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 מ"בערעננה מי 
 /000/102 'מס  מכרז

  והוראות כלליות למשתתפים תנאי המכרז

הספקה והנחת קווים למי שתייה והולכת ביוב לביצוע עבודות 
שרוול וניפוץ בשטח , בטכניקות ביצוע שונות לרבות חפירה פתוחה
 השיפוט של העיר רעננה

 

 מהות המכרז

 1 בסעיף  כמפורט םביצוע שירותילהצעות לקבל מבקש בזאת , "(המזמין: "להלן)מ "בערעננה  מי .2
הכל כמפורט במסמכי מכרז , "(השירותים: "להלן) (1'נספח ב)לנספח ההוראות והתנאים המיוחדים 

 .זה ובנספחים המצורפים אליו ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו

, לענות על הדרישות המקצועיות ,ביצועה בהמשךעל וכן במסגרת המכרז ההצעה שתוגש על  .1
 .על נספחיו, מוד בדרישות המפורטות במסגרת מכרז זהוכן לעבארץ השירותים  בתחוםהמקובלות 

רשאי לבחור המזמין . או לחלק ממנו, למכרז זהמתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר  ואינהמזמין  .0
 .מציעים פרבין מס שירותיםהביצוע בחלק מן ההצעה של המציע או לפצל את 

 תנאי סף-עכשירויות המצי

 :תנאי הכשירויות המפורטים להלן כל רשאי להשתתף במכרז רק מי שעונה על .4

 ;(1'נספח ב)לנספח ההוראות והתנאים המיוחדים   2 בסעיףהמציע הינו ישות משפטית כאמור  .1.2

אשר , נשוא המכרז שירותיםל יםדומ שירותיםבביצוע קודם ומוכח ניסיון בעל המציע הינו  .1.1
 ; (1'נספח ב)נספח ההוראות והתנאים המיוחדים ל  3בסעיף פה כאמור בוצעו בהתאם ובתקו

שום בפנקס הקבלנים לביצוע עבודות בסיווג ובהיקף המתאימים ן רקבלעל המציע להיות  .1.1
, נאיותעל פי הוראות חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בוזאת , נשוא מכרז זה לשירותים

 . נשוא מכרז זה או לחלקן שירותיםשהוראות החוק מתייחסות ל ככלו, 2919 -ט "תשכ

לנספח ההוראות והתנאים  4 בסעיף  מהאמורבכל מקרה ייפסל קבלן שסיווגו הקבלני נמוך 
 ;(1'נספח ב)המיוחדים 

 .ספרי חשבונות כחוקומנהל " מורשהעוסק " ולהוכיח את היותעל המציע  .1.1

 .2971 -ו "התשל, על המציע לעמוד בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים .1.5

 המכרז קבלת מסמכי

במהלך , רעננה ,51רחוב אחוזה , מ"בערעננה  מימשרדי ב( ללא תשלום)  לקבלניתן המכרז את  .5
  (.1'נספח ב)נספח ההוראות והתנאים המיוחדים ל  5סעיף בהמועדים כאמור 

הכרוכות בהכנת , מכל מין וסוג שהוא, כי מלוא העלויות וההוצאות, מובהר בזה, למען הסר ספק
 .תחולנה על המציע בלבד, ההצעה למכרז ובקשר להשתתפות המציע במכרז

 צירוף מסמכים

  :כל מציע יצרף להצעתו את המסמכים הבאים .6

העתקים , של התאגידההתאגדות צילום של תעודת  -ככל שמדובר במציע שהינו תאגיד  .1.2
 וכןשל התאגיד החשבון -הדין או רואה-רךעובידי מאושרים , מסמכי ההתאגדות של התאגידמ
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אישורם על האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על 
 .לעיל 4.1 עיף האמור בסלאישור קיום התנאי , מסמכי המכרז

 :הינו בעל ניסיון מקצועי לעבודות שרוול כמפורט להלן לרבות קבלן משנה מטעמו ,המציע .1.1

עבודות שרוול של  1021-1021ביצע והשלים בין השנים ( לרבות קבלן משנה מטעמו) המציע 
 9בהיקף מצטבר של לפחות , (או רשויות מקומיות/גידי מים ותא)גופים לפחות  1 –ל  קווי ביוב

 .₪ מיליון 

מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש הינו של האדם פרטי או התאגיד המשפטי המגיש את ההצעה 
על המציע לצרף להצעתו לשם הוכחת עמידתו בתנאי הסף  מטעמו לרבות באמצעות קבלן משנה

 :סף בהתאם למפורט להלן זה אסמכתאות המעידות על עמידתו בתנאי

: ובה מפורטים, המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה '4כנספח בהצהרה המסומנת  .2
שמו המלא , מ"עלות כוללת מע, קוטר ואורך הצנרת שהונחה, סוג, העבודות אותן ביצע

א מהם לצורך יצירת "מנהל האתר וכן טלפון וכתובת של כ/המפקח, של מזמין העבודה
 .המציע ד"י עו"עחתום ומאומת , קשר

 .1'עליהם הצהיר בנספח ב, הגופיםמכל המלצות  .1

של קבלן משנה על המציע לצרף הסכם חתום תקף בינו  הינוסיון המציע יבמקרה ובו נ .1
 (רוול קווי ביובעבודות ש )לבין קבלן המשנה לביצוע עבודה נשוא סעיף זה 

 

מפקיד שומה או מרואה ני תקף ועדכואישור , בדבר היותו עוסק מורשהתקף ועדכני אישור  .1.1
 .לעיל 4.4  לאישור קיום התנאי האמור בסעיף חשבון בדבר ניהול ספרים כחוק

 .לעיל 4.5 תצהירים המאמתים את קיום התנאי הקבוע בסעיף  .1.1

במועד     ,התלויות ועומדות התביעות האזרחיותכל המפרטת את , (ב)(2)'נספח בהצהרה בנוסח  .1.5
או /והמציע או מטעם /והמציע כנגד ( ל"בארץ ובחו)משפט -בבתי, הגשת ההצעה במכרז זה

או נושאי המשרה במציע /בעליו ו או/המציע ווכן בוררויות שבהן , צד להם והינשהמציע כאלה 
, בין כתובעים ובין כנתבעים, הם צד להן, (במציעדם בתוקף תפקי) ועובדיאו /ו ומנהליאו /ו

כל  ובנוסף, (חמש מאות אלף שקלים חדשים) 500,000₪וזאת בהיקף כספי העולה על סך של 
 .הליך כאמור שהינו מהותי לפעילות המציע

, כי במסגרת ההצהרה כאמור יפורטו גם הליכים המטופלים על ידי חברות הביטוח, מובהר
 .בין כעותר ובין כמשיב, בפירוט עתירות מנהליות בהן מעורב המציעאין צורך , אולם

, פלילייםההליכים האת כל  (ב()2)'נספח בעל המציע לפרט במסגרת ההצהרה בנוסח , בנוסף
, מתנהליםאשר , ל"לרבות כתבי אישום וחקירות של גופים ומוסדות ממשלתיים בארץ ובחו

או /ו ומנהליאו /או נושאי המשרה במציע ו/ו בעליו או/המציע וכנגד , במועד הגשת ההצעה
  .(במציעבתוקף תפקידם ) ועובדי

בדבר , כמפורט לעיל, ההליכים המנוהלים כיום חוות דעת עורך הדין המטפל בנושאלצרף נא 
  .וגובה הסיכון הכספיההליך סיכויי , סטאטוס הטיפול המשפטי בכל אחד מבין ההליכים

, בעבירה פלילית והורשעלא או מנהליו /ושאי המשרה במציע ואו נ/או בעליו ו/וככל שהמציע 
לא מתנהלת  והליכים פליליים בקשר עם עבירה פלילית ולמיטב ידיעת םלא מתנהלים נגד

נספח יחתום על תצהיר העדר הרשעות המצורף כנספח כנגדנו חקירה בקשר עם עבירה פלילית 
 .(2ב()2)'ב

 .להלן 8 כמפורט בסעיף , הצעהבלתי מותנית לאוטונומית ערבות בנקאית  .1.1
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לדרוש מכל מציע להגיש  ,לפי שיקול דעתו הבלעדי, רשאיהמזמין , מבלי לגרוע מכלליות האמור ./
 .הוכחת עמידתו בתנאי המכרזאו אישורים ל/או המלצות ו/ולהשלים מידע חסר ו מסמכים נוספים

 ערבות להצעה

נספח ההוראות ל 6 סעיף הנקוב במסגרת בנקאית צמודה למדד בסך יצרף להצעתו ערבות המציע  .8
 למכרז זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו 'נספח אבנוסח המצורף כ, (1'נספח ב)והתנאים המיוחדים 

אין לבצע בה וכי  בלבדצא לבקשת המציע כי הערבות להצעה תו, מובהר "(.הערבות להצעה: "להלן)
 .כל שינוי שהוא

צדדית  ה חדילחילוט על פי פני, על פי תנאיה, בלתי מותנית וניתנת, תהא אוטונומיתלהצעה הערבות  .9
 .ואו לנמק את דרישת/וכל חובה להוכיח  ומבלי להטיל עלי, המזמיןשל 

לנספח ההוראות והתנאים המיוחדים  7  בסעיףהנקוב  עד לתאריךף תעמוד בתוקלהצעה הערבות  .20
 .תיעשה בהסכמת המציע ל"לתאריך הנמעבר להצעה הארכת תוקף הערבות . (1'נספח ב)

יחתם ההסכם עם המציע ילאחר שוזאת הצעתו לא תתקבל  אשר, תוחזר לכל מציעלהצעה הערבות  .22
 .יקבע כזוכה במכרזיש

הנובעים , ובתוספת הפרשי הצמדהלעיל  8 בסעיף לחילוט יהיה הסכום הנקוב להצעה ת סכום הערבו .21
"( המדד" :להלן)י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה "כפי שמתפרסם ע ,מעליית מדד המחירים לצרכן

 .להצעה ע במועד חילוט הערבותבין המדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות לבין המדד הידו

בכל מקרה בו לא ימלא הזוכה , אך מבלי למעט לרבות, המזמיןפי הוראת להערבות להצעה תחולט  .20
 .הצעה פיצוי מוסכם ומוערך מראששאז תשמש הערבות ל, להלן 46 עד  43 פים בסעישחובה מהחובות 

 .או פיצוי נוסף/לתבוע כל סעד והמזמין של  ואין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות
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תיפסל  -לעיל  13 עד  8 פים העונה על כל הדרישות המפורטות בסעי, הצעה שלא תצורף אליה ערבות .24
 .על הסף ללא צורך בכל הודעה נוספת

 השירותיםהכרת 

להכיר את האתרים , לרבות)ביצוע השירותים תנאי את , לפני הגשת הצעתו, לבחון היטבעל המציע  .25
 ,על המציע ללמוד, כןכמו . (בהם מיועדים השירותים להתבצע ואת תנאי ביצוע השירותים במסגרתם

המציע מצהיר כי בהצעתו הביא בחשבון את כל תנאי  .וריים את כל מסמכי המכרזלהכיר ולהבין על ב
 .השירותיםולא תוכרנה תביעות אשר תנומקנה באי הכרת תנאי  םופרטיההשירותים 

 מציעים מפגש

נספח )ראות והתנאים המיוחדים לנספח ההו 8 בסעיף מציעים יתקיים במועד ובמקום הנקובים  מפגש .26
השתתפות . עליו תימסר הודעה בנפרד, המזמין שומר את הזכות לבצע מפגש מציעים נוסף במועד .(1'ב

מציעים  .לא תידון כללהמציעים  במפגשהצעת מציע שלא השתתף . חובה הינה במפגש המציעים 
ם הנוסף לצורך השתתפות בים להשתתף במפגש מציעיו במפגש מציעים הראשון אינם מחוישהשתתפ

 .במכרז

 הבהרת מסמכי המכרז

לנספח  9 בסעיף הנקוב המועד  מאשרלא יאוחר אשר יתקבל אצל המזמין , על המציע להודיע למזמין ./2
רות שמצא או חוסר בהי, אי התאמה, שגיאה, על כל סתירה, (1'נספח ב)ההוראות והתנאים המיוחדים 

הכלול  ,ן כלשהויבמסמכי המכרז ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או עני
או מספר /והכל תוך פירוט פרטי השואל וכתובתו ו נשוא המכרזלשירותים או הנוגע /ובמסמכי המכרז 

 "(.ההודעה": להלן) פקס למענה

לנספח ההוראות והתנאים  9 בסעיף כנקוב הינו  אליו על המציעים להפנות את ההודעה, נציג המזמין
 .לא ייענו, מאשר מתואר לעיל, פניות בכל דרך אחרת .(1'נספח ב)המיוחדים 

העתקי . תשובות בכתבהמזמין מסור לו י, את ההודעה במכתב רשום כאמור לעיללמזמין מסר המציע  .28
 .לכל מי שרכש את מסמכי המכרזגם  התשובות תישלחנה

 .לעיל 18  -ו 17 עיפים את ההודעה והתשובות כאמור בס ,הצעתוכחלק בלתי נפרד מ ,כל מציע יצרף .29

חוסר בהירות או ספק במובן פרטי , האי התאמ, שגיאה, לא תישמע טענה מפי מציע בדבר סתירה .10
 .עילל 18  עיףסמכוח לעיל ולא קיבל תשובה  17 עיף סלפי אלא אם פנה בהודעה  ואו במסמכי/והמכרז 

או לתקן טעויות /הבהרות לאמור במכרז ו ומתליתן מיוזך המזמין מוסמ ,מבלי לפגוע באמור לעיל .12
 .לכל מי שרכש את המכרז השנפלו בו והודעה בכתב תינתן על יד

או תיקונים שניתנו או /או הבהרות ו/כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו, לא תישמע טענה מפי המציע .11
והן , לעיל 21 או /ו 19 פים כאמור בסעי, בכתבעל ידי המזמין אלא אם אלה ניתנו , המזמיןנעשו על ידי 

 .להצעתו כחלק בלתי נפרד ממנהבנוסף צורפו 

 .יהוו חלק ממסמכי המכרז, לעיל 22 עד  18 פים ניתנו כאמור בסעי אשר, תיקוניםוהבהרות , תשובות .10
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 איסור הכנסת שינויים והסתייגויות

 .או לשנות את מסמכי המכרז/או לתקן ו/אסור למציע למחוק ו .14

משום הסתייגות המציע מתנאי , או תיקון כאמור/ומחיקה או /ו הא רשאי לראות בכל שינויהמזמין י .15
 .את הצעתו המכרז ולפסול

 צהרות המציעה

והשתתפות במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז ידועים  ההגשת הצע .16
הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות וכי , המיומנות, וכי יש לו את כל הידיעות, מציעונהירים ל

 .ורט במסמכי המכרזהכל כמפ -נשוא המכרז השירותים הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את 

עיין ובדק , הסתכל, הגשת הצעתו של המציע והשתתפות במכרז כמוה כהצהרה ואישור כי המציע בחן ./1
 . לצורך מילוי התחייבויותיו נשוא המכרז, ביצוע השירותיםאת תנאי 

לא  השירותיםאי ידיעת תנאי כלשהו הקשור בביצוע , אי הבנה בקשר למכרז, כל טענה בדבר טעות
 .אחר הגשת ההצעה על ידי המציעתתקבל ל

 עדיפות בין מסמכים

בקשר עם מעות בין ההוראה שבמסמכים השונים משאו דו /ואו אי התאמה /ובכל מקרה של סתירה  .18
או מי /תיחשב ההוראה המחמירה יותר ביחס למציע הזוכה וזאת לפי קביעת המזמין ו, מכרז זה

רך במתן נימוק ומבלי שלמציע הזוכה תהא כל אשר החלטתו תחייב את המציע הזוכה ללא צו, מטעמו
 .או מי מטעמו בקשר לכך/או דרישה כלפי המזמין ו/או תביעה ו/טענה ו

מעות בין משאו דו /ואו אי התאמה /ובכל מקרה של סתירה , לעיל 28 מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .19
המציע חייב , המצורפים להסכםלרבות המסמכים , קשר עם מכרז זהבההוראה שבמסמכים השונים 

במסגרת ביצוע כלשהי פעולה לכך לפני ביצועה של , המזמין להסב תשומת לב, הזוכה במכרז
 .כיצד לנהוגמאת המזמין ולקבל הוראות השירותים 

( א: )המאוחר המוקדם יותר עדיף על -ייחשב הסדר כמפורט להלן , בהיעדר ציון אחר של סדר עדיפות
 .המכרז( ג); ההסכם( ב); ((2)'נספח ג)המפרט הטכני 

אם )הבהרות ושינויים   , תשובות, מובהר ומודגש כי תוכן הודעות, זה 29 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 
 .שאר מסמכי המכרזיגברו על  , לעיל 21  -ו 18 , 17 כאמור בסעיפים , (יהיו

 בעלות על המכרז ועל ההצעה

הבלעדי והם נמסרים  ווקניינהמזמין של  והינם רכוש, על ידי המזמיןהמסופקים המכרז מסמכי  .00
 . ולא לשום מטרה אחרת ,כאמור במכרז זה, למזמיןם בהשאלה למטרת הצעת הצעות למציעי

למזמין מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו ויחזירם 
 .לןלה 43 ף כאמור בסעי -לא יאוחר מאשר המועד האחרון להגשת ההצעות 

לצורך הכנת הצעות , תהא האפשרות לעשות שימוש בהצעתו ובמידע הכלול במסגרתה לאלמציע  .02
 .אחרות במסגרת מכרז זה

לו ימציע לציין במפורש ומראש אהעל . הזכות לעיין בהצעה הזוכהתעמוד  לא זכו במכרזש מציעיםל .01
סוד ב וטעמיאת  ולפרט מציעים אחריםבפני הצגה מיהיו חסויים שסעיפים בהצעתו הוא מבקש 

 .כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה והויראכאמור מציע שלא יציין סעיפים . מקצועי או מסחרי

לא אשר , להציג בפני מציעים, דיעעל פי שיקול דעתה הבל, תהא רשאית, המזמיןועדת המכרזים של 
הוא דרוש על אשר להערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי ו ,כל מסמך ,זכו במכרז

 .עלותה של ההצעה הזוכה פתוחה בפני כל המציעיםתהא , בכל מקרה .בהוראות הדיןמנת לעמוד 

 הגשת הצעות ומועדים

 ! יש למלא את ההצעה באופן מדויק לפי הוראות מכרז זה .00

אשר לא צורפו אליה כל האישורים והמסמכים כאמור , המזמין רשאי לדחות על הסף כל הצעה
 .ללא צורך בכל הודעה נוספתבמכרז זה וזאת 
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ומהווה חלק בלתי נפרד  'נספח בבנוסח המצורף למכרז זה כ, הצהרה ופרטים כללייםעל המציע למלא  .04
בעט דיו כחול , (כולל נספחים) עותקים ולחתום עליה ועל כל דף ממסמכי המכרז (שני) 1 -ב, הימנו

 "(.החתימות: "להלן)

רוף חתימתם של יתהיינה חותמת התאגיד בצ( 'שותפות וכו ,חברה)חתימת מציע שהוא תאגיד משפטי  .05
רוף אישורם בדבר יובצדין -רךהמורשים לחתום מטעם התאגיד ובשמו והן חייבות להיעשות בפני עו

 .סמכויות החתימה בתאגיד זה

 ,יוכנסו למעטפה, כשהם חתומים ומלאים בהתאם ליתר הוראות מכרז זה, כל מסמכי המכרז .06
 .המציעעל ידי מורשי החתימה מטעמו של החתימות חייבות להיעשות  .כרזלמסמכי המ תהמצורפ

 .(1'נספח ב)במסגרת נספח ההוראות והתנאים המיוחדים   10בסעיף הצעת המציע תהא כאמור  ./0

את אשר , םשירותינשוא המכרז ולא תתקבל כל תמורה בגין  שירותיםהההצעה תתייחס לכל  .08
 שירותיםהכמסכים להוציא לפועל את המציע יראו את , בעשותו כךשכן  ,המציעהשמיט  םמחיריה

 .במחיר הכולל של הצעתובמחיר הנקוב  יהםללא תשלום וכי כלל את מחיר יםהמתואר

 .(1'נספח ב)אות והתנאים המיוחדים במסגרת נספח ההור  10בסעיף הצעת המציע תהא כאמור  .09

 : 4'מפורטים בהצהרתו המסומנת כנספח בתיעוד לביצוע הפרויקטים ה -מסמכים נוספים .40
  :מהוה תנאי סף  אינול "צירוף המסמכים הנ. על המציע לצרף את המסמכים הבאים

 .2/2/1021מועד תאריך החוזה יהיה לא לפני  –חוזה חתום עם המזמין .א

, יהא על המציע לצרף במקום כתב כמויות, תקשרות לתכנון וביצועבמקרה ומדובר בה
על הרכב העבודות וסכום , מאת המזמין, אישור עדכני נכון למועד פרסום המכרז

 .ההוצאה הכוללת של המזמין בגין המבנה

 או הוכחה אחרת מעת המזמין לתחילת הביצוע בפועל  צו התחלת עבודה .ב

ות חלקיים מאושרים שהיקפם במצטבר עומד על או חשבונ חשבונות סופיים מאושרים .ג
 .מהיקף החוזה המוגש  90%סך של 
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אשר הומצאה למציע ובמסגרתה כל המסמכים המפורטים , יוגשו בתוך מעטפה חתומהסמכי המכרז מ .42
וזאת ללא כל ציון פרט  "102/000/ מכרז מספר: "באופן בולטיש לציין יה עלואשר  0'נספח בבמסגרת 

  .המציע או כל פרט מזהה אחרשם לרבות , אחר

לתיבת אך ורק מסירה אישית יש למסור ב, הזמנה זומסמכי כל ובה כשהיא חתומה  האת המעטפ
נספח )במסגרת נספח ההוראות והתנאים המיוחדים  11  בסעיףכאמור , משרדי המזמיןבהמכרזים 

  .(1'ב

או מסמכים בדואר /מובהר בזאת כי לא תתקבלנה מעטפות כאמור בדואר רשום ו למען הסר כל ספק
 .אלקטרוני

 .(1'נספח ב)נספח ההוראות והתנאים המיוחדים ל  12סעיף במצוין המועד האחרון להגשת הצעות  .41

 .זה 42  בסעיףהקבוע א תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד ל

, הבלעדי ולפי שיקול דעת, המזמיןרשאי , מכרז זהבזה ובכל מקום אחר  42 על אף האמור בסעיף 
 .המציעיםבהודעה בכתב שתינתן לכל , לשנות איזה מבין המועדים הקבועים במסגרת המכרז

 חובת הזוכה במכרז

על ) 'נספח גכ, המצורף למכרז זה, יהא עליו לחתום על ההסכם"( הזוכה" :להלן)זכה המציע במכרז  .40
או /בכפוף למחיקות ו -"( ההסכם: "לעיל ולהלן)ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ( ונספחיוכל מסמכיו 
להבהרות ולשינויים נשוא , לתשובות, הבהתאם להודעהמזמין יעשו על ידי יאו לשינויים ש/לתיקונים ו

כשהוא חתום למזמין ולהחזירו  -או קולמוס /או בשל תיקון טעויות סופר ו/ולעיל  21  -ו 18 סעיפים 
לנספח ההוראות והתנאים  13 בסעיף וח הזמנים הנקוב ל תוךב, (ככל שקיימת חובת ביול) ומבויל כדין
 .על נספחיו, מפורטים בהסכםהשירותים התנאים לביצוע . (1'נספח ב)המיוחדים 

כאמור , את הערבות לביצועלעיל  43 בסעיף עם מסירת ההסכם כאמור , למזמיןעל הזוכה להמציא  .44
חתום כדין על ידי , בנוסחו המקורי (ב()1)'נספח גי הקבלן ביטוחאישור עריכת את וכן  להלן  47בסעיף 

 (ד()1)'נספח גונספח עבודות בחום  (ג()1)'נספח ג הצהרה על מתן פטור מאחריות, מבטחי הקבלן
 .חתומים כדין על ידי הקבלן כמפורט בהסכםבנוסחם המקורי ו

 'נספח דלרבות הוראות החוק המפורטות במסגרת , הזוכה יידרש למלא אחר כל חוקי העבודה .45
 .המצורף למכרז זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו

שר נקוב א, לוח הזמניםבתוך  שירותיםהלהתחיל בביצוע "( הזוכה: "להלןלעיל ו)על הזוכה במכרז  .46
 .(1'נספח ב)לנספח ההוראות והתנאים המיוחדים   14בסעיף 

 רבות לביצוע ההסכםע

בקשר עם ביצוע , בהסכםערבות בנקאית כמפורט למזמין ימסור הזוכה , במועד חתימת ההסכם ./4
הכל , או צדדים שלישיים בגין נזקים/וננה רעאו עיריית /והמזמין נשוא המכרז וכן לפיצוי  שירותיםה

 "(.הערבות לביצוע: "במכרז זה להלן)כמפורט בהסכם 

לא תוחזר הערבות להצעה , ערבות לביצועלמזמין לא ימסור הזוכה היה ו, מבלי לגרוע מהאמור לעיל .48
 .הא רשאי להשתמש בה כערבות לביצועוהמזמין י

בסעיף   הנקובד למדיהיה צמוד  ,במסגרת ההסכם במקרים המפורטים, סכום חילוט הערבות לביצוע .49
כשבסיס ההצמדה יהיה המדד הידוע במועד , (1'נספח ב)ההוראות והתנאים המיוחדים  נספחל  19

 .האחרון להגשת ההצעות והמדד הקובע יהא המדד הידוע במועד חילוט הערבות לביצוע

 ןהמזמיהחלטת 

, להתיר למציעים להשלים פרטים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ועדת המכרזים של המזמין רשאית .50
או /ככל שלדעת ועדת המכרזים של המזמין המדובר בהשמטה בשוגג ו, מסמכים או מידע בהצעות

 .והכל בכפוף לדין ולחובת השוויון בין מציעים, אשר נפלה בהצעה, בטעות סופר גרידא

לדרוש מאת המציעים הבהרות מכל מין ומכל , על פי שיקול דעתה, המזמין רשאית ועדת המכרזים של .52
ובמספר , וזאת בכל שלב של הליכי המכרז, בין בעל פה ובין בכתב, סוג שהוא הנוגעות להצעותיהם

 .פעמים כפי שתמצא לנכון

ועי לרבות כוח האדם המקצ, ועדת המכרזים של המזמין תהיה רשאית לזמן את נציגי המציעים .51
אשר , לדיון במועד שעליו תימסר הודעה מראש, מטעמו של המציעהשירותים העתיד לבצע את 
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וליתן הסברים והבהרות ככל שיידרשו על ידי ועדת המכרזים של ההצעה ו יתבקשו להציג את מסגרתב
 .(כל מציע ייכנס לדיון בנפרד מיתר המציעים)המזמין 

כפי שתפרט , המציע יגיש לה לקראת הדיון חומר בכתבועדת המכרזים של המזמין רשאית לדרוש כי  .50
 .או בכל הודעה אחרת/בהזמנה ו

משום התחייבות , ועדת המכרזים של המזמין תראה בתשובות שימסור המציע במהלך הדיון כאמור .54
או לחלק /לחלק מתנאי הצעת המציע ו, כולן או חלקן, ותהא רשאית לעבדן באופן שיהפכו, המציע

 .אם וככל שהמציע יזכה במכרז, חתם בין המזמין לבין המציעמתנאי ההסכם שיי

על מנת לברר פרטים לגבי , תהיה ועדת המכרזים של המזמין רשאית לפנות לכל צד שלישי, כמו כן .55
 .או כל פרט שהמזמין ימצא שנחוץ לצורך בחינת הצעת המציע/או הצעתו ו/המציע ו

, ן את המציעים או מי מהם לדיון כאמורמובהר כי ועדת המכרזים של המזמין רשאית שלא לזמ .56
 .וההחלטה על כך מסורה לשיקול דעתה הבלעדי

ועדת , לעיל 56 עד  .מקור ההפניה לא נמצא! שגיאהמבלי לגרוע מכלליות האמור במסגרת סעיפים  ./5
שתהא לפסול כל הצעה , ללא כל נימוק נוסף ,(חייבתאך במפורש לא )ת רשאיהמכרזים של המזמין 

הנקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי ) מעבר לאומדן של המכרזבלתי סביר שהינו באופן נמוכה להערכתה 
 .(של המזמין

גבוהה שתהא לפסול כל הצעה , ללא כל נימוק נוסף (תאך לא חייב) תרשאיהמזמין ועדת המכרזים של  .58
 .(המזמיןהבלעדי של  והנקבע לפי שיקול דעת) מעבר לאומדן של המכרזבאופן בלתי סביר או נמוכה 

, להפעיל קשת רחבה של שיקולים לבחירת המציע הזוכה( אך במפורש לא חייב)הא רשאי המזמין י .59
מקצועית וכלכלית של המציע וכן כל , הארגונית, ניסיונו ויכולותיו, כושרו, לרבות אך מבלי למעט

מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר המזמין אין  .המזמיןהבלעדי של  ושיקול אחר לפי שיקול דעת
 .בכפוף להוראות כל דין, או הצעה כלשהי

לפי שיקול , את הזכות הלעצמ תשומרועדת המכרזים של המזמין מובהר ומודגש בזאת כי , כמו כן .60
            או /ום ההסכאו לא לחתום על /לבטל את המכרז ו, בלעדי והמוחלט ומכל סיבה שהיאה דעתה

 ההכל כאמור בהתאם לשיקול דעתו, "(הפרויקטביטול " :להלן)את הפרויקט נשוא המכרז  לא לבצעש
 .ןהמזמיועדת המכרזים של הבלעדי והמוחלט של 

טענה לא תהיה למשתתפים במכרז כל , הפרויקטלבטל את  ןהמזמיועדת המכרזים של חליט תאם  .62
לרבות , או ועדת המכרזים של המזמין/המזמין וכלפי , שהםסוג ו מיןמכל  ,תביעהאו /או דרישה ו/ו

 .או הכנת ההצעות במכרז/טענות בעניין עלויות ההשתתפות במכרז ו

והתקנות , 2991 -ב "התשנ, חוק חובת מכרזיםמופנה המציע להוראות , לעילמבלי לפגוע באמור  .61
 .יןהחלות בשינויים המחויבים על המזמ, שהותקנו או יותקנו לגביו

שנקבע במועד זהות ( כספיות)היה ובפני המזמין תמצאנה הצעות , מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל
על ידי קבע יבמועד שי ,להגישזהות מציעי הצעות אותם להורות להמזמין רשאי , הגשת ההצעותל

 םיהתולעומת הצעהמזמין טיבים עם יבתנאים המוזאת הצעתם  יהצעה סופית ביחס למחיר, המזמין
לא הגיש משתתף הצעה נוספת  .ייקבע הזוכה במכרז -ת כאמור והסופי ותובהתאם להצע, תוהמקורי

 .סופיתה תוהצעכהצעתו הראשונה כמתואר לעיל תיחשב 

 הפסקה וביטול ההסכם, האטהוכן  אי חתימה על ההסכםוביטול המכרז 

 :את הזכות לעשות כל אחד מאלה ושומר לעצמהמזמין מובהר בזאת כי  .60

תקציביים / להימצאות בפועל של מקורות כספיים חתום על ההסכם עם הזוכה קודם לא ל .11.2
 .המזמיןבתקציב  נשוא המכרז שירותיםהלביצוע 

 לרבות אך מבלי קיום שאר האישורים הדרושים על פי חוקלהתנות את ביצוע השירותים ב .11.1
 .קבלת היתרי בנייה כדין, לגרוע

 

פ "וע המזמין לדעת, ככל שהדבר יהיה נחוץ, זמנית או הפסקה  להורות על האטת קצב העבודות .11.1
 .שיקול דעתו הבלעדי
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 ,אם המזמין יגיע למסקנה כי אין לו די מקורות כספיים להתחיל, בכל שלב, לבטל את ההסכם .11.1
או /ו תאו באם התקבלה החלטה סטטוטורי/ו להמשיך או לסיים פרויקט נשוא המכרז -כמו גם 

 .ך קיום המכרז וההסכםהחלטה שיפוטית שאינה מאפשרת המש

או יפר את ההסכם /הזוכה במכרז לא יעמוד בתנאי המכרז ואם , בכל שלב, לבטל את ההסכם .11.5
ככל , להתקשר עם כל צד שלישי, לפי שיקול דעתו, המזמין רשאיהא יובכל מקרה כאמור 

 (.  להתקשר עם מי מהמציעים האחרים במכרז, אך מבלי לגרוע, לרבות)מצא לנכון יש

או /ווי פשיאו /ו או הזוכה בכל פיצוי/ו (המשתתף)המציע לא תזכה את המזמין ה כאמור של כל פעול .64
או תביעה /או דרישה ו/או הזוכה מוותרים באופן מוחלט על כל טענה ו/והמציע ו החזר כספי כלשהו

בתנאים כי , המציע במכרז מודע לכך. או מי מטעמם/ורעננה או עיריית /בעניין זה כלפי המזמין ו
, ר לבצעןוחזאו מי מטעמו י/המזמין ואם וזאת  ,השירותיםהזכות לביצוע מציע סוימים תישמר למ

 .לפי העניין ,ממועד ביטול המכרז או ביטול ההסכם( 2) אחתבתקופה שלא תעלה על שנה 

 .('נספח ג) הסכםמסגרת הבבעניין זה נקבעו הוראות מפורטות 
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 "עיפרון הכחול"עיקרון ה

או הנובע ממכרז זה בפני ערכאה שיפוטית מוסמכת ופסקה אותה /או הקשור ו/והובא עניין הנוגע  .65
משום שאינה עומדת בדרישות הדין , כי הוראה מהוראות מסמכי מכרז זה פסולה, ערכאה מוסמכת

תיראה אותה הוראה כאילו צומצמה במידה הפחותה ביותר הנדרשת כדי , או מכל טעם אחר/ו
והוראות אלו תיוותרנה , ם כאמור לא יפגע ביתר הוראות מכרז זהביטול או צמצו. שתעמוד בתוקפה

כי עקב ביטול , לפי שיקול דעתה המוחלט, בתוקף מחייב זולת אם ועדת המכרזים של המזמין תחליט
 .או צמצום כאמור יש לערוך במסמכי המכרז שינויים נוספים או לבטל את המכרז

 הליכים משפטיים

אין ,    כי היה ותהיינה פניות לערכאות משפטיות בהקשר למכרז, רהועדת המכרזים של המזמין מבהי .66
או הפועל מטעמה עושה כלפי המשתתפים במכרז כל מצג בעניינם /או כל גורם הקשור עמה ו, היא

 .או את תנאיו/או ישנה את הליכי המכרז ו/או יגביל ו/ובעניין האפשרות שצו שיפוטי יעכב ו

בחתימתו על הצעתו במכרז ובהגשתה , זה 15ז זה לרבות בסעיף מבלי לגרוע מכלליות האמור במכר
, או תביעה כלפי ועדת המכרזים של המזמין/או דרישה ו/כי לא תהיה לו כל טענה ו, מאשר המציע

לא לגופם של דברים            , או הפועל מטעמם/או כלי כל גורם אחר הקשור עמם ו/כלפי המזמין ו
אשר נגרמו לו בהכנת הצעתו ובכל הקשור , או נזקים מכל מין וסוג שהם/ולא לעניין הוצאות שהוציא ו

לרבות אם בשל , בכל הנובע מהחלטות שתקבל הערכאה השיפוטית, למכרז ולהערכתו לזכייה אפשרית
 .ישונו תנאי המכרז או יבוטל המכרז, החלטות כאמור יעוכבו הליכי המכרז

 סודיות

, לגלות ולא מוחלטת בסודיות לשמור המציעים יםמחויב, במכרז המציעים להשתתפות כתנאי ./6
אישור  וזאת בהיעדר, בעקיפין או/ו במישרין, כלשהי אחרת בדרך לחשוף או לפרסם, למסור, להעביר
 בעקיפין או/ו במישרין הנוגע, אחרת מדיה בכל או פה בעל, בכתב, מידע כל, מראש ובכתב, המזמין
 חשיפתם ובעקבות במכרז השתתפותם או במסגרת/ו עקב המציעים נחשפו אליו אשר, המכרז לנושא
 הפועלים כל או/המזמין ו ידי על יימסר או/ו אשר נמסר נוסף מידע וכל, המכרז במסמכי הכלול למידע

 כל שימוש בהם ייעשו ולא, (שלא עקב הפרת הוראה זו)המצוי בנחלת הכלל  מידע למעטוזאת  ,מטעמן
 .הגשת הצעות במסגרת המכרז לצרכי אלא

 כויות יוצרים על מסמכי המכרזז

 . (לצורך פרסום המכרז בלבד)ן כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למזמי .68

והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים , מסמכי המכרז מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה
 . אלא לצורך הכנה והגשת הצעה למכרז זה, לעשות כל שימוש במסמכי המכרז ובמידע המפורט בהם

או /כלשהו ושלישי או למוכרם לצד /או להעבירם ו/אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו
 .להשתמש בהם לכל מטרה אחרת

והמזמין יהא רשאי לעשות בהן כל , ההצעות שתוגשנה על ידי המציעים תהיינה גם הן בבעלות המזמין
או מקצועי /מסחרי ו סוד -מידע שהוגדר על ידי המציע במפורש בהצעה שהוגשה כ למעט, שימוש

ואשר ועדת המכרזים של המזמין תהיה סבורה לגביו שהוא אכן מהווה סוד מסחרי , השייך למציע
 . על פי סמכותה בהתאם להוראות מכרז זה ולהוראות הדין, או סוד מקצועי/ו

לא  או סוד מקצועי/כי אמירה כללית של מציע ולפיה כל המידע בהצעה הינו בגדר סוד מסחרי ו, יובהר
 .תיחשב כעומדת בתנאי האמור לעיל

 מסמכי המכרז

מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי , בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים, המסמכים המפורטים מטה .69
 :"(מסמכי המכרז"יחד ולחוד : להלן)המכרז 

 .'נספח א -נוסח ערבות בנקאית להצעה  .19.2

 .2'נספח ב -הצהרות ופרטים כלליים של המציע  .19.1

 .1'נספח ב -אות ותנאים מיוחדים נספח הור .19.1

 .1'נספח ב -תכולת מעטפת המציע  .19.1

 1' נספח ב –הצהרת נסיון  .19.5
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 :על נספחיו כמפורט להלן, 'נספח ג -הסכם  .19.1

 .להסכם( 2)'נספח ג -( וכן כתב כמויות כולל רשימות ציוד וחומרים)מפרט טכני  .19.1.2

 להסכם( א)(1)'נספח ג -ביטוחי הקבלן ל תנאים מיוחדים .19.1.1

 .להסכם( ב)(1)'נספח ג -ביטוחי הקבלן כת ערי יאישור .19.1.1

 .להסכם( ג()1)'נספח ג -הצהרה על מתן פטור מאחריות  .19.1.1

 .להסכם( ד()1)'נספח ג -נספח תנאים מיוחדים לעבודות בחום  .19.1.5

 .להסכם( 1)'נספח ג -נוסח כתב ערבות ביצוע  .19.1.1

 .להסכם( 1)'נספח ג -חלקים מתוך חוק עבודת נוער  .19.1.7

 .לעיל 21  -ו 18 , 17 סעיפים לפי , (אם יהיו)ת ושינויים הבהרו, תשובות, תוכן הודעות .19.1.8

 .'נספח ד -רשימת חוקי עבודה  .19.7
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 נוסח ערבות בנקאית להצעה -' אספח נ
 

 מ"בעננה רע מי
  

 __________________בנק 
 

 /000/102 'מכרז מס
 

 לכבוד
 מ"בערעננה  מי

 
 ,.נ.א.ג
 

 ' ____________כתב ערבות מס:  הנדון
 

 
עם קשר ב"( החייב: "להלן)_______________ . ז.ת./פ.ח__________________ על פי בקשת  .2

וים למי שתייה והולכת ביוב בטכניקות לביצוע עבודות הספקה והנחת קובנושא  001/1027' מכרז מס
הננו ערבים בזאת , שרוול וניפוץ בשטח השיפוט של העיר רעננה, ביצוע שונות לרבות חפירה פתוחה

 חמש מאות: במילים) 00,0005₪ -השווה לכולל עד לסך  לפי דרישתכם כלפיכם לשלם לכם כל סכום
ית מדד יפת הפרשי הצמדה בגין עלבתוס, ("הסכום היסודי: "להלן)בלבד ( שקלים חדשיםאלף 

בין המדד , "(המדד": להלן)כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  ,המחירים לצרכן
לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות ובלבד , שהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות

 .לא יפחת מהסכום היסודיהערבות שסכום הערבות במועד חילוט 
 
ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב ( עשרה) 20סכום הערבות ישולם לכם על ידנו תוך  .1

מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב  ,וזאת ללא כל תנאי
או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש /ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח  ,כלפיכם

 .החייבלה את סכום הערבות מאת תחי
יכול שתהיה לשיעורין , ל"הנערבות סכום הכי דרישתכם לתשלום , למען הסר ספק מובהר בזאת

והתשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא 
 .יעלה על סכום הערבות

 
 .ל עליכם לצרף כתב ערבות זה"לדרישתכם הנ .1
 
מסר לנו לא יאוחר יוכל דרישה על פיה צריכה לה /02.21.102עד לתאריך ערבותנו זו תישאר בתוקפה  .1

 . ל"מהמועד הנ
 .לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת 
 
 .ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא .5
 
 .______________________דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף בנק  .1
 .____________________________________________________: שכתובתו 
 .תענה ולא, זו נותנאי ערבותעל פי לא תחשב כדרישה , דרישה שתגיע לסניפנו באמצעות הפקסימיליה 
 

                   
 ,בכבוד   רב         

 
 ______________בנק 

 _____________סניף 
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 הצהרות המציע ופרטים כלליים - 2'בנספח 
 

 מ"בע רעננה מי
 לכבוד

 מ"בערעננה  מי
 
 ,.נ.א.ג
 

 102/000/' מס מכרז:  הנדון
לרבות לביצוע עבודות הספקה והנחת קווים למי שתייה והולכת ביוב בטכניקות ביצוע שונות             

 שרוול וניפוץ בשטח השיפוט של העיר רעננה, חפירה פתוחה
 
 .וכל המסמכים הנלווים אליו, מ קראתי בעיון את תנאי המכרז"אני הח .2

 

 :אני מצהיר בזאת כי .1
 
 4  כמפורט בסעיף, נשוא המכרז שירותיםהסיון והמומחיות הדרושים לביצוע יהנ, הנני בעל הידע .א 

 "(.ההסכם: "להלן) 'ג נספחההסכם המצורף למסמכי המכרז כבמסגרת ולמכרז 
 
ח האדם הדרושים על מנת והחומרים וכ, המתקנים, או יש בכוחי להשיג את כל הציוד, ברשותי .ב 

או ההסכם בהתאם לדרישות ולתנאים שבמסמכי המכרז /נשוא המכרז ו שירותיםהלבצע את 
 .ובמועדים המפורטים בהסכם

 
או ההתחייבויות על פי הוראות המכרז /ת ומכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישו, הנני מסוגל .ג 

  .או ההסכם/ו
 
 .למכרז 15 כאמור בסעיף , שירותיםערכתי את הבדיקות בקשר למ "אני הח .1

 

קיבלתי את כל ההסברים אשר , המפורטים לעיל, כי הבנתי את כל מסמכי המכרז ,הנני מצהיר .1
ידועים  שירותיםביצוע הוכן כל הגורמים המשפיעים על  שירותיםהביצוע תנאי  וכי ביקשתי לקבל

 .וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתיהיטב ומוכרים לי 
 

אי ידיעת תנאי כלשהו , אי הבנה בקשר למכרז, כל טענה בדבר טעותכמו כן הבנתי ואני מסכים כי 
 .בל לאחר הגשת ההצעה על ידילא תתק ןלגביהאי הכרת התנאים  או שירותיםההקשור בביצוע 

 
נשוא המכרז בהתאם לכל תנאי המכרז  שירותיםההנני מתחייב לבצע את , אם אזכה במכרז הנדון .5

וזאת תוך המזמין כמפורט בהסכם ולשביעות רצונו המלאה של  ,במחיר הצעתי, ולמסמכי ההסכם
 .התקופה הקבועה בהסכם

 

בתוך לוח וזאת , כל הפעולות המפורטות להלן הריני מתחייב לתכנן ולבצע את, אם הצעתי תתקבל .1
 :(1'נספח ב)נספח ההוראות והתנאים המיוחדים ל  13בסעיף הזמנים הנקוב 

 
בכפוף למחיקות  - על כל חלקיו ומסמכיו המהווים יחד את מסמכי ההסכם -לחתום על ההסכם  .א 

להבהרות , לתשובות, בהתאם להודעההמזמין יעשו על ידי ילשינויים שאו /או לתיקונים ו/ו
ולהחזיר  -או קולמוס /או בשל תיקון טעויות סופר ו/ו למכרז 22  -ו 19 ולשינויים נשוא סעיפים 

 .וא חתום ומבויל כדיןכשהלמזמין את ההסכם 
 
חתומה ומבוילת להבטחת ביצוע , בלתי מותנית, להמציא לכם ערבות בנקאית אוטונומית .ב 

 .הכל כמפורט בהסכם ,ההסכם ולהבטחת נזקים
 
בנוסחו )חתום על ידי המבטח , להסכם (ב()1)'נספח גהקבלן  יביטוחעריכת אישור להמציא לכם  .ג 

כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן וכן נספח  (ג()1)'נספח גה הצהר -פטור מאחריות , (המקורי
חתום כדין על ידי הקבלן לרבות בכפוף  (ד()1)'נספח גתנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום 

 .כמפורט בהסכם העתקים מפוליסות הביטוח התקפות, לקבלת דרישה מכם
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, כולן או מקצתן, לעיל 1בסעיף שאם לא אבצע את הפעולות המנויות , כי ידוע לי, אני מצהיר בזאת .7
הא רשאי לחלט והמזמין י שירותיםהאת ביצוע אאבד את זכותי לקבל , ו לשם כך/ים שהוקצב/במועד

שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל , כן ידוע לי. את הערבות הבנקאית שמצורפת להצעתי זו
נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי עקב הפרת התחייבויות שאני המזמין זכות או סעד שיעמדו לרשות 

 .למכרז

 

 14 בסעיף לוח הזמנים הנקוב בתוך  שירותיםהאם הצעתי תתקבל הנני מתחייב להתחיל בביצוע  .8
  20בסעיף  בההנקובמהלך תקופת ההסכם לבצעה , (1'נספח ב)נספח ההוראות והתנאים המיוחדים ל
 .(1'נספח ב)נספח ההוראות והתנאים המיוחדים ל

 
 7 בסעיף כנקוב , לתום תקופת הערבות הבנקאית להצעהעד הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי  .9

ככל שיוארך תוקף הערבות  -ד מאוחר יותר או מוע, (1'נספח ב)נספח ההוראות והתנאים המיוחדים ל
 .ל"הנ

 
הוותק המוכח שלי , סיוניינ, כישורי, רשאי לדרוש ממני פרטים נוספים בדבר זהותיהמזמין ידוע לי כי  .20

, או להתקשרות עמי/ו, וזאת כתנאי לבדיקת הצעתי, יכולתי הכספית, נשוא המכרז שירותיםהבביצוע 
 .ע והמסמכים כפי שיידרשוהמיד, ואני מתחייב לספק את הפרטים

 
 

 פרטים כלליים
 
 פרטים כלליים. 2
 

   (באותיות דפוס)שם מלא 

 :סוג התאגיד

 ([פרט)אחר / שותפות / פרטית / חברה ציבורית ]

  

   :מספר התאגיד

   :מקום ייסוד

   :תאריך ייסוד

   :כתובת

   :מספר טלפון

   :מספר פקס

   :דואר אלקטרוני

   :איש קשר
 
 
 תחומי עיסוק וניסיון. 1
 

   תחומי עיסוק עיקריים

   ל"פרטי ניסיון בחו

   פרטי ניסיון בישראל
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 מבנה החזקות. 0
 

 שם המחזיק
 [שותף/ בעל מניות / בעלים ]

/ תעודת זהות  כתובת
 מספר רישום

המניות ' מס
המוחזקות 

 לסוגיהן

מתוך ההון  %
 המונפק

     

     

     

     
 
 
 ים על חברות קשורות בישראלפרט. 4
 

  .א

  .ב

  . ג

  .ד

  . ה
 
 
 המבנה הארגוני של המציע. 5
 

 ניסיון בתחומים שונים שנות ותק במציע' מס שם בעל התפקיד התפקיד

    ל"מנכ

    

    

    
 
 
 מורשי חתימה בשם המציע. 6
 

 חתימה תאריך טלפון כתובת תעודת זהות שם מלא
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 פרטי ניסיון רלוונטי . /
 

פרטי המזמין ואיש 
 קשר

, תיאור הפרויקט
 מיקומו ומשכו

ההיקף הכספי של 
 הפרויקט

תרומתו של המציע 
 לפרויקט

    

    

    

    
 
 
 
 
 
 

 ,בכבוד   רב
 
 

 ____________________________    : תאריך
 
 

 ____________________________   : פרטים מלאים
 
 

 ____________________________ : ות/ות מלאה/חתימה
 
 

 אישור חתימה
 
 

המשמש כיועץ משפטי של ד "עו ______________________מ "אני הח
ה "מאשר בזאת כי ה החברהמאשר בזאת כי לאחר שבדקתי את מסמכי ____________________

מוסמכים לחתום בשם _______ __________. ז.ת__________________ . ז.ת___________, 
 .וכי הם חתמו על מסמך זה בפני, ולחייב אותה____________________ 

  
 

 ____________________________ : מלאה החתימ __________ : תאריך
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 תצהיר -( א)2'בנספח 
 
 

לומר את לאחר שהוזהרתי כי עלי  ____________________ז .ת  ____________________מ "אני הח
 :מצהיר בזאת כדלקמן, האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

 
 
לביצוע עבודות עבודות לביצוע  001/1027' מס הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז .א .2

, הספקה והנחת קווים למי שתייה והולכת ביוב בטכניקות ביצוע שונות לרבות חפירה פתוחה
 _______ _____________אשר מוגשים על  ידי , פוץ בשטח השיפוט של העיר רעננהשרוול וני

 .מ"בעלמי רעננה "( המציע" :להלן) ____________________ .פ.ח

 .הנני משמש כמנהל המציע .ב 
 
 
 
 : מאלה אחדבמציע  התקיים כי מצהיר הנני  .1

מהלך ב זרים עובדים חוק לפי ירהבעב חלוט דין בפסק הורשעו לא אליו הזיקה ובעל המציע (א) 
 . ההצהרה חתימת למועד שקדמה שנהה

 חוק       לפי יותר או עבירות בשתי חלוט דין בפסק הורשעו אליו הזיקה בעל אוהמציע  אם (ב) 
 למועד קדמור שא ,השנים שלושמהלך ב יתהיה לא האחרונה ההרשעה - זרים עובדים
 . ההצהרה חתימת

  - זה סעיף לעניין

 או ,בו השליטה בעל  גם - אדם בני חבר הוא המציע ואם ,המציע ידי על שנשלט מי -" זיקה לבע"
 . בו השליטה בעל  שבשליטת אחר אדם בני חבר

, (הוגנים תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק -" זרים עובדים חוק"
 .2992 -א"התשנ

 .2968 -ח"שכהת, ערך ניירות בחוק כמשמעותה -" שליטה"
 
 
 :מאלה אחד במציע התקיים כי מצהיר הנני .1

 .מינימום שכר חוק לפי בעבירה הורשעו לא אליו הזיקה ובעל המציע (א)

 חתימת במועד אך, מינימום שכר חוק לפי אחת בעבירה הורשעו אליו הזיקה בעל או המציע (ב)
 . ההרשעה ממועד לפחות שנה חלפה ההצהרה

 אך         , מינימום שכר חוק לפי יותר או עבירות בשתי הורשעו אליו יקההז בעל או המציע (ג)
 . האחרונה ההרשעה ממועד לפחות שנים שלוש חלפו ההצהרה חתימת במועד

-  זה סעיף לעניין 

 . 2982 - א"התשמ, (רישוי) הבנקאות בחוק כמשמעותם -" שליטה" -ו" החזקה", "שליטה אמצעי"

 :להמא אחד כל -" זיקה בעל" 

 .השירותים נותן ידי על שנשלט אדם בני חבר (2) 

 :מאלה אחד, אדם בני חבר הוא המציע אם (1)

 ;בו השליטה בעל (א)  

  דומה, הענין לפי, שותפיו או מניותיו בעלי שהרכב אדם בני חבר (ב) 

 דומים האדם בני חבר של  פעילותו ותחומי, המציע של כאמור להרכב במהותו
 ;המציע של עילותופ לתחומי במהותם

 ;העבודה שכר תשלום על המציע מטעם שאחראי מי ( ג)

 שליטה שנשלט, אחר אדם בני חבר – מהותית שליטה שנשלט אדם בני חבר הוא המציע אם (1)
 ;במציע ששולט מי בידי מהותית
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 בחשון ה"כ יום לאחר שנעברה, מינימום שכר חוק לפי בעבירה, חלוט דין בפסק הורשע -" הורשע"
  (.02.20.01) ג"התשס

 . 2987 - ז"התשמ, מינימום שכר חוק -" מינימום שכר חוק" 

 בני     בחבר שליטה אמצעי של מסוים בסוג יותר או רבעים שלושה של החזקה -" מהותית שליטה"
 .אדם

 
 
 .זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .1
 
 
 

 ____________________________ : מלאה החתימ __________ : תאריך
 
 
 
 

 אישור חתימה
 
 

, הופיע בפני_________ בזאת כי ביום מאשר , ד"עו____________________ מ "אני הח
ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת  ____________________ .ז.ת ____________________

 .     ו דלעיל וחתם עליו בפניאישר נכונות תצהיר, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן
 
 
 
 

 ____________________________ : מלאה החתימ __________ : תאריך
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 תצהיר -( ב)2'בנספח 
 
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את  ____________________ז .ת  ____________________מ "אני הח

 :מצהיר בזאת כדלקמן, ה כןהאמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעש
 
לביצוע עבודות הספקה והנחת קווים   001/1027 'מס הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז .א .2

שרוול וניפוץ בשטח , למי שתייה והולכת ביוב בטכניקות ביצוע שונות לרבות חפירה פתוחה
 .פ.ח __ _________________אשר מוגשים על  ידי , השיפוט של העיר רעננה
 .מ"בערעננה לחברת מי "( המציע" :להלן) ____________________

 .הנני משמש כמנהל המציע .ב 
 
 במועד הגשת ההצעה במכרז ,משפט-התלויות ועומדות בבתילהלן פירוט כל התביעות האזרחיות  .1

ות שבהן וכן בוררוי, צד להם ואהשהמציע או כאלה /והמציע או מטעם /והמציע כנגד  ,(ל"בארץ ובחו)
, הם צד להן, (בתוקף תפקידם) ועובדיאו /ו ומנהליאו /או נושאי המשרה בו ו/בעליו ו או/המציע ו

חמש מאות אלף שקלים ) 500,000₪וזאת בהיקף כספי העולה על סך של , כנתבעיםאו כתובעים 
גם  כי יש לפרט, מובהר) כל הליך כאמור אשר הינו מהותי לפעילותו של המציע ובנוסף, (חדשים

אין צורך בפירוט עתירות מנהליות בהן מעורב , אולם, הליכים המטופלים על ידי חברות הביטוח
 :(בין כעותר ובין כמשיב, המציע

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 
 
לרבות כתבי אישום וחקירות של גופים ומוסדות ממשלתיים , פלילייםההליכים להלן פירוט כל ה .1

או נושאי /בעליו ו או/המציע וכנגד  ,במועד הגשת ההצעה, םאו מתנהלי/שהוגשו ו, ל"בארץ ובחו
 :(במציעבתוקף תפקידם ) ועובדיאו /ו ומנהליאו /המשרה בו ו

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 
 
הכוללת , בהליכים כמפורטים לעיל והמנוהלים כיום יםהמטפלד "עוהחוות דעת לתצהירי זה  מצורפת .1

 .וגובה הסיכון הכספיהם סיכויי ,פירוט סטאטוס הטיפול בכל אחד מההליכים
 
 .זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .5
 
 

 ____________________________ : מלאה החתימ __________ : תאריך
 

 אישור חתימה
 

, הופיע בפני_________ בזאת כי ביום מאשר , ד"עו____________________ מ "אני הח
ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת  ____________________ .ז.ת____________________ 

 .     אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן
 

 ____________________________ : מלאה החתימ __________ : תאריך
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 תצהיר העדר הרשעות- (2ב)2'נספח ב

 (ממניות המציע 50% -י בעל מניות המחזיק יותר מ"י המציע וכן ע"יחתם  ענספח זה י) 
  102/000/' מס מכרז פומבי 

 :כדלקמן, מ מצהירים ומתחייבים בזאת"אנו הח

 (.להשלים את הקשר עם המציע)__________________________________________ אנו  (א)

לא מתנהלים נגדו הליכים , לא הורשע בעבירה פלילית מ"הח, השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז 20במהלך  (ב)
 .פליליים בקשר עם עבירה פלילית ולמיטב ידיעתנו לא מתנהלת כנגדנו חקירה בקשר עם עבירה פלילית

עבירה : הנוגעות לאיכות הסביבה ולמעט/כולל עבירות בתחום איכות הסביבה, כל עבירה -" עבירה פלילית"
להוציא עבירות שעניינן אי )עבירות מכח חוקי עזר מקומיים , לית מסוג ברירת קנסעבירה פלי, פלילית מסוג חטא

 (.רישיון או הסכמה, קבלת אישור

או כל הפועלים מטעמן יהיו רשאים ומוסמכים לעיין /או ועדת המכרזים ו/מ מאשר ומסכים כי הקבלן ו"הח (ג)
 .ורשויות אכיפת חוק אחרות מ ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי מהמשטרה"במרשם הפלילי בקשר עם הח

מ "מתחייב הח, או קבלת מידע כאמור/ל על מנת לאפשר עיון ו"י מי מהרשויות הנ"במקרה ואישור נוסף יידרש ע (ד)
 .תוך הזמן הקבוע לכך בבקשת הועדה, מ"י הח"חתום ע, אישור כנדרש, לבקשת ועדת המכרזים, למסור

 צרופות .1

 .בגוף החתום על מסמך זהלנספח זה תצורף רשימה של כל נושאי המשרה  (א)

בגוף החתום על מסמך ( ממניות התאגיד 50%המחזיקים במעל )לטופס זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה  (ב)
 .זה

( ב)2 -(א)2ד של כל אחד מהגופים המפורטים לעיל בדבר נכונות האמור בסעיפים "לטופס זה יצורף אישור עו (ג)
 .לעיל

________________  _____________ __________________________________ 
 תאריך                    ד"חתימה וחותמת עו   תאריך        שם חתימה וחותמת 

 חבר במציע/ הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע חבר במציע/של המציע
 ורשאים  לחייב אותו בכל עניין, הינם מורשי חתימה מטעמו   
 .או הנוגע למכרז/הקשור ו  
 כי החתומים בשם המציע הוזהרו על, הריני מאשר בחתימתי  
 ידי להצהיר את האמת  וכי  יהיו  צפויים לעונשים הקבועים  
 ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו, אם לא יעשו כן, בחוק  
 .  בפני על נספח זה  

 :אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד

_________________  _____________ ____________________________ 
 תאריך                    ד"חתימה וחותמת עו   תאריך         חתימה+ שם 

 הריני מאשר בחתימתי כי  החתום  הוזהר על ידי להצהיר
 אם, את האמת  וכי  יהיה  צפוי לעונשים הקבועים בחוק

 .חתם בפני על נספח זה, ולאחר שהזהרתיו כאמור, לא יעשה כן
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 נספח הוראות ותנאים מיוחדים - 1'בפח נס

 
הן ביחס למסמכי  -בהתאם לחלוקה המוצגת להלן  -אשר יחולו , להלן יפורטו ההוראות והתנאים המיוחדים

 :('נספח ג)המכרז והן ביחס להסכם אשר ייחתם עם המציע הזוכה 

 למכרזביחס 

 (:למכרז 1 סעיף )השירותים תיאור  .2

לביצוע עבודות הספקה והנחת קווים למי שתייה והולכת ביוב בטכניקות ביצוע שונות 
 .שרוול וניפוץ בשטח השיפוט של העיר רעננה, לרבות חפירה פתוחה

כל השירותים כמפורט לעיל וכמפורט ביתר פירוט והרחבה , משמע, "השירותים"כי המונח , מובהר 
 (.(2)'נספח ג)ני מפרט הטכהבמסגרת 

בין אם צורפו בפועל  ,המהווים חלק בלתי נפרד הימנו, והכל כמפורט במסמכי מכרז זה ובנספחיו 
 . וכפי שיובהר למציעים במסגרת מפגש המציעים, למסמכי המכרז ובין אם לאו

דרישות מפורטות מופיעות . כי התיאור דלעיל מהווה תיאור כללי ביותר של השירותים, יודגש 
 .על נספחיו, סגרת יתר מסמכי המכרזבמ

 .בישראלהרשום  (שותפות / חברה)המציע הינו תאגיד (: למכרז 4.1 סעיף )המציע  .1

  -( למכרז 4.2 סעיף ) להצעה תנאי ניסיון קודם .1

שנים בביצוע שירותים דומים לשירותים ( שלוש) 1קודם ומוכח של לכל הפחות יון ניסהמציע הינו בעל 
אשר לפחות , ברשויות מקומיות או לתאגידי מים וביוב/אשר ניתנו לרשויות מקומיות ו, נשוא המכרז

עיר  הן/הינה ל"הנ( בהתאם למקרה)או תאגידי המים והביוב הרשויות המקומיות בין אחת מ
בהתאם )תושבים ( חמישים אלף) 50,000בת לכל הפחות ( מקומית מסוג אחררשות  לאובמפורש )

השנים ( חמש) 5בוצעו במהלך שירותים כאמור ואשר , (לפרסום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 .(כולל 1021עד  1021השנים )שלפני פרסום מכרז זה 

)  ול כמפורט להלןהינו בעל ניסיון מקצועי לעבודות שרו, הנמש קבלןבאמצעות  לרבות, המציע
 :(למכרז 1.1סעיף 

גופים לפחות  1 –ל  עבודות שרוול של קווי ביוב 1021-1021המציע ביצע והשלים בין השנים 
 . לכל הגופים יחד  ₪מיליון  9בהיקף מצטבר של לפחות , (או רשויות מקומיות/תאגידי מים ו)

המשפטי המגיש את ההצעה מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש הינו של האדם פרטי או התאגיד 
 .קבלן המשנה  לרבות של 

על המציע לצרף להצעתו לשם הוכחת עמידתו בתנאי הסף זה אסמכתאות המעידות על עמידתו 
 :בתנאי סף בהתאם למפורט להלן

: ובה מפורטים, המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה '4כנספח בהצהרה המסומנת  .1
שמו המלא , מ"עלות כוללת מע, נרת שהונחהקוטר ואורך הצ, סוג, העבודות אותן ביצע

א מהם לצורך יצירת "מנהל האתר וכן טלפון וכתובת של כ/המפקח, של מזמין העבודה
 .ד המציע"י עו"חתום ומאומת ע, קשר

 .1'עליהם הצהיר בנספח ב, המלצות מכל הגופים .5

 ביוב הסכם חתום ותקף מול קבלן המשנה לביצוע עבודת נשוא סעיף זה קרי שרוול קווי .1
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שום ן רקבלעל המציע להיות  -( למכרז 4.3 סעיף ) להצעה תנאי סיווג ורישום בפנקס רשם הקבלנים .1
על פי הוראות , נשוא מכרז זהלשירותים בפנקס הקבלנים לביצוע עבודות בסיווג ובהיקף המתאימים 

שהוראות החוק מתייחסות ככל ו, 2919 -ט "תשכ, ה בנאיותחוק רישום קבלנים לעבודות הנדס
 0'במסיווג  כיםו הקבלני נמויבכל מקרה ייפסל קבלן שסיווג. נשוא מכרז זה או לחלקןשירותים ל

   .400בענף ראשי 

1.1  

, מ"בערעננה  מיחברת משרדי ב לקבלן ניתהמכרז את  -( למכרז 5 סעיף )מסמכי המכרז  קבלתמועדי  .5
  . 13.09.2017ועד ליום 30.07.2017  החל מיום, 25:00 - 09:00ין השעות ב

למדד בנקאית צמודה המציע יצרף להצעתו ערבות  - (למכרז 8 סעיף )סכום הערבות הבנקאית להצעה  .1
בנוסח  אתוז, (שקלים חדשיםאלף  חמש מאות: במילים) 00,0005₪ -להשווה סך המחירים לצרכן ב

, הערבות תהא ערבות בנקאית בלבד .למכרז זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו 'נספח אהמצורף כ
 .או שינוי בנוסח הערבות/אין לבצע כל מחיקה ו .ערבות מטעם חברת ביטוח לאובמפורש 

 תעמוד בתוקפה עד לתאריךלהצעה הערבות  - (למכרז 10 סעיף )תקופת הערבות הבנקאית להצעה  ./
02.21.2/ .  

משרדי ב ,יתקיים 10:30 בשעה  31.08.2017ביום  - (למכרז 16 סעיף ) נוסףהמציעים מפגש ומקום מועד  .8
אין חובת  יובהר כי .שירותיםהלהכרת מציעים מפגש , רעננה ,51אחוזה  רחוב, מ"בערעננה מי 

 השתתפות במפגש מציעים הנוסף למציעים שהשתתפו במפגש מציעים הראשון

 ,על המציע להודיע במכתב רשום למזמין - (למכרז 17 סעיף )המועד האחרון להבהרת מסמכי המכרז  .9
 או, התאמה אי, שגיאה, על כל סתירה ,/09.102./0יום לא יאוחר מאשר אשר יתקבל אצל המזמין 

חוסר בהירות שמצא במסמכי המכרז ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או 
ל והכל תוך פירוט פרטי השוא נשוא המכרז שירותיםלאו הנוגע /והכלול במסמכי המכרז  ,ן כלשהויעני

  .או מספר פקס למענה/וכתובתו ו

רחוב : משרדי המזמיןבכתובת , טלי דגה 'גבאליו על המציעים להפנות את ההודעה הינו , נציג המזמין
  .רעננה ,51אחוזה 

 יםמהמחיר באחוזים ותכהנחמטעמו של המציע תצוין הצעת המחיר  -( למכרז 37 סעיף ) ההצעה .20
למסמכי המכרז במסגרת כתב הכמויות המצורף ב ואשר נקבע, מ"ללא מעו( שקלים חדשים)ח "בש

הנחה באחוזים ביחס למחיר ביצוע  - שירותיםביצוע הבגין  להסכם(2)'נספח ג -המפרט הטכני 
. העבודות השגרתיות והנחה באחוזים ביחס למחיר ביצוע עבודות התשתית כמפורט בכתב הכמויות

  .לכל הנחה אחרת תיפס. הנחה חייבת להיות נקובה באחוזים בלבדה

ופרק  02.02פרק )כי ההצעה הזוכה תהא זו אשר לאחר צירוף ההנחות על כל אחד מהפרקים , מובהר
  .במכרז תהא ההצעה הזולה ביותר ביחס ליתר ההצעות( למפרט הטכני 02.01

יש , ההזמנהמסמכי כל ובה כשהיא חתומה  האת המעטפ -( למכרז 41 סעיף ) מקום הגשת ההצעות .22
 .רעננה, 51רחוב אחוזה ב, משרדי המזמיןבמסירה אישית לתיבת המכרזים למסור ב

 תאריך ת ההצעות הוא המועד האחרון להגש - (למכרז 42 סעיף )המועד האחרון להגשת הצעות  .21
  .בצהריים 25:00בשעה  /24.9.102

בהתאם להוראות , וכן להמצאת כל המסמכים, על נספחיו, ('נספח ג)מועד לחתימה על ההסכם ה .21
המזמין ימים מתאריך הודעת ( שבעה) 7 לא יאוחר מאשר תוךב -( למכרז  44 -ו  43סעיפים ) המכרז

 .לזוכה בדבר זכייתו במכרז
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 על הזוכה -(( 'נספח ג)להסכם  15.1.1 וכן סעיף  ,למכרז 46 סעיף ) שירותיםהמועד לתחילת ביצוע ה .21
ממועד קבלת הוראה בכתב מאת ימים ( עשר-ארבעה) 21תוך ב שירותיםהלהתחיל בביצוע  במכרז

 .המזמין

 

 ('נספח ג)להסכם ביחס 

 . בין מראש ובין בדיעבד, מזמן לזמן, ואו מי שנתמנה על יד, המזמין  -( להסכם 2.2 סעיף )מנהל ה .25

לפיקוח , מזמן לזמן, או מי שנתמנה על ידו, המזמין הראשי של המהנדס -( להסכם 2.2 ף סעי)המפקח  .21
 .בין מראש ובין בדיעבד, על אופן ביצוע השירותים

כפי שמתפרסם מידי חודש על ידי הלשכה המרכזית , תשומות הבנייהמדד  -( להסכם 2.2 סעיף )מדד  .27
מדד זהה באופיו או , יחדל פרסום על ידי גוף כאמור או יוחלף במדד אחראם או ב ,לסטטיסטיקה

  .המדד שיפורסם על ידי גוף אחר

 00,0005₪סך של ביהא  שירותיםיצוע ההערבות לב סכום -( להסכם  9.1סעיף )הערבות לביצוע סכום  .28
 (0)'נספח גכוזאת בנוסח המצורף , (כולל מס ערך מוסף( )שקלים חדשים אלף חמש מאות: במילים)

  .ומהווה חלק בלתי נפרד הימנולמכרז זה 

מתפרסם על ידי ה, ומות הבנייהתשמדד  -( להסכם 9.1 סעיף )מדד אליו צמודה הערבות לביצוע  .29
מדד , יחדל פרסום על ידי גוף כאמור או יוחלף במדד אחראם או ב ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

  .זהה באופיו או המדד שיפורסם על ידי גוף אחר

 (עשר-שנים) 21של לתקופה ם זה תוקפו של הסכ -( להסכם  15.3.1סעיף ) ם המקוריתההסכתקופת  .10
 .(לעיל 14 כהגדרתו בסעיף " )במועד תחילת הביצוע"אשר תחילתם , חודשים

הזכות ן את הקבלן מעניק בזה למזמי -( להסכם 15.3.2  סעיף) אופציות להארכת תקופת ההסכם .12
תקופות ( שתי) 1 -ב, באותם תנאים שנקבעו בהסכם זה, ההסכם המקוריתלהאריך את תקופת 

  .אשר תחילתן עם תום תקופת ההסכם המקורית ,חודשים כל אחת( עשר-שנים) 21אופציה בנות 

  - (להסכם 17.2.1 סעיף )תשלום התמורה  .11

בין וחשבונות אלו יגיעו לידי המנהל , חודשיים בגין ביצוע השירותיםחשבונות ן יגיש למנהל הקבל
החשבונות יהיו . ביצוע השירותיםשלאחר חודש , בחודש( יריעש) 20 -ההיום עד ו( ראשון) 2 -ההיום 

. להסכם 17 ובהתאם לאמור בסעיף  מבוססים על המחירים שהציע הקבלן במסגרת הצעתו במכרז
את התחייבויותיו והשלים ביצע ל וככל שימצא כי הקבלן "החודשיים הניבדוק את החשבונות המנהל 

ולשביעות , על נספחיו, בהתאמה מלאה למסמכי הסכם זה, את ביצוע השירותים במלואם ובמועדם
 17 סעיף בונות הקבלן תואמים את הוראות ככל שימצא המנהל כי חש, ובנוסף, רצונו של המזמין

כך שהתמורה תשולם מאת המזמין לידי , יאשר המנהל את החשבונות ויעבירם לתשלום, להסכם
  .(10+ שוטף )ימים מתום החודש בגינו הוגש חשבון הקבלן ( ששים) 10וזאת ובתוך , הקבלן
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 כולת מעטפת המציעת - 0'בנספח 
 
 

על המציע לכלול במסגרת מעטפת המציע את כל , לנוחות המציעים ומבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז
 :המסמכים המפורטים להלן

 

 לא מצורף/ מצורף   סעיף במכרז' מס  פרטי המסמך

     

  -  - חתומים על כל דף ודףמסמכי המכרז 

 -  6.1 , 4.1 -  של התאגידההתאגדות צילום של תעודת 

, מסמכי ההתאגדות של התאגידהעתקים מ
של החשבון -הדין או רואה-רךעובידי מאושרים 

 התאגיד

 - 4.1 , 6.1  - 

אישורם על האנשים המוסמכים לחתום בשם 
התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על 

 מסמכי המכרז

 - 4.1 , 6.1  - 

מקור ! שגיאה, 4.2 -  מלצותמסמכים המעידים על ניסיון קודם וה
, .ההפניה לא נמצא

 1ב 

 - 

 -  , 0 , 4.3 -  מסמכים בעניין רישיון קבלני

    - 

    - 

 -  6.3 , 4.4 -  בדבר היותו עוסק מורשהתקף ועדכני אישור 

מפקיד שומה או מרואה תקף ועדכני אישור 
 חשבון בדבר ניהול ספרים כחוק

 - 4.4 , 6.3  - 

מסמכים המעידים על עמידה בתנאים הקבועים 
 2971 -ו "התשל, בחוק עסקאות גופים ציבוריים

 -  (א)2'ח בנספ,  6.4,  4.5- 

 -  (ב)2'נספח ב,  6.5-  תצהיר בדבר תביעות 

 -  8 -  ערבות בנקאית בלתי מותנית להצעה

 -  16 -  חתום של מפגש מציעיםפרוטוקול 

 -  19  -ו  18 , 17 -  (אם יהיו)עדכוני המכרז 

 -  2'נספח ב-  (כולל הצעת המחיר)הצהרה ופרטים כלליים 

 -  1'נספח ב-  ותנאים מיוחדיםנספח הוראות 
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  לתנאי הסף 6.1י סעיף "הצהרת נסיון עפ – 4'בנספח 
 (סיוןיעבודות לטובת הוכחת הנ 1 לפחותיש למלא ) 

 
 :מצהיר בזאת בכתב כדלקמן, (____________. ז.ת)__________ מ "אני הח .2

במקרה (. )"המציע", "הקבלן" :להלן)_______________ בחברת ____________ אני משמש בתפקיד . 1
 (.של סוג תאגיד אחר יש לשנות בהתאם

מ במסגרת "בע רעננהאני עושה הצהרה זו בשם ומטעם הקבלן לצורך הגשתה לתאגיד המים והביוב מי  .0
 (."המכרז": להלן) /00/102' הצעת הקבלן למכרז מס

  למסמך התנאים הכלליים 6.1כנדרש בסעיף  עבודות שרוול בביצוע לנו ניסיון מוכח /הריני להצהיר שיש לי .4

 

  רשות/ שם תאגיד. 2

  מועד צו תחילת עבודות

  סוג וקוטר צינור

  אורך צינור

  עלות מקורית של העבודה

  כתובת גוף המזמין

  טלפון איש קשר  של המזמין

  רשות/ שם תאגיד. 1

  מועד צו תחילת עבודות

  סוג וקוטר צינור

  אורך צינור

  עלות מקורית של העבודה

  כתובת גוף המזמין

  טלפון איש קשר  של המזמין

  רשות/ שם תאגיד. 0

  מועד צו תחילת עבודות

  סוג וקוטר צינור
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  אורך צינור

  עלות מקורית של העבודה

  כתובת גוף המזמין

  טלפון איש קשר  של המזמין

  רשות/ שם תאגיד. 4

  מועד צו תחילת עבודות

  סוג וקוטר צינור

  אורך צינור

  עלות מקורית של העבודה

  כתובת גוף המזמין

  טלפון איש קשר  של המזמין

 

 אישור

 

ת לי אישית ולאחר /המוכר' ____________ גב' מר____________ ד "ה בפני עו/הופיע_________ הנני מאשר בזה כי ביום 

ה את /אישר, תעשה כן / ה לעונשים הקבועים בחוק אם יעשה/תהיה צפוי/י יהיהה להצהיר את האמת וכ/ה כי עליו/שהזהרתיו

 .ה עליה בפני/ל וחתמ"נכונות ההצהרה הנ

 __________________: חתימה       
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 הסכם -' גנספח 

 ________שנת ___________ לחודש _____ ביום  רעננהשנערך ונחתם ב

 מ"בע רעננה מי  :ב י ן

  51רחוב אחוזה מ  

 רעננה  

 מצד אחד             ("המזמין: "להלן)  
 

 _________________ :ל ב י ן

 _____________, __________' מרח  

 מצד שני              ("קבלןה" :להלן)  

 

אשר פועל למתן שירותי מים , רעננהת ובשליטה מלאה של עיריי בבעלות ,תאגיד והינוהמזמין  הואיל
 ;רעננהוביוב בעיר 

לנספח ההוראות והתנאים המיוחדים  1 סעיף שירותים כמפורט במסגרת לקבל החליט  והמזמין הואילו
 ; הכל כמפורט בהסכם זה להלן ,"(השירותים: "להלן( )1'נספח ב)

הכל בכפוף , השירותיםביצוע לגשת הצעות הזמנה לה         ביום המזמין ולצורך כך הוציא  והואיל
 ;("המכרז": להלן) של המזמין /000/102' מסבמפרט ובדרישות מכרז , וכמפורט בתנאים

, כי הוא בעל הידע, והוא מצהיר, השירותיםהצעה לביצוע          ביום למזמין והקבלן הגיש  והואיל
 ;םהמשאבים והאמצעים הדרושים לביצוע ,הכישורים, המיומנות המקצועית, הניסיון

הצעת את לאשר  ,        מיום , המזמיןשל ועדת המכרזים במסגרת ישיבת  ,החליטוהמזמין  והואיל
 ;הקבלן ולהתקשר עמו בהסכם זה

בכפוף , השירותיםאת ביצוע , והקבלן מעוניין לקבל על עצמו, למסור לקבלןן מעונייוהמזמין  והואיל
 ;לתנאי הסכם זה להלן

 ;והצדדים חפצים להגדיר את מערכת היחסים המשפטיים ביניהם במסגרת הוראות חוזה זה והואיל

 :והותנה בין הצדדים כדלקמן הוצהר, לפיכך הוסכם

 ונספחים מבוא .2

בין אם מצורפים ובין אם אינם )ם המפורטים להלן נספחיההמסמכים ו, המבוא להסכם .2.2
  (."ההסכם": להלן)ם חלק בלתי נפרד הימנו מהווי (מצורפים להסכם

 מסמכי המכרז-  'מסמך א

 ופרטים כלליים  הקבלןצהרות ה-  2'מסמך ב

 נספח הוראות ותנאים מיוחדים -  1'מסמך ב

 רשימת חוקי עבודה-  'מסמך ד

 מפרט טכני לביצוע השירותים-  (2)'נספח ג

 "ביטוחי הקבלןל תנאים מיוחדים"-  (א)(1)'נספח ג

 אישורי עריכת ביטוחי הקבלן-  (ב)(1)'נספח ג

 הצהרת הקבלן על מתן פטור מאחריות-  (ג)(1)'נספח ג
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 נספח תנאים מיוחדים לעבודות בחום-  (ד)(1)'נספח ג

 ערבות ביצוע-  (1)'גנספח 

 חלקים מתוך חוק עבודות נוער-  (1)'ג נספח

תינתן , לעיל 1.1 פורטים בסעיף המהאחרים התאמה בין מסמכי ההסכם  של איבכל מקרה  .2.1
 .("עדיפות בין המסמכים") למכרז 29 עד  28  פיםבסעיהעדיפות בין המסמכים בהתאם לאמור 

 ות פרשנות והגדר .1

ואין לעשות בהן שימוש לצורך , כותרות סעיפי ההסכם נועדו לשם הנוחות והקלת ההתמצאות .1.2
 .פרשות ההסכם או כל תכלית אחרת

זולת אם עולה , לצורך הסכם זה תהיה למילים ולמונחים הבאים המשמעות הרשומה בצדם .1.1
  :כוונה אחרת מהקשר הדברים

או " אתר"
 "אתרים"

לרבות , עו השירותים נשוא הסכם זהשבמסגרתם יבוצ ,המקרקעין -
ביצוע השירותים מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך 

 .קבלןלרשותו הבלעדית של האף אם לא נמסרו , ההסכםנשוא 

לרבות חקיקת , החקיקה הראשית והמשנית של מדינת ישראל-  "דין"
פסקי דין וצווים של הטריבונלים , התברואה וחקיקת הבטיחות

וכן כל הוראה והנחיה של רשות , שיפוטיים של מדינת ישראלה
 .כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, מוסמכת

 .(1'נספח ב)נספח ההוראות והתנאים המיוחדים ל  17בסעיף כנקוב -  " מדד"

, (1'נספח ב)נספח ההוראות והתנאים המיוחדים ל  15בסעיף כנקוב -  "נהלמה"
כמפורט לתפקיד זה ו, על ידי המזמין, מזמן לזמן, או מי שנתמנה

 . בין מראש ובין בדיעבד, בהסכם זה

, (1'פח בנס)נספח ההוראות והתנאים המיוחדים ל  16בסעיף כנקוב -  "פקחמה"
לפיקוח על ביצוע , על ידי המזמין, מזמן לזמן, או מי שנתמנה

 . בין מראש ובין בדיעבד, כמפורט בהסכם זה, השירותים

בהוצאת הועדה הבין משרדית  ,יןיהמפרט הכללי לעבודות בנ-  "המפרט הכללי"
כפי שהוא מופיע במהדורתו  ,צ"מע / טחוןיבהשתתפות משרד הב

 .האחרונה

 .באמצעות המורשים לחתום בשמהרעננה עיריית -  "העירייה"

 ,השירותיםהמקבל על עצמו את ביצוע  ,האדם או הגוף המשפטי-  "הקבלן"
, יורשיו, לרבות נציגיו, כמוגדר בגוף ההסכם, בהתאם לתנאי ההסכם

ולרבות קבלני משנה הפועלים , עובדיו, שליחיו המוסמכים, מורשיו
ועובדים של קבלני משנה כאמור  יםהשירותבשמו או עבורו בביצוע 

 .המזמיןבדרך חוקית ובהסכמה בכתב של במקומו או כל מי שיבוא /ו

רשות "
 "מוסמכת

ועדות אך מבלי למעט לרבות , שלטונית-כל רשות שלטונית או מעין- 
, רשויות מקומיות ועירוניות, מקומיות וועדות מחוזיות לתכנון ובניה

 .ם לענייןוכל רשות או תאגיד אחר הנוגעי

ימולא החסר או יפורש , או על פיו ,עדר הוראה מפורשת בהסכם זהיבמקרה של הכי , מוסכם .1.1
 עבודותשירותים או  ולבין קבלנים המבצעים עבורהמזמין פי התנאים המקובלים בין להספק 

 .המזמיןאו תביעה שתהא לו בעניין זה כלפי /או דרישה ו/והקבלן מוותר על כל טענה ו

ייחשבו גורמים אלה , המוגדר במבוא להסכם זה מורכב מיותר מגורם אחד" בלןהק"מקום ש .1.1
 . כחבים ביחד ולחוד
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או " הקבלן"מסירת הודעה או הוראה לאחד מאלה המהווים את , מבלי לגרוע מכלליות האמור
 . פעולה עם אחד מהם תראה כמחייבת או מזכה בהתאמה את האחרים

 

 הקבלןוהתחייבויות הצהרות  .0

 : ומאשר בזאת כדלקמן מתחייב, צהירהקבלן מ

ולמיטב ידיעתו גם לא  -לא ננקטה נגדו כי ו, ישראל הוא מאוגד ופועל כדין לפי דיני מדינת .1.2
פשיטת , חיסול עסקיו, כל פעולה שמטרתה או תוצאתה האפשרית פירוקו -עתידה להינקט נגדו 

 .רגל שלו או תוצאה דומה אחרת

להתקשרותו בהסכם זה , או הסכם/ולרבות מכוח דין , שהיכל הגבלה או מניעה, אין כל איסור .1.1
התחייבויותיו על פיו כל התחייבויותיו על פיו וכי התקשרותו בהסכם זה וביצוע כל ולביצוע 

 . או הסכם כאמור/ואינם מהווים הפרה של כל דין 

 . מייםוכי אושר כדין על פי מסמכי התאגדותו ונהליו הפני, הסכם זה מחייב אותו ואכיף כלפיו .1.1

הנדרשים על פי כל דין לניהול פעילותו  ,או ההיתרים/שיונות ויאו הר/הוא בעל כל האישורים ו .1.1
 . בפרט ,התחייבויותיו על פי הסכם זהכל וביצוע , בכלל, הכללית

והאמצעים  כוח האדם, היכולות, הכישורים, המיומנות המקצועית, הניסיון, הוא בעל הידע .1.5
 . בויותיו על פי הסכם זה ברמה מקצועית מעולההתחייכל כנדרש לצורך ביצוע 

מתקיימים בו עצמו , למכרז 4 הקבועים במסגרת סעיף , תנאי הסף כלכי , הקבלן מצהיר, כמו כן
או /או בתאגידים אחרים ו/או בבעלי מניותיו ו/או במנהליו ו/במי מיחידיו ו לאובמפורש )

 .לני משנה מטעמובקב

 ידועים ונהירים לו השירותיםלרבות התיאורים הטכניים הקשורים בביצוע , זה כל פרטי הסכם .1.1
על , זה הסכם מו שלמחירי הצעתו כוללים את כל ההוצאות הדרושות לשם קיווכן כי ; היטב

 םאת מחיריהאשר , או עבודות/ושירותים נספחיו וכי ידוע לו כי לא יקבל כל תמורה בגין 
 .להלן להסכם 17.1 כמפורט בסעיף וזאת , מהצעתו השמיט

העשוי להשפיע על אופן ביצוע , וכל גורם אחר בדק ובחן את כל הנתונים הפיזיים והמשפטיים .1.7
, בהתאם להסכם זה השירותיםכי ביצוע , וכי בהתבסס על בדיקות אלה הוא מעריך; השירותים

וכי התמורה על פי הסכם זה היא תמורה הוגנת עבור ביצוע כל , הוא אפשרי ומעשי
 . התחייבויותיו על פי הסכם זה

בהתאם ובפרט , בהתאם להוראות הסכם זה, ובדייקנות םבמלואהשירותים הוא יבצע את  .1.8
כפי       , המפקחובכפוף להוראות ( (2)'נספח ג)המפרט הטכני לביצוע השירותים להוראותיו של 

 .בהתאם להוראות הסכם זה, מעת לעת, שיינתנו

מתחייב הקבלן כי יפעל בכפוף להוראות כל דין בקשר עם מילוי , מבלי לגרוע מכלליות האמור
או הוראות המשרד /לרבות כללי משרד התחבורה ו, מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה

הנדרשים לצורך , ישורים וההיתריםהא כליפעל על חשבונו לשם קבלת  ובנוסף, לבטיחות וגהות
משטרת ישראל וכן כל רשות , לרבות אישורים מאת העירייה, ביצוע השירותים על פי הסכם זה

 .כל דיןעל פי הוראות כנדרש , סטטוטורית אחרת

 מהותה של ההתקשרות  .4

בהתאם , השירותיםאת ביצוע , והקבלן מקבל בזאת על עצמו, מוסר בזאת לקבלןהמזמין  .1.2
ובפרט בהתאם להוראותיו המפורטות של המפרט הטכני לביצוע השירותים הסכם לתנאי ה

 . המזמיןהמלאה של  ולשביעות רצונ, מעת לעת, המזמיןשל  וולהנחיותי ,((2)'נספח ג)

גם , השירותיםכי הקבלן יבצע את כל המטלות הדרושות לצורך ביצוע , למען הסר ספק מובהר
ומטלות אלה תיחשבנה ככלולות , (כולל נספחיו) במפורש בהסכם זה יםמפורט םאם אינ

 .מלכתחילה במסגרת התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה

בהתאם לאמור , ובשלמות ביצועית ברמה מקצועית מעולהמזמין השירותים יבוצעו עבור ה .1.1
 ,כךאו כל מי שנתמנה על ידו לצורך /והמפקח רורים של יבהתאם להוראות ולבכן בנספחים ו

בהתאם וכן  ובין במהלך הביצוע השירותיםביצוע לת ים הוראות אלה תינתנה בתחבין א
 .ובהתאם להוראות כל דין, לסטנדרטים וכללים מקצועיים מעולים
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, נשוא הסכם זה יםאת השירותלספק הקבלן מתחייב , מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .1.1
חייב הקבלן לקיים את הוראות מת ,כןכמו . שקידה ראויה וברמה מקצועית גבוההב, במיומנות

 .המפקחההסכם ולמלא אחר הוראות 

את כל ההיתרים והאישורים , על אחריותו וחשבונו, במסגרת זו מתחייב הקבלן להשיג .1.1
 .על פי כל דין השירותיםהנדרשים לצורך ביצוע 

 המזמיןנהלי העבודה מול  .5

יכול , ל פי ההסכםרשאי או חייב לבצעה ע שהמזמיןאו פעולה למזמין סמכות שנתייחדה  .5.2
באמצעות הגורמים המוסמכים לכך , המזמיןשתיעשה על ידי מי שהוסמך לכך בכתב על ידי 

 (."הגורם המוסמך": להלן)מלכתחילה או בדיעבד , אצל המזמין

להפעיל את כל המפקח בזאת את  ךמסמי המזמין, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוסף .5.1
. המפקחבידי לתן וביצוען מסורות על פי הסכם זה הפעשהסמכויות ולבצע את כל הפעולות 

או לשיקולו /הנתון לטיפולו ו, כי כל עניין שבהסכם זה ובנספחיו, הקבלן מצהיר ומסכים בזה
 .סופית ותחייב את הצדדים ללא ערעורהמפקח תהא החלטתו של , המפקחאו להכרעתו של /ו

ביצוע רשאי לבדוק את המפקח יהיה , זההסכם לפי למפקח בנוסף לכל זכות אחרת הניתנת  .5.1
על ידי הקבלן גם וככל שנעשה )המלאכה וכן לבדוק את טיב  םולהשגיח על ביצועהשירותים 

 . ההסכםידי הקבלן בביצוע  נעשית על אשר, (גם את טיב החומרים -חומרים שימוש ב

 המפרט הטכניאת כולל , ההסכםלבדוק אם הקבלן מפרש כהלכה את המפקח רשאי  ,כןכמו 
 .ואת הוראותיו הוא המזמיןאת הוראות , ((2)'נספח ג)יצוע השירותים לב

ביצוע וזאת לצורך השירותים ביצוע במקום  ,בכל עת ,לבקרלמפקח הקבלן חייב לאפשר  .5.1
ככל שנעשה שימוש בחומרים )של טיב החומרים , השירותיםשל טיב , השירותיםקורת של יב

קול ילפי ש, המפקחאשר  ,צורך כל מטרה אחרתולהשירותים צוע ישל קצב בוכן , (מטעם הקבלן
 .ימצא לנכון, הבלעדידעתו 

או מי , המפקחעל ידי ( השירותים)ייקבעו כל סדרי העבודה , זה 5 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .5.5
 .וככל שניתן בתיאום עם הקבלן, שימונה על ידו לעניין זה

על החלטתו לקבוע עדיפות ביצוע השירותים י להודיע לקבלן בכל עת ובכל שלב של רשאהמפקח 
אותו שירות והקבלן יהיה חייב לבצע את , חלקי שירותים אחריםלגבי מהשירותים של כל חלק 

וזאת בין אם נקבע מראש סדר עדיפויות זה או , המפקחעל ידי יקבע יבהתאם לסדר העדיפות ש
 .לאחר ובין אם לא נקבע כל

 נזיקין אחריות ו .6

 מניעת מטרדים  .1.2

הולכי בו קיימת גם תנועה רבה של , ייעשה בשטחהשירותים כי ידוע לו שביצוע , הקבלן מאשר
ייעשה תוך פגיעה מזערית ככל שניתן בנוחיות השירותים הקבלן מתחייב שביצוע  .רגל וכלי רכב

ת ותוך הימנעות מסודרבצורה , הנאה מהםבלרבות השימוש בדרכים או ברכוש או , הציבור
ים ברחובות ראו העוב/כדי להפריע את מנוחת תושבי העיר ו הםב איהאשר  ,או מטרד/ורעש מ

 .דיןהבהתאם להוראות לשם כך ו וינקוט בכל האמצעים הדרושים, העיר

 .רמניעת רעש בלתי סבי .1.2.2

או /המצאות המקומות בהם יבוצעו השירותים בקרבות ומובהר ומודגש להלן כי עקב 
נדרש הקבלן לבצע מאמץ מיוחד להקטנת הרעשים , ותת מגורים שקטושכונב בל

צעדים לאכיפת נושא מניעת המפקח על ידי ציודו ופעולותיו וכי יינקטו על ידי הנגרמים 
 :בהתאם לדרישות החוק והתקנות שלהלן ,הרעש

 .2912 -א "התשכ, חוק למניעת מפגעים .א

 2990 -ן "התש, (ררעש בלתי סבי)תקנות למניעת מפגעים  .ב

 .2991 -ג "התשנ, (מניעת רעש)תקנות למניעת מפגעים  .ג

 .2979 -ט "תשל, (רעש בלתי סביר מציוד בניה)תקנות למניעת מפגעים  .ד

נקיטת כל האמצעים שצוינו לעיל לא תפטור הקבלן מאחריותו המלאה לעמידה בכל 
      .דרישות החוק והתקנות למניעת רעש
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 שנזק לגוף ולרכו .1.1

או /ולמזמין  מושייגראו הוצאה /או הפסד ו/או אובדן ו/והקבלן יהא אחראי לכל נזק  .1.1.2
קבלני     , למועסקיו, לרבות לעובדיו, או לאדם/או לרכוש ו/לבעל חיים ואו /ו הלעיריי
או /או מחדל ו/מעשה ושהו מחמת כל שלישי כלאו לצד /מועסקיהם ו, עובדיהם, משנה

אי או /אי ביצוע ההסכם ואו /והסכם הר הקשור בביצוע גורם אחכל או /ומקרה אסון 
או /ואו מצד שכיריו /ואו קבלני משנה שיעסיק /ובשלמות מצד הקבלן ההסכם ביצוע 

או הוראות /הסכם זה ו  או /או בשל אי קיום הוראות כל דין ו/ו שכירי קבלני המשנה
, כבישים, למבנים לרבות כל נזק, בין אם הדבר כרוך ברשלנות ובין אם לאו, המזמין

-קרקעיות ועל-למערכות תת     , כבלי חשמל וטלפון, או דלק נורות מים או ביוביצ
 ,לרבות נזקים הנגרמים כתוצאה משימוש בכלי רכב, או פרטיות/ציבורית ו, קרקעיות

או הוצאה /או הפסד ו/או אובדן ו/וכל נזק  ,על חשבונו הוא ,לתקןיהיה ועל הקבלן 
או הוצאה מייד /או הפסד ו/או אובדן ו/וו לשלם פיצויים בגין הנזק א, כאמור, מושנגר

העירייה על חשבונו הוא או /והמזמין ולפצות את  המזמיןעם דרישה ראשונה מאת 
או הוצאה /או הפסד ו/או אובדן ו/ותוגש בקשר עם כל נזק אשר בגין כל תביעה 

השירותים בשלמות של  אי ביצוע    או /או אי ביצוע ו/וכתוצאה מביצוע  מושייגר
 .בהסכם יםהכלול

או כי לא היה ליקוי בביצוע השירותים לביצוע טען הקבלן שלא התרשל בכל הנוגע 
נטל    עליו  -נגרם בעטיו ר שא ,או לנזק/ואו כי הוא פטור מאחריות לליקוי השירותים 

 .ההוכחה

נה מוקנית לו להקנות לצד שלישי כל זכות כלפי הקבלן שאיכדי אין באמור בסעיף זה  .1.1.1
 .על פי כל דין

 פגיעה בזכויות קנייניות .1.1

, היטל וכיוצא באלה, נזק, הליך, דרישה, בגין כל תביעה המזמיןהקבלן יפצה וישפה את 
הליך סודי או , ידע, זכויות יוצרים, סימני מסחר, מדגמים, הנובעים מפגיעה בזכויות פטנטים

או ( אם וככל שיסופקו)סופקו על ידי הקבלן במהלך השימוש בציוד ובחומרים שי, זכויות דומות
 .השירותיםלצורך ביצוע והכל , בשיטות עבודה שונות

 שיפוי .1.1

מתחייב הקבלן לפצות  -זה  6 סעיף על פי מיוחד ומבלי לפגוע בשאר התחייבויותיו ב .1.1.2
, (נוסח חדש)פקודת הנזיקין על פי בגין כל תביעה  העירייהאו /והמזמין ולשפות את 

 .כל חוק אחרעל פי או , כל חוק שיבוא במקומהעל פי כפי שתתוקן מזמן לזמן או 

 ,העירייהאו את /והמזמין יהיה הקבלן חייב לפצות ולשפות את , בנוסף לאמור לעיל .1.1.1
, העירייה לשלמו מחמת הנזקים האמורים לעילאו /והמזמין חויב יבגין כל סכום ש

הם עלישאו /בו ו וביהעירייה בפועל את הסכום שנתחיאו /והמזמין  מושילקודם ש
מכל סכום שיגיע כאמור לנכות סכום  םהעירייה זכאיאו /והמזמין  והיילשאת בו וכן 

או /לשלם פיצויים ו צואלייאו העירייה /ושהמזמין ובכל מקרה  את המזמיןמלקבלן 
מתחייב  -כאמור או הוצאה /פסד ואו ה/או אובדן ו/ונזק לתשלום אחר כלשהו בקשר 

הפרשי הצמדה וריבית  בתוספתלשלם כל פיצוי או תשלום כאמור וכל זאת הקבלן 
שכר טרחת ולרבות הוצאות , בהן בקשר לכך ועמדאו העירייה /ושהמזמין והוצאות 

לקבלן  הודעה על  ןנתשהמזמין והכל בכפוף לכך , עורך דין והכנת עדים ומומחים
 .לקבלן  את האפשרות להתגונן ןיד עם קבלתה ונתקבלת הדרישה מי

על פי  המזמיןאין האמור בסעיף זה בא לגרוע מהסעדים האחרים העומדים לרשות 
 .הסכם זה או על פי כל דין

על פי סעיפים  המזמיןלהבטחת תשלום הסכומים שהקבלן יצטרך לשפות בהם את  .1.1.1
לנכות או לעכב מהסכומים המגיעים או שיגיעו לקבלן על  המזמיןרשאי , 6.4.2  - 6.4.1 

וזאת על פי , סכומים בשיעור זהה להיקף הסיכון וההוצאות הכספיות, פי הסכם זה
 .המזמיןהמשפטי של היועץ חוות דעת 

בהתאם  ,הקבלןעל ידי הופקדה אשר  ,לביצועמוצהר ומוסכם על הצדדים כי הערבות 
או הצדדים /העירייה ואו /והמזמין נועדה גם לפיצוי , להלן להסכם 9.1 לסעיף 
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 ,כלי רכבעל ידי גרמו ילרבות נזקים שי, שלישיים בגין הנזקים בסעיף זה לעיל
 .2970 -ל "תש, (ח חדשנוס)כהגדרתם בפקודת הרכב המנועי 

רשאי לחלט את הערבות לביצוע במלואה או , או מי שהוסמך לכך על ידו/המזמין ו
או /והמזמין להבטחת פיצוי , בחלקה ללא כל תנאי וללא כל דרישה להוכחת נזק

 .זה 6 בסעיף בגין הנזקים שפורטו העירייה 

או /והמזמין יינתן לקבלן על ידי שאו /מובהר כי אין בכל אישור אשר ניתן ו, ספק תהסרל .1.5
אישורים במסגרת פעולות , חשבונות ראישו, אישור ביצוע, לרבות -או מי מטעמם /והמפקח 

לא יהיה בו  -ציוד וכיוצא באלה , חומרים, יצרנים, ספקים, אישור זהות קבלני המשנה, רישוי
או כדי לשחרר את /או מי מטעמם ו/והמפקח או /והמזמין ל כדי להטיל אחריות כלשהי ע

 .   או לפי הוראות כל דין/או לגרוע מאחריותו לפי הסכם זה ו/הקבלן מאחריותו ו

כדי לגרוע מתוקפן של התחייבויות , מכל סיבה שהיא, מובהר כי אין בסיומו של הסכם זה .1.1
זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן  6 אין בהוראות סעיף וכן כי זה  6 או אחריותו לפי סעיף /הקבלן ו

 .על פי הסכם זה או על פי כל דין

 ותיקונים תקופת אחריות .1.7

 

של כל עבודה יתחיל ביום המסירה הסופית אחריות מניינה של תקופת ה, סכם זהלצורך ה (א)
 .הקבלן לחברה וקבלת אישור בכתבמפרד בנ

 11 –מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי תקופת האחריות והתיקונים לצורך הסכם זה הינם  
 .פ הסכם זה"חודשים מתאריך מתן תעודת השלמת כל עבודה ע

ות /בעבודהנתהווה על אף האמור לעיל במידה ובמשך הזמן גם לאחר תום תקופת האחריות   (ב)
טיב העבודות או קלקול אשר לדעת המפקח נגרם כתוצאה מפגם  ,נזקאו במוצרים /או בציוד ו/ו
או מכל סיבה , עבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומיםאו /המוצר שסופק ו/או טיב הציוד/ו

לתקן הקבלן חייב , חומרים שסיפקמוצרים או באו בבציוד , בלןאחרת הקשורה או תלויה בק
ותוך פרק הזמן  הכל לפי דרישת המפקח, על חשבונו, קול כאמוראו לבנות מחדש כל נזק או קל

    .ולשביעות רצונו של המפקח שיקבע המפקח

או נזקים /פגמים ולתיקון , כולה או מקצתה, הביצוע לממש את הערבות תרשאי יהתה החברה (ג)
 .   בתקופת האחריות שהאחריות לתיקונם הינו על הקבלן כאמור בסעיף זה

  - 71.60.82 -ביטוח ./

 האמור בהסכםפי  או על/דין וכל פי  על קבלןה שלאו מהתחייבויותיו /וו מבלי לגרוע מאחריות .7.2
על ידו "( השירותים: "להלן)זה נשוא הסכם העבודות כי לפני מועד תחילת  מתחייב הקבלן, זה

המוקדם )לפני מועד הצבת ציוד כלשהו בכל אחד מאתרי העבודות או /או על ידי מי מטעמו ו/ו
ולקבלת  ןלסיומועד  העבודותשל  ןביצועזמן  למשך כלו, או עבורו/על ידו ו( ל"המועדים הנ מבין

על  ולקיים לרכוש, המזמין ומי מטעמומאת  או בחלקן/ות במלואן ותעודה על השלמת העבוד
בנספח  יםמפורטהבהתאם לתנאים , על שמו ועל שם קבלני המשנה את הביטוחים ,חשבונו הוא

 (ב()1)'גנספח ל וכן"( תנאים מיוחדים לביטוחי הקבלן: "להלן)להסכם ב "המצ (א()1)'ג
המהווים ביחד ולחוד חלק בלתי , "(אישור ביטוחי הקבלן: "להלן)ב למסמכי הסכם זה "המצ

 .בישראל לפעול מורשית כדיןה טוחיאצל חברת ב, נפרד ממנו

חשבונו הוא למשך כל  הקבלן יבטח עלמוסכם בזה כי , ממנוומבלי לגרוע לאמור לעיל בנוסף  .7.1
המתקנים וכל רכוש אחר , הציוד, זמן ביצוע השירותים את מכלול השירותים לרבות החומרים

או /במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק ו, ל לצורך ביצוע השירותיםלמקום העבודה שהובא 
 .או על פי כל דין/אבדן אשר הקבלן אחראי להם לפי תנאי הסכם זה ו

משנה  קבלנים וקבלניאו כלפי /בגין ו, הקבלןשל את אחריות בין היתר גם  ויכס י הקבלןטוחיב .7.1
לרבות , המזמין יורחבו ביטוחי הקבלן לכלול את( ומבלי לגרוע מהאמור)ובנוסף , הקבלןשל 

או מנהל /למעט אחריותם המקצועית של המפקח ו, או מנהל הפרויקט מטעמו/מפקח ו
התנאים המפורטים בנספח טוח יהב פרקי ול אתויכל ,"(יחידי המבוטח: "להלן) הפרויקט

 .((ב()1)'נספח ג) אישור ביטוחי הקבלןבלרבות האמור  (א()1)'נספח ג)המיוחדים לביטוחי הקבלן 

הקבלן מתחייב להמציא לידי המזמין לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע , במועד חתימת הסכם זה .7.1
אישור בדבר עריכת ביטוחי , (ל"הנ המוקדם מבין שני המועדים)בקשר עם הסכם זה השירותים 
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כנספח המצורף להסכם זה ומסומן , "אישור ביטוחי הקבלן"וזאת בהתאם לנוסח , הקבלן
 (.מקורי ונוסחב)כשהוא חתום כדין על ידי המבטח , (ב()1)'ג

לא יאוחר ממועד , להמציא לידי המזמין בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן .7.5
מכתב הצהרה , נשוא הסכם זההשירותים תנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע חתימת הסכם זה וכ

המצורף להסכם זה , "הצהרה -פטור מאחריות "בהתאם לנוסח , לפטור מאחריות המזמין
 .כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן (ג()1)'כנספח גומסומן 

חר ממועד לא יאו, להמציא לידי המזמין בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן .7.1
נספח תנאים , נשוא הסכם זההשירותים חתימת הסכם זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע 

 (ד()1)'כנספח גמיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח המצורף להסכם זה ומסומן 
 .כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן

 :ביטוחי הקבלן .7.7

 .ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות .7.7.2

 .בודותביטוח הע' פרק א .7.7.2.2

ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות המבטח במלוא ערכן את העבודות 
 ןבביצועאו המשמש את הקבלן /או כל רכוש אחר בבעלות הקבלן ו/והציוד ו

  .בקשר עם הסכם זה העבודותשל 

 .אחריות כלפי צד שלישי' פרק ב .7.7.2.1

, על פי דיןהמבטח את אחריותו של הקבלן , ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
  .בקשר עם הסכם זההשירותים עם ביצוע קשר ב

 .חבות מעבידים' פרק ג .7.7.2.1

נוסח )הנזיקין  פקודתעל פי  הקבלן אחריותו שלבגין ביטוח חבות מעבידים 
 כלפי כל ,2980 - ם"התש, פגומים חוק האחריות למוצריםעל פי או /ו( חדש

ע בביצואו בעקיפין /ובמישרין מטעמו או /המועסקים על ידו והעובדים 
  .קבלני משנה ועובדיהם, בקשר עם הסכם זה לרבות קבלניםהשירותים 

 .ביטוח אחריות מקצועית .7.7.1

או /תביעה ופי דין בשל  עלהקבלן  אחריותו שלהמבטח את , אחריות מקצועיתביטוח 
או בשל הפרת חובה /בגין רשלנות מקצועית ו, דרישה שהוגשה במשך תקופת הביטוח

 שמקורםאו נזק /בגין כל פגיעה גופנית וביטוח מקצועית שהוגשה במשך תקופת ה
או עובדיו בקשר עם העבודות נשוא /או מנהליו ו/ושל הקבלן או מחדל רשלני /מעשה וב

הקבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה . ההסכם שבנדון
להציג בפני  מתחייב הקבלןהמזמין על פי דרישת . שבדין כלפיו בגין ביצוע העבודות

 .פוליסת הביטוח כאמור בסעיף זהמ המזמין העתקים

  .ביטוח חבות המוצר .7.7.1

 חוק האחריות למוצריםדין לרבות  פי עלהמבטח את חבות הקבלן ביטוח חבות מוצר 
או נזק אשר נגרמו עקב העבודות /בגין פגיעה גופנית ו ,2980 - ם"התש, פגומים

חזיק לה הקבלן מתחייב "(המוצר: "להלן) המבוצעות על ידי הקבלן בקשר עם חוזה זה
על פי שירותים ביצוע  בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגין

 המזמין העתקיםלהציג בפני  קבלןמתחייב ה המזמיןעל פי דרישת . ההסכם שבנדון
 .פוליסת הביטוח כאמור בסעיף זהמ

 .ביטוח כלי רכב וציוד הנדסי .7.7.1

או /או הציוד הכבד שבבעלותו ו/לבטח את כלי הרכב והקבלן מתחייב  .7.7.1.2
או מתן השירותים /או בשימושו לצורך ביצוע העבודות ו/בהשגחתו ו

בביטוחי חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב 
צד     ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזק לרכוש ווכן בביטוח מקיף 

בענף  יםהאחריות המקובל ותבגבול, שימוש בכלי רכבשלישי כלשהו עקב ה
 . ביטוחההביטוח למקרה ובמצטבר לתקופת 

הנדסי כולל ציוד  או/ו כמו כן יערוך הקבלן ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני .7.7.1.1
כלפי צד שלישי כלשהו עקב על פי דין בין היתר ביטוח אחריות הקבלן 
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 2,000,000₪מסך של בחריות הנדסי בגבול אאו ציוד /והשימוש בציוד מכני 
. למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית, לתובע( מיליון שקלים חדשים)

בביטוחים אלו יבוטלו כל החריגים הנוגעים לנזקים ישירים או עקיפים 
  .הנוגעים לביצוע עבודות קבלניות

, טרקטורים, מלגזות, כולל מנופים" רכב"מוסכם כי המונח , למען הסר ספק .7.7.1.1
 .וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג, גוררים ,מחפרונים ,מחפרים

זה ייכללו תנאי מפורש בדבר ויתור על כל  7.7.4 הביטוחים המפורטים בסעיף  .7.7.1.1
ובלבד שהאמור , או עובדיו/או מנהליו ו/כלפי המזמין ו( שיבוב)זכות תחלוף 

לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק ( שיבוב)חלוף בדבר הוויתור על הזכות הת
 . בזדון

זה יורחבו לכלול את המזמין  7.7.4 הנערכים על פי בסעיף , ביטוחי האחריות .7.7.1.5
וזאת בכפוף , או מחדלי הקבלן/או הבאים מטעמו בגין אחריותם למעשי ו/ו

ב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחש
 . מיחידי המבוטח

אשר לא  ,הקבלןשבו פועל כמו כן יצוין בפוליסות במפורש כי רכוש המזמין  .7.7.1.1
בוטח או יכול היה להיות מבוטח על פי הביטוח שנערך בהתאם לסעיף 

לעניין , ייחשב כרכוש צד שלישי (ביטוח העבודות' בפרק א)לעיל  7.7.2.2
 .ביטוח זה

 נוהלי טיפול בתביעות מיוחדות .8

 :תחולנה ההוראות כדלהלן, ומבלי לגרוע מהם, לעיל 7  -ו 6 בכפוף לאמור בסעיפים 

 טיפול בתביעות ודרישות הנמוכות מגובה ההשתתפות העצמית  .8.2

בגין כל אירוע באתר או , אודות כל דרישה מצד מתלונן כלשהו המזמיןאת הקבלן יידע  .8.2.2
לרבות דרישה הנמוכה מגובה ההשתתפות , או לאחריה/ו בתקופת פעילותו, סמוך לו
 .ולרבות דרישה אותה סילק כנגד כתב ויתור, העצמית

, בגין נזקים שאירעו, וידע בכתב את הקבלן בדבר כל דרישה כספית שתוגש להמזמין י .8.2.1
עד לגובה ההשתתפות , באתר העבודהשל הקבלן בעת פעילותו , על פי טענת המתלונן

 .לעיל 7 העצמית על פי פוליסת הביטוח כאמור בסעיף

, יום ממועד שיגור המכתב אליו( ואחד-עשרים) 12 בתוך תקופה של, הקבלן מתחייב
הודעה  המזמיןאו להעביר אל , תור או סילוק מצד המתלונןכתב וילמזמין למסור 

 .תוך פירוט מדויק של טענותיו כנגדה, בדבר הסתייגות מהתביעה

לסלק כל תביעה עד לסך בו תעמוד ההשתתפות  המזמיןהקבלן מסמיך בזאת את  .8.2.1
 וועל פי שיקולי, וזאת על חשבונו של הקבלן, מעת לעת, העצמית כלפי המבטח

סעיף קטן במסגרת  הודעה כאמור הקבלן ובלבד ששוגרה אל, מזמיןהשל הבלעדיים 
 .לעיל 8.1.2 

, אשר יהא חייב לפרוע את הסכום, הא רשאי לחייב את חשבון הקבלן בכל עתהמזמין י .8.2.1
 .ימים ממועד קבלת הדרישה( שבעה) 7 תוך

 טיפול בתביעות קטנות .8.1

בזאת את נציגי המבטח לסלק כל תביעה המסווגת כתביעה הנופלת  הקבלן מסמיך .8.1.2
בגובה , בכל מקרה, ולגרום לחיובו, לתביעות קטנותבית המשפט לסמכותו של 

 .ההשתתפות העצמית

על פי סעיף ויבוצע של הקבלן  וביצוע החיוב הכספי יוכל להיעשות על ידי חיוב חשבונ
 .לעיל 8.1.4 קטן 

 ובין אם הוגשה נגד, כתביעה קטנה, ועביר לקבלן כל תביעה המוגשת נגדהמזמין י .8.1.1
, ובין אם הוגשה גם כנגד אחרים ביחד עם הקבלן וובין אם הוגשה נגד, באופן בלעדי

לבית המשפט שיגור נציג על ידי לרבות , ועל הקבלן תוטל החובה לטפל בתובענה זו
 .תלתביעות קטנו

 .באם יחפוץ בכך, בבית משפט ולייצג עצמ המזמיןאין באמור כדי לגרוע מזכות 
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לתביעות בבית המשפט א וחויב היהא זכאי לחייב את הקבלן בכל סכום בו המזמין י .8.1.1
בנושא מתן ) ולתחום עבודתו ,של הקבלןפעילותו בגין אירוע המיוחס לתקופת , קטנות

בהתאם  המזמין ובלבד שפעל, לרבות בהליך בו נמנע הוא מלייצג עצמו, (השירותים
 .לעיל 8.2.2  קטן מפורט בסעיףל

לרבות , תחול בכל עת שהיא הז 8.2 מוצהר בזאת כי הוראת סעיף , למען הסר ספק .8.1.1
 .ועריכת חשבון סופימתן השירותים ר סיום לאח

או אשר , הא רשאי לקזז כספים המגיעיםהמזמין ימוצהר בזאת כי , למען הסר ספק .8.1.5
לרבות על פי כל הסכם אחר שנחתם עמו , מכל מקור שהוא, לקבלן ועשויים להגיע ממנ

 .ומכל סכום לו יהא זכאי כלפי, או שיחתם עמו

 ביצוע ערבות .9

בלתי תלויה , ערבות בנקאית אוטונומית, למזמיןימציא הקבלן  ,הד חתימת הסכם זמבמע .9.2
 18  בסעיףכנקוב  סכוםב, התחייבויותיו על פי ההסכםמלוא להבטחת מילוי , ובלתי מותנית

 (0)'נספח גבנוסח המצורף להסכם זה כו, (1'נספח ב)נספח ההוראות והתנאים המיוחדים ל
 ."(הערבות לביצוע: "להלן) ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו

נספח ההוראות והתנאים המיוחדים ל 19  בסעיףהנקוב  הערבות לביצוע תהא צמודה למדד
ז כאשר המדד הבסיסי יהיה המדד הידוע במועד האחרון בו הוגשו ההצעות למכר, (1'נספח ב)

תעמוד בתוקפה לביצוע הערבות . והמדד הקובע יהיה המדד הידוע בחודש בו תחולט הערבות
ף סעימסגרת בהתאם לאמור ב, תקופת ההסכםשנקבע לסיום יום היום מ( שלושים) 10עד תום 

 ".מ"בערעננה  מי"הערבות תינתן לפקודת . להלן 15 

, בקשר עם התחייבויות הקבלן לפי הסכם זה על נספחיו, בין היתר, לביצוע תינתן הערבות
במסגרת  והזמנים שייקבע ותלפי לוח השירותיםביצוע התקדמות , מבלי למעטאך , לרבות

, או צדדים שלישיים בגין נזקים/העירייה ואו /והמזמין וכן להבטחת פיצוי  הסכם זה ונספחיו
  .לעיל 6  כאמור בסעיף

 ולפי שיקול דעת, את הזכות ושומר לעצמהמזמין , מבלי לגרוע מהוראות האמור לעיל ולהלן
הנדרשת מהקבלן וזאת לאחר חלוף פרק זמן , להקטין את סכום ערבות הביצוע, הבלעדי

 .ובהתאם להתקדמותםהשירותים מתחילת ביצוע 

על הקבלן לחדש את הערבות , תוארך תקופת ההסכםאם ב, לעיל 9.1 טן בסעיף קעל אף האמור  .9.1
 1 -אך לא פחות מ, המנהלעל ידי לתקופה שתקבע , תנאים שפורטו לעילאותם ב, לביצוע

 . בעניין זה תהא סופית ובלתי ניתנת לערעורהמנהל החלטת  .חודשים( שלושה)

כאמור , למזמיןומצא אשר ת, לביצועשל הערבות  המתחייב הקבלן להאריך את תוקפ ,בנוסף
( עשר-ארבעה) 21לפחות , האישור מהבנק על הארכת תוקפלמזמין ולהמציא , מיוזמתו, לעיל

הא ימובהר במפורש כי במקרה שהקבלן לא ימלא אחר התחייבות זו . היום לפני מועד פקיעת
 .ללא כל התראה מוקדמת לקבלןהביצוע ערבות  ןפירעולדרוש את המזמין זכאי 

כנדרש על פי הוראות , השירותיםהקבלן לא יתחיל בביצוע באם כי , מוסכם בזה בין הצדדים .9.1
 אהי, מנהלההקבלן ללא אישור על ידי השירותים או בכל מקרה של הפסקת , הלןל 15  סעיף
 .לחלט ולממש את הערבות לביצוע שנתן הקבלןן המזמיזכאי 

לשינויים בהיקף הביטוחים לרבות את הקבלן מתחייב להתאים את סכום הערבות לביצוע  .9.1
 .מנהלהעשו בכתב על פי הוראות יההסכם שי

רף הקבלן להצעתו במכרז לא יהערבות שצ, ערבות לביצועלמזמין שלא ימסור הקבלן במקרה  .9.5
 .מש בה כערבות לביצוערשאי להשתוהמזמין תוחזר 

, את הערבות לביצועלמזמין כדי לגרוע מחובתו של הקבלן ליתן לעיל אין באמור בסעיף זה 
 .כמפורט לעיל

.  לשיעוריןבפעם אחת או , כולו או חלקו, לביצוע הא רשאי לגבות את סכום הערבותהמזמין י .9.1
ת את סכום הערבות ישלים הקבלן מיידי, סכום כלשהולביצוע  הערבותמגבה והמזמין היה 

 . לסכומה המקורילביצוע 

בכל עת בה הופרה על ידי הקבלן הוראה או לביצוע  הא רשאי לחלט את הערבותהמזמין י .9.7
וכן לעיל  9.1  ףכמוגדר בסעי ,אשר להבטחת קיומן נתנה הערבות ,הצהרה על פי הסכם זה

 .הקבלן על פי הסכם זהאת מלמזמין המגיעים לגביית כל הכספים 
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במקרה בו תוקף הערבות עומד לפקוע בתוך , לביצוע רשאי לחלט את הערבותהמזמין הא יכן 
לעיל   9.1למרות שטרם הגיע המועד האמור בסעיף וזאת ימים ( ואחד-עשרים) 12 -מ פחות

 .  ך את תוקפה של הערבותוהקבלן לא הארי

המצאת  במצב של אי, או על פי כל דין/ועל פי הסכם זה , המזמיןשל  ומבלי לגרוע מזכויותי .9.8
רשאי לעכב את פירעונם של המזמין הא י, הארכתה כנדרש השלמתה או אי אי, לביצוע הערבות

ים למטרות ולהשתמש בכספים המעוכב, על פי הסכם זה ,או שיגיעו לקבלן ,חשבונות המגיעים
 .עבורן נועדה הערבות

 הנובעות מעצם הפרת ההסכם או הנובעות מאי המזמיןאין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויות 
לעיל כדי לפגוע שואין בזכות העיכוב , הארכתה השלמתה או אי אי, לביצוע מסירת הערבות

 .של ההסכם פי הוראותיו האחרותללקזז או להפחית סכומים אחרים , לעכבהמזמין בזכויות 

לרבות , ביצועלערבות ה השלמת או הארכת, הוצאתהקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות ב .9.9
 .(אם וככל שקיימת חובת תשלום כאמור) מס בוליםתשלומי 

ת וניתנת לחילוט על פי יבלתי מותנ, אוטונומית ההינ, ערבות הביצועכי  ,יובהר ,למען הסר ספק .9.20
או להנמקה וללא צורך לדרוש /רישה להוכחת נזק וללא כל ד, המזמיןפנייה חד צדדית של 

 .מאת הקבלןלביצוע תחילה את סכום הערבות 

 .לעיל 1.7ערבות הביצוע תשמש גם לתקופת האחריות והבדק כאמור בסעיף  .9.22

 צוות העבודה של הקבלן .20

 צוות העבודה .20.2

, השירותיםהקבלן ימנה צוות עבודה של אנשי מקצוע מעולים ובעלי ניסיון בביצוע  .20.2.2
השירותים בהתאם לקצב כב ובמספר ותוך הקצאת שעות עבודה כנדרש לביצוע בהר

 (.  "צוות העבודה": להלן)באופן המיטבי הדרוש ו

שבועיים , דיווחי מצבת כוח אדם יומייםלמפקח ימציא הקבלן , במסגרת האמור
דיווחים ) סוגיהם והעסקתם, מספריהםהמפרטים את חלוקת העובדים לפי , וחודשיים

 .(יכול שיהיו במסגרת רישום ביומן העבודהכאמור 

, בעצמו ועל חשבונו, הקבלן ידאג לספק לכל עובדיו אשר יועסקו בביצוע השירותים
וכן יצוין , העירייה והקבלן, עליו יצוינו באופן מכובד ובולט פרטי המזמין, ביגוד אחיד

  ".מ"בערעננה מי בשירות "עליו 

עשרים ) 12הביגוד המוצעת על ידו לכל הפחות את דוגמת המפקח הקבלן יציג לאישור 
 .יום לפני  תחילת תקופת הסכם זה( ואחת

ישלם הקבלן , היה ועובד יופיע לביצוע השירותים ללא הביגוד המאושר כאמור לעיל
כקבוע בטבלת בגין הפרת הוראת סעיף זה פיצויים מוערכים מראש בסך לחברה 

, להסכם זה( (2)'נספח ג)ע השירותים הקבועה במסגרת המפרט הטכני לביצוהקנסות 
וזאת לכל יום בו יעסיקו הקבלן , עובדלכל וזאת ביחס , אם וככל שנקבע קנס כאמור

  .בניגוד להוראת סעיף זה

הקבלן מתחייב להנחות את עובדיו לנהוג בנימוס ובאדיבות כלפי כל המצויים בתחום 
 .בהם מבוצעים השירותים, האתרים

, מטעם הקבלןאיש קשר ימנה הקבלן , לעיל 10.1.1 אמור בסעיף מבלי לגרוע מכלליות ה .20.2.1
הדרישות , יקבל את ההוראות, יבין את ההסכם בין המזמין לבין הקבלןאשר 

נציג  ."(נציג הקבלן: "להלן) בכל עתהמזמין ד לרשות וויעמהמפקח והביאורים מטעם 
אשר הינו בעל ניסיון , מקצוע המנוסה בתחום העבודות נשוא ההסכם הקבלן יהיה בעל

  .שנים בתחום המדובר( שלוש) 1קודם ומוכח של לפחות 

 . תיחשב כאילו ניתנה לקבלן, הקבלןלנציג ניתנה שהמזמין כל הודעה או הוראה מאת 

לבין הקבלן מעביד בין  -קיום יחסי עובד במובן )העובדים מטעם הקבלן  יצוות .20.2.1
 -למכרז 1'לנספח ב 1 מפורט בסעיףכ, את כל העובדים ,לפחות, וליכל(  ל"ובדים הנהע

  .המפרט הטכני -להסכם ( 2)'לנספח ג' ובפרק ג, ת ותנאים מיוחדיםוהוראנספח 

 ,כשירים להעסקה במוסדה רק עובדיםלצורך ביצוע העבודות הקבלן מתחייב להעסיק  .20.2.1
 ,במוסד המכוון למתן שירות לקטיניםבהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין 

אישור משטרה בהתאם לחוק  לחברהלהמציא  בנוסף מתחייב הקבלןו ,1002 -א "תשס
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בעבירת של כל עובד  והרשעתבדבר  המזמיןמתחייב ליידע את מצהיר ו הקבלן .האמור
, במהלך התקופה שלאחר קבלת אישור המשטרה, מאסר בפועללתקופת  ןעליה נידו ,מין

  .יורשעווככל שאם , עילל כאמור

על חשבונו )נציג הקבלן וכן כל צוותי הקבלן הפועלים במסגרת מתן השירותים יצוידו  .20.2.5
, ברשת המתאימה למזמין ופתוחים לאשכולות נוספים" מירס"במכשירי ( של הקבלן

לרבות לצורך קיום תקשורת ישירה בין , וזאת על מנת שניתן יהיה להשיגם בכל עת
וזאת במשך כל שעות , (כפי שייקבע על ידי המזמין)ו מוקד העירייה א/מוקד המזמין ו

  .היממה

 .המזמין ובכתבכפוף לאישור מוקדם של לעיל  10.1.2  בסעיףכאמור נציג הקבלן מינוי  .20.2.1

ת נציג א, לרבות)רשאי להורות לקבלן להחליף כל אחד מאנשי צוות עבודתו המפקח  .20.2.7
כל אחד מאנשי צוות מביצוע השירותים יד יאו להורות לקבלן להרחיק מ( הקבלן
ישא בגין כך בכל אחריות כלפי יומבלי ש, הבלעדי ובכל עת ועל פי שיקול דעת, עבודתו

 . הקבלן או כלפי אנשי הצוות

כקבוע  פיצויים מוערכים מראש בסךלמזמין בגין הפרת הוראת סעיף זה ישלם הקבלן 
אם וככל , ((2)'נספח ג)לת הקנסות שבמסגרת המפרט הטכני לביצוע השירותים בטב

 . וזאת לכל יום בו יעסיקו הקבלן בניגוד להוראת סעיף זה, שנקבע קנס כאמור

הקבלן אחראי להשגת כל האישורים , מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה לעיל ולהלן .20.2.8
 .דין להעסקת עובדים זרים בישראלעל פי כל הנדרשים 

הם ובסביבותיים בהם מבוצעים השירותים כי עובדיו לא ישוטטו באתר, קבלן יבטיחה .20.2.9
כי עובדיו לא יביאו , ים אלובאתר יםהמתבצעלשירותים ולעבודות ולא יפריעו 

 .וכי יהיו פיכחים בכל שעות עבודתםל "ים הנמשקאות חריפים לאתר

תשלום נוסף ומחיר העובדים שיועמדו לרשות המזמין לביצוע השירותים יועמדו ללא  .20.2.20
 .זה כלול במחירי הצעת הקבלן במכרז ולא ישולם בנפרד 10.1  ביצוע האמור בסעיף

 .עבודה במצבי חירום .20.2.22

לרבות )הקבלן ימשיך לבצע את השירותים נשוא הסכם זה גם בשעת חירום  .20.2.22.2
וזאת בהיקף של , (יוצא באלהפיגוע וכ, אסון טבע, מלחמה, אך מבלי למעט

למפרט  2'בסעיף ג "צוות מלא"בהתאם להגדרת , שני צוותים מלאים
הן מבחינת הרכב הצוות והן מבחינת ציוד  ,להסכם(( 2)'נספח ג)הטכני 
לקחת בחשבון שכל השירותים המפורטים במסגרת הקבלן על . הצוות

וך עם כוח להיות ער הקבלןועל , ההסכם יימשכו כסדרם גם בשעת חירום
 . האדם והציוד התואמים לדרישות  הסכם זה

כי המזמין יגיש לכל הרשויות המוסמכות ולרבות , הצדדים מסכימים .20.2.22.1
בקשות לביצוע הליך ( ת"התמ)המסחר והתעסוקה , משרד התעשייה

ועובדי  הקבלן כלי רכבו של ציודו ויכלול את ש, הקבלןשל " ריתוק משקי"
ידי הקבלן ואשר תכלול פירוט -וכן עלוזאת בהתאם לרשימה שת, הקבלן

למפרט  2'בסעיף ג" צוות מלא"בהתאם להגדרת , שני הצוותים המלאים
הן מבחינת הרכב הצוות והן מבחינת ציוד  ,להסכם(( 2)'נספח ג)הטכני 
או , יידרש להציג אישור כאמור מייד לאחר חתימת ההסכם הקבלן. הצוות

 ;ןשל המזמיבמועד מאוחר יותר מותנה באישורו בכתב 

, אולם, מינימאליבשירותים בהיקף בשעת חירום המזמין ישקול להסתפק  .20.2.22.1
עד , השירותיםעל הקבלן יהא להשלים את מלוא , עם גמר מצב החירום

 ;ניתנו ובוצעו במצב פעילות רגילהשירותים כאילו , לביצוע מושלם

במצב חירום מהשירותים כי ההחלטה האם לוותר על כל או חלק , מודגש .20.2.22.1
או /ולקבלן לא תהא כל טענה ו, נה לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמיןהי

 .או תביעה בקשר לכך/דרישה ו

 תנאי עבודה .20.1

הפועל  הקבלן יהא אחראי לבדו להספקת תנאי עבודה נאותים ובטוחים לצוות העבודה .20.1.2
 .בביצוע השירותים מטעמו
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ות העובדים מתחייב הקבלן להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריא, בכלל זה
כפי שיידרש על ידי מפקחי  -ובאין דרישה חוקית , ורווחתם כנדרש על פי כל דין

 .2951 - ד"תשי, במובן חוק ארגון הפיקוח על העבודה, העבודה

כחלק מהשירותים הניתנים במקרה של עבודות מיוחדות , מבלי לגרוע מכלליות האמור
 . עבור צוות העבודה ידאג הקבלן להספקת בגדי עבודה מיוחדים, על ידו

הקבלן יהא אחראי לקיום כל דרישות הדין לגבי העסקת צוות העבודה ולגבי עבודתו  .20.1.1
 .ולהשגת כל ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי כל דין, בקשר עם מתן השירותים

 :מבלי לגרוע מכלליות האמור

הקבלן יקיים את האמור בחוקי העבודה על תקנותיהם וכל חקיקת משנה  .20.1.1.2
תוקף ה-יוכן את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים בר, רה להםהקשו

לרבות , או יתוקנו בעתיד, או כפי שהסכמים אלה יוארכו, בענף המתאים
 .הסכמים אלהמכוח צווי ההרחבה 

בהתאם , השירותים שכר עבודההמועסק בביצוע , הקבלן ישלם בעד עובד .20.1.1.1
ממשלה וכן ישלם לפחות לתעריף שנקבע על ידי איגוד מקצועי מוכר על ידי ה

 .2987 -ז "התשמ, כקבוע בחוק שכר מינימום, שכר מינימום

מסים לקרנות ביטוח , השירותיםהמועסק בביצוע , הקבלן ישלם בעד עובד .20.1.1.1
בשיעור שייקבע לגבי אותו עובד על ידי ארגון העובדים המייצג את , סוציאלי

 .יפו-אביב-בתל, באותו ענף, המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה

בכל , שבה הוא קשור, הקבלן מתחייב להמציא לקרן הביטוח הסוציאלי .20.1.1.1
בין בעבודה יומית ובין , עם פירוט שכר העובד, רשימת עובדים, חודש

מספר תעודת , רשימות אלה תכלולנה את שם העובד. בעבודה קבלנית
כתובתו , את שם ראש הקבוצה, לגבי עבודה יומית -כתובתו ושכרו , הזהות

 .לגבי עבודה קבלנית -היקף התשלום הכללי ו

כי קיים את , אישור מטעם הקרן האמורהלמזמין הקבלן מתחייב להמציא 
 .התחייבויותיו בהתאם לסעיף זה

, (נוסח משולב)הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי  .20.1.1.5
כפי שיתוקן מזמן לזמן והתקנות שהותקנו או שיותקנו על , 2918 - ח"תשכ

כי , אישורים של המוסד לביטוח לאומי, פיו ולהמציא מזמן לזמן לפי דרישה
 .קיים את התחייבויותיו לפי סעיף זה

 2951 -ג "התשי, הקבלן מצהיר כי הוא מכיר את הוראות חוק עבודת הנוער .20.1.1.1
לחוק הנוער ' א 11 -ו 11ואת הוראות סעיפים , "(חוק הנוער: "להלן), בכלל
 .קיים את הוראות חוק הנוערוכי הוא מתחייב ל, בפרט

ומהווים חלק  (4)'נספח גחלקים מתוך חוק הנוער מצורפים להסכם זה כ
 .בלתי נפרד הימנו

שהפרתה תיחשב הפרה יסודית , הוראה זו הינה הוראה עיקרית של ההסכם
על פי המזמין  מבלי לגרוע מכל סעד לו זכאי, למזמיןשל ההסכם ותקנה 

 .הסכם זה זכות לבטל, או הדין/הסכם וה

את כל הנתונים והאישורים הנדרשים , ולפי דרישת, והא רשאי לקבל לידיהמזמין י .20.1.1
לעיל  10.2.2  - 10.2.1 לצורך מעקב אחר קיום התחייבויותיו של הקבלן על פי סעיפים 

 . או אחריות כלשהי/לי שהדבר יטיל עליו חבות ווזאת מב

באות כדי לעיל  10.2.1 כי התחייבויותיו של הקבלן על פי סעיף , למען הסר ספק מובהר .20.1.1
וכי אין בהן כדי ליצור , להוסיף על חובות הקבלן על פי כל דין או הסכם ולא לגרוע מהן

עובדי קבלני משנה או קרנות הביטוח , לרבות עובדי הקבלן, כלשהו' צד ג הסכם לטובת
 . הסוציאלי

  יומן עבודה .22

במתכונת כפי שתיקבע על ו בשפה העברית, עותקים לפחות( שני) 1 -ביומן עבודה  ,הקבלן ינהל .22.2
המפקח וכל פרט אחר בהתאם להוראות , המפקחבו יירשמו הוראות והערות , המפקחידי 

   :לרבות, "(ומןהי: "להלן)
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 ;(אם וככל שבוצעו) מדי יוםפרטי כל השירותים שבוצעו  .22.2.2

 ;פרטי כמויות החומרים בהן נעשה שימוש מדי יום .22.2.1

 ; ושעות עבודתם, מספר העובדים המועסקים לסוגיהם .22.2.1

 ;תאונות עבודההשירותים וכן תקלות ועיכובים במהלך ביצוע  .22.2.1

 ;רישום קנסות יומיים .22.2.5

 ;שירותיםהבקשר לביצוע המפקח הוראות  .22.2.1

, יובהר. לביצוע השירותיםתלונות ותביעות שלו בקשר , כן ירשום הקבלן ביומן העבודה בקשות
 . תייחס לכל בקשה או תלונה של הקבלן אלא אם נרשמה כאמורילא המזמין כי 

בכפוף , יהווה ראיה חלוטה לאמור בוהמפקח כל רישום ביומן העבודה על ידי הקבלן או  .22.1
המפקח ועוד בתנאי שכל רישום כאמור שלא בידי , כפי שנרשמו בצדו, חהמפקלהסתייגויות של 

. כי אין לו הסתייגויות לגבי הרישום, הוסיף בצדו במפורשוהמפקח , המפקחהובא לידיעת 
המפקח הקבלן ואשר לא יתקבל אישורו המפורש של על ידי כל הערה ביומן שתרשם כי , מודגש

 .שמש עילה לדרישת תמורהולא תוכל להמזמין לגביה לא תחייב את 

על ידי הקבלן ועל ידי ( באותם ימים בהם ניתנו השירותים)יומן העבודה ייחתם מידי יום ביומו  .22.1
 .המפקחושני העתקים מכל דף יימסרו לידי המפקח 

, עצמו ביומן העבודההמפקח אם לא נרשמה על ידי , לקבלןהמפקח כל הוראה שניתנה על ידי  .22.1
 .בלןיד על ידי הקירשם שם מית

יראו אותה כניתנת , למסור הוראה או הודעה לקבלן בכתבהמפקח כל אימת שלפי הסכם זה על  .22.5
 .בכתב אם היא נרשמה ביומן

משום הסכמה של המזמין למתן תוספת , המפקחלרבות אישור , אין האמור ביומני העבודה .22.1
 .או הסכמה בעלת משמעות כספית כלשהי לקבלן, תקציבית

( החמישי) 5 -ימסור הקבלן למזמין מדי חודש עד ליום ה, זה לעיל  11בנוסף לאמור בסעיף  .22.7
ח ובו פירוט כל השירותים שסופקו על ידי הקבלן במשך החודש שנסתיים "דו, לאותו חודש

 ח האמור לרבות את כמות העובדים ומכסת השעות"את הדוהמפקח והכל לאחר אישורו של 
כל , בכל עת, וכן ימסור הקבלן לפי דרישת המזמין, שבוצעה על ידי הקבלן במהלך אותו חודש

 .או מידע בקשר לביצוע השירותים/מסמך ו

 יםהאתר .21

 יםאתרלהשירותים כניסה לצורך ביצוע  .21.2

ככל שיידרש לקבלן לצורך ביצוע , יםאתרהזכות להיכנס לקבלן את המזמין יתיר ל .21.2.2
 .הקבועים בהסכם זהזמנים ה ותבהתאם ללוח, השירותים

על כל , יםתקנה לו כל זכות לגבי האתר לאקבלן ל יםאתרהעמדת אפשרות הכניסה ל .21.2.1
ניתנת לו לצורך ביצוע  יםוהרשות להימצאותו של הקבלן באתר, בהםהמצוי 

 . בלבד השירותים

יד עם גמר ביצוע ימ יםהקבלן מתחייב לפנות את האתר, מבלי לגרוע מכלליות האמור
או , ובהתאם ליתר הוראות הסכם זה ל"ים הנאתראחד מבין הבכל ם השירותי

 . המזמיןבהתאם להוראות 

וכי , על פי ההסכםביצוע השירותים הוא מכיר את שבחתמו על ההסכם מאשר הקבלן  .21.2.1
 .מצויים ברשותו כל האישורים הנדרשים לשם ביצוע השירותים

 .לעיל 6 זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן לפי סעיף  12.1 אין באמור בסעיף  .21.2.1

 תכניות ומפרטים, תקנים .21.1

מעולה  ,בצורה מקצועית, בדרך אומןהשירותים הקבלן מתחייב בזאת לבצע את  .21.1.2
ם חומריהו ותככל שיש תקנים ישראליים לכל חלק מן העבוד. ומחומרים מעולים

מתחייב הקבלן לבצעם לפי התקנים הישראליים , הכלולים במסגרת השירותים
 . כאמור ביחס לחומרים ולדרישות העבודההעדכניים ביותר 
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, מפרטים, שרטוטים, בהתאמה מלאה לתוכניותהשירותים הקבלן חייב לבצע את  .21.1.1
 .(אם וככל שמצורפים) להסכםהיתרי הבניה וכל יתר המסמכים המצורפים 

לא תאושר מראש ובכתב על ידי  אשר, ל"יה בביצוע מהאמור במסמכים הניסט כל
תגרור אחריה דרישה לביצוע העבודה מחדש על חשבונו ואחריותו של הקבלן המפקח 

 .עקב כךהמזמין וזאת מבלי לגרוע מכל יתר תרופות 

 ציוד וחומרים .20

 .כללי .21.2

 הציודלרבות , יקהבכמות מספוציוד מתאים לצורך ביצוע השירותים הקבלן יעמיד  .21.2.2
 (.(2)'נספח ג)המפורט במסגרת המפרט הטכני לביצוע השירותים 

לרבות מקום , אחסוןלספק לקבלן מקום ילא המזמין כי , ובהרמלמען הסר ספק  .21.2.1
, ועל הקבלן לדאוג למקום אחסון מתאים כאמור, כליםלציוד ול, אחסון לחומרים

 . בעצמו ועל חשבונו

  איכות הציוד והחומרים .21.1

יהיו המעולים , טיבם וסוגם, השירותיםת הציוד והחומרים אשר ישמשו בביצוע איכו .21.1.2
 . טיב או סוג מסוים, אלא אם נקבעו בהסכם זה במפורש איכות, ביותר

העומד בסטנדרטים מקובלים  בציודהקבלן ישתמש , מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל
 בהתאם, קיים תקן וככל שלא מאושרים על ידי מכון התקנים הישראלי םחומריבו

 . המפקחת ולדריש

 מתןלהשתמש בחומרים מסוימים לצורך , בכל עת, יהיה רשאי לדרוש מהקבלןהמפקח 
 .והקבלן ימלא את דרישותיו ,יםהשירות

השירותים הציוד שיסופק על ידי הקבלן לצורך ביצוע , מבלי לגרוע מכלליות האמור
יהיו  השירותיםלצורך ביצוע  החומרים שיסופקו על ידי הקבלןיהיה שלם ושמיש ו

יתאימו בתכונותיהם מכל הבחינות להוראות הציוד והחומרים . חדשים ושלמים
 .ודרישות כל דין( לפי המפרט הכללי -ובהיעדרו )טכני המפרט הלרבות , ההסכם

וזאת , המגרעות והליקויים שיתגלו בציוד ובחומרים, הקבלן יהא אחראי לכל הפגמים .21.1.1
 .המפקחקות התקנים הישראליים ואושרו על ידי אף אם עמדו הם בבדי

יודיע על כך , חומרים או עבודה כלשהי אינה בהתאם להסכם, כי ציוד, המפקחקבע  .21.1.1
ובהתאם ללוח המפקח והקבלן יהיה חייב לתקן את הליקוי בהתאם להוראות , לקבלן

( עעשרים וארב) 11בתוך  -לוח זמנים כאמור המפקח ובאם לא קבע  הזמנים שקבע לכך
 .את אי התאמתםהמפקח שעות מעת שיקבע 

החומרים או , כי האמור בסעיף זה יחול במלואו גם אם הציוד, למען הסר ספק מובהר
 .ואו אושרו על ידהמזמין העבודה נבדקו על ידי 

, לבצעןהמזמין שאי ר, לעיל 13.2.3 לפי סעיף המפקח לא הקבלן אחר הוראות ילא מ .21.1.1
 . על חשבון הקבלן, או באמצעות אחרים ובעצמ

 הבעלות בציוד ובחומרים  .21.1

, המזמיןיראו כעוברים לבעלות האתרים בפועל על ידי הקבלן אל חומרים המובאים  .21.1.2
 . אולם האחריות עבור טיבם נשארת בידי הקבלן

, נחוצים יותראו עם קביעתו כי אינם המפקח עם פסילתם של חומרים כאמור על ידי 
 .תחזור הבעלות בהם לידי הקבלן

אינה המזמין כי קבלת הבעלות בחומרים כאמור על ידי , למען הסר ספק מוצהר בזאת
 .ראיה לאישור טיבם

הקבלן אינו רשאי להוציא את החומרים כאמור , מבלי לגרוע מכלליות האמור
 .המפקחאלא באישורו המוקדם של , יםמהאתר

לא יוצאו השירותים לצורך ביצוע  יםם על ידי הקבלן לאתרציוד וחומרים המובאי .21.1.1
זכות למזמין והקבלן מקנה בזאת , המפקחאלא באישורו המוקדם של  יםמהאתר

 .כבון ביחס אליהםיע
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או לצורך  השירותיםרשאי להשתמש בציוד ובחומרים כאמור לצורך השלמת המזמין 
על פי  וד אחר העומד לזכותאו לצורך מימוש כל סע, ומכירתם כדי לממש את זכויותי

 .ההסכם או על פי כל דין

יורה לקבלן מעת לעת אם ומתי עליו להוציא את הציוד והחומרים שהובאו על המפקח  .21.1.1
 .המפקחוהקבלן מתחייב לבצע את הוראות , יםידו לאתר

ימים לבטחם או ( שבעה) 7בהודעה מוקדמת של המזמין  רשאי, לא פעל הקבלן כאמור
לרבות , ולחייב את הקבלן בהוצאותיו, לאחסנם או למכרם לפנותם מהאתר או

ובתוספת הוצאות , ההובלה והאחסון, הטעינה, הפריקה, האריזה, בהוצאות הביטוח
 הרשאי לנכות את הוצאותיהמזמין . (עשר אחוזים-שנים) %21מנהליות בשיעור של 

 .כאמור מתוך מחיר המכירה

 (ע"שו)ושווה איכות מחיר מוצר שווה ערך  .21.1

רשאי הקבלן להציע מוצר , או מוצרים/כל מקום שמצוין שם יצרן או שמו המסחרי של חומר וב
 .המפקחבאישור ( ע"שו)ושווה איכות שווה ערך 

יחויב הקבלן להשתמש במוצר , לפי שיקול דעתו הבלעדי, המפקחבאם המוצר לא יאושר על ידי 
 .א כל תוספת מחירשהוצע על ידי הקבלן ולל, הסכם וזאת במחיר/ הנתון במכרז 

/ ע לקבלן לא יגרום לתוספת במחיר הנקוב במכרז "מובהר כי אישור שו, למען הסר ספק
 .הזכות להתאים את המחיר באם המוצר זול יותר מהמוצר הנקובלמפקח אך , הסכם

 זמינות הציוד .21.5

כנדרש לצורך ביצוע , החומרים והאמצעים האחרים, הקבלן יספק את כל הציוד .21.5.2
לרבות העמידה , ן המיטבי והיעיל ביותר ובהתאם להוראות ההסכםבאופ השירותים

 .כקבוע בהסכם זהבלוח הזמנים 

 :כי, מבלי לגרוע מכלליות האמור מתחייב הקבלן

ידאג להבטחת הספקה סדירה של כל הציוד והחומרים הנדרשים עוד לפני  .21.5.2.2
 .השירותיםתחילת ביצוע 

שיש בהם , ם בהסכםציוד בכמות ובסוגים הקבועי יםידאג להחזיק באתר .21.5.2.1
כי , מובהר.  בהתאם להוראות ההסכם, השירותיםכדי להבטיח את ביצוע 

יהא רשאי להורות לקבלן את כמות הציוד והחומרים שעליו להחזיק המפקח 
 . במסגרת סעיף זה

 , כמתואר בהסכם זה ובנספחיו ובכלל זה, םוחומרי ציודכי הוצאות הקבלן עבור , יובהר .21.1
, הקבלןאותה יקבל , תמורהמסגרת הכלולות ב, לביצוע השירותים במסגרת המפרט הטכני

 .להלן 17.1 בסעיף כמפורט 

 שמירה על הוראות החוק ובטיחות .24

את כל ההיתרים והאישורים הנדרשים לצורך , על אחריותו וחשבונו, להשיגמתחייב הקבלן  .21.2
יובהר כי אין לראות בהסכם זה כתחליף לכל , למען הסר ספק .ל דיןעל פי כהשירותים ביצוע 

 .או המזמין/ו או היתר הדרושים על פי דין מטעם העירייה/רישיון ו

אשר תבוצע , שכל פעולה, הקבלן יהא האחראי הבלעדי לכך, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל
או /ואשר מחייבת קבלת היתר ו, האו מכוח הסכם ז/בהתאם ו, או על ידי כל מי מטעמו/על ידו ו
או רישוי /או אישור ו/תבוצע על ידו בהתאם להיתר ו, או רישוי לפי הוראות כל דין/אישור ו

או המפקח /אלא אם הורה המנהל ו, התואמים את הוראות הדין הרלוונטית, (בהתאם למקרה)
 . אחרת

רישיון או , ש צורך ברישוםי םשלצורך ביצועאו שירות בכל עבודה , מבלי לגרוע מהאמור לעיל
 .חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום כבעל רישיון כאמור, היתר לפי דין

והקבלן מקבל בזאת השירותים על הקבלן לשמור בקפדנות על הוראות כל דין החל על ביצוע  .21.1
בקשר לכל  םאו לשפות/ו םלשחרר םוכל הבאים מכוחהמזמין והעירייה אחריות מלאה כלפי 

מי כל או /ו או עובדיו/והקבלן על ידי בגלל הפרת הוראה כזו שנעשתה  םנגד תוגשש, תביעה
 .מטעמושפועל 
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את , 2951 - ד"תשי ,קוח על העבודהיהוא מכיר את חוק ארגון הפ כי, הקבלן מצהיר בזאת .21.1
וכי הוא מקבל על עצמו את כל האחריות , והתקנות על פיהם 1946 ,פקודת הבטיחות בעבודה

 .האמורותתקנות לשמירת ההוראות וה

ונוטל על עצמו " מנהל עבודה"רואה הקבלן את עצמו כ ,לפי הסכם זההשירותים לצורך ביצוע  .21.1
 .כתוצאה מהאמור לעילאלו החובות המוטלות על מלוא את 

טחונו ונוחיותו של יגידור ושאר אמצעי זהירות לב, שמירה, על חשבונו ,הקבלן מתחייב לספק .21.5
או  ,או שיהיה דרוש על פי דין, המפקחעל ידי בכך או שיידרש בכל מקום שיהיה צורך , בוריהצ

 .על פי הוראה מרשות מוסמכת כלשהי

היה והקבלן יידרש על ידי המזמין לבצע פעולות בדרך של ביצוע , מבלי לגרוע מכלליות האמור .21.1
מתחייב הקבלן כי יפעל בכפוף להוראות כל דין בקשר עם מילוי מלוא , "עבודה קבלנית"

או הוראות המשרד לבטיחות /לרבות כללי משרד התחבורה ו, ותיו על פי הסכם זההתחייבוי
הנדרשים לצורך ביצוע , האישורים וההיתרים כליפעל על חשבונו לשם קבלת  ובנוסף, וגהות

משטרת ישראל וכן כל רשות , לרבות אישורים מאת העירייה, השירותים על פי הסכם זה
 .אות כל דיןכנדרש על פי הור, סטטוטורית אחרת

או /וגרמו לעובדיו יאו נזק שי/וחבלה  או/ו הקבלן מקבל על עצמו את כל האחריות לכל תאונה .21.7
או לרכושו וכן לצד שלישי כתוצאה מביצוע /לכל מי שהוא אחראי לגופו ואו /למי מטעמו ו

או /והמפקח או /העירייה ואו /והמזמין הקבלן משחרר בזאת את . או בקשר לכך/והשירותים 
 .כאמורחבלה או נזק , מכל אחריות או חובה שהיא בקשר לכל תאונהמטעמם  מי

בשל כל הוצאה בגין המפקח או /או העירייה ו/ו המזמיןהקבלן מתחייב לפצות ולשפות את  .21.8
המזמין אשונה של הר םד לפי דרישתימי ,לעיל 14.5 ינים באחריותו של הקבלן כאמור בסעיף יענ
או /זכאי לנכות את סכום השיפוי והא המזמין י. (לפי המקרה)המפקח או /או העירייה ו/ו

מכל סכום , כאמור לעיל, (לפי המקרה)למפקח או /עירייה ולאו /ולמזמין  הפיצוי המגיעים
 .בקשר לכך וזה וזאת מבלי לגרוע מכל יתר תרופותילהסכם שיגיע לקבלן בהתאם 

 תקופת ההסכם .25

 השירותיםמועד תחילת ביצוע  .25.2

 14 בסעיף אשר נקוב , לוח הזמניםבתוך השירותים הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע  .25.2.2
 ."(מועד תחילת הביצוע": להלן) (1'נספח ב)לנספח ההוראות והתנאים המיוחדים 

ציוד , (לרבות כוח אדם) האמצעיםמלוא לדרוש מהקבלן להציג לו את רשאי המפקח  .25.2.1
על מנת לוודא כי הם , השירותיםבמסגרת ביצוע שהוא מתכוון להעסיק , וכלי עבודה

 .לקבוע בהסכם זהבהתאם השירותים אכן מתאימים ומספיקים לביצוע 

 ,על ידי הקבלןלו הוצגו ש ,וכלי העבודה הציוד, לא שוכנע כי האמצעיםוהמפקח היה  .25.2.1
רשאי הוא לדרוש , בהתאם להסכם זההשירותים ם לביצוע אכן מספיקים ומתאימי

 .המפקחעד להנחת דעתו של וכלי עבודה ציוד , מהקבלן לשנות או להוסיף אמצעים

 מגבלות על קיומו של ההסכם .25.1

מותנה בקיומם של מקורות  ,כי ביצועו של ההסכם נשוא המכרז ,מבהירהמזמין  .25.1.2
 .בתקציב המזמין כספיים הלכה למעשה

על ידי תקציבי ייחתם קודם לאישור  לאעם הקבלן כי ההסכם  ,הראי לכך מוב
 .ים כאמורהאישור והמכרז אם לא יתקבלאת שמורה הזכות לבטל ולמזמין , המזמין

, ממנומסוימים הסכם או חלקים את ההזכות לבטל ו המזמין את שומר לעצמ, בנוסף .25.1.1
כמו גם , להתחיל די מקורות כספיים וגיע למסקנה כי אין להמזמין יאם , בכל שלב
או באם /ו או חלקים ממנו, נשוא הסכם זהאת ההתקשרות או לסיים  ,להמשיך
או החלטה שיפוטית שאינה מאפשרת המשך קיום /החלטה סטטוטורית ו תתקבל
 .ההסכם

 .א מוחלט וסופיהו, זה 15.2.2 למזמין כאמור בסעיף מובהר כי שיקול הדעת המסור 

 ,ובכל מקרה כאמור תימסר לקבלן בכתב, כאמור הודעה על ביטול ההסכםכי , מוסכם
הודעת : "להלן)יום מיום מסירת ההודעה ( שלושים) 10תוך זה בתוקפו של הסכם יפוג 

 "(.הביטול
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 לאזה לעיל  15.2 ף בהתאם לסעי, השירותיםביצוע הפסקת ביטול ההתקשרות ו .25.1.1
 . כהפרת ההסכםייחשבו 

  -תקופת ההסכם ואפשרויות הארכתו .25.1

לנספח ההוראות והתנאים  20 בסעיף תוקפו של הסכם זה הינו למשך התקופה כנקוב  .25.1.2
ההסכם תקופת ": להלן) "במועד תחילת הביצוע"אשר תחילתו , (1'נספח ב)המיוחדים 

 ."(המקורית

באותם , ההסכם המקוריתהזכות להאריך את תקופת הקבלן מעניק בזה למזמין את  .25.1.1
, אשר כל אחת מהן תהא לתקופה, מספר תקופות אופציהב, תנאים שנקבעו בהסכם זה

להלן ביחד ) (1'נספח ב) לנספח ההוראות והתנאים המיוחדים  21בסעיף כמפורט 
 .אשר תחילתן עם תום תקופת ההסכם המקורית, "(ת האופציהותקופ: "ולחוד

 וודיע על רצונית האופציה בתנאי שותקופכל אחת מל ווכל לממש את זכותהמזמין י .25.1.1
ם לפני מיי( שלושים) 10אשר תימסר לקבלן לכל הפחות , בכתבבהודעה לקבלן בכך 

 .ןילפי העני, ת האופציהותקופכל אחת מאו , ההסכם המקוריתתום תקופת 

כמוותר על זכות ההארכה וכל הודעה ייחשב המזמין , לא התקבלה הודעה כאמור
 .אלא בהסכמת הצדדים בכתב, אחרת לא תהא תקפה

בשינויים , בכל אחת מבין תקופות האופציה יחולו על הצדדים הוראות הסכם זה .25.1.1
 .המחויבים

ההסכם הן תקופת , בהסכם זה משמעו" הסכםהתקופת "המונח , למען הסר ספק .25.1.5
 . הכל לפי העניין, והן תקופת האופציההמקורית 

 סילוק יד  .26

 :בקרות אחד או יותר מהנסיבות הבאות .21.2

שהמזמין ובלבד , ה של הפרה שאינה יסודיתיהפרת יסודית של הסכם זה או הפרה שני .21.2.2
ת שהקבלן לא או הפרה שאינה יסודי, הודיע לקבלן בפעם הראשונה על דבר ההפרה

על דבר ההפרה או בתוך המזמין ימים מהמועד בו הודיע לו ( שלושה) 1 תיקנה בתוך
 . בהודעההמזמין  המועד שקבע

מסגרת כהגדרתו ב, במועד תחילת הביצועהשירותים כשהקבלן לא התחיל בביצוע  .21.2.1
( עשרים וארבע) 11ולא ציית תוך השירותים וע או הפסיק את ביצ, עילל  15.1סעיף 
או כשהסתלק , השירותיםלהתחיל או להמשיך בביצוע מהמפקח להוראות בכתב שעות 

 .בכל דרך אחרתהשירותים הקבלן מביצוע 

 .להלן 20.2  כשארע אחד מן המקרים המנויים בסעיף .21.2.1

אינה המפקח שעל פי אישור , הוראות ההסכם על ידי הקבלןהפרת הוראה כלשהי מ .21.2.1
בכתב המזמין  בהודעה שקיבל, ניתנת לתיקון או לא תוקנה במועד שנדרש לכך

ם ממועד מיי( שלושה) 1תוך , או במקרה ולא נקבע מועד בדרישה כאמור, מהמפקח
 .קבלת הדרישה כאמור

או , םאו הסתלק מביצוע, פיםרצוימים ( שני) 1במשך השירותים הקבלן זנח את ביצוע  .21.2.5
או במכשירי הקשר של /סלולארי ו/ שלא ניתן לקבל מענה במספרי הטלפון הנייח 

דקות ממועד משלוח המסר מאת המזמין לידי ( שלושים) 10 וזאת בתוך ,הקבלן
 . הקבלן

שהקבלן מתרשל בביצוע ההסכם המפקח הוכחות להנחת דעתו של המזמין כשיש בידי  .21.2.1
והמפקח על נספחיו , בהתאם להסכםהשירותים חייבויותיו לביצוע ולא מילא אחר הת

 .לבצע את הפעולות הנזכרות לעילהמזמין התריע בכתב על כוונת 

 אינו כראויהשירותים או שביצוע /ואיטי מדי השירותים סבור שקצב ביצוע כשהמפקח  .21.2.7
, (יםאו בתנאים בטיחותיים לקוי/כאשר השירותים סופקו ברמה לקויה ו, ובכלל זה)

לנקוט באמצעים הנזכרים מהמפקח להוראה בכתב  ימים( שני) 1והקבלן לא ציית תוך 
 .כראויהשירותים ביצוע בהוראה שמטרתם להבטיח את 
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או העסיק קבלן משנה לביצוע , לאחר, כשהקבלן היסב את ההסכם כולו או מקצתו .21.2.8
 .בכתב, המזמיןמבלי לקבל את הסכמת השירותים 

, מאת הקבלן איזה מבין האישורים והרישיונותאו הותלה /ואו נשלל /כאשר בוטל ו .21.2.9
 .למסמכי המכרז 4.3  ףהמפורטים במסגרת סעי

כנדרש בהתאם להוראות , או בציוד כוננות/כאשר הקבלן לא החזיק בצוות כוננות ו .21.2.20
 .על נספחיו, הסכם זה

בשמו של , שהקבלן או אדם אחרהמפקח ת דעתו של הוכחות להנחהמזמין כשיש בידי  .21.2.22
, דורון או טובת הנאה אחרת כלשהי, מענק, נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, הקבלן

 .בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם

וזאת מבלי לגרום לפקיעת , לנקוט באחד או יותר מהאמצעים שיפורטו להלןהמזמין רשאי 
 : ההסכם

על , םאו מקצת םכול, השירותיםאת המשך ביצוע , בע או באופן ארעידרך ק, להפסיק .21.2.21
רשאי להורות המזמין כי , מוצהר בזאת. ידי הקבלן או עובדיו או קבלני משנה מטעמו

כאמור הן לאלתר והן לאחר תקופת זמן ( השירותים)לקבלן להפסיק את עבודתו 
 .השירותיםלהתארגן להמשך ביצוע למזמין שתאפשר 

לרבות אך מבלי לגרוע ) קבלן אחראו באמצעות /בעצמו והשירותים  להשלים את .21.2.21
כולו , למזמיןאו בכל דרך אחרת הנראית ( להתקשר עם מי מהמציעים האחרים במכרז

 .דרך קבע או באופן ארעי, או לבצע את האמור באמצעים עצמאיים, או מקצתו

אינה מביאה את לעיל  16.1.12 ף בהתאם לסעיהמזמין כי פעולת , למען הסר ספק מוצהר בזאת .21.1
 .ואינה משחררת את הקבלן מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, ההסכם לידי גמר

, תעמודנה בתקפןלעיל כאמור המזמין ההתחייבויות שקיומן נמנע מהקבלן על ידי פעולות 
ההתחייבויות שקיומן לא . ידי אחרים זולתו על, אולם מילוין ייעשה עבור הקבלן ועל חשבונו

 .יעמדו בעינן, נמנע מהקבלן

 .או בעקיפין/במישרין ו, לעילבגין פעולותיו  וזכאי מהקבלן להחזר הוצאותיהמזמין  .21.1

קבלן את זכאי לגבות מההמזמין הא י, לעיל 16.1.13 בנסיבות האמורות בסעיף , כמו כן
 .עבור הוצאות מנהליות( עשר אחוזים-שנים) %21בתוספת , והוצאותי

ישא י, באמצעות קבלן אחרהשירותים להשלים את המזמין בחר יאם , מבלי לגרוע באמור לעיל
לרבות הוצאות פרסום , או בעקיפין/במישרין ו, בכל ההוצאות הכרוכות בכך, על חשבונו, הקבלן

 .וכיוצא באלה אות ההתקשרות עם הקבלן האחרהוצ, אם יפורסם, מכרז חדש

לו היה נות שהיה מגיש ישא הקבלן בהפרש שבין החשבוי, בפעולות כאמור לעילהמזמין נקט  .21.1
 ותת האמורובתוספת התוספ, למזמיןבפועל השירותים לבין עלות השירותים ממשיך בביצוע 

או דמי נזק אחרים אשר על /וכל תשלום ו, זה 16 במפורש במסגרת סעיפי המשנה של סעיף 
 .המזמיןעל ידי כאמו לעיל השירותים המשך ביצוע הקבלן לשאת בהם על פי הסכם זה בשל 

ישירים , או אובדן/והפסד או /ו הוצאהאו /ו בעד כל נזקאו העירייה /והמזמין הקבלן יפצה את  .21.5
 .הסכם על ידי הקבלן או מטעמועקב הפרת ה ושייגרמו ל, ועקיפים

, או הוראות כל דין/בהתאם להסכם זה והמזמין מבלי לגרוע מאיזו מבין הזכויות הנתונות בידי  .21.1
לרבות סכום בלתי קצוב , לעיל 16.4  - 16.3 זכאי לקזז את הסכומים האמורים בסעיפים המזמין 

 .או שיגיע לקבלן ממנו/מכל סכום המגיע ו, וסכום אשר טרם הגיע מועד פירעונו

 .על פי הסכם זה או על פי כל דיןלמזמין אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מהסעדים העומדים  .21.7

 התמורה  ./2

 .התמורה הכוללת והסופית .27.2

ישלם המזמין לקבלן , פי הסכם זה עלהקבלן תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של  .27.2.2
וכל יתר התחייבויות הקבלן  במסגרת המכרזהקבלן המבוססים על הצעת , םמיסכו

אשר יאושרו על ידי , בהתאם לכמויות ביצוע בפועלו, כמפורט בהסכם זה לעיל ולהלן
 ."(התמורה: "להלן)( בהתאם לקבוע בהסכם זה)המזמין והמנהל 
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לדרוש את ביצוע , לפי שיקול דעתו הבלעדי, וד הזכותכי למזמין תעמ, מובהר ומודגש
נספח )רק חלק מבין פריטי השירותים המפורטים במפרט הטכני לביצוע השירותים 

והקבלן מוותר , ואת הקבלן יחייבו מחירי הצעתו ביחס לאותם פריטי שירותים, ((2)'ג
 .או תביעה בקשר לכך/או דרישה ו/במפורש על כל טענה ו

התחייבויות הינה עבור כל  ,זה 17 כאמור בסעיף , ף ליתר התנאיםבכפו, התמורה .27.2.1
עבור כל , לרבות אך מבלי למעט עבור כל התנאים המיוחדים, נשוא ההסכםהקבלן 

הקשיים שפורטו בהסכם ובנספחיו וייכללו במחירי התמורה של הסעיפים השונים ולא 
כן יכללו במחיר התמורה כל הוצאות הקבלן הכרוכות . ל"וספת בגין הנתשולם כל ת

ומובהר כי , הוצאות שונות וכדומה, ביטוחים, (ככל שיהיו)במילוי הוראות הרשויות 
 .או כל תשלום אחר בגין אלו/או החזר הוצאות ו/לא תשולם כל תוספת ו

יראו , כלשהוירות שבגין פריט לביצוע השירותים מפרט הטכני באם לא צוין מחיר ב
ללא תשלום וכי מחירו כלול במחירים הנקובים בגין  וכמסכים לבצעהקבלן את 

 .שבמסגרת רשימת השירותים הנדרשים בהסכםהפריטים האחרים 

בכל מקום בו , מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה לעיל ולהלן ובמסגרת הנספחים להסכם .27.2.1
הקבלן פירושו כי , "על חשבונו" או/ו" על חשבון"או נספחיו /נרשם במסגרת ההסכם ו

או כל תשלום /בתשלום הרלוונטי עבור הציוד ו, מבלי לחייב את המזמין, ישא בלעדיתי
לרבות כל ההוצאות הישירות והעקיפות , הנוגעים לנושא אליו מתייחס המושג, אחר
 .נשוא התשלום, הקבלןשל 

ן התקופה שממועד כל תמורה בגיהקבלן מובהר כי לא תשולם לידי , למען הסר ספק .27.2.1
הוראות לפי השירותים את לבצע בפועל הקבלן חתימת הסכם זה ועד למועד בו יתחיל 

, לבצע בתקופה זו פעולות שונות הנובעות מההסכםהקבלן אף אם יצטרך , הסכם זה
או /והמזמין או תביעה כלפי /או דרישה ו/מוותר באופן מפורש על כל טענה ווהקבלן 

 .מי מטעמו בעניין זה

לעכב או , להפחית, לקזזהמזמין כדי לגרוע מזכות לעיל  17.1.1 ין בהוראות סעיף א .27.2.5
 .סכומים כלשהם מתוך התמורה, בהתאם להוראות הסכם זה ועל פי כל דין, לנכות

  .שוטפיםחשבונות  .27.1

, על נספחיו ,כם זהבהתאמה מלאה למסמכי הס, הקבלןהתחייבויות ביצוע בגין  .27.1.2
מאת המזמין לידי ישולמו וכן , יגיש הקבלן חשבונות שוטפים, ולשביעות רצון המזמין

לנספח ההוראות והתנאים המיוחדים  22 סעיף בבהתאם לאמור , תשלומיםקבלן ה
  (.1'נספח ב)

העתקים  (שני) 1 -ב, לעיל  17.2.1ר בסעיף כאמו, השוטפיםהקבלן יגיש את החשבונות  .27.1.1
 .מנהלהובמתכונת שתידרש על ידי 

עד וזאת השירותים לביצוע יכלול את כל תביעות הקבלן המתייחסות כאמור כל חשבון 
כאילו תראינה , תביעות שלא נכללו בחשבון כמפורט לעיל. של החשבון למועד הגשתו

 .ויתר עליהן הקבלן

המאפשרים בדיקת כל אחד מסעיפי החשבון , מלוא המסמכיםלכל חשבון חלקי יצורפו 
כנקוב בחוברת  -מספר ההסכם וכן יצוינו  ,מנהלהמסמכי תיעוד על פי דרישת , השוטף

 .נטי כפי שיימסר לקבלןווומספר הסעיף התקציבי הרל -מכרז זו 

אצל לקבלן ותאריך קבלתו השוטף וחזר החשבון י, אלה לא יצורפו אם מסמכים ב
 .רוף החומר הנלווהיבצ ,יהיה התאריך בו נתקבל החשבון החלקי בשניתהמזמין 

והם יראו כאילו , רשאי להתעלם מחשבונות שלא צוינו בהם המספרים כאמורהמזמין 
ימים ( שבעה) 7 ם בחזרה בתוךאות לא שלחהמזמין זולת אם , למזמיןלא נשלחו 

 .כשסיבת החזרתם מצוינת במפורש, קבלתם בפועל ממועד

לנספח ההוראות והתנאים המיוחדים  22 בסעיף וכן  לעילזה  17.2 עיף על אף האמור בס .27.1.1
ישולם במועד האמור , המנהלידי  במלואו עלשוטף לא יאושר חשבון היה ו, (1'נספח ב)

, (1'נספח ב)לנספח ההוראות והתנאים המיוחדים   22בסעיף זה לעיל וכן   17.2עיף בס
, המנהלי שתאושר על ידאם וככל , ויתרת הסכום, הסכום שאינו שנוי במחלוקת

בכפוף לכך שעד , של החודש הבאהשוטף רעון החשבון יתשולם לא יאוחר ממועד פ
 .למועד זה יאושר הסכום האמור



 51 

כפי שיהיה , כדיןמס ערך מוסף שישולם לקבלן יתווסף  ,לכל תשלום. מ"תשלום מע .27.1.1
במועד בו  ,לקבלןמס הערך המוסף הא רשאי לשלם את המזמין י .ביום ביצוע התשלום

 .לטונות המס וזאת כנגד חשבונית מס כדיןמס הערך המוסף לששלם עליו ל

 . הפרשי הצמדה .27.1

תשולמנה כלל  לאכי במסגרת ביצוע השירותים נשוא הסכם זה , מודגש ומובהר .27.1.2
יהיו כל הפרשי הצמדה של המחירים שהוצעו על ידי הקבלן  לא, וכמו כן, התייקרויות

אשונים שלאחר תחילת ביצוע החודשים הר( עשר-שנים) 21וזאת במהלך , במכרז
 .השירותים נשוא הסכם זה

תבוצע הצמדה , אם וככל שתקופת ההסכם תוארך מעבר לתקופת ההסכם המקורית .27.1.1
לאחר ההנחה שתינתן על ידי הקבלן )של המחירים הנקובים במסגרת הצעת הקבלן 

בהתאם לשיעור עליית המדד ביום הראשון של אותה תקופת אופציה ( במסגרת המכרז
ולאחר המועד , ביחס למדד ההתחלתי במועד פרסום המכרז( יעור המדד באותו יוםש)

או הפרשי הצמדה נוספים /תשולמנה התייקרויות ו לאהאמור וההצמדה כמתואר לעיל 
 .או אחרים במהלך אותה תקופת אופציה/ו

תבוצע הצמדה של , אם וככל שתקופת ההסכם תוארך גם לתקופות אופציה נוספות .27.1.1
לאחר ההנחה שתינתן על ידי הקבלן )קובים במסגרת הצעת הקבלן המחירים הנ

בהתאם לשיעור עליית המדד ביום הראשון של אותה תקופת אופציה ( במסגרת המכרז
ולאחר , ביחס למדד ההתחלתי במועד פרסום מכרז זה( שיעור המדד באותו יום)

רשי הצמדה או הפ/תשולמנה התייקרויות ו לאהמועד האמור וההצמדה כמתואר לעיל 
 .או אחרים באותה תקופת אופציה/נוספים ו

המדד המתייחס לחודש בו היה המועד  ,פירושו -" המדד ההתחלתי", בהסכם זה .27.1.1
 .האחרון להגשת ההצעות למכרז

שבוצעו שירותים יחולו כל התייקרויות לגבי  לא, על אף האמור בהסכם זה לעיל ולהלן .27.1.5
פרט וזאת , במסגרת הסכם זההנקובה תוך התקופה בשלא הושלמו , כלומר, באיחור

 וזאת, םכלשהשירותים יתן ארכה בכתב לביצוע י, לפי שיקול דעתו, שהמנהללמקרה 
 .בהתאם להוראות הסכם זה

או /עבודות וכל התייקרויות לגבי  נהשולמת ולאיחולו  לאכי , כמו כן מודגש ומובהר .27.1.1
 נהשולמת לאוכן  ,הסכם זהים במחירים נשוא כלול םאינאשר , יםנוספשירותים 

מהמחירים  יםשונ יהםמחיראשר , יםנוספאו שירותים /עבודות והתייקרויות לגבי 
 .שהוצעו על ידי הקבלן במסגרת המכרז

השוטף בקשר יחד עם החשבון על ידי המנהל כל חשבון התייקרות ייבדק ויאושר  .27.1.7
 .לביצועם של השירותים

 מ "ומע תרישיונו, מסים .28

 .האגרות ויתר תשלומי החובה, מסיםהקבלן לבדו ישלם את כל ה .28.2

לטפל בכל נושא הכרוך , המזמיןשל  וכוח או של באי/והמזמין של  ויפה בזאת את כוחיהקבלן מ .28.1
ולטפל בכל הליך , ערעורים, ומתחייב לחתום על כל המסמכים הנחוצים להגשת השגות, מ"במע

 .או משא ומתן בקשר לכך

, מ"לשלם לקבלן את הסכום המייצג את המערשאי  המזמין, לעילבהסכם זה למרות האמור  .28.1
וזאת במועד חיובו של הקבלן בהעברת הכספים , מ"במנותק מפירעון החשבון עליו מתווסף המע

 .מ"למע

 כבוןיקיזוז וע .29

הא רשאי המזמין יכי , מוסכם על הצדדים, מבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם זה .29.2
קצוב , כל סכום, או כל מקור שהוא/ו ל פי הסכם זהע ,לקבלן וכנגד כל סכום המגיע ממנ, לקזז

מהקבלן על פי הסכם זה או כל התקשרות אחרת  והמגיע ל, כולל סכום עתידי, או בלתי קצוב
תשמש בין , וכל ערבות שניתנה על ידי הקבלן בקשר להסכם זהכי , וכן מוסכם בין הצדדים

 . קיזוז לקבלן לא תהיה כל זכות.  השאר גם לכיסוי סכומים כאמור
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 המזמיןאו שכל סכום שעל /ולמזמין אשר יגיעו  ,או פיצויים/מוסכם ומוצהר בזה שכל סכום ו .29.1
או עובדיו /או מחדלי הקבלן ו/בגין מעשי ו שלישייהיה לשאת בהם מחמת שנתבע על ידי צד 

היה ירשאי לנכות מכל סכום שיגיע לקבלן וכן  המזמיןהיה י ,או מי מטעמו/ו ויאו מועסק/ו
על פי  ולשלם לקבלן כל סכום שיהיה עשוי להגיע ל ורשאי לקזז מהסכומים שיהיה עלי יןהמזמ

 .או בגין ההסכם מהקבלן/ההסכם ו

רשאי לקזז או לעכב סכומים מתוך חשבונות מאושרים  המזמין, מבלי לגרוע מכלליות האמור .29.1
 .ין שבדיןבין שבעובדה וב, עקב טעות, במקרה שהוברר כי שולמו כספים לקבלן, של הקבלן

מהאחד או , בין שבדין ובין שבעובדה, הצדדים ישיבו האחד למשנהו כל סכום שהתקבל בטעות
 .על ידי משנהו, עבורו

 . כבוןיהקבלן מוותר בזאת על כל זכות המוענקת לו על פי כל דין לע .29.1

 הפרת ההסכם .10

יהיה הצד , ומבלי לגרוע מזכויותיהם של הצדדים על פי דין לעיל 16  בסעיףמבלי לגרוע מהאמור  .10.2
ההוצאות , חייב לפצות את משנהו על כל הנזקים, המפר את ההסכם או תנאי מתנאיו

לצד המקיים את ההסכם , כתוצאה או עקב ההפרה ,במישרין או בעקיפין ,וההפסדים שייגרמו
את ההסכם או המוכן לקיימו לבטל את או המוכן לקיימו וזאת נוסף לזכותו של הצד המקיים 

 .ההסכם או לתבוע את ביצועו בעין

ייחשב הקבלן כמי שהפר את ההסכם הפרה , מבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם .10.1
 :בקרות אחד מן האירועים הבאים, יסודית

 10והעיקול לא יוסר תוך המזמין אם יוטל עיקול על כספים המגיעים לקבלן מן  .10.1.2
 ;ם מיום הטלתויו( עשרים)

ינתן נגדו או נגד אחד מיחידי השותפות צו לקבלת יאם הקבלן הוא אדם או שותפות ו .10.1.1
 ;או צו פשיטת רגל/נכסים ו

או למינוי מנהל /תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים והוא אם הקבלן  .10.1.1
 ;לנכסיו

או כל אדם  זבוןימנהל ע, בידי נאמןהשירותים להתבצע  יםבכל מקרה שבו עשוי .10.1.1
 .הממונה על נכסי הקבלן

בכל מקרה בו הקבלן פינה פסולת לאתר לא מוסדר ופעל בניגוד להוראות הסכם זה  .10.1.5
 .או נספחיו/ו

 . -1970א"תשל ,(תרופות בשל הפרת חוזה)זה יחולו הוראות חוק החוזים הסכם על הפרת  .10.1

 .על נספחיוההסכם זה כדי לגרוע מכל זכות או תרופה על פי  20.2.5 אין בהוראת סעיף 

מכל , זההסכם בהתאם להוראות  ,הקבלןמאת  ורשאי לנכות כל סכום שיגיע להא המזמין י .10.1
( שבעה) 7מהקבלן בדרישה מוקדמת של  הלאחר שדרשוזאת סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא 

 . האמורהלדרישה והקבלן לא נענה האמור ימים לשלם את הסכום 

הפעלת הערבויות על ידי רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת כולל המזמין הא יכמו כן 
אין בהם , כאמור לעילאו ניכויים /ותשלום פיצויים . כמפורט בהרחבה בהסכם זה, הבנקאיות

או /נשוא הסכם זה והשירותים כשלעצמם משום שחרור הקבלן מהתחייבויותיו להשלים את 
 .זההסכם חייבות אחרת לפי מכל הת

 הגבלת סעדים .12

לרבות עקב , מכל סיבה שהיא, השירותיםבכל מקרה אין הקבלן זכאי להפסיק או להאט את ביצוע 
 .והסעד היחיד שיעמוד לרשות הקבלן במסגרת הסכם זה הוא סעד כספי, המזמיןחילוקי דעות עם 

 יםמשלימשירותים עבודות ו .11

או /וים קשורשירותים או /עבודות ו, מצעות אחריםאו בא ובעצמ, רשאי לבצעהמזמין  .11.2
 .במפורש בהסכם או על פיו יםכלול םואשר איננשוא הסכם זה לשירותים ים משלימ
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ויסייע להם בכל , ואו עם אחרים הפועלים עבורהמזמין הקבלן יפעל בשיתוף פעולה מלא עם 
 .מבלי שיהא זכאי לכל פיצוי שהוא, שיידרש באופן סביר

ואת את צורת התאום ושיתוף הפעולה ( השירותים)את סדר עבודת הקבלנים  יקבעהמפקח  .11.1
 .זמנית בואו עבודות /ובמתן שירותים יהיה צורך אם ב, ביניהם

השירותים או עקב ביצוע , אום ושיתוף הפעולהיהקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת עקב הת
 .על ידי הקבלןבוצעות המ( השירותים)העבודות או עקב השינוי בסדרי , בו זמניתכאמור 

 מידע וסודיות .10

נשוא לשירותים לקבלן בקשר  ונכונות המידע שנמסר על ידלאחראי לשלמות ו ואינהמזמין  .11.2
 ,או לצדדים שלישיים/ויגרמו לקבלן יישא בכל אחריות לנזק או הפסד שילא , הסכם זה

 . כונו בלבדוכל הסתמכות של הקבלן על מידע זה נעשית על סי, זהכתוצאה מהשימוש במידע 

לא לגלות לאחרים ולא לעשות שימוש בידיעות , הקבלן מתחייב לשמור על סודיות מושלמת .11.1
השירותים ביצוע בקשר עם , שנמסרו לו או הגיעו לידו בדרך אחרת, בכתב או בעל פה, ובפרטים

 .יפעלו בהתאם לאמור לעיל, קבלני המשנה ועובדיהם, הקבלן מתחייב שעובדיו. םאו במהלכ

, המזמיןהראשונה של  ואו עם דרישת ,מכל סיבה שהיא םאו עם הפסקתהשירותים למת עם הש .11.1
בקשר לרבות תכניות , את כל המסמכים הנמצאים בחזקתו או בשליטתולמזמין יעביר הקבלן 

 .יוצא באלהחישובים וכ, פרוטוקולי ישיבות, יומני עבודה, השירותיםלביצוע 

 המחאת זכויות וחיובים .14

או כל זכות , הסכם כולו או מקצתואת הלמסור להעביר להמחות או להסב אין הקבלן רשאי  .11.2
אלא אם כן , בין בתמורה ובין שלא בתמורה, או כל טובת הנאה שלו על פיו לאחרים, שלו על פיו

 .מאת המזמיןקיבל על כך הסכמה מפורשת מראש ובמכתב רשום 

ו להתיר העברה בתנאים א/ו ומבלי לנמק את סירוב ,רשאי לסרב לכל העברה אההמזמין י
ובתנאי  ובתנאי שמקבל ההעברה יקבל על עצמו את תנאי הסכם זה ונספחיו במלואם ושיראו ל

 .(השירותים) מקבל העבודהעל ידי שהקבלן ערב ואחראי לביצוע ההסכם 

בכל עת , כולן או מקצתן, לפי הסכם זה ,ואו התחייבויותי/ו ורשאי להסב את זכויותי המזמין .11.1
 .  הבלעדי וול דעתועל פי שיק

ית ילעיר, רשאי לבצע המחאה כאמור לממשלת ישראלהמזמין , מבלי לגרוע מכלליות האמור
 .אחרתעירונית לחברה או , לחברה ממשלתית, לתאגיד סטטוטורי, רעננה

 קבלני משנה .15

אלא , לידי קבלני משנה, םאו מקצת םכול, השירותיםהקבלן לא יהיה רשאי למסור את ביצוע  .15.2
 .  המזמיןשל בכתב המוקדם  ובאישור

כי הוראות הסכם זה תחולנה על קבלני , בהסכם בין הקבלן לבין קבלני המשנה כאמור ייקבע .15.1
ובפרט , בשינויים המחויבים, י קבלני המשנהעל ידהשירותים המשנה בכל הנוגע לביצוע 

חייבותם של קבלני המשנה כאמור תוגדר בהסכם בינם לבין הת. להסכםלעיל  7  ףהוראות סעי
 .  המזמין -' הקבלן כהתחייבות לטובת צד ג

הקבלן כי אין בהעסקתם של קבלני משנה כאמור כדי לשחרר את , למען הסר ספק מובהר .15.1
על ביצוע המזמין לרבות אחריותו של הקבלן כלפי , ל פי הסכם זה או לגרוע ממנהעמאחריותו 
 .ושאר תנאי הסכם זה םאופן ביצוע, לרבות טיבם, בידי קבלני המשנההשירותים 

לביצוע בקשר כי הקבלן לבדו יהא אחראי כלפי קבלני המשנה בגין עבודתם , עוד יובהר
 .קבלני המשנה' וכי אין לראות בהסכם זה הסכם לטובת צד ג, השירותים

 מעמד הקבלן .16

כקבלן עצמאי השירותים על ויפעל לביצוע פוהינו כי והקבלן מצהיר בזה מוסכם ומובהר בזאת  .11.2
חרף וזאת  מעביד -כל יחסי עובד או העירייה /והמזמין ואין ולא יהיו בינו ולא מי מטעמו לבין 

 .השירותיםליתן לו הוראות בדבר ביצוע המפקח האמור בהסכם זה בדבר כוחו של 
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א בהן כדי לפגוע מתחייב כי לא יטען ולא יעלה טענות בפורום ובמועד כלשהו שיההקבלן  .11.1
 .יהםמעביד בינו לבינ -ובהעדר יחסי עובד או העירייה /והמזמין במעמדו כקבלן עצמאי כלפי 

או מי מטעמו כי /מצהיר בזאת כי העלאת טענה כלשהי על ידו או על ידי באי כוחו והקבלן  .11.1
, בין היתר ,חשבית, מעביד -יחסי עובד או העירייה /והמזמין או מי מטעמו לבין /נתקיימו בינו ו

 .הוראות המכרז והסכם זהאו כהפרה יסודית של /או כהטעיה ו/כחוסר תום לב מצדו ו

 הןאו הוצאה שיגרמו ל/בגין כל נזק ואו העירייה /והמזמין מתחייב לשפות ולפצות את הקבלן  .11.1
הקבלן לבין או העירייה /והמזמין ת על טענה כביכול כי בין ואו דרישה המתבסס/עקב תביעה ו

 .המזמיןד עם דרישתה הראשונה של ימעביד וזאת מי -יחסי עובד שררו 

או זכויות /לרבות שלוחיו לא יהיו זכאים לכל תשלום ו, הקבלןמי מטעמו של , למען הסר ספק .11.5
, המגיעים לעובד ממעביד, לקבלת תנאים סוציאליים כלשהםאו /ו שהן על פי כל דין ונוהג

 .או העירייה/ו מאת המזמיןלרבות פנסיה ופיצויי פיטורין 

סוכנות או /הרשאה ולא יתקיימו יחסי או העירייה /והמזמין בין להקבלן מובהר בזאת כי בין  .11.1
או מחדל  /או מורשה לעשות כל מעשה ו/או מוסמך ו/לא יהא רשאי והקבלן או שליחות וכי /ו

ז למעט האמור במפורש במסמכי המכר)כלפי צדדים שלישיים המזמין שיש בהם כדי לחייב את 
 .מראש ובכתבהמזמין של  וללא אישור( או ההסכם על נספחיהם/ו

לשחרר את הקבלן מאחריותו כדי המפקח על ידי אין בפיקוח הנעשה כי , מובהר מוסכם .11.7
הסכם הלפי השירותים או כל צד שלישי לגבי טיב ביצוע /והעירייה או /והמזמין הבלעדית כלפי 

 .(קיימת חובת שימוש בחומריםככל ש - ולגבי טיב החומרים בהם הוא משתמש)

ערכאה שיפוטית על ידי יקבע מסיבה כלשהיא היה וי, לעילזה  26 בסעיף מבלי לגרוע מהאמור  .11.8
באה לידי אשר , כי למרות כוונת הצדדים, במועד כלשהו אחרי תחילתו של הסכם, מוסמכת

וכי חלים עליו , או מי מטעמו כהעסקת עובד/עסקתו של הקבלן ורואים את ה, זה ביטוי בהסכם
מוסכם ומותנה בזה בין שהרי , אצל המזמין ועל העסקתו הדינים והתנאים החלים על עובד

יחושב , בשל העסקתו בעקבות ההסכם, או מי מטעמו כעובד/כי שכרו של הקבלן ו ,הצדדים
דרגה דומים ככל בבתפקיד ו( ובדי העירייהאו ע)המזמין בהתאם לקבוע לעניין זה לגבי עובדי 

יחושב השכר לפי הקבוע לעניין זה בהסכמי העבודה , אין תפקיד זהה או דומה כאמור. האפשר
הסכם העבודה בהתאם ל, ם כאמורמיעדר הסכיאו בה, הקיבוציים החלים על עובדים מסוג זה

 . היועץ המשפטי של המזמיןלדעת , הקיבוצי הקרוב לעניין

ויקוזזו , ייעשה למפרע מיום תחילתו של ההסכם, שכר בנסיבות האמורות בסעיף זהחישוב ה
כשהם צמודים  ,ההסכםבהתאם להוראות , קבלןהמזמין לידי ה םממנו כל התשלומים ששיל

לידי  למדד החל מהמדד הידוע במועד בו שולמו לידי הקבלן ועד למדד  הידוע במועד השבתם
 .המזמין במלואם

 שונות ./1

 מקום שיפוטדין חל ו .17.2

 .  מבלי ליתן תוקף להוראות ברירת הדינים שבו, הסכם זה יהא כפוף לדין הישראלי

כל עניין הנוגע להסכם זה יהא נתון לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים 
 יפו-אביב-תללבתי המשפט המוסמכים בעיר  -ובאין בית משפט מוסמך כאמור )הרצליה בעיר 
  .(בלבד

 להתנאי מת .17.1

קיום שאר האישורים בוהמזמין בתקציב  מותנה בקיום אישור תקציביהשירותים ביצוע 
ויהיה , השירותיםלביצוע , קיומם של מקורות כספיים הלכה למעשהכן פי חוק ולהדרושים 

 . אלו יםמוגבל עד לגובה ההוצאה המאושרת בתקציב

 הסכם ממצה  .17.1

לופי דברים יהצעת מחיר או ח, מפרט, םכתב כמויות ומחירי, תכנית, מכתב, מסמך, כל הצעה
או /או נציגיהם ו/או סוכניהם ו/שהוחלפו בין הצדדים ו, פה ובין בכתב-בין בעל, מכל סוג שהוא

ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי , מבוטלים בזאת, לפני חתימת הסכם זה, אחרים מטעמם
 .הצדדים

 ויתורים וסטיות מהוראות ההסכם  .17.1
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 או אי, במקרה או במקרים מסוימיםזה ת הקבלן מהוראות הסכם לסטייהמזמין הסכמת 
על המזמין לא ייחשבו לויתור , או על פי כל דין/ועל פי הסכם זה המזמין של  ושימוש בזכויותי

 .תקדים לגבי מקרים נוספים ויצרילא ו וזכויותי

 חוק המכר .17.5

, 2918 - ח"תשכ, רכי הסכם זה אינו כפוף לתחולת חוק המכ, למען הסר ספקות מוצהר בזאת
 .וכי אין להסתמך עליו לצורך פירושו

 ביול .17.1

 .תחולנה על הקבלן, וכל מסמך אחר המוצא על פיו( אם וככל שחלות)הוצאות ביול הסכם זה 

 הודעות .17.7

 :כתובות הצדדים לצורך הסכם זה יהיו כדלקמן .17.7.2

 מ"בערעננה  מי  :המזמין

 51רחוב אחוזה     

 רעננה    

 _________________  :הקבלן

    _________________ 

    _________________ 

מתן , בכלל זה.  זולת אם נקבע במפורש אחרת, כל הודעות על פי הסכם זה טעונות כתב .17.7.1
תהא  2970 - א"תשל, (תרופות בשל הפרת הסכם)לחוק החוזים  7אורכה לפי סעיף 

 . טעונה מסמך בכתב

כנקוב במסגרת חוברת מכרז  -זה הסכם לגביו נחתם , המכרזהקבלן יציין את מספר  .17.7.1
 . למזמיןעל גבי כל מסמך שיופנה על ידו  -זה 

והם , רשאי להתעלם מחשבונות וממסמכים שלא צוינו בהם המספרים כאמורהמזמין 
( שבעה) 7 בחזרה בתוך אותם לא שלחהמזמין זולת אם , למזמיןיראו כאילו לא נשלחו 

 .נת במפורשיצוכשסיבת החזרתם מ, ימים ממועד קבלתם בפועל

בפקסימיליה או , במברק, ביד, הודעות הטעונות כתב יכולות להימסר במען הצדדים .17.7.1
 .בדואר רשום

-שתים) 21או , או עם מסירתה ביד, הודעה כאמור תראה כמתקבלת עם קבלתה בפועל
שעות לאחר משלוח ( עשרים וארבע) 11או , שעות לאחר מסירתה במען הצדדים( עשרה
שעות לאחר הפקדתה למשלוח ( שבעים ושתיים) 71או , פקסימיליהאו הודעת , מברק

 .הכל לפי המוקדם, בדואר רשום

שלא באמצעות דואר למזמין מסמך או חשבון שנמסרו  ,כל הודעה, על אף האמור לעיל
 .ה למועד מסירתםיהמוטבע עליהם יהווה ראיהמזמין תאריך חותמת , רשום

 

 
 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 

 

 הקבלן  מזמיןה
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 (  'נספח ג)להסכם ( 2)'גנספח 

      , כולל פירוט רשימת ציוד וכלים לקבלן) מפרט טכני לביצוע השירותים
  (וטבלת קנסות פירוט רשימת חומרים

 
 
 

 מצורף
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   ('נספח ג)להסכם  (א)(1)'גנספח 

 תנאים מיוחדים לביטוחי הקבלן
 

במשך כל  , נשוא הסכם זההשירותים הנדרשים בקשר עם  ,וקף את כל הביטוחיםעל הקבלן להחזיק בת .2
על הקבלן , אחריות מקצועית וחבות המוצרביטוח  את, עם זאת. זה בתוקף הסכםהתקופה בה יהיה 

 .בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דיןלהחזיק 

יכללו , להלן, העבודות ’פרק א, ((א( )1)' פח גנס)ביטוחי הקבלן המפורטים בנספח אישור ביטוחי הקבלן  .1
או כל אדם אחר /ועובדיו , מנהליו, של מבטחי הקבלן כלפי המזמין( שיבוב)ויתור על כל זכות תחלוף 

והיועצים הקשורים , המתכננים, וכן כלפי כל הקבלנים, ומטעמהפועל או /והמזמין  של והבא בשמ
ויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק ובלבד שהאמור בדבר הו, השירותיםבביצוע 

 .זדוןב

נספח ל( צד שלישי) ’בפרק בהנערכות על ידי הקבלן והמפורטות כלפי צד שלישי פוליסת ביטוח אחריות  .1
או /או עיריית רעננה ו/לשפות את המזמין ו תורחבלהלן  ((א( )1)' נספח ג) אישור עריכת ביטוחי הקבלן

על פיו יראו " אחריות צולבת"לסעיף  הכפופותהיינה  "( יחידי המבוטח: "להלן) יהםאו עובד/מנהליהם ו
 .את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

, מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן מתחייב הקבלן כי פוליסות ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר .1
לאישור  1 -ו 1סעיפים )חודשים לאחר תום תקופת הביטוח ( השש) 1תכלולנה בין היתר תקופת גילוי של 

 (.עריכת ביטוחי הקבלן

על הקבלן להחזיק , אחריות מקצועית וחבות המוצר יביטוח את, בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו .5
מוסכם בזה על הקבלן כי אי קיום הוראות סעיף . בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דין

על כל המשתמע ( השירותיםאף אם הסתיימו )תהווה הפרה של הוראות הסכם זה על ידי הקבלן זה 
 (.שלהלן 21 אך לא חייב לנהוג כמפורט בסעיף )במקרה כאמור המזמין יהיה רשאי . מכך

 רשאי, ימים כלשהם לביטוחי הקבלןאו משל/היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו .1
או /בכל ביטוח רכוש נוסף ו .או הביטוח הנוסף כאמור/הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו

עיריית רעננה וכל הבאים ומשלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין 
 .זדוןאולם הויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק ב, מטעמם

 קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמיןראשוניים וביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו הינם  .7
 י המזמין דרישה בדבר שיתוף ביטוחטענה או על כל  יםמוותרמבטחי הקבלן וכי או עיריית רעננה /ו
 -א "ביטוח התשמה החוזלחוק  59המפורטים בסעיף , או זכות/לרבות כל טענה ו, עיריית רעננהאו /ו

 .יהםוכלפי מבטחאו עיריית רעננה /המזמין וכלפי  "ביטוח כפל"טענה של לרבות כל , 2982

ביטוחי הקבלן הנערכים על פי דרישות נספח זה לרבות נספח אישור עריכת ביטוחי הקבלן יכללו תנאי  .8
ה במשך תקופת או לשנות לרע/או לצמצם את היקפם ו/מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו

יום מראש ( ששים) 10לפחות , באמצעות דואר רשום, הודעה בכתב, אלא אם כן תישלח למזמין, הביטוח
 המזמיןשכאלו לגבי   לשינוי לרעהאו /לצמצום ואו /לביטול ווכי לא יהיה תוקף  .על כוונתו לעשות זאת

 ההודעהממועד משלוח ים הימ( ששים) 10הודעה כאמור ובטרם חלוף  נשלחהאם לא ועיריית רעננה 
 .ל"הנ

נשוא הסכם השירותים ובמקרה בו , מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם .9
 המשנה ןקבלמתחייב הקבלן לדאוג כי בידי , זה או חלק ממנו יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן

ם לתנאים ולסכומים הנדרשים לרבות בהתא, תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בהסכם זה
 . ((א( )1)' נספח ג) באישור עריכת ביטוחי הקבלן

או מנהליהן /או העירייה ו/ו כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי המזמין, למען הסר ספק מובהר בזאת
אשר יבוצעו על השירותים לרבות , נשוא ההסכםהשירותים בגין או מחדל /או עובדיהן בגין מעשה ו/ו

( בהתאם למקרה)או עיריית רעננה /או לפצות את המזמין ו/לן משנה והוא יהיה אחראי לשפות וידי קב
שבוצעו על ידי השירותים עקב , או בעקיפין/במישרין ו, אשר ייגרם למי מהם, או נזק/בגין כל אובדן ו

 .או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו/בין אם אובדן ו, קבלן המשנה

ביטוח על פי איזו מפוליסות המוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח  ,לי לגרוע מהאמור בהסכםמב .20
טוח ולהודיע לה ימתחייב הקבלן לפנות באופן מיידי לחברת הב, הנערכות על ידי הקבלן על פי הסכם זה

ל כי ע ,מובהר. טוח יגיע ללא דיחוי לאתר לבדיקת הנזקירוע ולדאוג כי נציג חברת הביעל קרות הא
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לרבות להעביר לו כל מידע , טוח ולסייע לו ככל הנדרשיהקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת הב
 .שידרוש

תידרשנה להשבת המצב לקדמותו מייד ר שא ,הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות, בנוסף לאמור לעיל .22
רשנה להשבת שא בכל ההוצאות שתידיהקבלן י. לרבות פינוי פסולת והריסות ,רועילאחר קרות הא

וסכום זה , המצב לקדמותו והמזמין יעביר אל הקבלן את הסכום שתשלם חברת הביטוח בגין הנזק
שיועבר על ידי   שא בכל ההוצאות מעבר לסכום האמוריכי הקבלן י ,למען הסר ספק מובהר. בלבד

קבלן לפי הכ ויחובלא  ריית רעננהיאו ע/ו וכי המזמין ,, (לרבות ההשתתפות העצמית) טוחיחברת הב
 .ורכל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמב

 בפוליסה לביטוח "ביטוח העבודות" ’פרק אתגמולי הביטוח לפי מוסכם בזה כי , בנוסף לאמור לעיל .21
בכתב  הורה אחרתהמזמין אלא אם , למזמיןישירות  ישולמו, בגין נזקי רכוש, העבודות הקבלניות

הקבלן בעצמו נזק תיקן . ין זהילענ ראה מתאימההוכלול תהביטוח  מוסכם בזה כי פוליסת. למבטח
או , מנהל הפרויקט מטעם המזמיןלשביעות רצון , בשלמותו,  המכוסה לפי הסכם הביטוח כאמור

על תשלום להורות למבטח המזמין מתחייב , המזמין תשלום עבור העבודה שניזוקהאת שטרם קיבל מ
 . שם קימום האבדן או הנזקהקבלן עד לגובה הסכום הדרוש ל תגמולי הביטוח לידי

המבוטחות על פי  (השירותים) כי בכל מקרה של נזק לעבודות, מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה מוסכם .21
על הקבלן מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת , הסכם זה
 .או מנהל הפרויקט מטעם המזמין/או המזמין ו/הביטוח ו

או לגרוע בצורה כלשהי /ל על ידי הקבלן כדי לצמצם ו"הר כי אין בעריכת הביטוחים הנבהקשר זה מוב
 .מהתחייבויותיו על פי הסכם זה

או משונה לרעה בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע למזמין כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מצומצם  .21
מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש , לעיל 8 כאמור בסעיף , בתקופת הביטוח או מבוטל

 .או ביטול הביטוח כאמור/צמצום והלפני מועד , ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש

 21מתחייב הקבלן להמציא למזמין בתוך , מהמזמיןבכפוף לקבלת דרישה בכתב , בנוסף לאמור לעיל .25
אשר , העתקים מפוליסות הביטוח לגבי אותם הביטוחים, רישההדימים ממועד קבלת  (ארבעה עשר)

או על פי החלטתו בקשר עם /או על פי דין ו/או החלים עליו על פי הסכם זה ו/התחייב לקיימם ו
מתחייב הקבלן , כמו כן, ((ב()1)'נספח ג) "אישור ביטוחי הקבלן"העבודות ואשר אינם נכללים בנספח 

 .זה הסכםכדי להתאימן להוראות , דרישות המזמין לתקן את פוליסות הביטוח על פי

המתחייבים מן האמור במסגרת  או תנאי הביטוח/ו כי גבולות האחריות, למען הסר ספק מובהר בזאת .21
ועל הקבלן , המוטלת על הקבלןמינימאלית הינם דרישה , הסכם זה ובאישור עריכת ביטוחי הקבלן

הקבלן . בהתאםותנאי הביטוח גבולות האחריות  ולקבוע את לנזקים ולחבויותלבחון את חשיפתו 
או עיריית /או תביעה כלפי המזמין ו/או דרישה ו/כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו, מצהיר ומאשר

 .כאמורהמינימאליים או מי מטעמם בכל הקשור לגבולות האחריות /רעננה ו

 בתום לב שלאו אי קיום /ובתום לב ה נקבע כי הפר, בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור .27
או /המזמין ולא תפגע בזכויות  עובדיו ומנהליואו /ו קבלןת הביטוח על ידי הופוליסאיזו ממתנאי  תנאי

 .על פי ביטוחים אלואו פיצוי /לקבלת שיפוי ו, או עובדיהם/מנהליהם ואו /ועיריית רעננה 

עיריית רעננה באופן ואחראי לשפות את המזמין הקבלן יהיה , כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן .28
 או אי קיום/ה ומהפרעקב אי כיסוי ביטוחי הנובע ( או למי מהם)אשר ייגרם להם , מלא בגין כל נזק

או על ידי /ואו העובדים המועסקים על ידו /מנהליו ואו /ו הקבלןהפוליסות על ידי מ איזותנאי מתנאי 
 .ואו עבור/או בשמו ו/הפועלים מטעמו ו

ידי הקבלן  על ומצאושיאו פוליסות הביטוח /וטוח יהב ילבדוק את אישור( אך לא חייב)רשאי המזמין  .29
וזכותו , טוחיביחס לאישור הבהמזמין זכות הביקורת של  הקבלן מצהיר ומתחייב כי. כאמור לעיל

יריית רעננה או על ע/ו המזמיןאינה מטילה על , לבדוק ולהורות על תיקון ביטוחי הקבלן כמפורט לעיל
, טיבם, כאמור טוחיהב יאישורבכל הקשור לאחריות שהיא או /כל חובה ו םמי מטעמכל או על או /ו

 הסכםפי  המוטלת על הקבלן על ,ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא, עדרםיאו לגבי ה, קפםוהיקפם ות
 .ועל פי הוראות כל דין זה

וכל תשלום , ות המפורטות באישור ביטוחי הקבלןהביטוח בגין הפוליס דמיהקבלן מתחייב לשלם את  .10
ל כלשונן "במועד ולמלא אחר כל הוראות הפוליסות הנבקשר להן אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח 

, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח, ומבלי לפגוע בכלליות האמור
בתוקף במשך כל תקופת  ינהתהי ותלוודא כי הפוליסלשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ולדאוג ו

 . השירותיםביצוע 
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יהיה , או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי הסכם זה או מי מהם/לא ביצע ו .12
לערוך את הביטוחים , ומבלי לפגוע בזכויותיו לפי הסכם זה או על פי דין אך לא חייבהמזמין רשאי 

כל . תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של הקבלן (להחלטת המזמיןבהתאם )כולם או חלקם 
 .הראשונה ועל פי דרישתלמזמין ד יאו התחייב בתשלומו כאמור יוחזר מי םשילשהמזמין סכום 

המזמין יהיה רשאי לנכות , זה (א()1)נספח ג לחלופין ומבלי לפגוע בזכויות המזמין על פי הוראות 
וכן יהיה המזמין רשאי לגבותם מהקבלן בכל , לקבלן בכל זמן שהוא וממניגיע סכומים אלו מכל סכום ש

 .דרך אחרת

מתחייב השירותים בכל שלבי ביצוע , זה לעיל (א()1)בנספח ג בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום  .11
למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל  קבלןה

ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל , ל"שהותקנו לפי החוקים הנ, תקנות וכדומה, הצווים
משך כל ביהיו בכל עת ו, באופן מקרי או זמני, השירותיםשליחיו שיועסקו בביצוע ובאופן שכל עובדיו 

 .ל"זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנהשירותים תקופת ביצוע 

לקיים את כל הוראות החוקים הקבלן מתחייב , בכל מקום בהסכם זהבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור  .11
או כל רשות אחרת בדבר אמצעי /והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו

 .השירותיםביצוע זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר 

בכל הקשור להגנה על  או המבטחים/הקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות המזמין ו .11
או לנקיטת אמצעי /או לאחר מסירתן לרבות ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו/בשלבי ביצוען והשירותים 

 .הגנה כנגד נזקי טבע

או הכלים המובאים על ידו אל אתר ביצוע /הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו .15
 .השירותים

או לאחר /ו( השירותים)הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו  מתחייב, בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל .11
ים או החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם מתבצע/לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו, מסירתן

לרבות על פי הסכמים שנחתמו בין השירותים נשוא הסכם זה ולהשיג את אישורם לביצוע השירותים 
 .ל"יב להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות כנהמזמין מתחי. מי מהם לבין המזמין

 הינוכל סכום לו לעכב יהיה רשאי  המזמיןמוסכם בזה כי , לעילהאמור בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות  .17
הקבלן בכל הקשור בעבודות בקשר עם דת לזכות מוהעמהתמורה  זה ( 'א( )1)' נספח גזכאי על פי תנאי 

כי עם  המזמיןמוסכם בזה על . ימים מראש( שבעה) 7, בכתב ,ובתנאי שהודיע על כך לקבלן, זה הסכם
יושב לקבלן הסכום , המזמיןתשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם למוסכם על 

בקשר עם התביעה לתגמולי ( באם נגרמו) או לעיריית רעננה/למזמין והמעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו 
 .הביטוח

זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות  (א()1)' נספח גבכל הוראה מובהר בזאת כי  .18
ההסכם בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה 

 .או על פי הדין/ו

תנאים מיוחדים לביטוחי )זה  (א()1)' בנספח גמבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת  .19
 .זה הסכםמהווה הפרה יסודית של , כולן או חלקן ,(הקבלן
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 (  'נספח ג)להסכם ( ב()1)'גנספח 

 אישור ביטוחי הקבלן 
 

 __________תאריך 
 לכבוד

 "(המזמין: "להלן ביחד ולחוד)או עיריית רעננה /מ ו"מי רעננה בע
 51רחוב רחוב אחוזה 

 99. ד.ת
 רעננה

 ,.נ.ג.א

  ביטוחי הקבלןאישור : הנדון 
 

לביצוע עבודות הספקה והנחת קווים למי שתייה והולכת ביוב בטכניקות ביצוע שונות שר עם הסכם בק
ביניכם לבין "( העבודות: "להלן) שרוול וניפוץ בשטח השיפוט של העיר רעננה, לרבות חפירה פתוחה

ל שם מאשרים  בזאת כי ערכנו עאנו החתומים מטה , ("הקבלן": להלן)מ "בע____________________ 
 :את הביטוחים המפורטים להלן, שבנדון הקבלן

 001/1027 : 'מכרז מס/על פי חוזה

הספקה והנחת קווים למי שתייה והולכת ביוב בטכניקות ביצוע  עבודות : לביצוע עבודות

. שרוול וניפוץ בשטח השיפוט של העיר רעננה, שונות לרבות חפירה פתוחה

 .ר המזמיןעבו, "(החוזה"או /ו" העבודות:"להלן )

 ."(הקבלן: "להלן)_______________________________________  : שם המבוטח

 החתומים מטה מאשרים בזאת כי ערכנו על שם הקבלן שבנדון לתקופה , מ"חברה לביטוח בע ______אנו 

ת א "(תקופת הביטוח: "שני התאריכים נכללים ולהלן) _____________,ועד ליום  __________שמיום 
 :הביטוחים המפורטים להלן 

 

 :לביטוח עבודות קבלניות  -'___________   פוליסה מס .2

 .ובכלל__________ ועד יום __________ תקופת הביטוח מיום 

 המזמין/או קבלני משנה ו/הקבלן ו: שם המבוטח 

 .ח"ש __________________שווי העבודות 

 :ביטוח העבודות' פרק א

, בקשר עם ההסכם שבנדון לרבות מתקניםהעבודות  את כל ןהמבטח במלוא ערכ כל הסיכונים טוחיב
חומרים מכל מין וסוג וכלי עזר , לציוד יםנזק ,כולל בין היתר, חומרים וציוד המהווים חלק מהעבודות

או /או משמשים במישרין ו/או הבאים מטעמו אשר הובאו לאתר ו/או באחריות הקבלן ו/בבעלות ו
, למשך כל תקופת הביטוח, כמפורט להלן, או מטעמו/העבודות המבוצעות על ידי הקבלן ו בעקיפין לביצוע

הנהוג , "1021ביט מהדורה " -כאשר היקף הכיסוי אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסה הידוע כ
 .במועד תחילת תקופת הביטוח

 :הביטוח לפי פרק זה יכלול את ההרחבות כדלקמן

 .בתוקף, גניבה ושוד, ין סיכוני פריצהאובדן או נזק בג .2

ציוד עזר וכדומה אשר אינם חלק מהעבודות אך מובאים לאתר לצורך ביצוע , ציוד קל, מתקנים .1
 .ח לפריט"ש 10,000ח ולא מעל "ש 100,000העבודות עד לסך 

ינימום משווי העבודות מ( עשרה אחוזים) %20או רכוש סמוך בגבול אחריות של /רכוש שעליו עובדים ו .1
 .הגבוה מביניהם, (מאה וחמישים אלף שקלים חדשים) ₪ 250,000
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מאה ) 250,000₪ אומשווי העבודות ( עשרה אחוזים) %20הוצאות פינוי הריסות בגבול אחריות של  .1
 .הגבוה מביניהם (וחמישים אלף שקלים חדשים

מאה וחמישים אלף ) 250,000₪אדריכלים ומומחים אחרים בגבול אחריות של , הוצאות מהנדסים .5
 (.שקלים חדשים

( עשרה אחוזים) %20או חומרים לקויים בגבול אחריות בסך של /או עבודה ו/נזק ישיר הנובע מתכנון ו .1
 .הגבוה מביניהם (מאה וחמישים אלף שקלים חדשים) 250,000₪ אומשווי העבודות 

 .או חומרים לקויים/או עבודה ו/נזק עקיף הנובע מתכנון ו .7

 .נזקי טבע, סיכוני רעידת אדמה .8

( עשר-שנים) 21חודשים ותקופת תחזוקה מורחבת של ( עשר-שנים) 21תקופת תחזוקה רגילה של  .9
 .חודשים

מאה וחמישים ) 250,000₪של סך בהוצאות בגין עבודות ותיקונים זמניים לאחר נזק בגבול אחריות  .20
 (.אלף שקלים חדשים

או מנהליו /או שיבוב כלפי המזמין ו/ו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ולפי, פרק זה כולל תנאי מפורש
 . מי שגרם לנזק בזדון לטובתאו עובדיו ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול /ו

 :אחריות כלפי צד שלישיביטוח ' פרק ב

או קבלנים /עובדיו ו או/על פי דין של הקבלן ו םאחריותהמבטח את טוח אחריות כלפי צד שלישי יב
של כל מעשה או מחדל בוקבלני משנה המועסקים על ידו בביצוע העבודות בקשר עם ההסכם שבנדון 

גוף כל או /או לרכושו של כל אדם ו/פגיעה או נזק לגופו ו, רשלני בקשר עם העבודות אשר גרמו לאובדן
 סךבאחריות  ותבגבול יולעובדליו ולמזמין למנהמבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק  שהוא

 .הביטוחמצטבר לתקופת בלתובע ו, לאירוע( שקלים חדשים חמישה מיליון) 5,000,000₪ של

, מכשירי הרמה, בהלה, התפוצצות, אש: -בדבר חבות הקשורה או הנובעת מ להגבלותפרק זה אינו כפוף 
עבודות בגובה , י קבלנים וקבלני משנהחבות הקבלן בגין וכלפ, פריקה וטעינה של כלי רכב, ציוד חפירה

למעט נזקי )שביתה והשבתה , פרעות, מהומות, מתקנים סניטאריים פגומים, זיהום תאונתי, או בעומק/ו
למעט )המוסד לביטוח לאומי  וכן תביעות תחלוף מצד, הרעלה וכל דבר מזיק במאכל או משקה, (טרור

  (.לם בגינם דמי ביטוח לאומיחייב לש שהקבלןעובדים בגין אחריות הקבלן כלפי 

 :הכיסוי הביטוחי יכלול הרחבות מפורשות בדבר 

שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת או ציוד מכני הנדסי /חבות לנזקי גוף הנובעת משימוש ברכב ו .2
למקרה ( שקלים חדשים מיליון) 000,0002₪,בגבול אחריות בסך  התעבורה ושאין חובה חוקית לבטחו

 .תקופת הביטוחובמצטבר ל

, בבעלות המבוטח בשטח אתר העבודה ובסביבתו המיידית חבות בגין נזק רכוש שנגרם על ידי רכב .1
מעבר לגבולות האחריות ), ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח"ש 2,000,000מוגבל עד לסך 

 (.המקובלים בפוליסת רכב סטנדרטית

שקלים  חמש מאות אלף) 000500₪,יות של או כבלים תת קרקעיים בגבול אחר/נזק עקיף למתקנים ו .1
 .למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח( חדשים

למקרה ובמצטבר ( שקלים חדשים מיליון) ₪ 000,0002,רעידות והחלשות משען בגבול אחריות של  .1
 .לתקופת הביטוח

בוטח או יכול היה להיות מאשר לא בוטח  או העירייה/ו המזמיןי רכוש כבמפורש  צויןפוליסת הביטוח ב
 . ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי ,,(העבודות)' בפרק א

 על מי מהם שתוטלאו עובדיו בגין אחריות /או מנהליו ו/ו הביטוח כאמור הורחב לשפות את המזמין
או מחדלי הקבלן וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד /למעשי ו

 .מיחידי המבוטח

 :מעבידים חבות' ג פרק

י חוק "או עפ/ו( נוסח חדש)הנזיקין  פקודתעל פי על פי  הקבלן אחריותו שלבגין מעבידים  חבותטוח יב
מטעמו בביצוע או /המועסקים על ידו והעובדים  כלפי כל ,2980 - ם"התש, פגומים האחריות למוצרים

או /בגין מקרה מוות ו, (ב כמעבידםהיה והקבלן ייחש)קבלני משנה ועובדיהם , לרבות קבלניםהעבודות 
או /למי מהם תוך כדי ושייגרמו "( מקרה ביטוח: "להלן)או מחלה מקצועית /נזק גופני כתוצאה מתאונה ו

עשרים ) ח"ש 10,000,000 סך שלבאחריות  ותבגבול, הביטוחעקב ביצוע עבודתם ובמשך תקופת ביצוע 
 .טוחביהבמצטבר לתקופת לאירוע ו( מיליון שקלים חדשים
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חבות הקבלן כלפי , שעות עבודה ומנוחה, בדבר עבודות בעומק או בגובה הגבלותביטוח זה אינו כולל 
 .ורעלים וכן בדבר העסקת בני נוער המועסקים על פי החוק תפיתיונו, קבלני משנה ועובדיהם, קבלנים

ן קרות מקרה ביטוח לעניי, וייקבעאו עובדיו היה /או מנהליו ו/ביטוח זה הורחב לשפות את המזמין ו
או לעניין /כי מי מהם נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי הקבלן ו, כלשהו

 . חבות הקבלן כלפי מי מהמועסקים על ידו
 

 :לביטוח אחריות מקצועית  -'___________   פוליסה מס .1

 .ובכלל__________ ועד יום __________ תקופת הביטוח מיום 

בגין רשלנות או דרישה /תביעה ופי דין בשל  עלאחריות מקצועית המבטח את חבות הקבלן ביטוח 
פגיעה גופנית  אובדן אובגין , שהוגשה במשך תקופת הביטוחאו בשל הפרת חובה מקצועית /מקצועית ו

ת פגיעה או מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבו גוף שהואכל או /או לרכושו של כל אדם ו/לגופו ואו נזק /ו
( מיליון שקלים חדשים) ח"ש 2,000,000סך של בבגבול אחריות  לעובדיואו /או למנהליו ו/למזמין ונזק 

 .ומצטבר לתקופת ביטוח שנתית, לאירוע

 תוטלבגין אחריות אשר  הםעובדיאו /ו הםמנהליאו /ו או העירייה/ו המזמין לשפות את הורחבביטוח זה 
ביטוח וזאת מבלי לגרוע מ או עובדיו/מנהליו ואו /ו הקבלןרשלני מצד עקב מעשה או מחדל  םמי מה על

 .או עובדיהם/או מנהליהם ו/או העירייה ו/ו המזמיןכלפי  הקבלןחבות 

__________ מיום טרואקטיבי רבין היתר מועד תחולה  כוללתמוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה 
 (. ביצוע העבודותתחילת שאינו מאוחר ממועד )

בתנאי כי , לאחר תום תקופת הביטוח ,חודשים( ששה) 1פת גילוי של וקתמו כן תכסה פוליסת הביטוח כ
 .לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זושנועד ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל  הקבלןלא נערך על ידי 

 

  :לביטוח חבות המוצר  -'___________   פוליסה מס .1

 .ובכלל__________ ועד יום ___ _______תקופת הביטוח מיום 

 ,2980 - ם"התש, פגומים פי חוק האחריות למוצרים עלהקבלן  אחריותחבות המוצר המבטח את ביטוח 
או נזק אשר נגרמו עקב /בגין כל פגיעה גופנית ו, או דרישה שהוגשה במשך תקופת הביטוח/תביעה ובשל 

ומבלי או גוף כלשהו /לכל אדם ו, עם הסכם זה בקשר או מי מטעמו/י הקבלן וידהעבודות המבוצעות על 
סך של בבגבול אחריות  הןלעובדיו הןלמנהליאו /ו או לעירייה/ו למזמיןלרבות לגרוע מכלליות האמור 

 .ומצטבר לתקופת ביטוח שנתית, לאירוע( מיליון שקלים חדשים) 2,000,000₪

 .סירת העבודות או חלקן למזמיןממועד מ, הפוליסה מכסה את אחריותו של הקבלן בגין האמור לעיל

עקב  םמי מה על תוטלבגין אחריות אשר או עובדיו /או מנהליו ו/המזמין ו לשפות את הורחבביטוח זה 
או טופל בכל דרך אחרת על ידי /או נמכר ו/או סופק ו/ו ןאו תוק/או הורכב ו/ו ןאו הוכ/שיוצר ו מוצר

או מנהליהם /או העירייה ו/ו המזמיןכלפי  הקבלןות חבביטוח וזאת מבלי לגרוע מ או מי מטעמו/ו הקבלן
 .או עובדיהם/ו

__________ מיום טרואקטיבי רבין היתר מועד תחולה  כוללתמוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה 
 (. ביצוע העבודותתחילת שאינו מאוחר ממועד )

בתנאי כי , תקופת הביטוחלאחר תום  ,חודשים( ששה) 1פת גילוי של וקתכמו כן תכסה פוליסת הביטוח 
 .שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זוביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל  הקבלןלא נערך על ידי 

אשר  ,טוחילכל ב מיםקודראשוניים ו הינם על פיותנאי מפורש  ל כוללים"הננו מאשרים כי הביטוחים הנ .1
 בדבר שיתוף ביטוחי המזמיןאו תביעה /ואו דרישה /המזמין וכי אנו מוותרים על כל טענה וידי  נערך על

לרבות , 2982 -א "ביטוח התשמחוזה הלחוק  59בסעיף  כאמוראו זכות /לרבות כל טענה ו, או העירייה/ו
 .הןימבטחוכלפי או העירייה /והמזמין כלפי  "ביטוח כפל" תטענכל 

, או ישונו לרעה/ו בהיקפםיצומצמו או לא יבוטלו וגם ל לא "הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ, כמו כן .5
 10הודעה כתובה בדואר רשום  למזמין תישלחשבנדון אלא אם  בקשר עם ההסכם הביטוחבמשך תקופת 

 המזמיןשכאלו לגבי  או שינוי לרעה/ו לצמצוםאו /ו ללביטויום מראש וכי לא יהיה תוקף ( ששים)
 .ההודעה משלוחממועד הימים ( ששים) 10ף כאמור ובטרם חלובכתב הודעה  נשלחהאם לא והעירייה 

, הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על הקבלן בלבד דמיהננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום  .1
  .או העירייה/ו ובכל מקרה לא על המזמין

המפורטים  הביטוחיםעל פי  הקבלןהחובות המוטלות על בתום לב של אי קיום הננו מאשרים בזאת כי  .7
 יפגעולא  על ידי הקבלן הפוליסותמ איזו של תנאי מתנאיבתום לב  הפרהאך לא מוגבל , לרבות, לעיל
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על פי ביטוחים  או פיצוי/ו שיפוילקבלת  או עובדיהן/או מנהליהן ו/או העירייה ו/ו המזמין של םבזכות
 .אלו

עד כמה שלא שונו  הפוליסות המקוריותוסייגי הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי 
 .ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות, במפורש באישור זה

 

 ,בכבוד רב
 
 
 
 
 

 
 (תפקיד החותם)  (שם החותם)  (חותמת המבטח)  (חתימת המבטח) 
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 (  'נספח ג)להסכם ( ג()1)'גנספח 

 הצהרה על מתן פטור מאחריות
 

 __________: אריך ת
 לכבוד

 "(המזמין: "להלן ביחד ולחוד)או עיריית רעננה /מ ו"מי רעננה בע
 51רחוב אחוזה 

 99. ד.ת
 רעננה

 ,.נ.ג.א

 הצהרה על מתן פטור מאחריות:  הנדון

הספקה והנחת קווים למי שתייה והולכת ביוב בטכניקות ביצוע שונות לרבות חפירה ללביצוע עבודות  בקשר
 "(העבודות: "להלן ). רוול וניפוץ בשטח השיפוט של העיר רעננהש, פתוחה

: להלן)או חשמלי /או הנדסי ו/כי הנני משתמש בעבודתי שבנדון בציוד מכני ו, הריני להצהיר בזאת .א
או מתקנים המשמשים /או בשימושי לרבות וללא הגבלה כל ציוד אחר ו/אשר בבעלותי ו"( הציוד"

 .אותי בביצוע העבודות שבנדון

 :הריני להתחייב כדלקמן, על אף האמור בהצהרה זאת .ב

או עובדיהם מכל חבות בגין אובדן או /או מנהליהם ו/או העירייה ו/ו המזמיןהנני פוטר את  .2
או מי מטעמי או עבורי או לשם /נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר העבודה על ידי ו

 .דוןכל זאת למעט כלפי מי מהם אשר גרם לנזק בז, פעילותי

או עובדיהם מכל אחריות לגבי פריצה /או מנהליהם ו/או העירייה ו/ו המזמיןהנני פוטר את  .1
או /או העירייה ו/ו המזמיןאו גניבה של הציוד המוזכר לעיל ומוותר על שיבוב כלפי /ו

 .או עובדיהם במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי מהם אשר גרם לנזק בזדון/מנהליהם ו

או עובדיהם מכל חבות בגין נזק לגוף /או מנהליהם ו/או העירייה ו/ו  מיןהמזהנני פוטר את  .1
או צד שלישי עקב שימוש בציוד האמור /או קבלני משנה ו/או מי מטעמי ו/ולרכוש שלי ו

או מי מטעמי או עבורי או לשם פעילותי באתר העבודות כל /לעיל אשר מובא לאתר על ידי ו
 .מתכננים ויועצים, זדון ולמעט כנגד חברות שמירהזאת למעט כלפי מי מהם שגרם לנזק ב

, או מצד קבלני משנה המועסקים על ידי/או תביעה מצדי ו/או דרישה ו/היה ותעלה טענה ו .1
או העירייה /ו ו המזמיןהנני מתחייב לשפות את , או צד שלישי כלשהו/ו, בניגוד לאמור לעיל

יישאו בהם לרבות הוצאות או הוצאה ש/או עובדיהם בכל תשלום ו/או מנהליהם ו/ו
 .משפטיות

או /או הנדסי ו/הריני להצהיר בזה כי אערוך ואחזיק את הפוליסות לביטוח ציוד מכאני ו .5
במשך כל תקופת , כאמור בסעיף הביטוח להסכם, רכב המשמש אותי בביצוע העבודות

 .וןלביצוע העבודות שבנד__________ ביצוע העבודות על פי ההסכם שנחתם בינינו ביום 

הריני להצהיר בזה כי אערוך ואחזיק את הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות  .1
במשך כל התקופה בה קיימת לי אחריות על פי , כאמור באישור עריכת הביטוח, המוצר

 .לביצוע העבודות שבנדון  ועל פי כל דין__________ ההסכם שנחתם בינינו ביום 

 

 .ולראיה באתי על החתום

 

                       ________________________
 חתימה ושם  הקבלן המצהיר             
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 (  'נספח ג)להסכם ( ד()1)'גנספח 

 תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום: הנדון 
 

 __________: תאריך 

 לכבוד

 "(המזמין: "להלן )ריית רעננה יאו ע/ומ "מי רעננה בע

 51רחוב אחוזה 

 99. ד.ת

 __________רעננה 

 ,.נ.ג.א

מותנה בקיום הנוהל , או כל הפועל מטעמי/כי ביצוע עבודות כמוגדר בהסכם על ידי ו ,אני מאשר בזאת
 :שלהלן

עבודות , הלחמה קשה ורכה, ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך: פירושו "עבודות בחום"המונח  .2
הבערת , חיתוך בדיסק, השחזה, דוחעבודות קי, (זיפות ואיטום, כגון חיתוך)באמצעות מבער 

 .או להבות/וחומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים 

שמתפקידו לוודא כי לא ( "האחראי" - להלן)אמנה אחראי מטעמי  ,"עבודות בחום"ככל שאבצע  .1
 .שלא בהתאם לנוהל זה, תבוצענה עבודות בחום

המיועד לביצוע העבודות ויוודא הרחקת  יסייר האחראי בשטח, ע העבודות בחוםובטרם תחילת ביצ .1
כאשר חפצים , ממקום ביצוע העבודות בחוםלפחות מטר  20ברדיוס של , חומרים דליקים מכל סוג

כגון שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט , דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק
 .רטוב

המצויד באמצעי כיבוי מתאימים , ("אש צופה" - להלן)האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש  .1
 .וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום

כי אש או ניצוצות אינם , שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה" צופה אש"ליד מבצע העבודה יוצב  .5
 .מתפתחים לכלל שריפה

תוך שהוא ,  דקות מתום ביצועה 10לפחות , להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה" צופה אש"על  .1
 .מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת

וכל תנאי בטיחות נוספים להם הנני מחויב על פי כל דין ועל  תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר
 .פי פוליסת ביטוח שערכתי כמוגדר בהסכם יוסיפו על האמור לעיל

 .י קבלנים מטעמי יקפידו על ביצוע נוהל זההנני מתחייב לוודא וערב לכך כ

 

 ולראיה באתי על החתום

 

 

      ______________              _______________ 

 חתימת הקבלן       שם הקבלן
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 כתב ערבות ביצוע -להסכם ( 0)'גנספח 
 

 לכבוד
 מ"בערעננה  מי

 

 ,.נ.ג.א

 

 ' ___________ערבות מס: הנדון

 

 

לסילוק כל סכום עד , מ"בערעננה  מיאנו ערבים בזה כלפי , "(החייב"להלן )_____ __________לבקשת 
למדד יוצמד אשר , (שקלים חדשים_______________ : במילים)₪  _______________ לסכום של

 בקשר עם מכרז מספר ,החייבתדרשו מאת ואשר  ____________מתאריך  תשומות הבנייה
 ._______________מיום ______________________ _______בנושא , ____________

 

מבלי שתהיו חייבים לנמק , ימים מדרישתכם הראשונה בכתב (שבעה) 7ל תוך "אנו נשלם לכם את הסכום הנ
או לדרוש , את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם

 .מאת החייב תחילה את סילוק הסכום האמור

יכול שתהיה לשיעורין והתשלום , ל"הנערבות סכום הכי דרישתכם לתשלום , למען הסר ספק מובהר בזאת
יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום 

 .הערבות

 

זה תהא ערבות זו בטלה לאחר מועד  .ועד בכלל_____________ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 
 .ומבוטלת

 

 .____________________________דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף בנק 

 

 .____________________________________________________: שכתובתו

 

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה

 

 

 

 ___________________: חתימה ___________________: תאריך
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 2951 -ג "התשי, חוק עבודת הנוערהוראות מ  -להסכם ( 4)'גפח נס
 

 העבדה מסכנת .00

- המעביד נער באחד מאלה

 .או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן, 1א או  1,1בניגוד להוראות סעיפים  (2)

כי עבודה של , 5בהתאם להוראות סעיף , במקום ששר העבודה והרווחה קבע (1)
 .נער בו עלולה לסכנו

תהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או ב, בעבודות (1)
 .1בהתאם להוראות סעיף , הגביל העבדת נער בהם

 .אין להעבידו בה בגילו 7שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף , בעבודה (1)

 .21בניגוד להוראות סעיף  (5)

חוק  -להלן ) 2977 - ז"התשל, העונשיןלחוק ( 1( )א) 12מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף  -דינו  
 (.העונשין

 . העבדה אסורה  אחרת .א11

- המעביר נער באחר מאלה

 .שענינן בדיקות רפואיות, א22או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  21או  22בניגוד להוראות סעיפים  (2)

שענינו שעות עבודה ,15שניתן לפי סעיף  או בניגוד להוראות היתר, -11ו 11,  12,  10בניגוד להוראות סעיפים  (1)
 .ומנוחה

לרבות הוראות בענין קביעת מספר , 1א או 1,1בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים  (1)
 .הפסקות בעבודה או עבודה בלילה, מנוחה שבועית, מרבי של שעות עבודה

 .לחוק העונשין (1( )א) 12מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף  -דינו 

 פירושים .2

  -בחוק זה ( א)

 .שנה 21מי שעדיין לא מלאו לו  -פירושו " ילד"

 .שנה 28שנה אך עדיין לא מלאו לו  21מי שמלאו לו  -פירושו " צעיר"

 .ילד או צעיר -פירושו " נער"

 .שגחתואו בה, בפיקוחו, לרבות אפוטרופוס של הנער וכל מי שהנער נמצא ברשותו, לגבי נער, "הורים"

 .-2951ד"התשי, מפקח כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה -פירושו " מפקח עבודה"

 .מפקח עבודה שנתמנה על ידי שר העבודה להיות מפקח עבודה אזורי -פירושו " מפקח עבודה אזורי"

 .18פנקס שהוצא על פי סעיף  -פירושו " פנקס עבודה"

, ברשות הרבים, וכן שירות או הצעת שירות, מכירה או הצעת מכירה - פירושו" התעסקות ברוכלות"או " רוכלות,
 .במקום ציבורי או מבית לבית

  -לענין חוק זה רואים נער כמועבד ואת מי שהנער עובד אצלו רואים כמעבידו אם הנער עובד ( ב)

ה ועבודה חקלאית להוציא עבודה ארעית שלא בתעשי, ידם-בעבודה שהיא לצורך עסקם או משלח -אצל הוריו ( 2)
 .במשק של ההורים

 .לרבות רוכלות -" עבודה"לענין זה , בין אם נתקיימו יחסי עובד ומעביד ובין אם לאו, בכל עבודה, אצל אדם אחר( 1)

ובכלל זה מקום שהוכרז על , בכל מקום שהעבודה בו אינה לסיפוק צרכיו לבד אף אם הינה לשם עסק או לשם ריווח( 1)
 .מרכז להכשרה מקצועית לנערים המיועד להקנות מקצוע אגב עבודה מעשיתידי שר העבודה כ

כאמור , או בצילומים לצורכי פרסום, אמנותית או לצרכי פרסום, לענין חוק זה יראו העסקת ילד בהופעה ציבורית( ג)
וזאת בין אם   ,ואף אם ההעסקה הייתה חד פעמית, אף אם לא נתקיימו בהעסקה יחסי עובד ומעביד, כהעבדה, 1בסעיף 

 .לרבות שיתופו -" העסקת ילד"לענין זה ; ההעסקה הייתה בתמורה ובין שלא בתמורה

 גיל עבודה לילד .1

 .שנה 25לא יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו ( א)



 67 

לא יועבד אלא אם נתקיים אחד , 2919 - ט"תש, שנה וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה 25ילד שמלאו לו ( ב)
 :מאלה

 .2951 - ג"תשי, הילד עובד כחניך כמשמעותו בחוק החניכות( 2)

 (בוטלה()1)

 .2919 - ט"תש, לחוק לימוד חובה( ב)5ניתנה לגבי הילד הוראה לפי סעיף ( 1)

מפקח מטעם משרד החינוך והתרבות אישר כי הילד השלים חינוך חובה בתקופה קטנה מתקופת הלימוד ( 1)
 .המתאימה לגילו

 - ט"תש, לחוק לימוד חובה 5שנה וניתן לגביו פטור לפי סעיף  21רשאי להתיר העבדת ילד שמלאו לו  שר העבודה( ג)
 .היתר על פי סעיף קטן זה יכול להיות כללי או מיוחד 2919

 (.בוטל( )ד)

 עבודה בחופשת לימודים .א1

על אף האמור , דים רשמיתמותר להעבידו בתקופת חופשת לימו, שנה 25שנה וטרם מלאו לו  21ילד שמלאו לו ( א)
הכל כפי שיקבע שר העבודה והרווחה בתקנות , בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאות ולהתפתחותו, 1בסעיף 

יכול שיחולו גם על , או מקצתן, תקנות כאמור; לרבות מספר השעות שמותר להעביד ילד כאמור, ובתנאים שיקבע
 (.ג) 1העבדת ילד לפי סעיף 

 (.א)לא יחולו על העבדה כאמור בסעיף קטן , 2951 - ג"תשי, חוק החניכות הוראות( ב)

 הופעות וצילומים.            1

אומנותית או לצורכי , בהופעה ציבורית, שנים 25אין להעביד ילד שטרם מלאו לו , (א)1מבלי לגרוע מהוראות סעיף ( א)
 .או בצילומים לצורכי פרסום, פרסום

להעבדתו של ילד , לתקופה מוגבלת, רשאי שר העבודה והרווחה לתת היתר, 1וסעיף ( א)ף קטן על אף הוראות סעי( ב)
 (.א)בהופעה או בצילומים כאמור בסעיף קטן , פלוני או לתיווך להעבדתו של אותו ילד

 .  לימוד או אימון לצורך הופעה, לרבות הופעה מוקלטת ולרבות חזרות -"הופעה", בסעיף זה( ג)
 ודה במקומות מסויימיםאיסור עב .5

אם לדעתו , בין בדרך כלל  ובין במיוחד, לא יועבד במקום שקבע שר העבודה והרווחה, שנה 25אף שמלאו לו , ילד
מיקומו , הנפשית או החינוכית בשל טיב העיסוק, עלולה לסכן את התפתחותו הגופנית, באותו מקום, עבודתו של ילד

 .או בשל כל סיבה אחרת
 רותעבודות אסו .1

בתהליכי ייצור או במקומות עבודה , העבדת ילד או צעיר בעבודות, בתקנות, שר העבודה רשאי לאסור או להגביל
אף אם העבדתם אינה אסורה על , שלומם או בהתפתחותם הגופנית, לפגוע בבריאותם, לדעתו, שהעבודה בהם עלולה
 .פי הסעיפים הקודמים

 גיל מיוחד לעבודות מסוימות .7
עלולה , לדעתו, אם, כי נער שעדיין לא הגיע לגיל פלוני לא יועבד בעבודה פלונית, בתקנות, ה רשאי לקבועשר העבוד

אף אם , הרוחנית או המוסרית של הנער, החינוכית, בשלומו או בהתפתחותו הגופנית, העבודה לפגוע בבריאותו
 .העבדתו אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים

 בדיקה רפואית יסודית .22
 .ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי להעבדתו, לא יועבד נער אלא אם כן נבדק רפואית( א)
עבודה ששר העבודה והרווחה קבע כי דרושה קביעה מקדמית  -" עבודה המחייבת בדיקות התאמה", בפרק זה( 2( )ב)

ת חוזרות לענין התאמתו הבריאותית וכן עריכת בדיקות רפואיו, רפואית על התאמתו הבריאותית של הנער לעבוד בה
 .לאותה עבודה

לא יועבד נער בעבודה המחייבת בדיקות התאמה אלא אם כן נבדק גם בידי רופא מורשה שקבע את התאמתו ( 1)
 .לעבודה כאמור ושנתן לו אישור רפואי על כך

ת בדומה לה מבחינת סיכון יהיה לעבודה מסוימת המחייבת בדיקות התאמה או לסוג עבודו( 1)אישור לפי פסקה ( 1)
האישור יירשם ; ויכול הוא להיות מותנה בתנאים ומוגבל בזמן לשם ניסיון, הבריאות והמאמץ הגופני הנדרש מהנער

 .בפנקס העבודה של הנער
 בדיקה רפואית חוזרת .  21

ע שר העבודה במועדים ובתנאים שקב, נער העובד בעבודה המחייבת בדיקות התאמה ייבדק בידי רופא מורשה( א)
 (.בדיקה רפואית חוזרת -להלן )והרווחה לגבי עבודה כאמור ולפחות אחת לשנה 

ירשום המוסד הרפואי , על סמך דין וחשבון של הרופא המורשה שערך בדיקה רפואית חוזרת על פי סעיף זה( ב)
ויביא אותם לידיעת , נערכל הגבלה בעבודה וכל שינוי לרעה במצב בריאותו של ה, בפנקס העבודה של הנער, המוסמך
וכן לידיעת מפקח , 2959 - ט"התשי, לשכת העבודה לנוער כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה, המעביד, ההורים

 .2951 - ג"התשי, העבודה ומפקח החניכות האזורי כמשמעותם בחוק החניכות
 (ח"תשנ: תיקון) הודעה על תוצאות בדיקה רפואית. 21

- כי , 21-ו( ב)22פי סעיפים  העלתה בדיקה רפואית על( א)

 (בוטלה( )2)

 ;הנער אינו מתאים מבחינה רפואית לעבודה בה הוא מועבד( 1)

 ימסור המוסד -העבודה בה מועבד הנער ברוכלות משפיעה לרעה על מצב בריאותו ( 1)
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 .הרפואי המוסמך הודעה בכתב למפקח עבודה אזורי

 ואם נאמר, לאחד מהורי הנערמפקח העבודה האזורי ישלח העתק של ההודעה ( ב)

 יישלח העתק גם למעבידו של הנער, בהודעה שנער אינו מתאים לעבודה בה הוא מועבד

 . העבודה הכללית שבאזורה הוא מועבד-וללשכת

 איסור העבדה לאחר קבלת הודעה .21

או תוך , ההודעהיחדל להעביד את הנער תוך עשרה ימים מיום קבלת , 21קיבל המעביד העתק הודעה בהתאם לסעיף 
בעבודה שאליה מתייחסת ההודעה או בעבודה הדומה לה מבחינת , זמן קצר יותר שנקבע על ידי מפקח העבודה האזורי

 .סיכון הבריאות או המאמץ הגופני הנדרש מהנער

 יום העבודה ושבוע העבודה .10

 .לא יועבד נער יותר משמונה שעות עבודה ליום וארבעים שעות עבודה לשבוע( א)

לחוק ( א) 5לפי סעיף , שעות עבודה ליום 8 -במקום עבודה שמור בו לעבוד יותר מ, (א)על אף הוראות סעיף קטן ( 2א)
ובלבד ששבוע העבודה לא יעלה , יכול שיועבד צעיר עד תשע שעות ליום עבודה, 2952 - א"התשי, שעות עבודה ומנוחה

 .שעות עבודה 10על 

לא , בין על פי חוק ובין על פי הסכם או נוהג, וביום שלפני חד שהנער אינו עובד בוביום שלפני המנוחה השבועית ( ב)
 .יועבד נער יותר משבע שעות עבודה

לרבות הפסקות קצרות ומוסכמות הניתנות לנער , הזמן שבו עומד הנער לרשות העבודה -פירושו " שעות עבודה( "ג)
 .11חוץ מהפסקות על פי סעיף , להחלפת כוח ואויר

 שעות מנוחה השבועית. 12

 .לא יועבד נער במנוחה השבועית( א

 .את יום השבת -לגבי נער יהודי  -המנוחה השבועית של הנער היא לפחות שלושים ושש שעות רצופות ותכלול  ( 2( )ב)

ו כיום הכל לפי המקובל עלי, את יום השבת או את היום הראשון או את היום הששי בשבוע -לגבי נער שאיננו יהודי ( 1)
 .המנוחה השבועית שלו

 הפסקות .11

ובכלל זה , שעה לפחות¾ , תופסק עבודתו למנוחה ולסעודה, הועבד נער שש שעות עבודה ליום או למעלה מזה( א)
ההפסקה היא של חצי , ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג. תהיה הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות

 .שעה לפחות

 .לא תעלה על שלוש שעות ההפסקה( ב)

אלא עם הייתה נוכחותו , בשעת ההפסקה הנמשכת חצי שעה או יותר רשאי הנער לצאת מהמקום שבו הוא עובד( ג)
והנער נדרש על ידי מעבידו להישאר במקום , במקום העבודה הכרח לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש בו

 .שעות העבודהבמקרה זה יחשב זמן ההפסקה כחלק מ; העבודה

 .איסור עבודת לילה .11

 .נער לא יועבד ולא ירכול בלילה( א)

שעות שבין  21פרק זמן של  -חל עליהם , 2919 - ט"התש, לגבי ילד וצעיר שחוק לימוד חובה, "לילה"בסעיף זה ( ב)
ובין  11:00שעות בין  20פרק זמן של , אינו חל עליו, 2919 - ט"התש, ולגבי צעיר שחוק חינוך חובה 8:00ובין  10:00

1:00. 

 .אם הוא עובד בבית ספר מקצועי, לענין סעיף זה, רואים נער כמועבד( ב) 2על אף האמור בסעיף ( ג)

 היתר עבודת לילה .15

 .במקום שבו עובדים במשמרות 11:00שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה ( א)

 - ח"תש, לפקודת סדרי השלטון והמשפט( א) 9ף הכרזה לפי סעיף בתקופה שבה קיים במדינה מצב של חירום בתוק( ב)
 .11:00גם אחרי שעה , רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר במקום שבו עובדים במשמרת, 2918

את העבדתו , שעה -התרת , רשאי הוא להתיר, סבור שר העבודה שהדבר דרוש להשתלמותו המקצועית של צעיר( ג)
 .ם ברציפותבלילה במקום שבו עובדי

 20העבדתו של נער שמלאו לו , התרת שעה, רשאי הוא להתיר, סבור שר העבודה שרצוי לעשות כן למען האמנות( ד)
 .חינוכו והתפתחותו המוסרית של הנער, הובטחו התנאים לשמירת בריאותו, לדעתו, אם, 11:00שנים עד שעה 

לאות או במפעל תעשיה שבהם עובדים במשמרות בחק 11:00שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה ( ה)
בעבודה חקלאית עונתית שבה  5:00כן רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר משעה . ותנאים מיוחדים מצדיקים זאת

 .מקדימים להתחיל בעבודה
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 רשימת חוקי עבודה -' דנספח 
 

וביצוע השירותים לבצע את די בכ, דוי מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם לגבי העובדים שיועסקו עלהקבלן 
וכן האמור  זה 'דח נספבמסגרת  האמור בחוקי העבודה המפורטים, לפי הסכם זהמלוא ההתחייבויות 

תוקף בענף  או כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר/בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים לבין ההסתדרות ו
לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים , או יתוקנו בעתיד/ואו כפי שהסכמים אלה יוארכו , המתאים

 .אלה

 

 .בהסכםסעיף זה הינו תנאי עיקרי 

 

לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה בהם מועסקים עובדי  ,בכל עת ,זכאיהא המזמין י
 .בקשר לכך אחריות כלשהי וומבלי שתוטל עלי וזאת כדי לוודא את ביצועו של סעיף זההקבלן 

 

 2959 -ט "תשי, ות התעסוקהחוק שיר

 

 2952 -א "תשי, חוק שעות עבודה ומנוחה

 

 2971 -ו "תשל, חוק דמי מחלה

 

 2950 -א "תשי, חוק חופשה שנתית

 

 2951 -ד "תשי, חוק עבודת נשים

 

 2915 -ו "תשכ, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

 

 2951 -ג "תשי, חוק עבודת הנוער

 

 2951 -ג "תשי, חוק החניכות

 

 2952 -א "תשי, (החזרה לעבודה)חיילים משוחררים חוק 

 

 2958 -ח "תשי, חוק הגנת השכר

 

 2911 -ג "תשכ, חוק פיצויי פיטורין

 

 2911 -ה "תשכ, (נוסח משולב)חוק הביטוח הלאומי 

 

 2987 -ז "תשמ, חוק שכר מינימום

 

 1022 - ב"תשע, להגברת האכיפה של דיני העבודהחוק ה
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 מ"בעמ י   ר ע נ נ ה  

 

 

 /000/102' חוזה מס/ מכרז פומבי 
 

 

 

  -מפרט טכני

 

 

לביצוע עבודות הספקה והנחת קווים למי שתייה והולכת ביוב 

שרוול וניפוץ , בטכניקות ביצוע שונות לרבות חפירה פתוחה

 .בשטח השיפוט של העיר רעננה
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 ( קנסות)פיצוי מוסכם  טבלת -'נספח ח

צע פעולה מהפעולות המפורטות להלן או לחילופין לא יבצע אחת מהפעולות להן בכל מקרה שהקבלן יב

התחייב לפי הסכם זה או המתחייבת מהוראות כל דין החל על ביצוע העבודות או לחילופין מכללי המקצוע 

 .כמפורט בטבלה שלהלן, יפצה את החברה בפיצוי מוסכם

 .ם יהיה הפיצוי מצטבר בהתאםבגין התרחשות יותר מאירוע אחד או בגין רצף אירועי

 .הסכומים בטבלה יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן ממועד חתימת ההסכם ואילך

או לחייבו בכל דרך /החברה תהא רשאית לקזז את סכומי הפיצוי המוסכם מהתמורה שתגיע לקבלן ו

 .לרבות חילוט הערבות הבנקאית, העומדת לרשותה

 אירוע .מס
הפיצוי 

 .₪המוסכם 
 הערות

2.  

של צריכת מים ממקור ציבורי שלא  כל מקרהבגין 

או בהתאם להוראות / ש הקבלן ו"באמצעות מד מים ע

 .החברה

 פרט לתלונה במשטרה 20,000

1.  
, מוצקה או נוזלית, של שפיכת פסולת כל מקרהבגין 

 .שלא באתר שפיכה מורשה
20,000 

פרט לתלונה למשרד להגנת 

 .הסביבה

1.  

שבין המועד שנקבע לתחילת  כל יום או חלק ממנובגין 

ביצוע הוראה מהוראות המפקח מטעם החברה לבין 

 .מועד תחילת ביצועה בפועל

2,000 

סעיף זה עומד בפני עצמו או בצרוף 

בהתאם לשיקול דעת , לאירוע אחר

 .החברה בלבד

1.  

שבין המועד שנקבע לסיום  כל יום או חלק ממנובגין 

לבין  ביצוע הוראה מהוראות המפקח מטעם החברה

 .מועד סיומה ביצועה בפועל

2,000 

סעיף זה עומד בפני עצמו או בצרוף 

בהתאם לשיקול דעת , לאירוע אחר

 .החברה בלבד

5.  

 תחילתשבין המועד שנקבע ל כל יום או חלק ממנובגין 

פעולה  / העבודה  תחילתפעולה  לבין מועד / עבודה 

 .למעשה

2,000 

הקבלן את  ביצוע  התחילאם לא 

פעולה  במועד שנקבע / עבודה 

במועד מאוחר יותר או , בחוזה

 .שסוכם עם החברה

1.  

שבין המועד הסופי שנקבע  כל יום או חלק ממנו בגין

פעולה  / פעולה  לבין מועד סיום העבודה / לסיום עבודה 

 .למעשה

 

1,000 

אם לא סיים הקבלן את  ביצוע 

פעולה  במועד שנקבע / עבודה 

 .יומהאו עד גמר הארכה לס, בחוזה

7.  
של אי קיום הוראה מהוראות הבטיחות  כל מקרהבגין 

 . פעולה  לפי סוגה/ החלות על ביצוע עבודה 
 1או /ו 1סעיפים +  20,000

8.  

פעולה  באופן שלפי / של ביצוע עבודה  כל מקרהבגין 

או /לשלום הציבור ודעת המפקח מהווה סכנה 

 .העובדים

 1או /ו 1סעיפים +  20,000

9.  

פעולה  באופן שלפי / של ביצוע עבודה  הכל מקרבגין 

או שלמות רכוש /לשלום ודעת המפקח מהווה סכנה 

 .או פרטי/ציבורי ו

 1או /ו 1סעיפים +  5,000
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20.  

פעולה באופן שלפי כל / של ביצוע עבודה  כל מקרהבגין 

פגיעה באיכות הסביבה או לדעת המפקח מהווה /דין ו

 .או יוצר מפגע סביבתי/ו

 1או /ו 1ם סעיפי+  5,000

22.  

, של אי סילוק פסולת מאתר העבודה כל מקרהבגין 

במהלכה או לאחר סיומה כנדרש במסמכי ההתקשרות 

 .או הוראות המפקח/ו

 1או /ו 1סעיפים +  5,000

21.  

של אי דיווח מיידי על מפגע או נזק  כל מקרהבגין 

פעולה  לרכוש ציבורי / נגרם במהלך העבודה / שנוצר 

 .או פרטי/ו

 1או /ו 1סעיפים +  5,000

21.  

נגרם / של אי תיקון מפגע או נזק שנוצר  כל מקרהבגין 

, או פרטי/פעולה  לרכוש ציבורי ו/ במהלך העבודה 

 .המפקח/ בהתאם להוראות החוזה 

 1או /ו 1סעיפים +  20,000

21.  

פעולה  שלא בתאום / של ביצוע עבודה  כל מקרהבגין 

או /דין ועם כל הגורמים עמם מתחייב תאום לפי כל 

 .או הוראות המפקח/מסמכי המכרז ו

 1או /ו 1סעיפים +  5,000

25.  

פעולה  שלא בשעות / של ביצוע עבודה  כל מקרהבגין 

העבודה המאושרות או בניגוד להוראות חוק מחוקי 

 העזר של עיריית רעננה

 1+  1סעיף +  5,000

21.  

לאחר יום , של השארת אתר עבודה כל מקרהבגין 

ינויו באופן שלפי דעת המפקח מהווה עבודה או לאחר פ

 .סכנה לשלום הציבור

 1+  1סעיף +  20,000

27.  

לאחר יום , של השארת אתר עבודה כל מקרהבגין 

עבודה או לאחר פינויו באופן שלפי דעת המפקח מהווה 

 .או פרטי/או שלמות רכוש ציבורי ו/סכנה לשלום ו

 1+  1סעיף +  5,000

28.  
/ שלא יועד לכך בחוזה בכל מקרה של התארגנות בשטח 

 .אישור המפקח מראש/ הוראות המפקח 
 1+  1סעיף +  5,000

29.  

/ בכל מקרה של התארגנות בשטח המיועד לכך בחוזה 

אישור המפקח מראש שלא לפי / הוראות המפקח 

 .מפקח/ הוראות החוזה 

 1+  1סעיף +  5,000

 

 

 

 

  


