר וניתוחי הסברים לרבות

 ההסברים כל את למסור מתחייב והמשתתף המכרז מסמכי פי על התחייבויותיו לביצוע

 לא אך ,רשאית הועדה תהא כן כמו. הדרישה מיום ימים 8 בתוך הנדרשים והניתוחים

 תהא הועדה .מטעמו מי או/ ו המציע של ניסיונו אודות וחקירות בדיקות לערוך ,חייבת

 .ההצעות הערכת לצורך )נעשו אם( הבדיקות בתוצאות להשתמש ,חייבת לא אך ,רשאית

 אשר ,המשתתף של המחירים וניתוחי ההסברים כל את בסוד לשמור מתחייבת הועדה

 .דרישתה לפי לה ימסרו

 את יניח לא שיספק שההסבר או ,כאמור ניתוח אוהסבר ו/ למסור יסרב המשתתף אם 9.10

 .ההצעה את לפסול ואף עיניה ראות לפי מסקנות להסיק הועדה רשאית ,דעתה

 

 :המכרז במסמכי ינוייםש .10

 לפסול רשאית אלעין  ,במכרז שינויים שיערוך מציע .המכרז במסמכי שינויים לערוך אין 10.1.

 ביחס הסתייגות כל או המכרז במסמכי המשתתף שיערך תוספת או שינוי כל .הצעתו את

 בכל או לוואי במכתב אם ובין המכרז מסמכי בגוף תוספת או שינוי ידי על אם בין ,אליהם

 .אלעין  כלפי מחייב תוקף כל להם יהיה ולאאלעין  את יחייבו לא ,אחרת דרך

ו/או  שינויים להכניס ,למכרז הצעות להגשת האחרון למועד קודם ,עת בכל רשאית אלעין  .10.2

 לשאלות בתשובה או ביוזמתה ,ומסמכיו במכרז דרישות או/ו תנאים או/ ו תיקונים

 יהוו ההבהרות / התשובות .המשתתפים כל של לידיעתם בכתב יובאו ואלה המשתתפים

 .ידם על חתומים כשהם למכרז לצרפם המציעים ועל המכרז מסמכי  נפרד בלתי חלק

 :המציע הצהרות .11
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 ידועים וההסכם המכרז פרטי שכל ואישור כהודעה כמוה הצעתו הגשת כי מצהיר המציע 11.1

 .ובהסכם בהצעה ההתחייבויות אחר למלא מסוגל והוא לו ונהיריםלו 

 או כלשהו לפרט בקשר הבנה אי או טעות בדבר טענה שכל לו ידוע כי מצהיר המציע 11.2

 ההצעה. הגשת לאחר תתקבל לא ההסכם או/ ו המכרז מפרטי כלשהם לפרטים

 ובהשתתפות למכרז ההצעה בהכנת הכרוכות וסוג מין מכל ההוצאות שכל מצהיר המציע .11.3

 .עליו יחולו במכרז

 כל או ביותר הנמוכה ההצעה את לקבל מתחייבת אלעין  שאין לו ידוע כי מצהיר המציע  .11.4

 דעתה שיקול לפי וזאת מההצעה חלק רק הפועל אל להוציא רשאית והיא שהיא הצעה

 .הבלעדי

 את ,דרך בשום ,להכשיר כדי בו אין המסמך בגוף "הצעה" בלשון השימוש כי למציע ידוע .11.5

 .המכרזים דיני פי על הצעה לכדי המשתתף ידי על שיוגשו המסמכים

 יוכל לא והוא אלעין ל שירותים נותן של כמעמד הינו שמעמדו לו ידוע כי מצהיר המציע  .11.6

 .המניין מן עובד של וזכויות מעמד לו יש כי שלב בשום לטעון

 לתשלום חובה שום אין ולאלעין  הכנסתו על שיחולו המיסים כל את בעצמו ישלם המציע .11.7

 .עליו שהוסכם לסכום מעבר נוסף

 :ההצעות הגשת  .21

 כל פי על למסור יש ,הנדרשות האסמכתאות ,המסמכים כל בצירוף ,המכרז מסמכי את 12.1

 שירותי לקבלת 11/2020 / 'מס פומבי מכרז" ציון נושאת סגורה במעטפה ,המכרז דרישות

 לתיבת )בדואר לשלוח לא( ידנית במסירה ,אלעין  עבור ומסירות איתורים חקירות

או דרך הגשת ההצעה לתיבת המייל  מנכל אלעין, בכפר יאסיף בלשכת הנמצאת המכרזים

 .13:00בשעה__  __08/11/20__וזאת ליום  mserot@elain.org.ilהייעודית 

 . להיפסל עלולים ,לעיל הנקובים והשעה המועד לאחר שימסרו סמכיםמ .12.2

  

 

 

 ג' מסמך

 מכרז תיאום אי לעניין הצהרה

 לחתום כדין מוסמך _______________ .ז.ת __________________________ מ"הח אני

 :להלן) ____________________________________ הצעת עם בקשר זה תצהיר על

 :כדלקמן בזאת מצהיר" ) המכרז" :להלן( אלעין  של __ 11/2020 __'מס פומבי כרזבמ( המשתתף

 .ומנהליו המשתתף בשם זה תצהיר על לחתום מוסמך אני

mailto:mserot@elain.org.il
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 .למכרז המשתתף מטעם המוגשת להצעה במשתתף אחראי אשר המשרה נושא אני

 ללא ,עצמאי באופן המשתתף ידי על הוחלטו למכרז המשתתף בהצעת המופיעים המחירים

 .אחר פוטנציאלי משתתף עם או אחר משתתף עם קשר או הסדר ,התייעצות

 תאגיד או למכרז הצעות מציע אשר גורם כל בפני הוצגו לא למכרז המשתתף בהצעת המחירים

 .למכרז הצעות להציע הפוטנציאל את לו יש אשר

 בניסיון מעורב הייתי לא. למכרז הצעה מלהגיש אחר מתחרה יאלהב בניסיון מעורב הייתי לא

 הייתי לא .למכרז המשתתף מהצעת יותר נמוכה או גבוהה הצעה להגיש אחר למשתתף לגרום

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

 עם כלשהו ודברים דין או הסדר בעקבות נעשית ולא לב בתום מוגשת למכרז המשתתף הצעת

 .במכרז אחר פוטנציאלי מתחרה או מתחרה

 את בעיגול לסמן יש( נכון לא / נכון – מכרז לתיאום בחשד חקירה תחת כרגע נמצא לא המשתתף

 _______ :פרט נא ,נכון לא אם  )התשובה

 לרבות ,העסקיים ההגבלים חוק על בעבירות האחרונות השנים בארבע הורשע לא המשתתף

 נא ,נכון לא אם (התשובה את בעיגול לסמן יש ( נכון לא / ןנכו – מכרזים תיאומי של עבירות

 _______________:פרט

 בפועל.  מאסר שנות חמש עד להגיע יכול מכרז תיאום על העונש כי לכך מודע אני

         אריךת ______ __________________ ____________________ ______________

 המצהיר חתימת            ותפקידו המצהיר שם                    המשתתף שם     

 אישור

 ביום כי ,מאשר __________ .ר.מ _______________ ד"עו ,מטה החתום אני

 _________________ שמספרה ז.ת הנושא _____________ בפני התייצב ____________

 וכי אותה ורק כולה האמת את לומר עליו כי שהזהרתיו ולאחר המשתתף בשם להתחייב והמוסמך

 עליה וחתם הצהרתו נכונות את באוזניי אישר בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה כן יעשה לא אם

 .בפני

_____________________      _______________ 

 ד"עו וחותמת חתימה               תאריך    

 ספח ד'נ

 חתימה מורשי אישור 

 רשומה שותפות / תאגיד שהוא מציע בידי יצורף

 .,לכבוד

 אלעין בע"מ 
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___________________ 

 א.ג. נ., 

 חתימה מורשי אישור :הנדון

במכרז )"המציע" - להלן( ___________ .פ.ח __________________ של ח"רו  /ד"עו הנני 

 .)"המכרז" - להלן( לעין א של _____11/2020_____ 'מס פומבי

 :כדלקמן ,בכתב מאשר הנני המציע של ח"רו/ ד"כעו

 :אלה הינם במכרז המציע של החתימה מורשי 1.

 ____________________ .ז.ת _________________ מר / 'גב

 ____________________ .ז.ת _________________ מר /'גב

 __________________________________:הינו המציע של המחייב החתימות הרכב

 הינה ,למכרז המציע להצעת המצורפים המסמכים גבי ועל למכרז המציע הצעת גבי על החתימה

 .לעיל כאמור שלו החתימה מורשי באמצעות שנחתמה המציע של המחייבת חתימתו

 ומצגיו הצהרותיו התחייבויותיו לצורך המציע של המחייבת החתימה של אות/ דוגמה להלן 2.

     __________________________                                                            :המכרז במסמכי

של ההתאגדות במסמכי הרשומים ,השותפים או/ ו המנהלים או/ ו מניות בעל כל פרטי להלן 

 ______________________ . ז.ת ______________________ שם  :*המציע

 _____________________ במציע אחזקתם היקף )רשום שותף / מנהל/ מניות בעל( תפקיד

 של מניות ובעלי דירקטורים על מידע גם הכולל השותפויות / החברות מרשם נסח לצרף יש*

 כל לפי אלעין של _________ למכרז ההצעה להגשת מחייבת החלטה במציע התקבלה/ התאגיד

  .שלו ההתאגדות מסמכי ולפי דין

_______________________                                                                      _________ 

 ,רשיון 'מס ,ח"רו/ ד"עו וחתימת  שם                                                                               תאריך

                                                                        

 ה מסמך 

 המציע ניסיון בדבר אישור

 ממליץ גוף לכל נפרד אישור למלא יש*

 שכל ובלבד ,זה מסמך ג"ע שלא ,כאמור שירותים המציע סיפק להם מגופים אישורים לצרף ניתן*

 באישור.  יכללו זה במסמך הכלולים הפרטים
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 ., לכבוד

 תאגיד אלעין 

___________________ 

 ,נג..א

 

 גופים או/ ו מקומית רשות :השירות מקבל שם( _____________________ מטה החתומים אנו

 ו/או _____________(  ביטוח חברות או/ ו עירוניים תאגידים או/ ו בנקים או/ ו ציבוריים

 ומסירות איתור ,חקירות שירותי לנו סיפק )המציע :להלן( _______________ כי בזה מאשרים

 )"השירותים" : להלן)

 :כדלקמן

 ________________________________ :המציע י"ע השירות ניתן לו הגוף פרטי .א

 ________________ :תאריך עד ______________ :מתאריך :השירות מתן מועד .ב

 _____________________________ :המציע י"ע שניתן השירות על נוספים פרטים .ג

 _________________________________________ :השירותים ביצוע על ד"חו .ד

 :המאשר פרטי

_______________ ____________________ ________________ 

 נייד טלפון השירות מקבל אצל תפקידו האישור ממלא פרטי

 _____________________ _________________ :תאריך

____________ 

 חותמת + חתימה

 

 'ו סמךמ

 המשתתף והצעת הצהרה

 .,לכבוד

 תאגיד אלעין 

__________________ 

 ,.נ.ג.א
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 המשתתף והצהרת המחיר הצעת :הנדון

לתאגיד  ומסירות איתור ,חקירות שירותי לקבלת_____11/2020______  'מס פומבי למכרז

 קבלת______11/2020______ 'מס פומבי מכרז מסמכי את ובדקתי שעיינתי לאחרין עאל

 את שבדקתי ולאחר ונספחיו תנאיו כל על ,לתאגיד אלעין ומסירות איתורים ,חקירות שירותי

 לספק מציע הנני ,אלעין עם ולהתקשרות במכרז השתתפות התנאים ואת הנדרשות העבודות

 תנאי כל פי על ,במלואן והחוזה המכרז במסמכי המפורטים השירותים את תאגיד אלעין ל

 :כדלקמן ,דין כל פי ועל ,הטכני המפרט ,החוזה ,המכרז

 /הנחה של אחוז תהווה והצעתי ,המכרז נשוא העבודות לביצוע מחירון קבעה אלעין כי לי ידוע 1.

 . במכרז הקבועים מהמחירים וקבוע אחיד בשיעור ,תוספת

 :כדלקמן הינם ,והחוזה המכרז ומסמכי הטכני המפרט דרישות כל פי על ,העבודות מחיר 2.

רעה, בישובי התאגיד: אבו סנאן, גוליס, ג'דידה מכר, מז)  ח בשט אימות כולל מסירהביצוע  .1

  . ₪ 35 . עתידית במקרה של מיזוג(עכו ג'ת גם כן  כפר יאסיף, ירכא, יאנוח

ככל שיידרש ביצוע מסירות התראה טרם עיקול, כמתחייב מפקודת המסים, דאז המחיר יעמוד על 

למסירה, )וזאת לאור הוראות הוצאות האכיפה לפי פקודת ₪  15 -עלות דואר רשום אך לא יותר מ

. במקרה של ביצוע מסירות 100 -שיבוצעו )לא פחות מ המסירות כמותהמסים )דואר רשום( ולאור 

ע"י המציע מסירות כאמור, דישות תשלום/התראות טרם עיקול, לא תיזקף ההנחה שתינתן 

לשירות האמור. וכן ככל שתבוצע יותר ממסירה אחת באותו נכס )בעל ואישה הורים וילדים, כל 

 המסירות יחשבו כמסירה אחת(. 

רים באותו נכס, תיחשב כמסירה ותה כתובת, בעל ואישה וילדים , הגביצוע נספר מסירות בא 

 . אחת

זה בסעיף שיוצע המחיר על 100% של תוספת תשולם ,ישובי התאגיד  לתחום מחוץ מסירה בגין. 

 ש"ח.  150   ,בשטח אימות + איתור  )העסק בית כתובת  איתור כולל( עבודה מקום איתור .2

 ₪.  300 מקיפה כלכלית חקירה .3

 ₪.  200,  צוואות  ירושות חקירת .4

 ₪.   200חקירת בעלות רכב מכח שימוש,  .5

 ₪.  100בנכס/מד מים  חקירת מחזיק / פעלים .6

 ₪  300חקירת אירוע גניבת מים, ו/או חבלה בתשתיות אלעין,  .7

 המחירים לעיל לפני מע"מ. 

 _________% של וקבוע אחיד בשיעור הנחה מציעים הננו :המציע הצעת

 אחיד בשיעור תוספת מציעים הננו או – לעיל המחירים על)במלים___________________( 

 לעיל המחירים על)במלים _____________________(  _________% של וקבוע



13 
 852/3/82סימוכין 

 :המציע הצהרות

 כל על ,המכרז נשוא השירותים בגין נוספת תמורה כל לי תשולם לא כי עלי ומוסכם לי ידוע .א

 ובמפרט בחוזה ,במכרז הכלולים התנאים פי ועל הצעתי נשוא העבודה למחירי מעבר ,בה הכרוך

 ו הוצאותי כל את וכוללת ומוחלט קבוע ,סופי מחיר מהווה ,הצעתי פי על לעיל התמורה .הטכני

 מתןאו  / ו העבודה בביצוע הכרוכות וסוג מין מכל ,כלליות ובין מיוחדות בין ,מטעמי מי או/

 ציוד ,אדם כוח ,זמן ביטול ,הנסיעות וזמן נסיעות ,תיאומים ,רק לא אך ,לרבות השירותים

 .ב"וכיו ובקרה פיקוח ,והיערכות הכנה ,מחשב תוכנות ,משרדי ציוד , וחומרים מקצועי

 לי תהינה ולא ,בכלל אם ,מינימאלית עבודות כמות להזמין מחויבת איננהאלעין  כי לי ידוע .ב

 .כך עקב תביעות ו/או  דרישות או/ ו טענות

 של החתימה מורשי י"ע חוזה לחתימת בכפוף אלא ,העבודה בביצוע אתחיל לא כי ומוסכם ידוע .ג

 .אלעין 

 של בקיומם מותנית ,בפועל עבודה הזמנת הוצאתפניה לקבלת שירותים /  כי ומוסכם ידוע .ד

 תהיה לא כי מאשרים אנו .האמורים השירותים בקבלת אלעין  של ובצרכיה תקציביים אישורים

 או/ ו בפועל שיוזמן השירותים היקף אם או/ ו בפועל עבודה נקבל לא אם אלעין  כלפי טענה כל לנו

 גבוה./נמוך יהיה ההתקשרות משך

 ,מראש יום 70 של בהודעה הזוכה עם ההתקשרות את להפסיק רשאית אלעין  כי ומוסכם ידוע .ה

 ו טענה על תהיה לא ולזוכה אחרים או/ ו תקציביים משיקולים לרבות ,שהיא סיבה ומכל עת בכל

 .כך בגין אלעין  כלפי תביעה או/ ו דרישה או/

 לטעון יוכל לא והואאלעין  ל שירותים נותן של כמעמד הינו שמעמדו לו ידוע כי מצהיר המציע .ו

 .המניין מן עובד של וזכויות מעמד לו יש כי שלב בשום

 נוסף לתשלום חובה שום איןלאלעין  ו הכנסתו על שיחולו המיסים כל את בעצמו ישלם המציע .ז

 .עליו שהוסכם לסכום מעבר

 ,נספחיהם ובכל הטכני במפרט ,בחוזה ,במכרז העירייה דרישות כל את קראתי כי מצהיר אני .ח

 .פיהם על לפעול ומתחייב להם מסכים

 ________________ המציע חתימת     ___________תאריך

 עו"ד  אישור

 כי בזאת מאשר ,___________ :בכתובת ,__________ .ר.מ ד"עו ____________ מ"הח אני

 על וחתם __________________ .ז.ת ________________שם :בפני התייצב _______ביום

 .בפני זו והצעה הצהרה

 __________ חתימת עו"ד         ______________ תאריך
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 ח'      מסמך

 חוזה

 __________ שנת _______ חודש ______ביום לוד בעריית ונחתם שנערך

 

  :בין

 תאגיד המים והביוב האזורי אלעין בע"מ 
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 כפר יאסיף 

 )"אלעין/תאגיד " :להלן תיקרא אשר(

 אחד מצד

 

 : לבין

 _______________________ :שם

 ______________________ .ז.ת

 __________________________________________ :כתובת

 ___________________ :פקס_________________:טלפון

 )"השירות נותן" / "המבצע" :להלן יקרא אשר(

 שני מצד

 

 איתורים ,חקירות שירותי לקבלת ____11/2020 ____ 'מס מכרזוהתאגיד פרסם  :הואיל

 "(המכרז":להלן( זה מהסכם נפרד בלתי חלק המהווהלתאגיד   ומסירות

 ;האמור למכרז הצעתו את הגיש השירות ונותן :והואיל

 נותן הצעת על להכריז המליצה ______________ מיום בישיבתה המכרזים וועדת :והואיל

 .במכרז כזוכה השירות

 ;זה בהסכם ההדדיים יחסיהם את להסדיר הצדדים וברצון :והואיל

 :כדלהלן הצדדים בין והותנה הוסכם לפיכך

 

 .מבוא  1

 .הימנו נפרד בלתי חלק מהווה זה להסכם המבוא  1.1

 תגבר ,המכרז מסמכי של אחר מסמך להוראות החוזה הוראות בין סתירה של במקרה  1.2

 .העירייה החלטת לפי ,השירות נותן עם המחמירה ההוראה

 :הגדרות  .1.3

תאגיד המים והביוב האזורי אלעין בע"מ באמצעות מורשה  -התאגיד" / "אלעין" "

 החתימה מטעמו ו/או מי שהוסמך מטעמם נשוא הסכם זה.  
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 מכרז נשוא העבודות את לבצע שנבחר הזוכה –"השירות נותן"/"המבצע"

 .מטעמו עובד י"ע יבוצע שהשירות ככל ,מטעמו עובד כל  ____11/2020_____

חקירות כלכליות, חבלה    לרבות ומסירות איתורים ,חקירות– "השירותים" / "העבודות"

 'מס פומבי במכרזית המים והביוב , גניבת מים ו/או כל עבודה/שירות כמפורט תבתש

_____11/2020____". 

 

 :כדלקמן ומתחייב מאשר ,מצהיר השירות נותן :השירות נותן הצהרות 2.

 המכרז דרישות כל פי על ,תאגידה עבור זה הסכם נשוא העבודות את ,לבצע מתחייב  2.1

 .דין כל פי ועל הטכני והמפרט ההסכם

 העובדים להעסקת הנוגעות והדין החוק הוראות כל את לקיים מתחייב השירות נותן  2.2

 .מטעמו

 שירותים מתן עבור ידו על שיועסק מטעמו עובד כל להחליף מתחייב השירות נותן  2.3

 80 של מקסימאלית תקופה בתוך בכתב התאגיד ידי על לכך יידרש וכאשר אם ,לתאגיד

 בכל לעמוד חייב המחליף העובד .התאגיד י"ע שתידרש אחרת תקופה בתוך או יום

 .בו הקבועים הסף ותנאי המכרז דרישות

אחר למלא או/ ו זה בהסכם מלהתקשר ממנו המונעת אחרת או חוקית מניעה כל אין כי  .2.4

 .הוראותיו 

 ,ההיתרים ,הרישיונות ,האמצעים כל ,מטעמו או/ ו מוע העובדים כל וברשות ברשותו כי  .2.5

 העבודות ביצוע לשם הנדרשים והידע הניסיון לרבות ,והיכולות המיומנות הכישורים

 תאגידה עבור ביותר הטוב באופן ההסכם לפי התחייבויותיו כל ומילוי והשירותים

 ומחויב וענין דבר לכל עצמאי כקבלן העבודות את מבצע הוא כי מצהיר השירות נותן  .2.6

 .ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי ואישור הכנסה ממס ניכוי בדבר אישורים להמציא

 לעת מעת להתייצב מתחייב ,תאגידה י"ע שיתבקש מטעמו מי וכל השירותים נותן  .2.7

 .בירורים לקיום או/ ו התייעצות לצורך ,המנהל י"ע שיידרש ככל התאגיד,  במשרדי

 נותן של כמעמד הינו שמעמדו לו ידוע כי מצהיר מטעמו העובדים או/ ו השירות נותן  .2.8

 מן עובד של וזכויות מעמד לו יש כי שלב בשום לטעון יוכל לא והואאלעין -ל שירותים

 .המניין

 חובה שום אין תאגיד ול הכנסתו על שיחולו המיסים כל את בעצמו ישלם השירות נותן  .2.9

 .עליו שהוסכם לסכום מעבר נוסף לתשלום

 ימים בשבוע, ויפעל לעבוד בהתאם.  6שאלעין עובדים  לו ידוע כי מצהיר השירות נותן  .2.10

 לעמוד ,ומיומן מקצועי באופן לפעול מתחייב המבצע ,והשירותים העבודות בביצוע  .2.11

 .ונציגהתאגיד ה הנחיות אחר ולמלא ,שנקבעו הזמנים בלוחות
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 לרבות ,השירות נותן ידי על יגובשו או/ ו ייווצרו או/ ו שיבוצעו שירות או/ ו עבודה כל 2.12

 בהם לעשות שרשאיתתאגיד ה של קניינה הם ,זה הסכם פי על ,העבודה ותפוקות תוצרים

 .כרצונה

 מחוייב והמבצע ,כאמור ותפוקות תוצרים או/ ו חומר כל לדרוש רשאית תהא התאגיד  .2.13

 הניתנים מחשב קבצי ,מגנטית במדיה לרבות ,תדרוש תאגיד שה באופן לתאגיד להמציאם

 .'וכו מודפס כחומר ,)ב"וכיו אופיס קבצי( לשינויים

 :השירות תקופת  .3 

 חתימת מיום שנים  __שלוש___של לתקופה תהא השירות נותן עם ההתקשרות תקופת 3.1

 להאריך האופציה שמורה תהא תאגיד ל .הצדדים של החתימה מורשי אחרון י"ע ההסכם

 לא ,הכולל ההתקשרות שסך ובלבד ,נוספות בתקופות  ,לעת מעת ההתקשרות תקופת את

 .)"ההתקשרות תקופת" להלן : .ההתקשרות תחילת מיום שנים  6 על יעלה

 ,השירות לנותן , הזמנות לעת מעת להוציא תאגיד ה רשאית ,ההתקשרות תקופת במהלך  3.2

 לרשותה שיעמדו תקציבים ולפי התאגיד  ,של צרכיה לפי וזאת העבודה היקפי יצויינו בהן

 .)"עבודה ות/ הזמנה" :להלן(

 פי על ההתקשרות את להפסיק ,הבלעדי דעתה שיקול ולפי עת בכל רשאית התאגיד  3.3

 תהיינה לא ולזוכה בהסכם כמפורט ,לזוכה בכתב יום  70 של מוקדמת בהודעה ,זה הסכם

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

 לתוקף ההתקשרות הפסקת היכנס למועד עד ,ניתנו אם ,בפועל ידו על שניתנו השירותים

 .הצדדים בין ההתקשרות בהסכם לאמור בהתאם וזאת

 פי על מהתחייבויותיו יותר או אחת מילא לא השירות נותן אם ,לעיל האמור למרות  .3.4

 עימו ההתקשרות את להפסיק רשאית תהא תאגיד ה ,ההסכם או/ ו המכרז דרישות

 ,הבלעדי דעתה לשיקול ,הזכות שמורה תאגיד ל כי ,יובהר .מראש הודעה וללא ,לאלתר

 .ההפרה לתיקון מוגדר זמן השירות לנותן להקציב

 .שהיא סיבה מכל ,בתחום אחרים שירותי לנותני עבודות להעביר רשאית תהא התאגיד  .3.5

 

 :התמורה 4.

 כל, פי על תאגיד ל העבודה תוצרי ומסירת השירות נותן ידי על העבודות לביצוע בתמורה 4.1

 לאחר העבודה מחיר את למבצע תאגיד ה תשלם ,הטכני והמפרט החוזה ,המכרז דרישות

 יותר ולא כפוף ,מ"מע בצירוף ,למכרז הצעתו פי על _______% של תוספת / הפחתה

 .)"התמורה" – להלן( העבודה בהזמנות המאושרת העבודה מכמות

 ,בכך הכרוך כל על ,המכרז נשוא השירותים בגין נוספת תמורה תשולם לא כי מובהר  .4.2

 ,שהוא סוג מכל והצמדות הפרשים ישאו לא המחירים כך בכלל .התמורה למחיר מעבר

 .דין פי על מ"מע למעט
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 ובין מיוחדות בין ההוצאות כל את וכולל ומוחלט סופי מחיר מהווה ,לעיל התמורה  .4.3

 .'וכו זמן ביטול ,נסיעות לרבות ,העבודה בביצוע הכרוכות וסוג מין מכל ,כלליות

 עילה השירות לנותן תקנה לא ,שהוא שיעור בכל ,העבודה היקף של הקטנה או הגדלה  .4.4

 או/ ו טענה כל על מוותר והוא אחרת תביעה לכל או לעיל התמורה להגדלת לתביעה

 במקרה או/ ו בכלל עבודות לו יימסרו ולא במידה תאגיד ה כנגד דרישה או/ ו תביעה

 .מהצפוי גדול או קטן יהיה ההתקשרות היקף או/ ו העבודות שמספר

 מס חשבונית השירות נותן יגיש ,לתאגיד העבודה תוצרי למסירת בכפוף עבודה תום כל .4.5

 .ויד על שבוצעה העבודה של מפורט ביצוע ח"דו יצרף אליה ,לתשלום

יום מיום הגשת  60מיום אישור החשבון אך לא יותר מ יום  30תוך  תשולם התמורה 4.6

 החשבון. 

 מאת ,המנהל י"ע ומאושר מפורט ח"ודו כדין מס חשבונית מסירת כנגד יבוצע תשלום 4.7

 .תאגיד ל השירות נותן

 :השירותים ביצוע אופן  5.

 תוך ובמסירות מקצועיות ,בנאמנות השירותים את התאגיד  עבור יבצע השירות תןנו .5.1

 המכרז מסמכי לרובת ,ומסמכיו זה הסכם ותנאי הדין הוראות כל על מלאה הקפדה

 .הטכני והמפרט

 .תאגידה של רצונה לשביעות ידו על יינתנו השירותים כי מתחייב השירות נותן  .5.2

 עבודה הזמנות למבצע להמציא ,המבצע עם ההתקשות תקופת בכל רשאית תהא התאגיד  .5.3

 .ההסכם נשוא העבודות לביצוע כדין חתומות

 לצורך זה חוזה פי על לידיו שיגיע 'וכו קבצים ,מסמכים ,במידע זכות כל למבצע אין 5.4

 .ביצועו

 נאותה מקצועית וברמה במהימנות ידו על הניתן השירות את לבצע מתחייב השירות נותן  .5.5

 .זה הסכם פי על ידו על שיינתן השירות לטיבתאגיד ה כלפי סייג ללא אחראי יהיה והוא

 למתן הדרושה כזו בדרגה ומיומנות הניסיון ,הידע לו יש כי ,ומצהיר מאשר השירות נותן  .5.6

 .תאגידל זה הסכם פי על השרות

 שיגיע מידע כל של סודיות על לשמור מחוייבים מטעמו גורם או/ ו עובד וכל השירות נותן  .5.7

 השירות נותן .ההתקשרות תקופת תום לאחר גם ,המכרז נשוא העבודות במסגרת לידם

 .לחוזה 'ג כספח המצורף סודיות על לשמירה התחייבות טופס על יחתום

 

 :וביטוח בנזיקין ושיפוי אחריות  .6
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 או/ ו מעובדיו למי או/ ו השירות לנותן שיגרם נזק לכל אחראית תהיה לא התאגיד  .6.1

 נזק או מתאונה או/ ו פגיעה מכל כתוצאה ,בשירותיו או/ ו מטעמו מי כל או/ ו שלוחיו

 .לעירייה השירותים מתן ועקב כדי תוך שייגרמו

 ובקשר השירותים מתן כדי תוך שייגרמו לנזקים שלישי צד כל כלפי אחראי השירות נותן  .6.2

 השירותים נותן מתחייב ,כלשהם פיצויים שלישי לצד לשלם אלעין תידרש אם .לכך

 על הוצאה אשר הוצאה כל בצירוף ידה על שישולם בסכום לשפותה או/ ו לאלעין  להחזיר

 מנותןלאלעין  המגיע כחוב יראוהו סכום ואותו ,משפטיות הוצאות לרבות אלעין  ידי

 .זה הסכם לפי השירותים

 ו המבצע של מקצועית שגיאה עקב לה שיגרם נזק כל בגין אלעין את ישפה השירות נותן  .6.3

 .לקויים אביזרים או בחומרים שימוש עקב או/ ו המקצועית חובתו במילוי הזנחה או/

 תקופת תום לאחר שיתגלה רשלנות של מקרה כל לגבי גם תחול המבצע של אחריותו

 .החוזה

 אחראי הוא ,אלעין זכויות את המפקיע באופן הפוליסות הוראות את המבצע הפר  .6.4

 ו כספי נזק כל על אלעין כלפי כלשהי טענה לו שתהיה מבלי ובלעדי מלא באופן לנזקים

 .זאת עקב לו שיגרם אחר או/

 :ביטוח 7.

לערוך מתחייב נותן השירותים  לדין או/ ו להסכם בהתאם המבצע מאחריות לגרוע מבלי

ביטוחים נשוא אחריות מקצועית כמקובל בתחום עבודתו, וכן אחריות כלפי צד שלישי 

 וביטוח חבות 

 :הצדדים כתובת   8. 

 כל ,לעיל כמפורט הם דין בית כתבי המצאת לרבות זה הסכם לצורכי הצדדים כתובת

 מעת שעות 92 בתום לתעודתה הגיעה כאילו תחשב הצדדים אחד י"ע שתשלח הודעה

 מייל / בפקסימיליה שיגורה ממועד שעות 29 בתום או/ ו רשום בדואר למשלוח המסירה

 .בפועל המסירה עם ביד נמסרה ואם

 :זכויות המחאת סורא 10.

 ניתנה אם אלא ,זה הסכם לפי חובותיו או זכויותיו את לאחר להמחות רשאי אינו המבצע

 .ומראש בכתב לכך התאגיד הסכמת

 :קיזוז .11

 סכום מכל לקזז רשאיתאלעין  תהא ,שהיא סיבה מכללאלעין  חייב שהמבצע סכום כל

 קיזוז לרבות אחרים הסכמים פי על או זה הסכם פי על למבצע לשלם עליה שיהיה

 על כי מוסכם ,זאת לעומת .הטכני במפרט המפורטים קנסותו/או    מוסכמים פיצויים

 מוותר המבצע ,כן כמו .שהיא דרך בכלאלעין   מול קיזוז לבצע מוחלט איסור חל המבצע

 .ב"וכיוצ עיכבון ,קיזוז זכות על מראש
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 :שונות  12.

 או/ ו להסכם תוספת או שינוי ,ארכה ,ויתור ,הבטחה ,מצג ,התחייבות לכל תוקף יהיה לא

מורשי  בחתימת בכתב יינתנו יאושרו בוועדת מכרזים ו אם אלא אלעין מצד אליו בקשר

 .ובכתב אשתאגיד מרל המשפטי היועץ אישור את וקיבלו וכןהחתימה בתאגיד 

 

 :מעביד-עובד יחסי של קיומם אי  13.

  

 לצורך .היחידה אינה תאגיד ב עבודתו וכי עצמאי עסק מנהל הוא כי מצהיר השירות נותן  13.1

 ב"וכיוצ א"וכ והחומרים הציוד לכל בלבד השירות נותן אחראי יהא השירותים ביצוע

 .העבודה ביצוע לשם הנדרשים

 יחשבו לא מטעמו עבודה מבצע וכל השירות נותן כי ,בזאת מוצהר ספק הסר עןמל  .13.2

 כל תאגידה לבין עובדיו או/ ו השירות נותן בין ייווצרו לא מקרה ובשום ,התאגיד כעובדי

 .ומעביד עובד יחסי

 

 עליו יחול לא כי ,ומתחייב מצהיר השירות נותן ,לעיל זה בסעיף האמור בכלליות גרועל  .13.3

 חוקת הוראות זאת ובכלל ,הם באשרתאגיד ה עובדי על החל הסדר או/ ו הסכם כל

  . העבודה

 

  קופת ,לאומי ביטוח לרבות הנלווים התשלומים כל את יבצע השירות נותן כי ,בהרמו  .13.4

 נותן על מוטלת זו חובה .ובאחריותו חשבונו על אחר תשלום וכל השתלמות קרן ,פנסיה

 .תאגידה ובין בינו מעביד עובד יחסי קיום אי בעניין ספק כל להסיר מנת על השירות

 עניינים ניגוד של במצב להימצא שלא מתחייב ,מטעמו שיעבוד גורם וכל השירות נותן  .13.5

 עם בעבודתו לו שיהיה עניינם ניגוד כל על להודיע מתחייבת הוא .תאגידה מול בעבודתו

 .העניינים ניגוד דבר לו היוודע עם מיד אלעין

 כעובד יחשב ידו על המועסק העובד ,השירותים לביצוע עובדים יעסיק השירות שנותן כל  .13.6

 או מעובדיו מי או/ ו השירות נותן לגבי אחרת יקבע בו מקרה בכל .בלבד השירות נותן של

 יפצה ,השירות נותן מעובדי למי כלשהו בתשלום המזמינה הרשות תחויב בו מהקרה בכל

 וכן כאמור מתביעה כתוצאה תחוייב היא בו סכום בכל תאגיד ה את השירות נותן וישפה

 .ד"עו ט"ובשכ המשפט בהוצאות

 יהיו התחייבויותיו את מטעמו שיבצעו העובדים כי בזה ומאשר מצהיר השירות ותן נ .13.7

 והתשלומים ההוצאות בכל יישא והוא המלאים והשגחתו פיקוחו ,להוראותיו נתונים

 כל ולפי במכרז המפורטים התנאים פי על הניכויים בתשלום לרבות ,בהעסקתם הכרוכים

 .בהעסקתם הכרוכים ,דין
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 על והתקנות העבודה חוקי הוראות כלל את עובדיו כל כלפי ,למלא מתחייב השירות נותן .13.8

 מינימום שכר חוק לרבות ,שתחוקק חוק הוראת וכל כיום הקיימות החוק הוראות ,פיהם

 – ו"תשל מחלה דמי חוק , 1901 – א"התשי ומנוחה עבודה שעות חוק , 1939 – ז"התשמ

 חוק , 1909 – ד"התשי נשים עבודת חוק , 1900 – א"התשי שנתית חופשה חוק , 1997

 פיצויי חוק , 1903 – ח"תשי השכר הגנת חוק , 1979 -ד"תשכ ולעובד לעובדת שווה שכר

 בריאות ביטוח וחוק )משולב נוסח( הלאומי הביטוח חוק , 1938 – ג"תשכ פיטורין

 – 1999.ד"התשנ ממלכתי

 

 :כללי  14.

 ואין תפקידם מתוקף נעשית זה הסכם על החתימה מורשי חתימת כי בזאת מובהר  14.1

 .זה הסכם ליישום אישית אחריות או אישי חיוב כל עליהם מטילה ההסכם על חתימתם

 הצדדים שני של החתימה מורשי אחרון י"ע חתימתו במועד לתוקפו יכנס זה הסכם  .14.2

 .זה בהסכם שפורטו כפי הנדרשים האישורים כל לצירוף ובכפוף

 

 חתימת התאגיד : ________________

 

 __________________:המציע חתימת

 :המבצע מטעם ד"עו אישור

 כי בזאת מאשר ,___________ :בכתובת ,__________ .ר.מ ד"עו ____________ מ"הח אני

 ביום

 .בפני זה הסכם על וחתם___________ .ז.ת ___________________ בפני התייצב _______

 

 ___________                                                                  ______________ תאריך

 ד"עו חתימת                                                                                             

 מסמך ט           

 לכבוד

 תאגיד אלעין :  

_____________________ 

 נ., ג.  .א
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 מידע ושמירת סודיות על הצהרההנדון: 

 את להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר ,______________ .ז.ת ,______________ מ"הח אני

 בזאת ומתחייב ה/מצהיר ,כן אעשה לא באם בחוק הקבועים לעונשים הצפוי/ אהיה וכי האמת

 :כדלקמן

 אלי שתגיע ידיעה כל  ,אדם כל לידיעת להביא או למסור , להודיע' להעביר לא .1

  'מס פומבי מכרז במסמכי כהגדרתם ,הגביה שירותי ביצוע במסגרת

 -ו "השירותים":בהתאמה ,להלן( ,תאגיד אלעין  של_______11/2020____

 מטעמי מיו/או  ו ידי על המועסקים ידי על גם כאמור הסודיות תשמר וכי ,)"ההסכם"

 לידיעתו יובא ההסכם בביצוע הכרוך שמידע מי כל או/ו

 הקשורים והמסמכים הנתונים , המידע סודיות על לשמור מתחייב הנני כן כמו  .2

 ו להסכם הנוגעים והמסמכים הנתונים  ,המידע את לגלות ולא  ,השירותים בביצוע

 הנני .זמן הגבלת וללא  )להלן לאמור בכפוף ( שהיא סיבה מכל  ,לאחר מהם חלק או/

 לביצוע ההתקשרות במסגרת, אלי יגיע / שהגיע המידע כל לאבטחת לדאוג מתחייב

 כל של סודיותו על לשמור מתחייב הנני תאגיד אלעין.  עם ההסכם נשוא השירותים

 לפני ,סודיות לשמירת עובדינו את ונדריך ,העבודות נשוא לממצאים הנוגע מידע

 המחשוב למערכת גישה למנוע מתחייב הנני .התאגיד למסמכי גישה להם שתהיה

 לעיין מוסמך שאינו ממי ,העירייה עם ההסכם נשוא לשירותים הקשורים והמסמכים

 לא לעיל 1 סעיף הוראות. סודיות לשמירת התחייבות על חתם שלא ממי או בחומר

 הצהרה הפרת של בדרך שלא ,לכזה הפך או הכלל נחלת שהינו מידע על תחולנה

 לצד התגלה או הועבר המידע;האמורים השירותים ביצוע טרם לי ידוע היה המידע;זו

 ו ;המגלה הצד כלפי בסודיות מחויב אינו אשר ,שלישי צד ידי על חוקי באופן המקבל

 .רשות הוראות או דין כל להוראות בהתאם מתחייב גילויו אשר מידע או/

 והתקנות -1931 א"התשמ ,הפרטיות הגנת חוק מכח הזהירות שמירת חובת לי דועהי .3

 .מכוחו שהותקנו

 לחוק 113 'סע לפי עבירה מהווה לעיל כאמור התחייבותי מילוי אי כי לי ידוע  .4

 1999 . -ז"התשל ,העונשין

 זהו כי מצהיר הנניו  .בה לכתוב והסכמתי ,תוכנה את בהביני ניתנת זו התחייבותי  .5

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי

                                                                                                ___________________ 

 המציע חותמת + חתימה                                                                                   

 

 אישור

 הופיע _______ ביום כי ת/ מאשר ,)___________ .ר.מ( ד"עו ,_______________ מ"הח אני

 כי ה/ שהזהרתיו לאחר ,__________________ .ז.ת__________________ 'גב/ מר בפניה /

 תעשה/ יעשה לא באם בחוק הקבועים לעונשים ה/ צפוי תהא/ יהא וכי האמת את להצהיר ה/ עליו

 .בפני עליו ה/ בחתמו לעיל ה/ תצהירו תוכן את בפני ה/ אישר ,כן
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____________ 

 ד"עו חתימת

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ה מסמך

 השירותים / העבודות לביצוע מיוחדים ותנאים טכני מפרט

 :הגדרות

מנכ"ל התאגיד, יועמ"ש התאגיד,   ע"י  –תאגיד המים והביוב האיזורי אלעין בע"מ  –התאגיד" "

 וועדת המכרזים. 
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)עכו  אבו סנאן, גוליס, גדידה מכר, יאנוח ג'ת, ירכא, כפר יאסיף, מזרעה –"ישובי התאגיד" 

 . במקרה של מיזוג(

חקירות גניבות  איתור צרכנים, כלכליות, חקירות ,חקירות ביצוע - "השירותים" / "העבודה"

, ו/או כל עבודה בתחום רחבי בכל ומסירות מים, חקירות חבלה בתשתיות שבבעלות התאגיד,

 מומחיות המציע.

 השירותים לעיל.  לקבלת ______11/2020_____ 'מס פומבי מסגרת מכרז – "מכרז" 

 1992 – ב"תשל ,שמירה ושירותי פרטיים חוקרים בחוק כהגדרתו – "פרטי חוקר" / "חוקר" .

 מכרז פי על העבודות את לבצע שנבחר הגוף – "הזוכה" / "המבצע" / "הספק" / "השירות נותן"

 כל או/ ו משנה קבלן או/ ו גורם או/ ו עובד כל לרבות ,זה מכרז נשוא השירותים את ולספק זה

 .מטעמו גורם

 :כלליות הוראות - 'א פרק

 הוראות י"עפ ,אלעין עבור ומסירות צרכנים, איתור ,חקירות לביצוע מתייחס זה מפרט .1

 כל פי ועל ונספחיהם מסמכיהם וכל ,החוזה ,_____11/2020______ 'מס המסגרת מכרז

 .)"השירותים" או "העבודה" :להלן( הדין הוראות

 תגבר ,המכרז מסמכי של אחרת הוראה לבין זה מפרט הוראות בין סתירה של מקרה .2

 יועמ"ש התאגיד.  החלטת לפי ,הספק עם המחמירה ההוראה

 בידיו יהיו ןיהעני לפי הארכתה או/ ו ההתקשרות תקופת כל במהלך כי מתחייב ספקה .3

 ביצוע לצורך דין פי על הנדרשים וההיתרים הרישיונות כל את מטעמו הגורמים כל ובידי

 .המכרז של הסף בתנאי המפורטים הרישיונות לרבות ,זה חוזה נשוא הפעולות

 ו פלילי רישום כל על תאגיד ל ידווח הוא ,ההתקשרות תקופת במהלך כי מתחייב הספק .4

 או/ ו ברישיונו שיחול שינוי כל או/ ו נגדו שיחול משמעת הליך כל או/ ו קובלנההגשת  או/

 את לאלתר להפסיק אלעין  רשאית ,זה במקרה .מטעמו העובדים של ברישיונם

 .כך בגין אלעין  כנגד דרישות או/ ו טענות יהיו לא ולספק ,הספק עם ההתקשרות

 כמפורט העבודה את יבצע והספק ,לעת מעת לספק עבודה הזמנות להוציא רשאית אלעין .5

 .ומסמכיהם נספחיהם כל על זה ומפרט החוזה ,המכרז בתנאי וכמפורט העבודה בהזמנות

 ,זה ומפרט החוזה ,המכרז ,הדין הוראות כל פי על העבודה לביצוע אחראי יהיה ספקה .6

 המנהל הוראות לפי ובדייקנות במיומנות ,במסירות תתבצע העבודה כי ,מתחייב והוא

 .החוק להוראות ובהתאם הזמנים בלוח בעמידה ובעיקר

 בכפוף אולם זה חוזה לפי העבודה ביצוע לצורך אדם כוח להעסיק רשאי יהיה הספק .7

 ההיתרים או/ ו הרישיונות כל בעלי יהיו ידו על שיועסקו האנשים כי ,להתחייבות

 .פלילי עבר וללא מהימנים ,מקצועיים ,מיומנים ,דין כל פי על הנדרשים

 על מראש יודיע ובפרט ידו על שיבוצע שינוי כל על המנהל את ליידע מתחייב הספק .8

 .המכרז של הסף בתנאי עמידתו הוכחת לצורך ידו-על הוצגו אשר פרטיים חוקרים חילופי

 זה בסעיף באמור אין .המכרז דרישות ובכל הסף תנאי בכל לעמוד חייב המחליף החוקר

 החוזה  מהוראות לגרוע כדי
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 ,לתדרך ,השירותים וביצוע מתן במהלך דין כל הוראות ולקיים לשמור מתחייב הספק .9

 ,עבורו / עימו העובדים הגורמים או/ ו מטעמו הגורמים כל או/ ו עובדיו את להנחות ליידע

 למתן הרלוונטי דין כל הוראות של ומוחלטת קפדנית שמירה תוך תפקידם שיבצעו כך

 העבודות ביצוע שלצורך הספק מתחייב כן .החוזה י"עפ הספק של ופעולותיו שירותיו

 .דין כל פי על המותרים באמצעים ורק אך ינקוט זה חוזה נשוא

 פעולה כל כי ,ויוודא ארץ ובדרך בזהירות השירותים של ותקין מלא לביצוע ידאג הספק .10

 .דין כל פי ועל החוזה תנאי פי על מבוצעת

או  ע את העבודה כפי שתימסר לו על ידי יועמ"ש התאגיד ו/או מנכ"ל התאגידציב הספק .11

 .מנהל מחלקת הצרכנות

 .בפועל עבודות לו להעביר מחוייבת איננה שאלעין  ,לכך ומסכים מודע הספק  .12

 ,לכך שנקבע במועד יועמ"ש / למנהל ללמנהל מחלקת צרכנות/  יוגשו העבודה ממצאי כל .13

 .ד"עו י"ע ומאומת העבודה את שביצע הגורם י"ע חתום ,בכתב תצהיר בצירוף

 ביצוע בגין המשפט בבית להעיד יוזמן או/ ו יידרש מטעמו מי או/ ו והספק במידה .14

 להופיע )העניין לפי( מטעמו מי או/ ו הספק מתחייב ,ידו על שהוגשו והתוצרים העבודות

תאגיד ה מאת אחר או/ ו נוסף תשלום לכל זכאי שיהיה מבלי תצהיר לתת או/ ו לעדות

 שכר שכן הספק על זה שכר יחול ,העד של שכרו לשלם תידרשתאגיד וה במידה .כך בגין

   .היחידה במחירי נכלל זה

 לכל המסירות או/ ו איתורים  או/ ו החקירות ממצאי את למנהל להעביר הספק על .15

 לכלי התואמים הממצאים קבצי את המכיל דיסק וכן  )העתקים +2 מקור ( בנפרד חקירה

OFFICE אלעין.  לתוכנית המתאים אחר פורמט כל או 

 או זהות מספר , שם ,צרכן  מספר מפורטים יהיו החקירה/ המסירה/ האיתור בממצאי .16

 נתון כל וכן הענין לפי דיון ומועד משפט בית תיק מספר ,הספק של פנימי מספר ,.פ.ח

 .יועמ"שה י"ע שיידרש

 העבודות כל סטטוס את המציין ,חודש כל בתום ,חודשי ח"דוליועמ"ש  להגיש הספק על .17

 .בהן הטיפול ומצב אליו שהועברו

 לא פרטים הספק ימסור באם או במלואן שלא זה חוזה נשוא עבודות תבוצענה באם .18

 העבודות בגין והתמורה חוזר לביצוע לספק העבודות את להחזיראלעין  רשאית,עדכניים

 .הנדרשות השלמות ביצוע בגמר רק לספק תשולם

 ליתן יידרש והספק ובמידה מטעמו מי או יועמ"ש ה י"ע הצורך במידת תיבדק העבודה .19

 וימסור לכך שנדרש מיום שבוע ימים  של זמן פרק תוך זאת יעשה הוא השלמות

 מעבר נוסף תשלום או/ ו תמורה כל ללא וזאת המטפל לגורם או/ ו תאגיד ל ההשלמות

 .העבודות למחירון

 בהתאם ריכוז דף ובצרוף לתשלום חשבונית בצרוף ימסרו סירותמ  / החקירה ממצאי .20

 .צרכיה י"עפ ,התאגיד י"ע לעת מעת יעודכן ואשר היועמ"ש י"ע שיקבע למבנה

 מטעם קשר איש התאגיד  עבור שיהווה ,במשרדו מרכז גורם שיהיה לכך לדאוג הספק על .21

 והספק ,התאגיד י"ע שתתעורר ובעיה פניה לכל מידי מענה למתן מחויב יהיה אשר ,הספק

 התאגיד לנציגי מענה יתן הקשר איש .זה חוזה על חתימתו עם למנהל פרטיו את יעביר

 ודואר פקסימיליה ,טלפון בקו מצויד יהא המשרד 13:00 ועד 03:00 משעה 'ה-'א בימים
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 בכל תאגיד, ה לפניות מענה יתן הספק ,תאגידה צרכי לפי מיוחדים במקרים .אלקטרוני

 .השבוע ימות ובכל היממה שעות

 למי או/ ו ליועמ"ש התאגיד  למנהל הצרכנות בתאגיד או להגיע  מתחייב הספק .22

 וזאת השירות מתן ביצוע לשם הנדרש החומר כל את ממנו ולקבל לו יורה יועמ"ש שה

 מיוחדים ובמקרים לספק החומר הכנת על ההודעה מיום המאוחר לכל ימים 3  תוך

 עת בכל התאגיד במשרדי בירור / עבודה לפגישות יתייצב הספק ,כן כמו .מידי באופן

 .נוסף תשלום וללא שיוזמן

 מיוחדים במקרים .לספק הדרישה העברת מיום םעשרה ימי תוך תבוצענה העבודות .23

 ללא עבודה ימי 5 בתוך הממצאים ומסירת העבודה ביצוע את לבקש התאגיד רשאית

 .נוספת תמורה

 ו לעכב יוכל לא והספק תאגידה של לקניינה יהיו התאגיד  ידי על שהתבקשו העבודות כל .24

 .המנהלהיועמ"ש/ של ובכתב מראש אישור ללא כלשהו 'ג לצד זה מידע להעביר או/

 ניגוד של חריגים מקרים למעט ,שהיא כל עבודה לבצע לסרב רשאי יהא לא הספק .25

 .ובכתב מראש לכךיועמ"ש ה אישור את יקבלור אש אינטרסים

 חות"לדו בנוסף ,מיוחדים או/ ו שונים חות"דו לה לספק מהספק לדרוש רשאית התאגיד  .26

 ימים 10 בתוך וזאת ידה על שייקבע במבנה הדוחות את לתאגיד  יעביר והספק הקבועים

 .דרישתה מיום

 להחזיר הספק על ,המנהל מאת דרישה כל פי על או/ ו העבודה או/ ו ההתקשרות בסיום .27

 .עבודה ימי 8 -מ יאוחר לא יועמ"ש ל העבודה של הרלבנטיים המסמכים כל את מיד

 המסמכים כל את הספק יחזיר ,העבודה לביצוע הקבוע ז"בלו יעמוד לא והספק במידה .28

לכל ₪  50,  סך קנסו הספק על להטיל רשאית תהא תאגיד וה ,לעיל כאמור לו שנמסרו

יום איחור במסירת המידע ו/או במקרה של מסירת מידע שגוי )מניין הימים ייספר מיום 

 המגיע נוסף או/ ו אחר סעד לכל בנוסף זאתמסירת המידע השגוי ועד לתיקון הדוח(, ו

 :כאמור הפרה בגין תאגיד ל

 : איתורעבודת 

 להזמנת בכפוף לספק ימסור ,תאגיד ה י"ע לכך שיוסמך גורם כל או/ ו היועמ"ש  / מנהל .1

 החברה שם או/ ו זהות 'ומס פרטי שם ,משפחה שם :כגון הנחקר פרטי ובו מסמך ,עבודה

 .הידועה האחרונה הכתובת בציון )פ"ח( החברה 'מס ,העסק או

 ( הזוג בת או בן או / ו הנחקר של והמעודכנת הנכונה הכתובת את לאתר מתחייב הספק .2

 אימות( טלפונית שיחה באמצעות המידע את לאמת )עסק כתובת או/ ו מגורים כתובת

 של הנכונה הכתובת בות,לר יועמ"של בכתב הרלבנטי המידע כל את ולמסור )טלפוני

 בהם הטלפונים ומספר הנחקר של בדירה הטלפון מספר קומה ,הדירה מספר :הנחקר

 את עזב והנחקר במידה .לחייב שלו והקשר שוחח אתו האדם פרטי ואת ,הפרטים אומתו

 .עזיבה מועד לציין יש הארץ

 

 האמור כל יחול עבודה מקום איתור לבצע הספק יידרש כאשר - עבודה מקום איתור .3

 מקום פרטי כל את וימסור עבודתו מקום את יאתר הספק ,ובנוסף לעיל בסעיפים

 טלפונית לאמת הספק על .ועוד העדכנית העבודה מקום כתובת ,הנחקר תפקיד ,העבודה
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 ומספרי העבודה מקום של הטלפון מספר את יעביר הספק .לו שנמסר המידע את

 במסמך לנחקר שלו והקשר שוחח אתו האדם פרטי ואת ,הפרטים אומתו בהם הטלפונים

 .נלווה

 
 בית כתובת או מגורים כתובת איתור לבצע הספק יידרש כאשר -בשטח אימות + איתור .4

 האמור כל יחול ,בשטח אימות עם יחד עבודה מקום איתור – ובנוסף ,לעיל או עסק

 לעיל.   בסעיפים

 
 דיגיטלי צילום קובץ + צילום פלט והמצאת בשטח ביקור באמצעות אימות הספק יבצע .5

 .נילווה במסמך הרלוונטיים הפרטים כל וציון המקום של

 
לבצע איתור פרטי צרכנים נשוא מד  כאשר ספק ידרש -איתור פרטי צרכנים נשוא מד מים .6

מם מסיים בנכס מסויים, הספק יאתר את כל פרי הצרכנים שעושים שימוש באותו מד 

 . 18אשר גילאיהם מעל גיל 

 
 ,נחקר לאותו שונים מסוגים איתור פעולות 2 ידו על ויבוצעו במידה כי לספק ידוע .7

 .מביניהם היקר האיתור בגין קר יהיה התשלום

 
 את להפנות הספק על ,נחקר אותו בגין איתור פעולת לספק עבירתאגיד יוה במידה .8

 והספק במידה .העבודה יבצע בטרם המנהל אישור את ולקבל לכך תאגיד ה לב תשומת

 כל לו תשולם לא אז כי ,הנוסף האיתור לביצוע בכתב תאגיד ה אישור את יקבל לא

 .הנוסף האיתור בגין תמורה

 

 :מסירות

 מסמכים המצאת או/ ו מסירות לבצע הספק על ,יועמ"ש התאגיד/ מנכ"ל התאגידבכפוף לדרישת 

 :הבאים המסמכים את גם ,היתר ובין

 או/ ו התראה מכתבי או/ ו דין בית כתבי או/ ו לדין הזמנות זה ובכלל משפטיים מסמכים .1

 אזהרות המצאת של ביצוע או/ ו גבייה המיסים פקודת פי על דרישות ,אחר משפטי חומר

 ו  הודעה אחרת  כל  או/ ו יכולת לחקירות הזמנות של מסירה ,אחרים פ"הוצל ומסמכי

 חתימת עם ולהחזירם ,מהכלל יוצא וללא שהוא וסוג מין מכל אחרים דואר דברי או/

 .מסירה אישור גבי על הנמען

 

 מולאו בו שהפרטים ולאחר הנמען י"ע חתום כשהוא יועמ"ש ל יוחזר המסירה אישור .2

 פירוט את וכן ,המסמך את לקבל סרב שהנמען במקרה המוסר הצהרת לרבות כנדרש

 .המסירה ביצוע לאי הנסיבות

 
 -1939 ד"התשמ ,האזרחי הדין סדר תקנות פי על תעשה הנדרשים המסמכים כל המצאת .3

 ,לפועל ההוצאה לחוק 9 וסעיף הפלילי הדין סדר תקנות ,'ד - 'א סימנים ,ב"ל  פרק

 שלא המצאה .המסירה ביצוע במועד במקומן שתבוא דין הוראת כל או -1979 ז"התשכ
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 יהא לא והספק העבודה כביצוע תחשב לא ,הדין או/ ו החוק להוראות בהתאם תעשה

 .כך גיןאלעין ב מאת לתמורה או/ ו תשלום לכל זכאי

 
 בכתב תצהיר ליתן הספק מטעם המוסר על ,לחתום מסרב המסמכים ומקבל במידה .4

 או/ ו תאגיד ה י"ע הנדרש את יפרט התצהיר .ד"עו ובחותמת בחתימת המאושרבחתימת 

 הדרוש פירוט וכל המסמכים המצאת בדבר המוסמך המשפט בית או/ ו מטעמה ד"עוה

 .פ"ההוצל בלשכת או/ ו המשפט בבית כתקף מסמך קבלת או/ ו דין פסק לקבלת

 
 8 עד המסירה לביצוע ים/ הנחקר לכתובת הגעה כולל המסירה מחיר כי בזאת מובהר .5

 והכל ,הצורך במקרה הדבקה וכן המסירה ביצוע לצורך שונים ובמועדים בזמנים פעמים

  /1939 ד"התשמ ,האזרחי הדין סדר בתקנות לקבוע . בהתאם

 
 איתור גם הספק יבצע ,המנהל י"ע שנמסרה בכתובת המסירה את לבצע ניתן ולא במידה .6

 הכתובת פירוט את הספק יציין ,כן-כמו .החדשה בכתובת המסירה את ויבצע ,כתובת

 בגין תמורה תשולם זה במקרה לעיל  כמפורט לנמען הקשור נוסף פירוט וכן חדשה

 בלבד.    מסירה

 
:  במקרה של ביצוע מספר מסירות באותה כתובת,  ביצוע מספר מסירות באותה כתובת .7

בעל ואישה ו/או ילדים, יחושב הדבר כאילו בוצעה מסירה אחת בלבד, וישולם רק עבור 

 מסירה אחת.  

  

 :ונותחקירות/ש 

 לרבות שונים בתחומים ,לביצוע חקירה עבודות לעת מעת ,לספק להעביר רשאית אלעין .1

ו/או ביצוע חקירה נשוא אירוע גניבת מים, ו/או חבלה בתשתית המים   ,כלכליות חקירות

 הנתונים בדבר המידע ולברר העבודות את לבצע הספק על .והביוב ו/או מתקני התאגיד 

 תמונות בצירוף החקירה ממצאי של בכתב ח"דויועמ"ש ל להגיש ועליו הדרושים

 כל כי מובהר .כדלהלן המפורט פ"ע והכל החקירה בממצאי התומכים ומסמכים מודפסות

 תמורה ללא ,העבודות במחירון הנקוב התמורה במחיר כלולות ,המפורטות הדרישות

 .נוספות

 לצורך תחשב ,כתובת באותה המתגוררים ,זוג בני 2 לגבי חקירה ביצוע כי ,לספק ידוע .2

 .בלבד אחת חקירה של תמורתה לספק תשולם ובגינה בלבד אחת כחקירה זה חוזה

 ברשות שהיו אף על הנחקר של נכסים יתגלו לא כלכלית שבחקירה ככל כי בזאת מובהר .3

 ייחשב )'וכו רכב כלי ,קרקע ,דירה ,רק לא אך ,למשל( ,החקירה בעת הנחקר בבעלות/

 לא ולספק לעיל ההסכם  פי על קנסות הטלת לעניין לרבות שגוי מידע כמסירת הדבר

 .כך בגיןאגיד הת כנגד טענה או/ ו תביעה או/ ו דרישה כל תהא

 

 כל את למסור הספק ידרש ,מקיפה כלכלית חקירה שתוזמן ככל :מקיפה כלכלית חקירה .4

 :להלן הנתונים
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 שקיים ככל( בפועל הימצאותו וכתובת הנחקר של רשומה כתובת ,זהות מספר ,ומשפחה פרטי שם 

 ומקום עיסוק ,משפחתי מצב ,נייד 'וטל ,בבית טל 'מס ,)בפועל לכתובת הרשומה הכתובת בין שוני

 זכויותיו מה ,בעלות ,בשכירות האם( במקום מתגורר/ מחזיק ממתי ,עבודה וכתובת עבודה

 הורי ,זוג בת/ בן פרטי ,הילדים פרטי .)ובבעלות בשימוש( רכב כלי ,)אחר ן"בנדל וכן במקום

 .)בגירים שהינם בלבד( ,עבודתם ומקום בנכס המתגוררים האם ,.ז.ת ,מלאים שמות  :הנחקר

 .עזיבה מועד לציין יש הארץ את עזב והנחקר במידה

 

 : בחברה כשמדובר 

 ;כיום עיסוקם תחום ,פרטיהם מניות בעלי ,שליטה בעלי ,שותפים שמות , פ.ח  'מס ,החברה שם :

 הרשומה הכתובת בין שוני שקיים ככל( בפועל הימצאותה וכתובת רשומה כתובת -החברה כתובת

 / מוקפאת / מחוקה / סגורה / פעילה-החברה מצב ,כיום החברה עיסוק תחום ,)בפועל לכתובת

 . ספרים ניהול אישור טופס בצירוף בפירוק

 נתונים לאמת יש .ההכרזה ומועד טלפון 'מס בציון כתובתו ,המפרק שם את לציין יש – ירוקבפ

 החברה כתובת ציון תוך המשכונות ורשם החברות רשם מול ושעבודים החברה סטטוס מבחינת

 .ן"בנדל וזכויותיה עיסוקה ותחום

 רשם או/ ו חברות מרשם ,חתום לא / חתום ח"דו גם יוצא ,העבודה בהזמנת כזו תבוא אם 

 .בנפרד האגרה סכום את העירייה תשלם ובגינם המשכונות

 אך וזאת קבע בדרך הנחקר נוהג בו הרכב של רישוי 'מס את לציין הספק על :רכבים פרטי .5

 על ,כאמור במקרים .הרישוי במשרד הנחקר שם על רשום אינו והרכב במקרים ורק

 פרטי שם :הכוללים הנחקר נוהג בו הרכב בעל של המלאים פרטיו את ליתן הספק

 לציין – זוג בת/ בן בשימוש או/ ו בבעלות רכב כלי נמצא האם וכן ,זהות  'מס ,ומשפחה

 .לעיל מלאים פרטים

 כולל( העיסוק תחום פרוט כדי תוך ,הנחקר של הכלכלית הכספית היכולת ממצאי אורתי .6

 הנחקר של העיסוק תחום והגדרת בהם מנהלים/ מניות בעלי הנם/ שהנו מ"בע חברות

 שמות לפרט יש כן .והכנסות העיסוק מקום,)החברה של .פ.הח 'מס ציון תוך החברה ושל

 של העסקית הפעילות היקף :העסקית וכתובתם הנחקרים של העיקריים הלקוחות

 .הנחקר

 

  'וכדו לאומי ביטוח ,מזונות ,נכות קצבת כגון ,ההכנסה מקורות כל את לציין הספק על .7

 
 גמל קופות ,הכנסות ,הנחקר תפקיד ,העבודה מקום כתובת ,)בפועל( העבודה מקום .8

 עבודות יפורטו כן .ועוד לאומי ביטוח/ מזונות/ נכות ,קצבאות / ביטוחים/ פנסיה ,קרנות/

 .לרשויות מדווחת שאינה בעבודה עובד הנחקר האם ,הנחקר של מזדמנות

 
 'ומס ההכרזה מועד לציין - נכסים בכינוס / רגל פושט הנחקר הגוף האם לציין הספק על .9

 5 הרגל פשיטת תיק פרטי וכל הרשמי הנכסים כונס מטעם המיוחד הממונה שם ,תיק

 .הנכסים כינוס
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 .הנחקר של הזוג בת/ בן של הכנסתו מקורות הספק יציין הנחקר של הזוג בת / בן לגבי .10

 והכל נכסים ת/ בעל או/ ו ת/ כעצמאי לחילופין או ה/ כשכיר ת/ עובד היא/ והוא במידה

 .זה במפרט המפורט פ"ע

 
 בנכס הקיים האחר הרכוש שייך למי לבדוק יש אחר רכוש וקיים במידה :אחר רכוש .11

 ריהוט ,חשמל מכשירי ,מכונות ,רכבים :כגון עיקול הליך לבצע מנת על היתר בין וזאת

 .ועוד רשום מי שם על ,כלכלי ערך שווה פריט וכל

 
 האם ,פרטיהם שלישיים מצדדים נכסים / כספים לנחקר האם :נוספים נכסים / כספים .12

 או5 ו פינוי תביעות או/ ו אזרחיות תביעות מכח לרבות ה/ משלו נכסים הזוג בת/ לבן

 .'ג צדדי כנגד מנהלים ל"מהנ שמי פ"הוצל הליכי

 

 שהוצגו ממסמכים בעירייה הקיימים נתונים ווידוא אימות – גירושים של במקרה .13

 .הנחקרים י"ע לעירייה

 

 :להלן הנתונים כל את למסור הספק ידרש ,)ן"נדל( נכסים חקירת שתוזמן ככל ) ן"נדל ( נכסים 

 והאם )'וכו מוגנת דיירות/ שכירות / חזקה / בעלות( בנכס הזכויות מהות את יפרט הספק  .1

 והנחקר במקרה .ולפרטם אחרים בצירוף הנחקר שם על או ,הנחקר שם על הינן הזכויות

 ולבדוק חלקה גוש ,מגוריו וכתובת טלפון ,הנכס בעל פרטי את לציין יש ,הבעלים אינו

 .הנחקר לטובת ,בטאבו אזהרה הערות קיימות האם

 ן"הנדל רשום היכן לציין יש ,המקרקעין רישום בלשכת רשום אינו אשר ן"נדל ונמצא היה .2

 היוון( הזכויות סוג תיק 'מס בציון )המשכנת החברה היא מי או ישראל מקרקעי מנהל(

  .)וכו

 במפרט שפורט כפי ולפרטם בלבד שמו על נכסים זוג בת/ לבן האם בדוח לציין הספק על .3

 .זה טכני

 .פרטיהם למסור הספק על שלישיים מצדדים נכסים או/ ו כספים מגיעים ולנחקר במידה .4

 כמה ,עסק עבודה / למגורים משמש האם ,בנכס השימוש מה יציין הספק :בנכס השימוש .5

 .הנחקר י"ע המוחזק השטח ומה בנכס גר/ מחזיק זמן

 וכתובתו הכונס שם את למנהל ליתן יש ,נכסים כינוס תחת המקרקעין כי ,וידוע במידה  .6

 .ההכרזה ומועד טלפון 'מס בציון

 נסח או מקרקעין רישום נסח גם יוצא ,העבודה בהזמנת זאת יידרש אם התאגיד  לבקשת .7

 כל ובגינו משכנת חברה או ישראל מקרקעי מרשות זכויות רישום אישור או היסטורי

 .בנפרד האגרה סכום את התאגיד  תשלם ,אגרה בגינו לשלם שיש נדרש מסמך

 

 או/ ו עצמה בפני כחקירה ,צוואות / ירושות חקירת שתוזמן ככל -צוואות7 ירושות חקירת

 :להלן הנתונים כל את למסור הספק ידרש ,אחרת לחקירה כתוספת
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 בציון פרטי שם ,משפחה שם :פרטיו את לספק תיתן תאגיד ה -נפטר והנחקר במידה .1

 צו ,או צוואה קיום צו או צוואה לאתר הספק על .שנפטר הנחקר של הידועה כתובת

 )וטלפון כתובתו ,שמו -עיזבון מנהל נתמנה אם כולל( העיזבון פרטי כל את וכן ירושה

 .טלפון 'ומס כתובתם ,.ז.ת 'מס היורשים ושמות

 בחקירה הנהוג פי על והכל העיזבון לרכוש בנוגע מידע גם למנהל להמציא ידאג הספק .2

 .לעיל זה טכני במפרט הקבוע פ"ע נכסים בחקירת או מקיפה

 לפירוק מיוחדת חקירה שתוזמן ככל - הרמת מסך/חברות פירוק לצורך מיוחדת חקירה .3

  :הבא הפירוט את תכלול החקירה ,חברות

 מחוקה/ סגורה/ פעילה - החברה מצב ,יסוד תאריך ,פ.ח 'מס ,החברה שם :מזהים פרטים

 ,המפרק שם את לציין יש - בפירוק .ספרים ניהול אישור טופס בצירוף בפירוק/ מוקפאת/

 .ההכרזה ומועד טלפון 'מס בציון כתובתו

 שם :פרטיהם .מניות בעלי/ מנהלים/ שליטה בעלי / שותפים שמות :ועניין שליטה עלי .4

 ,טלפונים ,הידועה האחרונה כתובתם ,כיום עיסוקם תחום ,זהות מספר ,ומשפחה פרטי

 .העבודה מקום כתובת ,ההכנסה מקורות ,הכלכלית הכספית יכולתם ,משפחתי מצב

 ,משרד – בפועל פעילות ,בעבר/ כיום החברה עיסוק תחום :עסקית מסחרית פעילות .5

 דווחים ,בנק חשבונות ,סלולר חשבונות ,פעיל אינטרנט אתר ,פרסומים ,עובדים ,מזכירות

 . ד"שכ כגון שוטפים בתשלומים חובות ,העסקית הפעילות היקף .לרשויות

 אם חברות איתור ,החברה של בת חברות איתור:החברה של בת/ קשורות חברות איתור .6

 ממנהליה מי או/ ו מניותיה מבעלי למי או/ ו לחברה יש בהן חברות איתור ,החברה של

 פושטי כגון( והמנהלים המניות בעלי של הכלכלי מצבם וכן ומהותן אחרות זכויות מניות

 .)ועוד מוגבל לקוח סטטוס ,רגל

 ן"נדל כגון ושימושם נכסים פירוט :נוספים פוטנציאליים נושים / ונושים נכסים איתור .7

 נותקה / שהופסקו פרוייקטים ,חייבים לא שעדיין לקוחות גם – לקוחות ,ורכבים

 שלישיים מצדדים נכסים5 כספים ,שלישי צד עם לחברה חוזים ,מוניטין , ההתקשרות

 .אחר רכוש וקיים במידה ,השקעות ,ופרטיהם

 .בעתיד החברה פעילות חידוש אי על המעידים מנהלים בקרב סכסוכים כגון :כללי קער .8

 ,אליה קשורות חברות או/ ו מניותיה לבעלי או/ ו לחברה הקשור נוסף מידע כל ,כן וכמו

 .לעת מעת ,המנהל שידרוש וכפי

 

 המתגוררים גופים/ האנשים פרטי על חקירה להזמין רשאית  התאגיד  -מחזיקים סקר .9

 הספק על .ועוד בבניין או/ ו באיזור או/ ו כלשהו במתחם או/ ו כלשהו בשטח מחזיקים או

 ככל( פ.ח או .ז.ת ,המלא שמם לרבות המחזיקים לגבי הרלבנטי המידע כל את ליתן

 היקף ,עיסוקם מקום ,עיסוקים ,טלפון מספרי ,מגורים כתובת ,)בחברה שמדובר

 המחזיק של הזכות סוג ,בנכס הנעשה השימוש סוג ,בנכס החזקתם תקופת ,החזקתם

 י"ע שידרש ככל נוספים ופרטים )'וכו מוגנת דיירות ,שכירות ,חכירה ,בעלות( בנכס

 .המנהל
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 הקלטה ציוד ,ההקלטה לביצוע הנדרש כל ,במלואה ותתומלל בהקלטה תתועד החקירה .10

 עליו כי הנחקר את יזהיר החוקר ,החקירה טרם .חשבונו ועל הספק י"ע יסופק ,'וכו

 עליהן שהתשובות לשאלות להשיב שלא זכותו כי לנחקר ויגלה האמת את רק למסור

 נשוא למקרה העובד גרסת את יקבל החוקר .פלילית אשמה בסכנת להעמידו עלולות

 .המקרה בירור לצורך הנדרש ככל שאלות וישאל החקירה

 
 ואישור פרטיו כל את הכולל החקירה את שביצע החוקר מטעם תצהיר עם יוגש התמלול .11

  .החקירה בעת העובד י"ע נאמר בתמלול המלל כל כי

 
 .ממנו שידרש ככל המשפט בבית יתייצב החוקר  .12

 
 ליום החקירה דחיית או / ו החקירה ביטול על טלפונית בהודעה להודיע רשאית תאגיד ה .13

 .קצרה בהתראה תבוטלנה אם אף ,  תמורה תשולם לא .אחרת שעה / אחר

 

 

 

 חתימת המציע ________________________ 

  


