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מוזמנים להגיש לחברת החשמל לישראל בע"מ )להלן: החברה( הצעה לרכישת הטובין, הנכם 

 בכפוף לתנאים ולתניות, המפורטים להלן:בטופסי מכרז זה, על כל נספחיו והמתוארים 

 

 .השתתפות בסיור הינה תנאי להגשת ההצעה –חובה סיור  .1

   : ךלהצגת הציוד יער סיור .1.1

 

  , חדרה,תחנת הכוח אורות רבין  00:10בשעה  2018/2/7בתאריך ב' ביום 

 נפגשים ליד שער תחנת הכוח אורות רבין , חדרה.

 

 חח"י תהיה רשאית לקבוע מועדים נוספים לסיור בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. .1.2

או  072-3428277בפקס  מראש  עד יוםם להגיע לסיור להודיע למח' המכירות ייניעל המעונ .1.3

לצורך הסדרת כניסתם לאתר, עם הממונים על , mechirot@iec.co.ilבמייל לכתובת 

. יש לציין  על גבי הפקס שם פרטי ומשפחה, מס' ת.ז. מס' רכב, ומס' טלפון טחוןיהב

 להתקשרות.  יש להגיע לסיור מצוידים בתעודת זהות.

 

 .  חח"י תהיה רשאית הקונים יגיעו לסיור נעולים בנעליים סגורות מטעמי בטיחות .1.4

 הגיע לא נעול בנעלים כנ"ל, להשתתף בסיור.  שלא לאפשר לקונה ש

 

 על ההצעות להגיע לאחת מתיבות המכרזים כמפורט להלן: .2

 
, קומת כניסה )לובי(, בבנין המשרדים הראשי של 009בחדר  ,1לתיבת המכרזים מס'  .2.1

 8/7/2018 מתאריך: , לא יאוחר חיפה 1רח' נתיב האור החשמל במבואות חיפה,  חברת

 . 11:00בשעה 

 ת"א קומת לובי. 16בניין חברת חשמל  ברח' החשמל  -אביב תל  .2.2

 11:00בשעה  8/7/2018  -לא יאוחר מיום א'  ה

 

 הצעה שתגיע לאחר מועד זה לא תובא לדיון.
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 משרדנו יהיה פתוח, לצורך הגשת הצעות לתיבת המכרזים,  .3

 בלבד.  7:00-18:00ה' בשעות  -בימים א' 

  13:00 - 7:00בשעות בימי ו' 

 י חג וחגים לא תתאפשר הגשת הצעות. ערב

 חד שלבי .מכרז זה מתנהל בהליך מסוג פומבי רגיל  .4

 תנאים מוקדמים .4.1

  השתתפות בסיור קונים הינו תנאי חובה להשתתפות במכרז.

 לא תתקבלנה כל השגות לממכר.

 

 : ליפסעלולה לההמציע יציג את האישורים הבאים, הצעה אשר לא יצורפו אישורים אלה,  .4.2

 יעודו המקורי, המצורפת ימוש בציוד לייחתום על הצהרה  על ש המעוניין הקונ   .4.2.1

 .1נספח מספר  –לטופס המכרז        

  2פר קונה הרוכש את הציוד למטרת גריטה יצרף את המסמכים כמפורט בנספח מס .4.2.2
 תנאים סביבתיים.     

 

או  ן, היתר, רישיוחח"י תהיה רשאית לאפשר למציע, אשר לא המציא, עם הצעתו, מסמך, אישור

כל נייר אחר, המהווה תנאי מוקדם, להשלים את המצאתם לחח"י תוך פרק זמן קצוב, שייקבע 

  ע"י חח"י.

 

 הגשת הצעה על ידי עובד חברת החשמל .5

לא תתקבל הצעה לטובין, נשוא מכרז זה, ממציע אשר הינו עובד בחברת החשמל לישראל בע"מ 

 )להלן: "העובד"(, במקרים הבאים:

 יש או הייתה, לעובד, במסגרת עבודתו, או בדרך אחרת, גישה לטובין המיועד למכירה או  -

 ביחס למצבו, לטיבו או לערכו. ידיעות נוספות   

 ש או היה, לעובד, חלק בקביעת הסידורים בדבר מכירת הטובין, קביעת מחיר או מועד י  -

 מכירתו.  

 תו ולא לשימושו הפרטי.בכוונת העובד לקנות את הטובין לשם מכיר    -

 

קניה האסורה על עובד על פי סעיף זה, אסורה גם על קרוב משפחה של עובד, ואסור לעובד לערוך 

אותה באמצעות סוכן או שליח ועל כן לא תתקבל גם הצעה אשר תוגש על ידי מי מהנ"ל למכרז 

  במקרים המצוינים לעיל.

 הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה,-הורה זוג, הורה,-לעניין סעיף זה קרוב משפחה הינו בן

 חמות, חתן, כלה, נכד או אח, בן אחות, בת אחות, חותן, חותנת, חם,-אח, בת-דוד, דודה, בן

 נכדה, לרבות קרבת משפחה שנוצרה עקב אימוץ או קרבת משפחה חורגת.

אינו פועל בהגשת הצעתו למכרז המציע מצהיר, כי אינו נופל לגדר המקרים המתוארים לעיל ו

 בניגוד לאמור בסעיף זה. 
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מציע לא יגיש הצעה, הכוללת התניה או הצהרה, לפיה הצעת מחיר כלשהי מותנית בזכייה  .6

במספר פריטים מסוים, או בכמות מסוימת, או באי זכייה בפריט/ים אחר/ים, או הצעה הכוללת 

 תנאי אחר כלשהו.

 

בכתב ברור או בהדפסה  י המכרז,ועד לכך, בטופסיהמחירים במקום המעל המציע למלא  .7

 ולחתום במקום המיועד. מחיקות, שינויים או הוספות, עלולים להביא לפסילת ההצעה.

 

 ע"י המציע.  םעל גבי טופס ההצעה,  חתו המחיר יוגש .8

כאמור לעיל, אך ורק בתוך מעטפה המיועדת לכך  1לתיבת המכרזים מס' טופסי ההצעה יוכנסו  .9

 והמצורפת בזה.

הכנסתה בפועל של מעטפת המכרז  רקצעה כשלעצמו, לא ייחשב כהגשת ההצעה. משלוח הה .10

שנמצאת בכתובת, המצוינת לעיל, תיחשב כהגשת ההצעה. על המציע  1לתיבת המכרזים מס' 

לתיבה אחרת. הגשת הצעה לתיבת מכרזים אחרת  ולא 1לתיבה מס' לוודא שההצעה הוכנסה 

 תביא לפסילת ההצעה.

 ת ההצעה לגבי כל סעיפי המכרז או לגבי חלק מהם בלבד.החברה רשאית לקבל א .11

החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות כל הצעה שאינה תואמת  .12

לגבי שוויו של הממכר. בכפוף לאמור לעיל, החברה תבחר בהצעה/הצעות  את הערכתה

 בעלת/בעלות מרב היתרונות לחברה.

מכרז, או שתיוותר הצעה יחידה לדיון, במחיר המרע עם  החברה במקרה בו תוגש הצעה יחידה ל .13

לעומת האומדן שנקבע במכרז, החברה תהא רשאית  להודיע על כך למגיש ההצעה, ולאפשר לו 

 להגיש הצעת מחיר בתנאים המיטיבים עם החברה, במועד שיקבע.

 

ת החברה להחליט במקרה בו תוגש הצעה יחידה למכרז, או שתיוותר הצעה יחידה לדיון, רשאי .14

 על בחירת ההצעה או על עריכת מכרז חדש. 

חב' החשמל תהיה רשאית לשקלל, בהערכת ההצעות והשוואתן, ניסיון קודם עם המציע וככל  .15

ניסיון קודם עם מי מבעלי השליטה, מנהליו או בעלי מניותיו, חברת  תאגיד שהמציע הינו

 לקבל הצעה, אף אם הייתה הגבוהה דעתה הבלעדי, שלא  החשמל תהיה רשאית, עפ"י שיקול

השליטה, מנהלי, או בעלי המניות של  ביותר, באם היה לה ניסיון שלילי קודם עם המציע, בעלי

 המציע.

התנהלותו של המציע בנוגע לשמירת זכויות עובדים, לרבות קיומה של חוות דעת שלילית בכתב  .16

ממשלתי אתו התקשר המציע במהלך  או דוח ביקורת שלילי בעניין זה, ממשרד ממשלתי ו/או גוף

 שלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.

לפקודת החברה,  בנקאיתלהבטחת מילוי התחייבויותיו, על המציע לצרף ערבות בצורת המחאה  .17

ערבות  זו לקיום ההצעה למכרז תשמש כערבות ביצוע של הקונה  . מערך הצעתו הכוללת  %10

 העסקה.ותוחזר לו בסיום 
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תנאי  החברה תהיה זכאית לפרוע את ההמחאה במקרה של הפרת התחייבויות המציע עפ"י .18

המכרז ו/או הסכם המכר, לפי העניין, כפיצוי מוסכם וסביר על נזקיה, כתוצאה מהפרת 

 התחייבויות המציע.

 

החברה תהיה רשאית להורות על חילוט ערבות קיום הצעה של מציע, כולה או חלקה, לאחר  .19

 תינתן למציע זכות טיעון, אם התקיים  במציע אחד מאלה:ש

 הוא נהג במהלך ההליך בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; .19.1

 הוא מסר לחברה מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק; .19.2

 הוא חזר בו מההצעה שהגיש להליך לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות  .19.3

 הליך;            

 כזוכה בהליך הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות בהליך שהן תנאי  אחרי שנבחר .19.4

 מוקדם ליצירת ההתקשרות של החברה עם הזוכה בהליך.             

 

 החברה קבעה אומדן להתקשרות במסגרת מכרז זה.  .20

במקרה בו ימצא, כי כל ההצעות אשר יוגשו למכרז מרעות עם החברה לעומת האומדן שנקבע 

הא רשאית לקבוע, כי כל המשתתפים במכרז, אשר יעמדו בתנאי המכרז, כאמור, החברה ת

  ומשופרת. לרבות תנאי הסף/תנאים מוקדמים, יגישו הצעה חוזרת
] 

 הצעת המחיר לא תכלול מס ערך מוסף. .21

 

כל המעוניין לראות את הממכר חייב לקבל היתר כניסה לשטח החברה, בו מוחזק הממכר,  .22

 הביטחון בחברה. מהממונים על

 

 ( יום ולא תהיה ברת ביטול, ע"י המציע, במהלך תקופה זו.90ההצעה תהיה בתוקף לתשעים ) .23

 

הזוכה במכרז יהיה מי שהחברה מסרה לו הודעה, בטלפון או בכתב, שהצעתו, לגבי כל או חלק  .24

 זכתה במכרז )להלן: הזוכה(. מהפריטים,

 

הזוכה מחויב לרכוש מהחברה  מסירת הודעת זכייה לזוכה תיצור בין הצדדים קשר חוזי, לפיו .25

למכור לזוכה את הפריטים, שלגביהם נמסרה הודעת הזכייה, בכפוף לכל  והחברה מחויבת

 התנאים, המופיעים במסמך זה.

 

 מסמכי המכרז כוללים את : .26

 טופסי המכרז  .א

  טבלה א' רשימת פריטים למכירה  .ב

 נספח ביטחון .ג

 נספח בטיחות בעבודה  .ד
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 תנאים כללים  .ה

 המקורי ולייעודעל שימוש בציוד  הצהרה – 1נספח מספר  .ו

 תנאים סביבתיים. - 2נספח מספר  .ז

 

ימים ממועד מסירת ההודעה בדבר תוצאות ההחלטה הסופית  30מציע במכרז יהיה רשאי, בתוך  .27

לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים, בהתכתבויותיה עם המציעים, בחוות דעת  של החברה, 

עץ המשפטי בוועדה ובהצעת הזוכה במכרז, ולקבל עותק מקצועיות שהוכנו לבקשתה, בעמדת היו

 ממסמכים אלה, למעט:

 בחלקים של ההחלטה או ההצעה הזוכה אשר העיון בהם עלול לדעת החברה   .27.1

 לחשוף סוד מסחרי או מקצועי, או לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה,              

 בכלכלתה או בביטחון הציבור.             

 ות דעת משפטית שנערכה במסגרת ייעוץ משפטי לוועדה, לרבות בחינת בחו .27.2

 חלופות אפשריות שונות לפעולה או להחלטה של  וועדת המכרזים, או הערכת             

 סיכויים וסיכונים הנובעים מקבלת החלטות כאמור בהליכים משפטיים             

 עתידיים.             

 

ימשוך את הצעתו, יסרב לחתום על הסכם או יסרב לבצע ו/או למלא  במידה והקונה הזוכה   .28

את התחייבויותיו על פי תנאי הסכם זה ו/או במקרה בו חח"י תחליט לבטל זכייה ו/או הודעת 

זכייה, חברת החשמל שומרת על זכותה למסור את ההזמנה למציע הבא אחריו העומד בתנאי 

 עתה הבלעדי. ההליך או לצאת בהליך חדש, על פי שיקול ד
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 הערות ופרטים נוספים

 

לא תובא  הצעה ללא פיקדון זה מערך הצעתו הכוללת. 10%בסך על המציע לצרף להצעתו פיקדון  .1
העסקה עם  . הפיקדון יישאר בידי מח' המכירות עד  שבועיים מגמרלעיל 20 לדיון ראה סעיף

 העסקה כנדרש. וסיוםהזוכה  קרי, קבלת התשלום בגין הטובין 

 

 הצעת המחיר לא תכלול מס ערך מוסף. הקונה ישא בתשלום המע"מ בשיעורו המלא כפי שייקבע  .2
 ביום הוצאת הטובין ממחסן חב' החשמל. עפ"י החוק

 
לשלם לחב' החשמל את הסכום המלא של הצעתו + מע"מ, בהעברה בנקאית  על הזוכה במכרז .3

ימי   5 תוךחיפה,  מרכז עסקים, 562לים סניף מס' , בבנק הפוע93400מס' חח"י  בלבד, לחשבון
על זכייתו במכרז. באם לא יבוצע התשלום  מהודעת חב'  החשמל  בטלפון או בכתב  עבודה,

בתשלום, מבלי לפגוע בכל  במועד, הקונה ישלם לחב' החשמל ריבית פיגורים בגין כל יום איחור
 ם.זכות אחרת, העומדת לחב' החשמל בהקשר לאיחור בתשלו

ריבית פיגורים: ריבית הפיגורים תהיה בהתאם לשערי הריבית המתפרסמים באתר משרד  .3.1
 הכללי תחת הכותרת "ריבית פיגורים החשב הכללי". האוצר, החשב

 

 : תנאי פינוי .4

 

 ימי עבודה. 30תוך  הממכר ולסיים את פינויעל הזוכה לשלם כפי שצוין לעיל  .4.1

 

ת הפינוי בהתאם לצרכי חח"י, במידה ויחול חב' החשמל שומרת לעצמה את הזכות לעכב א .4.2
עיכוב כאמור, תודיע חברת החשמל בכתב על עדכון מועד הפינוי והודעה תימסר בכתב על 

 השינוי האמור. 

 

הקונה יחויב עבור כל אחד מסעיפי  המכרז לחוד בדמי אחסנה לכל יום איחור בהוצאת  .5
ש"ח ליום . הנ"ל בהתאם לסעיף  250.-לתאריך הנקוב במחיר של  החומר  ממחסנינו מעבר

של המכרז וזאת מבלי לפגוע בזכויות חב'  1מס'  של התנאים הכלליים המפורטים בנספח 4
 הקונה . החשמל לנקוט בכל פעולה שתראה לה בגין הפרת התחייבות מצד

 

בטרם הגשת ההצעה, לא תתקבלנה כל השגות  הממכר את לראות חייבתמהחשמל חברת  .6

 .לממכר

 

שינוי משמעותי שיחול במשק כגון: פיחות וכו' בין מועד ההודעה לזוכה לבין המועד במקרה של  .7

תהיה חב' החשמל זכאית ללא חבות  -החשמל את התמורה המלאה בעד החומר  בו קיבלה חב'

תוספת מחיר כמתחייב הזכייה במכרז או שתהיה זכאית לדרוש  מצידה לבטל את ההודעה על

 בעיני חברת החשמל.

 
לתאם מראש עם הממונה באתר את הוצאת הטובין שנמכר על מנת שיוכל לתאם  על הקונה .8

 על נושא הביטחון  ונושא הבטיחות כאמור בנספח זה. מראש גם עם הממונים

 

גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  עסקאותמציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק ימציע ה .9

  .1976 -חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו 
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 ון:בטח .10

עם הודעת הזכייה , על הקונה להגיש רשימה שמית של העובדים )כולל ת.ז. וכתובת(  -מיד 

לצורך ביצוע העבודה.  רק עם קבלת אישור הממונה על  אתר המכירה  שבכוונתו להכניס לשטח

 להתחיל בעבודה.  הביטחון מטעם חב' החשמל באתר יוכל הקונה

 
 יחתום עליו ויצרפו להצעתו למכרז.המציע ימלא את נספח הביטחון המצ"ב,  

חברת חשמל שומרת לעצמה את הזכות לפסול מציע אשר לא ימציא לחח"י את נספח הביטחון 

 חתום כדין.

  ביטוח: .11

שא באחריות מלאה ובלעדית לכל נזק או הפסד ממין כלשהו שייגרמו לעצמו, למי הבא יהקונה י

אליו או הנובע ממנו מסיבה כלשהי. מבלי  או לכל צד שלישי, בגין ההסכם, בקשר מטעמו, לחברה

לבטח בחברת ביטוח בעלת מוניטין, את חבויותיו, הן על פי כל  לגרוע מאחריותו, הקונה מתחייב

הביטוחים יכללו, בין היתר, כיסוי לעבודות בגובה לכיסוי  דין והן על פי הוראות הסכם זה.

את חח"י מכל אחריות במקרה של  עבודות המטפסים לאורך כל תקופת הפינוי. הקונה המשחרר

 פגיעה במסגרת העבודה כאמור בנספח הביטוח המצורף למסמכי המכרז.

 בטיחות: .12

על הקונה לפנות את הציוד שבו זכה בכפוף לכל חוקי הבטיחות הנהוגים במדינת ישראל ממונה 

חברת חשמל יהיה רשאי להפסיק מידית את העבודה במידה וימצא כי הקונה  הבטיחות מטעם

על הקונה יהיה לעבור אצל ממונה הבטיחות של חברת חשמל  פועל בניגוד לחוקי מדינת ישראל.

 בכתב יוכל הקונה להתחיל בעבודתו. באתר תדריך בטיחות ורק לאחר אשור הממונה

 1970הוראות פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( התש"ל   .13

 כלים, כלי עבודה וכל  לצורכי סעיף זה, המונח "פריטים" פירושו ציוד, אביזרים,

 בטיחות בעבודה )נוסח חדש( התש"ל הוראות פקודת  פריט אחר, שחלים לגביו

 )להלן: הפקודה( והתקנות, שהותקנו על פיה. 1970

עם העובדים, הציוד  על חשבונו הוצאת החומר, ההעמסה וההובלה תעשה ע"י הקונה 14.1

 .חוו, והתקנות מכ2000 –חוק שירותי הובלה, התש"ס ל  בהתאם והרכב שלו

ע"ח הקונה ייעשה באמצעות חברת הובלה, מורשית ובעלת כל ההיתרים   הממכרשינוע  .15

 הדרושים על פי כל דין לרבות :

, והתקנות 1997 –ישיון מוביל, ממשרד התחבורה ע"פ חוק שירותי הובלה, התשנ"ז ר 16.1

 מכוחו.

, והתקנות 1968 –, התשכ"ח רישיון עסק מהרשות המקומית ע"פ חוק רישוי עסקים 16.2

 מכוחו.

תתקבלנה כל תלונות מצד הקונים על טיב החומר ותקינותו  ו/או על משקלו ו/או על  אל

 חברת החשמל. כמותו לאחר הוצאתו משטח

קומה  ת"א, 56מחלקת המכירות רח' אנילביץ   אבי ורדי פרטים נוספים אפשר לקבל אצל 

 .076-8640280, 076-8640279, טל: 7

 

 ם המציע:  ___________________________ חתימה: _______________ש
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 מ”חברת החשמל לישראל בע

                                                                         חטיבת תפעול ולוגיסטיקה

 הרכשאגף 

 

 אל: חברת החשמל לישראל בע"מ

     

 הרכשאגף    

 

המפורטת לעיל בהתאם לתנאי הגשת ההצעה, הנספחים למכרז, והתנאים אנו מגישים בזה הצעתנו 

 .במסמכי המכרזהכלליים המפורטים 

 .אישיתרבון שלנו בהמחאה ימצ"ל הע"ערבות למכרז" המפורט לעיל, בהתאם לסעיף 

 

 __________ שם הבנק ________________    מס' המחאה ______________ בסך

 

  הכתובת: __________מס' ת.ז.  : ___________ שם המציע: _____________ 

 

 מייל:__________________________________ פקס  :  ___________________

 

 טלפון נייד: ___________________ מיקוד: __________ טלפון: ______________

 

 ___עוסק מורשה/: _______ ח.פ. /  

 

 __________ חותמת: _____________תאריך: ___________  חתימה: ________

 

 באם המציע הינו תאגיד /חברה, נא פרט את שמות בעלי השליטה ומספרי תעודות זהות :

______________________  ______________________ 

 מספר ת.ז.     שם

______________________  ______________________ 

 מספר ת.ז.     שם

______________________  ______________________ 

 מספר ת.ז.     שם

 

 ____________________________:    חתימה            

 

  ___________________  :  שם החותם ותפקידו       
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 טבלה א'

 

 מכירת סלי חימום  מיסבי טורבינה ואטימות קיטור מאורות רבין חדרה
 

 פירוט הטובין למכירה סעיף
 

 
 מיקום

 

 כמות
 מוערכת 

 
 יחמ"ד

 ימולא ע"י המציע

 )בש"ח( לסעיףהמחיר 

 מ(")למעט מע

1. 

בתוך הנמכרים סלי חימום בגדלים שונים 
 כל אחתמטר  12 בגודל מכולות 

    מכולות  16סה"כ 
 

 המכירה לפי משקל 

 
מרכז 

 לוגיסטי 
אורות רבין 

 חדרה.
 אשקלון

 

 
 

 טון 300
+200% 
-50% 

 

 
 
 טון

 
 
 

 לטון₪ 

2. 
 1.4משקל מוערך ליח'  טורבינה  ימיסב

 טון 
 139139מק"ט 

 
מרכז 

לוגיסטי  
אורות רבין 

 חדרה.

 
4 

±2 

 
 

 יחידה

 
 
 

 ליחידה ₪

3. 

 חלקי אטימות קיטור
שמשקלם הכולל  מוערך  –מערכות  12
 ק"ג . 600 -כב
 

 
מרכז 

לוגיסטי  
אורות רבין 

 חדרה.

 
 הכל 

כפי שיוצג 
 בשטח

 
 
 הכל   

 
 
 
 

 הכל  ₪

 

 חח"י אינה מתחייבת לאיכות הטובין;  
 

 רהטובין  יימכ AS IS  - ;כפי שיוצג בסיור 
 

 הערכה בלבד המוצגות הינןפריטים כמויות ה  . 
 

 .חח"י אינה מתחייבת לכמויות 
 

 
 
 ם המציע:  _____________________ חתימה: _______________ש
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 נספח בטחון
 

לק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מספר ___________ בין חברת החשמל נספח זה, מהווה ח .1

 "הקונה"(. –"החברה"( לבין הקונה ________________ )להלן  –לישראל בע"מ )להלן 

 עבודות _______________________.במסגרת החוזה יבצע הקונה  .2

ורך קבלת העסקתו של הקונה ושל כל עובד שלו, תהיה טעונה מילוי וחתימה על טפסים, לצ .3

אישור ביטחוני, בו יפורטו ההגבלות על תנאי העסקתו. מובהר, בכל מקרה בו יינתן אישור 

 עבודה טעון אישור ביטחוני כאמור.כאמור, יהיה גם מינוי של מנהל ה

הטיפול באישור עובדי ו/או משמשי הקונה ובקבלת אישורי הכניסה לעובדים אלו ייעשה  .4

"הממונה"(. לצורך כך יגיש הקונה לממונה, טופסי  –לן באמצעות הממונה מטעם החברה )לה

 בדיקה ביטחונית, כשהם חתומים ע"י כל אחד מהעובדים שבדעת הקונה להעסיק.

 

ימים לפני המועד הצפוי  להעסקת העובד  30הקבלן יגיש לממונה את הטפסים לפחות 

ת הקשורות שאישור העסקתו נדרש. לממונה שמורה הזכות לקצר מועד זה בהתאם לנסיבו

 בדחיפות העבודה או העסקה קודמת של העובד ו/או נסיבות אחרות, בהתאם לשיקול דעתו.

הממונה יעביר את הטפסים למשרד קב"ט החברה, לבדיקה ביטחונית, בתום הבדיקה ישיב 

 הקב"ט לממונה את תוצאותיה.

 

יו או לכל מאן מובהר, כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שהוא, אשר ייגרם לקונה, לעובד

דהוא אחר, בשל סירוב במתן האישור הביטחוני לקונה ו/או למי מעובדיו ו/או קוני המשנה 

הימים, או כל מועד  30, וכי אין בקביעת שלו, או בשל עיכוב במתן אישור ביטחוני כאמור

אחר שיקבע כאמור לעיל, כדי לחייב את החברה לסיים את הבדיקה במסגרת זמנים אלו 

 היתר עקב התלות בצדדים שלישיים כגון רשויות הביטחון של המדינה. וזאת בין

 

מודגש בזה, כי שהיית הקונה ועובדיו מותרת אך ורק בשטח עליו מתבצעת העבודה הנ"ל,  .5

 "אתר העבודה"(, ואסורה ביתר חלקי האתר. –)להלן 

 אבטחת מסמכים ומידע .6

בתכניות וברשומות הקונה מתחייב כי בתום השימוש היומי במסמכים, במפרטים  .6.1

אחרות הקשורות בביצוע העבודה, יחזיקם בארון ו/או בארגזי מתכת נעולים 

 שימצאו במבנה סגור ומאובטח.
 

נציג מח' הביטחון בחברה יהיה מוסמך לערוך ביקורות לגבי אבטחת המסמכים 

 הנ"ל ולהורות על תיקונם ו/או שיפורים בנוהלי האבטחה.
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על כל מסמך, מפרט, תוכנית או רשימה אחרת שאבדה הקונה ידווח מיידית לממונה  .6.2

 תוך כדי עבודתו.

 

הקונה מתחייב להחזיר לממונה את כל המסמכים, המפרטים, התכניות והרשומות  .6.3

האחרות הקשורות בביצוע העבודה מיד עם השלמת העבודה או בכל עת שיידרש 

 לכך ע"י הממונה.

 

 שיונות כניסהיהחזרת ר .7

שיון מיד עם ישיון הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן הרימונה את רהקונה מתחייב להחזיר למ

 סיום עבודתו של אותו עובד, וכן בכל עת שידרוש הממונה את החזרתו.

 

 ציות להוראות ביטחון .8

הקונה, עובדיו ו/או משמשיו יהיו כפופים לתנאי הביטחון השוטף באתר, הגבלות  .8.1

 הגורמים המוסמכים בחברה.ידי -בתנועה וכו' כפי שמפורסמים מזמן לזמן על

ידי -כמו כן כפופים הקונה, עובדיו ו/או משמשיו להנחיות ביטחון נוספות שינתנו על

החברה באמצעות הממונה מזמן לזמן ובהתאם לצורך. הקונה מתחייב  לבצע 

 ידי עובדיו ו/או משמשיו.-הנחיות אלו ויהיה אחראי לביצוען גם על

 וכניסת בלתי מורשים לאתר העבודה. יטחוניתתקלה בהקונה ידווח לממונה על כל  .8.2

 

 לא תורשה לינת עובדי הקונה ו/או משמשיו באתר העבודה או בכל חלק ממנו. .9
 

, בדבר מסירת ידיעות וחובת שמירת 1977 –הקונה מצהיר כי קרא את חוק העונשין, תשל"ז  .10

ב ביצוע החוזה סודיות וברורה לו החובה המוטלת עליו לשמור בסוד ידיעות המגיעות אליו עק

 והחובה שלא למסור ידיעות ללא סמכות כדין לאדם שלא יהיה מוסמך לקונה.

כן מצהיר הקונה שידוע לו, כי אם לא ימלא אחר התחייבויותיו ו/או הוראה מהוראות החוק 

 .1977 –האמור, יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק העונשין, תשל"ז 
 

 

לחברה הזכות להפסיק את עבודת הקונה בכל מקרה של אי מילוי הוראה מהוראות נספח זה  .11

ו/או הוראות הממונה ולקונה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה נגד החברה במקרה של הפסקת 

 עבודה כאמור.

 

במידה ויחולו עיכובים בהליך בבדיקה הביטחונית הקונה יידרש להעמיד מועמדים נוספים  .12

 צורך ביצוע העבודות נשוא המכרז.לבדיקה, ל

 

אי מתן אישור ביטחוני ו/או עיכוב בקבלת אישור ביטחוני לעובדי הקונה או חלק מהם לא  .13

 יהיה עילה לאי קיום חיובי הקונה במכרז ולא יהיה עילה לטענה ו/או תביעה כלפי החברה.

 ראות הכלולות ונו ויקיים את ההוהקונה מצהיר, כי קרא את האמור בנספח זה, הבין את תכ

 חתימה וחותמת הקונה ________________                      תאריך _________________
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 נספח בטיחות בעבודה

נספח בטיחות בעבודה זה המצורף למכרז, מהווה חלק בלתי נפרד הימנה ודין האמור בו כדין  .1
 האמור בהזמנה גופה, לרבות לעניין הפרת חוזה והתרופות בגינה.

 

 הקונה/נותן השירות מצהיר ומתחייב בזאת כי במסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה: .2

נותן השירות/הקונה פועל כקבלן עצמאי וכי עליו לבדו תחול האחריות המלאה,  .2.1
הבלעדית והמוחלטת, בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד מכל 

יו ו/או לחברה ו/או לעובדי החברה ו/או לכל מין שהוא, אשר יקרו או ייגרמו לעובד
צד שלישי, בין במעשה ובין במחדל של נותן השירות/הקונה ו/או מי מטעמו, 

 במסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם.
 

נותן השירות/הקונה הינו האחראי היחיד והבלעדי לקיום הוראות הבטיחות על פי  .2.2
והתקנות  1970 –ודה )נוסח חדש(, התש"ל כל דין, לרבות על פי פקודת הבטיחות בעב

והכללים שהותקנו מכוחה. בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ויבצע 
את התחייבויותיו תוך נקיטת כל אמצעי הזהירות הסבירים והמקובלים בביצוע 

העבודה. האמור לעיל יחול בין שנותן השירות/הקונה יבצע את התחייבויותיו על ידי 
 ובין שיבצען על ידי אחרים מטעמו. עובדיו

 

יבצע את התחייבויותיו על פי ההסכם אך ורק באמצעות עובדים ו/או שלוחים  .2.3
מקצועיים, בעלי הכשרה מתאימה ומיומנות גבוהה, המחזיקים בכל האישורים 

 הנדרשים על פי כל דין לביצוע עבודתם. תוהרישיונו
 

ודה וכלי רכב( המתאימים לביצוע יבצע את העבודה באמצעות כלים )לרבות כלי עב .2.4
העבודה ובעלי כל האישורים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין ויפקח על כשירותם 

 והתאמתם של הכלים בכל משך ביצוע העבודה.
 

יקיים שגרת בדיקות רפואיות תקופתיות לעובדיו החשופים לגורמים שלגביהם  .2.5
 קיימת דרישה על פי כל דין לעריכת בדיקות אלו.

 

יבצע ביקורת ומעקב על המצב התקין של ציוד המגן האישי וכלי העבודה המשמשים  .2.6
את עובדיו, בהתאם להוראות היצרן ולפי כללי המקצוע המקובלים ובהתאם לנדרש 

 על פי כל דין ונסיבות העבודה.
 

ידריך את עובדיו ושלוחיו בנושאי בטיחות בעבודה, ידאג לרענון ההוראות בהתאם  .2.7
ם פיקוח הולם של צוות עובדיו ושלוחיו להוראות הבטיחות בעבודה, לנסיבות ויקיי

בהתאם לאמור בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, 
ולהוראות פקודת הבטיחות בעבודה, הכללים והתקנות אשר  1999 –התשל"ט 

שר הותקנו הותקנו מכוחה ו/או חוק ארגון הפיקוח על העבודה. התקנות והכללים א
 מכוחו.

 

יגדר את שטח העבודה ויסמן באמצעות שלטי אזהרה כל אתר עבודה בו קיים סיכון  .2.8
 בטיחותי.

 
בכל מקרה חירום אליו הקונה מתחייב ליידע את חברת החשמל, מחלקת מכירות,  .2.9

  .072-3428277פקס':  076-8640279טלפון: נקלע/בו היה מעורב,
 

בנספח "בטיחות בעבודה" שהעתקם מצורף כחלק ההוראות הכלולות ב"נספח בטחון" ו .3
 ממסמכי המכרז, יחולו כחלק בלתי נפרד מהחוזה בין חח"י לבין הקונה.

 

 הקונה מצהיר, כי קרא את האמור בנספח זה, הבין את תכנו ויקיים את ההוראות הכלולות בו.

 __________חתימה וחותמת הקונה ________________                      תאריך _______
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 מ”חברת החשמל לישראל בע

 תפעול ולוגיסטיקהחטיבת 
 רכשאגף ה

 
 עבודות קטנות -סעיף אחריות וביטוח 

 
, למי הבא וישא באחריות מלאה ובלעדית לכל נזק או הפסד ממין כלשהו שייגרמו לעצמהקבלן 

 כלשהי.    מסיבה מנואו הנובע מ ו, בקשר אליההסכם, לחברה או לכל צד שלישי, בגין ומטעמ
 

ולטובת החברה, בחברת  ובלבד, לטובת ומתחייב לבטח, על חשבונ הקבלן, ומבלי לגרוע מאחריות
 , הן על פי כל דין והן על פי הוראות הסכם זה.וביטוח בעלת מוניטין, את חבויותי

 הקבלן מתחייב כי לכל תקופת ההסכם תהיינה ברשותו פוליסות ביטוח בהתאם לנדרש בסעיף זה.
 

כמפורט בנספח תכלולנה את התנאים שלהלן,  ויד-מתחייב כי פוליסות הביטוח שתירכשנה על לןהקב
 הביטוח:

 בשם המבוטח.  תיכללהחברה  .1
 סעיף בדבר אחריות צולבת. .2
 ., למעט מי שגרם לנזק בזדוןסעיף בדבר ויתור של חברת הביטוח על זכות התיחלוף כנגד החברה .3

בצע דיע לחברה על כוונתה לבטל פוליסות הביטוח או לסעיף לפיו מתחייבת חברת הביטוח להו .4
 כזה ייכנס לתוקפו. ביטול או שינוייום לפני ש 30לפחות שינוי מהותי לרעה בתנאי הפוליסות 

 
 לרכוש, בין היתר, פוליסות הביטוח שלהלן: הקבלן מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב 

-עובד ודולר ארה"ב ל 1,500,000ימליים של ביטוח אחריות מעבידים בגבולות אחריות מינ .1
 $ דולר ארה"ב לתקופת הביטוח. 5,000,000

דולר ארה"ב  500,000בגבולות אחריות מינימליים של כללי ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .2
 ולתקופת הביטוח. לאירוע

 ביטוח ציוד הקבלן המשמש לביצוע העבודות במלוא ערכו הריאלי, אם רלבנטי. .3
 

יכללו תנאי מפורש לפיו הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי החברה וכי המבטח קבלן הביטוחי 
 מוותר על כל דרישה להשתתפות ביטוחי החברה.

 
תוספת לפוליסות" כשהוא חתום ע"י חברת  -את "נספח הביטוח  מתחייב להציג לחברה הקבלן

 סכם.לפני חתימת החברה על הה העתקים מפוליסות הביטוחהביטוח שלו ו
 

מתחייב  הקבלןכאמור לעיל, ו הקבלןהחברה רשאית לבדוק את פוליסות הביטוח שיומצאו על ידי 
מצהיר כי זכות הקבלן . הסכםלבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימן לנדרש על פי ה

ה הביקורת של החברה ביחס לפוליסות הביטוח וזכותה להורות על תיקונן כאמור לעיל, אינה מטיל
על החברה או מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לפוליסות הביטוח, טיבן או 

 זה או על פי כל דין. הסכםעל פי  הקבלןהיקפן, ואין בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על 
 

 .להסכםבקשר  ומתחייב כי הוראות סעיף זה יחולו גם על הקבלנים אשר יועסקו על יד הקבלן
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 מ”חברת החשמל לישראל בע
 חטיבת תפעול ולוגיסטיקה

 הרכשאגף 
 
 

 תוספת לפוליסות -נספח ביטוח 
 המהווה חלק בלתי נפרד מהפוליסות המפורטות להלן                                                   

                                    
 

חברת הביטוח"( מאשרים כי ערכנו פוליסות ביטוח על שם אנו ________________ )להלן "

הקבלן( לתקופה _________________ . כמו כן הרינו לאשר  –__________________ )המבוטח 

 בסוגריים המתאימים(: Xכי הפוליסות כוללות תנאי הכיסוי כמפורט להלן )נא לסמן 

 
 ____________ מספר פוליסה __   -    פוליסת ביטוח חבות מעבידים. 1

 ]    [ א. כוללת את חברת החשמל כמבוטח נוסף בגין חבותה כלפי מי מעובדי הקבלן.................    
 ]    [ $( 1,500,000____________ )מינימום   -  ב. גבולות אחריות לעובד             
 ]    [ $( 5,000,000____________ )מינימום   - ג. גבולות אחריות לתקופת הביטוח    
 
 מספר פוליסה ______________   -  פוליסת ביטוח אחריות צד ג'. 2

 ]    [ א. כוללת את חברת החשמל כמבוטח נוסף בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הקבלן.........    
         ]    [....................ב. קיים סעיף אחריות צולבת...........................................................    
 ]    [ $( 500,000____________ )מינימום  -  ג. גבולות אחריות לאירוע            
 ]    [ $( 500,000____________ )מינימום   - ד. גבולות אחריות לתקופת הביטוח    
 
 מספר פוליסה ______________   -   פוליסת ביטוח ציוד הקבלן. 3
 ]    [   ____________ -  א. גבולות אחריות לאירוע            
 ]    [ ב. כוללת ויתור על תיחלוף נגד חברת החשמל למעט מי שגרם לנזק בזדון.........................    
 
 

 :הפוליסות דלעיל כוללות
או לבצע סעיף לפיו מתחייבת חברת הביטוח להודיע לחברה על כוונתה לבטל פוליסות הביטוח  .1

 יום לפני שביטול או שינוי כזה ייכנס לתוקפו. 30שינוי מהותי לרעה בתנאי הפוליסות לפחות 
סעיף לפיו הפוליסות הינם קודמות לכל ביטוח הנערך על ידי חברת החשמל וכי חברת הביטוח  .2

 מוותרת על כל דרישה להשתתפות ביטוחי חברת החשמל.
 

הערות: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 ולראיה באנו על החתום

 
        _________________             ____________                               ___________________ 

 חתימת חברת הביטוח                                תאריך                        שם המאשר ותפקידו              
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 תנאים כלליים

 בתנאים אלה:  .1

 חברת החשמל לישראל בע"מ. - "החברה " 

 על ידי החברה.האדם שהצעתו נתקבלה  - "הקונה" 

 הטובין לגביהם נתקבלה הצעת הקונה על  ידי החברה. - "הממכר" 

 תנאי החברה במכתב בקשתה להגשת הצעות לקניית טובין. - "החוזה" 

 הצעת הקונה כפי שנתקבלה על ידי החברה ותנאים כללים אלה.    

 

שנקבע להגשת  חודשים מתאריך האחרון 3המציע אינו רשאי לבטל את הצעתו תוך תקופה של  .2

 תקופה זו תהיה הצעתו שרירה וקיימת וניתנת להתקבל על ידי החברה. הצעות כך שתוך

אין הקונה רשאי להעביר את זכויותיו וחובותיו כלפי החברה לאחר, אלא אם כן הסכימה לכך,   .3

 בכתב מראש. החברה

יותיו רבון שהומצא לחברה יחד עם ההצעה יוחזר לקונה לאחר שמילא את התחייבויהע  .4

ואם לא מילא הקונה אחרי תנאי מתנאי החוזה או הפר אותם.  לשביעות רצונה של החברה

האחרות של החברה, והקונה לא יהיה  רבון לחברה מבלי שהדבר יפגע בזכויותיהייחולט הע

 רבון או כל חלק ממנו.ירשאי לדרוש מהחברה החזרת הע

ום הודעת החברה על קבלת הצעתו, הקונה ישלם מחיר הממכר במזומנים תוך שבוע ימים מי  .5

 מועד אחר בחוזה., אולם לא יאוחר מיום הוצאת הממכר ממקום אחסנתו. אם לא נקבע במפורש

עבודה ימים  20דלעיל על הקונה להוציא את הממכר ממקום אחסנתו תוך  5כפוף לאמור בסעיף   .6

הוצאת הממכר  קבלת הצעתו אם לא נקבע במפורש מועד אחר בחוזה. מיום הודעת החברה על

אדם, -הובלה ושקילה, תבוצע על ידי הקונה בכח ממקום אחסנתו כוללת עבודות פירוק, העמסה,

שיקבע על ידי החברה.  כלי עבודה וכלי רכב שלו, על חשבונו ועל אחריותו בלבד, לפי הסדר

 מיד עם הוצאת הממכר ממקום אחסנתו, על  הקונה להרחיק משטח הממכר כל פסולת ושיירי

 כר. הממ

את הוצאת הממכר יבצע הקונה מבלי לגרום להפרעות בעבודה הרגילה של החברה. אם הקונה   .7

את הממכר במועד כנקוב לעיל, הוא יהיה חייב לשלם לחברה דמי אחסנה בעד אחסנת  לא יוציא

 .בשיעור שנקבע  בפרק "הערות ופרטים נוספים" הממכר לאחר המועד הנ"ל

אינן קבועות אלא רק לפי  הערכת החברה: אם יתברר בזמן הוצאת  כמויות הטובין, כפי שצוינו,  .8

ממקום אחסנתו, כי כמות הממכר למעשה גדולה או קטנה מזו שצוינה בחוזה, יוגדל או  הממכר

הממכר בשיעור ההגדלה או ההקטנה של כמות הממכר, והמחיר   יוקטן, לפי  המקרה, מחיר

 דלעיל. 5המתוקן כנ"ל ישולם כאמור בסעיף 

שקילה, ספירה או מדידה של הממכר, הכל לפי העניין, יבוצעו במכשירים כשרים על פי החוק   .9

 החברה.  כח-בנוכחותו של בא

הממכר נמכר במצב כמו שהוא ובמקום בו הוא נמצא:  החברה אינה אחראית, אינה ערבה   .10

ל תכונה במפורש או באופן כללי, לאיכות, לתיאור, לשימוש, או לכ ואינה נותנת כל הבטחה,

סמויים: הקונה מוותר מראש על כל ברירה  אחרת של הממכר. בין אם הם גלויים ובין אם הם

 חוקית או כל טענה אחרת בקשר לכך.



 חדרה. טורבינה ואטימות קיטור מאורות רבין ימכירת סלי חימום  מיסבנושא:              102565960   מכרז מס'

 16עמוד מס'                                            

  

הממכר כולל רק אותם הטובין המפורטים במכרז ולא נכללים בו טובין ממין או מסוג אחרים 

 ם אחסנתו.הממכר או בקרבת מקום בשעת הוצאת הממכר ממקו שיימצאו יחד עם

לא שילם הקונה את מחיר הממכר בשלמותו או לא הוציא את הממכר ממקום אחסנתו, ואלה   .11

בחוזה, תהא החברה רשאית, מבלי שהדבר יפגע בזכויותיה האחרות של  במועדים הנקובים

לכל קונה אחר ובכל מחיר כפי שייראה לחברה, או  החברה, לבטל את החוזה ולמכור את הממכר

או השכרתו, מבלי שתשא  ממכר בכל דרך אחרת, כולל הסרתו כמקום האחסנהלנהוג לגבי ה

 באחריות כל שהיא לגבי הקונה.

וכתוצאה מכך ייגרם  כל אימת שהקונה יפר תנאי אחד מתנאי החוזה או לא ימלא אחריהם .12

ההפסד  לחברה נזק או הפסד כל שהם, תהא החברה רשאית לתבוע מהקונה את הסבת הנזק או

ות את סכום הנזק או ההפסד מכספים שהקונה שילם על חשבון המחיר או אשר במלואם ולגב

 חברה לזכות הקונה או לנכותו בכל דרך אחרת.ה  נמצאים בידי

הקונה יהיה אחראי לאבדן, לנזק, להפסד או לפגיעה העלולים להיגרם לאדם או לרכוש כלשהם,   .13

כל שהיא, בקשר עם הטיפול או  לרכושו ו/ או לרכוש החברה, מסיבה ובכלל זה לקונה עצמו,

של החברה.  ועל הקונה לנקוט באמצעים  השימוש בממכר, כשהוא עודנו בתחום החצרות

עליהם הממונה על   מעשיים למניעת אבדן,  נזק, הפסד או פגיעה כנ"ל, כולל אמצעים שיורה

 להפסדהבטיחות מטעם החברה. הקונה משחרר את החברה במפורש בכל אחריות לאבדן,  לנזק, 

 או לפגיעה כנ"ל ומתחייב לפצות את החברה בגין כל תביעות נגדה או עובדיה בקשר לנ"ל.

הקונה יהיה אחראי לאבדן, לנזק, להפסד או לפגיעה העלולים להיגרם לאדם או לרכוש כלשהם,   .14

לרכושו ו/ או לרכוש החברה, מסיבה כל שהיא, בקשר עם הטיפול או  ובכלל זה לקונה עצמו,

של החברה.  ועל הקונה לנקוט באמצעים  ממכר, כשהוא עודנו בתחום החצרותהשימוש ב

עליהם הממונה על   מעשיים למניעת אבדן,  נזק, הפסד או פגיעה כנ"ל, כולל אמצעים שיורה

 הבטיחות מטעם החברה. הקונה משחרר את החברה במפורש בכל אחריות לאבדן,  לנזק, להפסד

  ת החברה בגין כל תביעות נגדה או עובדיה בקשר לנ"ל.או לפגיעה כנ"ל ומתחייב לפצות א

שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה מצד החברה לא ייחשבו כוויתור על זכויותיה של   .15

                                                                  מניעה לתביעה או לטענות אלא אם כן ויתרה החברה על כך במפורש. החברה ולא ישמשו

 

לא יהא צורך בהתראות נוטריוניות או הודעות רשמיות אחרות בכל הנוגע לכל הפרה או אי מלוי   .16

 החוזה או מנובע ממנו. תנאי כל שהוא של
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 1ח פנס

 
 שימוש בטובין הנמכרים לייעודם המקוריהצהרת המציע בעניין 

  
כ"ל/מנהל שיווק/היועץ המשפטי של חברת מנ -אני, הח"מ _____________, משמש כ.     

 בשם המציע. הצהרה זומתוקף תפקידי הנ"ל הנני מוסמך לתת  ._______)להלן:" המציע"(

 

מכרז חברת החשמל   הצהרה זו באה לתמוך בהצעה אשר הוגשה על ידי המציע במסגרת  .2

 .____________ למכירת____________________)להלן: "הטובין"( שמספרו

 

 .המקורי בלבד םיעודבהתאם לי , כי השימוש בטובין יהיהבזאתהנני מצהיר  .3

 

לנזק מכל מין וסוג שייגרם נושאת באחריות  אינהבכל מקרה חברת החשמל אני מודע לכך ש .4

בטובין על ידי המציע וכי המציע ישא  אופן השימושו/או ל לשימושעקב, במהלך ובקשר 

 באחריות הבלעדית.

 

 

 

  

 חתימה    שם מלא    ךתארי 
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 2נספח מס' 
 

 נספח סביבתי למכירת גרוטאות מתכת ללא חומרים מסוכנים

 

  תנאים מוקדמים 

, קבלני המשנה שלו והחברות אותן הוא מייצג יהיו בעלי  כל ההיתרים הדרושים המציעהקונה  .1

הובלה,  לרבות עפ"י עיבוד, ות, בתחום: אחסנה, לרבלעיסוק בגרוטאות מתכת, בנוגע  1עפ"י דין

 הוראות:

  והתקנות מכחו.1968 –חוק רישוי עסקים, התשכ"ח  , 

  והתקנות מכחו.2000 –חוק שירותי הובלה, התש"ס , 

 על המציע יצרף להצעתו: .2

 רישיון מוביל להובלה בשכר. .2.1

ים של המשרד רישיון עסק על פי כל דין העונה לדרישות נושא ההתקשרות, לרבות התנא .2.2

 להגנת הסביבה ברישיון.

מפעל המיחזור/הגריטה לגרוטאות המתכת הינו בעל ההיתרים, האישורים והרישיונות הבאים  .3

 שעל המציע להגיש עם הצעתו: 

רישיון עסק על פי כל דין העונה לדרישות נושא ההתקשרות, לרבות התנאים של המשרד  .3.1

 להגנת הסביבה ברישיון.

להעסיק קבלני משנה, הינו נדרש לצרף להצעתו את כל המסמכים  במידה והמציע מתכוון .4

 המעידים על עמידתו של קבלן המשנה בדרישות המכרז כאמור לעיל, כל אחד בתחומו.

 1יש למלא את הטבלה המצורפת בנספח מס'  .5

 
 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

תר, לאור תקנות הפטור או הנחיות רגולטוריות רלוונטיות הדרישה לקיומם של רישיונות והיתרים תיבחן, בין הי 1

לתחום פעילותו של המציע. ככל שפעילות המציע הינה בהיקף או בסוג שנותן לו פטור מרישיונות והיתרים עפ"י דין 

 כאמור לעיל, הרי שלא יהא מחויב מעמידה בתנאי זה
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 תנאים  חוזיים

 1התקשרות, בכל הרשיונות וההיתרים עפ"י דיןבאחריות הזוכה במכרז להחזיק בכל תקופת ה .1

הובלה, לרבות עפ"י  עיבוד, לרבות, בתחום : אחסנה,לעיסוק בגרוטאות מתכת לרבות בתחום: 

 הוראות:

 ,  והתקנות מכחו.1968 –חוק רישוי עסקים, התשכ"ח  -

 , והתקנות מכחו.2000 –חוק שירותי הובלה, התש"ס  -

רשאי להעסיק קבלני משנה אשר ברשותם ההיתרים במהלך תקופת ההתקשרות הזוכה במכרז  .2

והרישיונות הנדרשים לצורך מילוי התחייבויותיו ע"פ המכרז ובלבד שברשות קבלני המשנה 

 .  , כל אחד בתחומוההיתרים והרישיונות הנדרשים ע"פ דין לצורך פעילותם נשוא החוזה

ד רישיונות העסק  ורישיונות על הזוכה במכרז להודיע לחח"י על ביטול או אי חידוש של כל אח .3

 המוביל, מייד עם היוודע לו הדבר.

רישיון העסק, ו הזוכה במכרז במידה הקונהלחח"י שמורה הזכות להפסיק את ההתקשרות עם  .4

 .או מי מטעמו, בוטל או שלא חודש ע"י הרשויות הרלוונטיות הקונהשל או או רישיון המוביל 

 המצאת מסמכים כל אורך תקופת ההתקשרות. חח"י תהה רשאית לערוך ביקורות ולדרוש 

 גרוטאות המתכת יעד פינוי של   .5

מאושר ע"י מיחזור/גריטה האך ורק לאתר גרוטאות המתכת המציע מתחייב לפנות את  .5.1

 הסביבה. להגנתהמשרד 

תעודת משלוח או פונו גרוטאות המתכת מחסן ממנו המנהל להמציע מתחייב לספק  .5.2

 . המאושרר חשבונית חתומה ע"י אתר המיחזו

ישא באחריות מלאה ובלעדית בנזיקין בגין נזק או הפסד כלשהו מסילוק שלא יהמציע  .5.3

כדין לרבות אירוע בשינוע או תביעה משפטית ולא תעמוד לו זכות שיפוי כנגד חברת 

 החשמל.

ינו מורשה ע"י הלאתר שגרוטאות המתכת אי העברת התעודות כנדרש ו/או הוכחת סילוק  .5.4

, ותקנה הקונהעל ידי  החוזהיבה, יהווה הפרה מהותית של תנאי הסב להגנתהמשרד 

 לחח"י את כל התרופות המשפטיות הקיימות.

 

 

 

_______________________________ 

הדרישה לקיומם של רישיונות והיתרים תיבחן, בין היתר, לאור תקנות הפטור או הנחיות רגולטוריות רלוונטיות  1

כל שפעילות המציע הינה בהיקף או בסוג שנותן לו פטור מרישיונות והיתרים עפ"י דין לתחום פעילותו של המציע. כ

 כאמור לעיל, הרי שלא יהא מחויב מעמידה בתנאי זה

 

 

 



 חדרה. טורבינה ואטימות קיטור מאורות רבין ימכירת סלי חימום  מיסבנושא:              102565960   מכרז מס'

 20עמוד מס'                                            

  

 

 

  הקונה מתחייב כדלקמן: .6

העיבוד ו/או המחזור ו/או הגריטה של גרוטאות המתכת יעשו בהתאם להוראות המשרד  .6.1

  ן, החל בעניין.להגנת הסביבה ובהתאם להוראות כל די

לסלק את שאריות גרוטאות המתכת שאינן ניתנות למיחזור ו/או כל חומר אחר כגון:  .6.2

פלסטיק, מתכות שונות, וכו', הנשאר בתהליך ולאחר המיחזור/הגריטה, אך ורק לאתרים 

המיועדים לכך עפ"י הוראות המשרד להגנת הסביבה ו/או כל משרד מוסמך אחר עפ"י כל 

  דין.
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 :נאים מוקדמיםת

טבלה זו אינה באה להחליף את נוסח הדרישות לתנאים המוקדמים ותנאי החוזה המפורטים 
 לעיל. יש לעיין בתנאים ולפעול על פיהם.

 

מס' 
 סידורי

סעיף 
בנספח 
תנאים 
 מוקדמים

הסמכות  רשיון/היתר להגשה במכרז
 הערות המאשרת

חובה למילוי 
ולסימון  על ידי 

 הקונה
וצירוף מסמכים 

 רלוונטים

   המציע יגיש:  

מס' פלאפון ואימייל 
 מעודכן של הספק 

 
 
 

 קיים/לא קיים   הרשות המקומית רלוונטי רישיון עסק 2  .1

 רישיון מוביל  2  .2
 

 משרד התחבורה

אלא אם ההובלה 
משערי חח"י 

מתבצעת ע"י קבלן 
 משנה

 קיים/לא קיים

3.  3 

 

רישיון עסק של מפעל 

 ההמחזור/גריט

הרשות המקומית 
כולל תנאים של 
המשרד להגנת 

 הסביבה

 

 קיים/לא קיים

4.  4 

במידה והמציע מתקשר עם 
קבלני משנה לצורך ביצוע 

 המכרז, יגיש המציע את כל
אישורים של קבלני משנה ה

 כמפורט להלן:

 

לצורך העניין גם 
חברת בת של 

המציע   או חברת 
אם היא "קבלן 

 משנה" של המציע

 

5.  4 
 ניקבלרלוונטי של עסק רישיון 

 קיים/לא קיים  הרשות המקומית , כל אחד בתחומו. משנה

 קיים/לא קיים  משרד התחבורה  רישיון מוביל 4  .6


