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 מ"בע תאגיד מי רעננה

 
 

 תימכרז שנ
 

 

 עבודות תחזוקה במערכת הביוב המרכזית 
 
 

 : מסמכים שאינם מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה  .א

 
 

בהוצאת הועדה הבינמשרדית המיוחדת בהשתתפות משרד  המפרט הכללי לעבודות בנין
במהדורתו , חוזה זה/עבור כל העבודות הכלולות במכרז, הבטחון ומשרד הבינוי והשיכון

  :ובמיוחד בפרקים הבאיםהאחרונה 
 
 
 
 (2992)מוקדמות  –00  
 (2993)עבודות עפר  -02  
 (2999)עבודות בטון יצוק באתר  -01  
 (2990)עבודות בטון טרום  -03  
 (2991)עבודות איטום  -05  
 (2992)מתקני תברואה  -07  
 (2993)פיתוח האתר  -40  
 (2999)סלילת כבישים ורחבות  -52  
 (2990)ביוב ותיעול , מיםקווי  -57  
 
 
 

 : הערות .ב

 
 חוזה הנמסר לקבלנים /מצורפים לחומר המכרז, למעט המפרט הכללי, כל המסמכים .2

המפרט הכללי ניתן לרכישה חופשית בהוצאה לאור של משרד  .להגשת הצעתם
 . אביב-תל, הקריה, טחוןיהב
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 הצהרת  הקבלן  .ג

 
חוזה זה וכן כל התקנים /המפרטים הנזכרים במכרז הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים 

ומתחייב  ,קיבל את ההסברים אשר ביקש לדעת ,קראם והבין את תוכנם, הנוגעים לעבודה זו
 . לדרישות שבמסמכיםבהתאם לבצע את עבודתו 

 
 . חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו/הצהרה זו מהווה ספח למכרז    
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 התנאים המיוחדים לביצוע -  (2()4)'נספח ג



1 

 

 

 הוראות כלליות  .2

 הגדרות  2.2

 : המילים הבאות החוזרות תכופות במפרטים וברשימת הכמויות יהיה מובנן כדלהלן

שמירה על , דרכי גישה הכשרת, ציוד בטיחות ,יםאספקת ציוד וחומר, כל עבודה :עבודה
 . הקבלן נדרש לבצע לפי חוזה זהואשר , קיוןיהנ

ביטוח וכל האמצעים , לרבות שכירות, כל העבודה :רותים קיימיםיהבטחת תנועה וש
כולל כל הבדיקות וכל העבודות השונות לפי , שעל הקבלן לספק והדרושים לביצוע העבודה

בזמן ביצוע , הבטחת פעולה תקינה של מערכת הביוב ברעננהלשם , המזמיןהוראות 
 . העבודה

, במערכת הביוב או הניקוז העירונית עבודה לפתיחת סתימות :פתיחת סתימותעבודות 
שעל הקבלן יהיה לגשת ו, כדי למנוע סכנה בריאותית לציבור, הכרחי ביצועןשהצורך ב

/ המהנדס/ המזמין/ המנהלאת משעה  מרגע שנמסרה לו הודעה על כך  2לביצועה תוך 
  . כהגדרתם להלן, המפקח

ידרש יהקבלן אשר  שטיפות קווי ביוב או ניקוזעבודה לביצוע  :ת שטיפות קוויםעבוד
/ המהנדס/ המזמין/ המנהלי ל ידשעות מרגע מסירת ההוראה וההנחיות ע 21לבצעם תוך 

 . כהגדרתם להלן, המפקח

ים למיכל מכל מקום בו הם נקווים ושפיכתם עבודת שאיבת ביוב או מ: עבודת שאיבה
 .במקום שיאושר על ידי המנהל

י מונה על ידאשר , מי מטעמואו /והמזמין מהנדס  :המפקח7  המהנדס 7 המזמין 7מנהל ה
 . ל המזמין"מנכאו על ידי , מהנדס המזמין

  .היוצא מהביב הציבורי הקיים אל הנכס הפרטי שלוחת צינור הביובהינו  :חיבור ביתי

 

 תאור העבודה   2.1

 : הכלולות במסגרת מכרז זה העיקריות העבודות

על פי קריאות דחופות של , במערכת הביוב העירוניתפתיחת סתימות  2.1.2
 . ימי השנהכל הטיפול במשך כל שעות היממה ו. המנהל

, תתחזוקה מונעת של מערכת הביוב העירונישטיפות קווים לצורך  2.1.1
יטתי בשוחות טיפול ש, ובהכוללת שטיפה שיטתית של מערכת הבי

 .קריאות של המנהלעל פי , כוליומכסים ו

 .שאיבת שפכים או מים וסילוקם לאתר מאושר 2.1.3

 .מעקף ביוב על פי דרישה 2.1.4

 . י המנהללי דביצוע עבודות תחזוקה שנתיות יעשה על פי תוכנית עבודה שתיערך ע

פי הוראות ל לו ע או מחוצה, בכל שטח השיפוט של עיריית רעננה נהבוצעתל "העבודות הנ
 . המנהל ובהנחיותיו
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 מפרטים ותכניות   2.3

 : עשה בהתאם למפרטים הבאים יצוע העבודות ייב

 . מפרט זה וההנחיות שבו 2.3.2

 (. בהוצאת משרד העבודה)תקנות הבטיחות בעבודה  2.3.1

 . הנחיות המנהל ומנהל העבודה 2.3.3

משרד הבנוי , טחוןיהמפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת משרד הב 2.3.4
הפרקים המחייבים הם לפי המפורט ברשימת . צ"ון ומעכיוהש

 . המסמכים למכרז וכל פרק נוסף שיימצא רלבנטי לעבודה

 . תוכנית העבודה השנתית 2.3.5

 

 היקף המפרט המיוחד   2.4

ועל כן , לתכניות ולכתב הכמויות, יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי
ת ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתכניו

 . הנוסף במפרט זה

 היקף הצעת הקבלן   2.5

סעיף שלא ימולא יחשב ככלול במחירי הסעיפים . ימלא את כל סעיפי כתב הכמויותהקבלן 
 .האחרים בהצעה

 

 י הקבלן ל ידבדיקת התנאים הכלליים ומערכת הביוב ע  2.1

בדק את , השיפוט של רעננהרואים את הקבלן כאילו ביקר במקומות העבודה בכל שטח 
הקרקע והתשתית הקיימת באופן יסודי וביסס את הצעתו בהתאם לתנאי העיר , התנאים

 . ולסוגי העבודות נשוא מכרז זה

כולל תנאים אשר קיומם , המזמין לא יכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו
 . כוליאינו מבוטא בתכניות ו

 

 השגחה מטעם הקבלן   2.7

על הקבלן להחזיק מנהל עבודה בעל הכישורים , ומבלי לפגוע בנאמר בחוזה ,בנוסף
 : ליים הבאים אהמינימ

שנים ( חמש) 5בעל ותק מקצועי של , "מנהל העבודה"בא כוחו המוסמך של הקבלן יהיה 
בא .  בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה, לדעת המהנדס, סיון מספיקילפחות ובעל נ

צוע ימשך כל תקופת הבבמצא בתחומי העיר רעננה ובסביבתה יקבלן יכוחו המוסמך של ה
 .דקות( ששים) 10כאשר זמן הגעתו מרגע הקריאה לא יעלה על , של חוזה זה
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 מניעת הפרעות   2.9

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מירבית בצרכי החיים והתנועה הסדירה 
יטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל ולעשות כמ, המתנהלים בעיר במשך כל העבודה

 . סוג שהוא

או ציוד /כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו
לחסום , בצורה שיש בה כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא

לבטיחות  הקבלן ידאג. דרכים או לפגוע במתקנים קיימים ובכל מתקן שבתחום העבודה
יבנה ; לפי הצורך כוליהצבת עובדים ו, פנסים, דגלים, י התקנת שלטיםל ידהתנועה ע

כל ההוצאות הנוספות . לירים מעל תעלות חפורות וכומעב, מעקפים לצורך הטיית התנועה
ולא ישולם , לוי תנאי זה תכללנה במחירי היחידה של סעיפי התשלום השוניםיהכרוכות במ
 . עבורן בנפרד

כן לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו לו עקב נקיטת כל האמצעים  כמו
 . למניעת הפרעות

 

 תנועה על פני כבישים קיימים  2.9

תבוצע אך ורק , הן לצרכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת, כל תנועה
נקיים  יש לוודא שגלגלי הרכב. באמצעות כלי רכב מצויידים בגלגלים פניאומטיים

 . ושהחומר המועמס על כלי הרכב אינו מתפזר בזמן הנסיעה

מהתושבים  ומנעיעל הקבלן להתאים את תנועותיו והובלותיו במהלך העבודה כך שי
כל ההוצאות הכרוכות במילוי תנאים אלו תיחשבנה ככלולות . רעש וריח, מטרדי פסולת

 . בנפרד ולא ישולם עבורן ,במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות

 אחריות למבנים קיימים והחזרת המצב לקדמותו  2.20

על ידי פועליו , הקבלן אחראי לכל נזק לרכוש שייגרם כתוצאה מבצוע העבודה על ידו
 . י קבלני משנה שיופעלו על ידול ידושליחיו או ע

קווי מים , כבלי חשמל וטלפון, בשטח קיימים מבנים ומתקנים וכן עמודי חשמל וטלפון
קומם של המבנים העיליים והתת קרקעיים בכל מקום יקבלן יבדוק ויוודא את מה. ליוכו

על מנת , בין שהם מסומנים בתכניות ובין שאינם מסומנים, בו הוא ניגש לבצוע עבודה
 . לדאוג ולשמור על שלמותם

וכן מכל הפרעה במהלך , וברכוש בכלל, בצנרת ,מנע מכל פגיעה במבניםיעל הקבלן לה
על הקבלן , מבלי לגרוע מן האמור במפרט הכללי. יומיים במקום-ם היוםהתקין של החיי

  .או לכל רכוש אחרמתקנים ל, לתקן בהקדם ועל חשבונו כל נזק אשר  יגרום למבנים

הן כתוצאה מעבודת הקבלן במהלך עבודתו או , בכל מקום שבו נגרם נזק במהלך העבודה
ידאג הקבלן לתיקון הנזק ולהחזרת המצב , והן בעקיפין שלא על ידי הקבלן, לצורך עבודתו

פי הוראות המנהל ל וזאת ע, מקורהלקדמותו לאלתר וללא דיחוי בטיב ובאיכות 
 . ובאישורו

 

 סילוק עודפי חומרים ופסולת  2.22

 : יוגדרו כפסולת, לצורך סעיף זה

 .עודפי חומרים של הקבלן 2.22.2

כל החומרים והלכלוך המתקבלים בעקבות עבודת פתיחת סתימה או  2.22.1
  .אותם יש להוציא מחוץ לצנרת, יפות הקוויםשט

 . לפי החלטת המנהל, כל חומר שאינו מיועד לשימוש חוזר 2.22.3
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צמחיה וחומר זר הנוצר בשטח עקב עבודת הקבלן , לכלוך, פסולת 2.22.4
 . והתארגנותו בשטח

 . י המנהלל ידכל חומר שהובא לאתר ונפסל ע 2.22.5

 . לאתר יורה לסלקו אל מחוץ מנהלכל חומר זר או פסולת אחרת שה 2.22.1

 
י הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה אל אתר ל ידל תסולק ע"כל הפסולת הנ

הדרכים המובילות , המקום אליו תסולק הפסולת. סילוק מורשה במרחק בלתי מוגבל
ל כל אלה יתואמו ע, עלויות השימוש ,ל"הרשות להשתמש במקום ובדרכים הנ, למקום זה

אלא אם , ין זה רואים את הפסולת כרכוש הקבלןילענ. ונועל אחריותו ועל חשב, י הקבלןיד
יאוחסנו לשימוש המזמין באתר ( או כולה)במפורש כי חלקים מסוימים ממנה  נהלדרש המ

 . או בקרבתו/העבודה ו

 

 אספקת מים וחשמל  2.21

כדי להסיר כל ספק מודגש בזה שאספקת מים וחשמל לבצוע העבודה הכלולה 
 00כפי שמפורט בפרק , הקבלן על אחריותו ועל חשבונו יל ידחוזה זה תבוצע ע/במכרז

 .0041, 0042סעיפים ( מוקדמות)במפרט הכללי 

 אחריות הקבלן לעובדים ולעוברי אורח  2.23

ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים  ,הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים
, בלת חומריםהו, לרבות תאונות הקשורות בעבודות התחזוקה, למניעת תאונות עבודה

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם . כוליהפעלת ציוד כבד ו
ויקפיד על קיום כל התקנות וההוראות של משרד , צוע העבודהיבאתר או בסביבתו בעת ב

אורות ושלטי אזהרה , גדרות זמניות, מעקות, הקבלן יתקין פגומים. ינים אלויהעבודה בענ
, מצאותם של הציודיגרם בשל הייר את הציבור מתאונות העלולות להכדי להזה, כנדרש

מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב ; החומרים ומכשולים אחרים באתר
 . הקבלן לסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה

 הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי
והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה , נקיטת אמצעי זהירות כנדרש

לעומת זאת שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום של אותם סכומים אשר יהוו ; אליו
צויים עקב תאונת עבודה יכל תביעה לפ. נושא לויכוח בין התובע או התובעים לבין הקבלן

או תביעת פיצויים לאובייקט כלשהו שנפגע באתר , לעובד של הקבלן או לאדם אחר
 7מתאימות בהתאם להוראות סעיף טוח ית בוהקבלן בפוליס על ידיתכוסה , העבודה

הצהרת ( "'א( )2)' ג, "(אישור ביטוחי הקבלן( )2)' במסמכי ההסכם לרבות נספחים ג
 .האמורשא באחריות כלשהי בגין יוהמזמין לא י, "הקבלן



 

 

5 

 

 וחדים במערכת הביובאמצעי זהירות מי 2.24

העובדים ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים  ,הקבלן אחראי לבטיחות העבודה
שטיפות , לרבות תאונות הקשורות בעבודות פתיחת סתימות ,למניעת תאונות עבודה

ברשות הקבלן בשטח בכל . כוליהובלת חומרים ו, ניקיון שוחות, צילום, שאיבות, קווים
. הציוד והשילוט הנדרשים על פי הוראות המשטרה והמנהל קריאה לעבודה יהיה כל

להבטחת רכוש וחיי אדם , ובמיוחד בעבודה בכביש, הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות
ל משרד שויקפיד על קיום כל התקנות וההוראות  ,צוע העבודהיבאתר או בסביבתו בעת ב

ורות ושלטי אזהרה כנדרש א, זמנייםגדרות , הקבלן יתקין מעקות. העבודה בעניינים אלו
ערמות , בור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורותיכדי להזהיר את הצ

מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב . עפר או חומרים ומכשולים אחרים באתר
לישר את הערמות והעפר ולסלק את כל , הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות

 .  צוע העבודהיתר כתוצאה מבהמכשולים שנשארו בא

גרם לרכוש או לחיי אדם וחיה עקב אי נקיטת יאחראי היחידי לכל נזק שיההקבלן יהיה 
כל . נה אליויוהמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנ ,אמצעי זהירות כנדרש

 או תביעת פיצויים, או לאדם אחר, תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן
טוח ית בוהקבלן באמצעות פוליס על ידיתכוסה , לאובייקט כלשהו שנפגע באתר העבודה

אישור ביטוחי ( )2)' במסמכי ההסכם לרבות נספחים ג 7מתאימות בהתאם להוראות סעיף 
האמור שא באחריות כלשהי בגין יוהמזמין לא י ,"הצהרת הקבלן( "'א( )2)' ג, "(הקבלן
 . זהבסעיף 

, כי הציוד אותו הוא מביא לשטח בכל קריאה ולכל סוג של עבודהעל הקבלן להבטיח 
 רשימה חלקית מפורטת בסעיף . יכלול בתוכו בין השאר גם את כל ציוד הבטיחות הנדרש

או כל חלל , שוחות בקרה, לביביםבפועל כניסה שנדרשת במקרה . במפרט הטכני המיוחד 9
על , אם הללו פעילים ובין אם לאובין , כהגדרתו על פי המוסד לבטיחות וגיהות ,מוקף

לנקוט בכל , הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים מרעילים
ל כמצוין בחוברת המוסד לבטיחות וגיהות והכ, ולהשתמש בציוד, אמצעי הזהירות וההגנה

 .היבטי בטיחות וגיהות -מערכות ביוב : בנושא 2999 טוברמאוק

 :  ל"ת המפורטות בחוברת הנלהלן פירוט חלק מההנחיו

יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש בה , לפני שנכנסים לשוחת בקרה 2.24.2
אין , אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן. כמות הספקת חמצן

להיכנס לתא הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת 
רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת . נייםאמאווררים מכ

אבל רק לנושא , ות מספקת תותר הכניסה לתא הבקרהחמצן בכמ
 .  מסכות גז

 

שעות  14לתקופה של , לשם אוורור הקו, מכסי שוחות הבקרה יוסרו 2.24.1
 :לפחות לפי הכללים הבאים

מכסה השוחה שבו עומדים  -לעבודה בתא בקרה קיים  2.24.1.2
כ "סה. לעבוד והמכסים בשני התאים הסמוכים

 .  שלושה מכסים

המכסים משני צידי נקודת  -ם בור אל ביב קייילח 2.24.1.1
 .  בוריהח

לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן יישאר אדם נוסף  2.24.3
 .  מחוץ לשוחה אשר יהיה מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך

ינעל מגפי גומי , הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וסרבל מגן 2.24.4
משקפי  וירכיב, יחבוש קסדת מגן, גבוהים עם סוליות בלתי מחליקות

יחגור רתמת בטיחות שאליה קשור חבל הצלה אשר את ובנוסף , מגן
 .  קצהו החופשי יחזיק האיש הנמצא מחוץ לשוחה

.שא מסכת גז מתאימהיי' מ 3.0הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל  2.24.5
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ניים איופעלו מאווררים מכ' מ 5.0עולה על שעומקן בשוחות בקרה  2.24.1
בהתאם לכללי . בשוחה לפני כניסת אדם ובמשך כל זמן העבודה

האדם היורד לשוחה יצויד , ל"הבטיחות המפורטים בחוברת הנ
חבל ההצלה . המותאמת לעבודה בחלל מוקף ,במערכת נשימה פנימית

, יחבר את רתמת ההצלה שעל גוף הנכנס לשוחה עם מתקן תלת רגל
על , שתוצב מחוץ לשוחה, המצויד בגלגלת בולמת נפילה פתאומית

 . תשתית מוצקה

ולהבטיח  ,לפני הכניסה לשוחה יש לוודא את תקינות המדרגות 2.24.7
 . אפשרות כניסה ויציאה חופשית לשוחה

העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו  2.24.9
בנושא אמצעי הבטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות 

 . י דרישות החוקל פהכל באחריות הקבלן וע, שהוזכרו

 . כדי למנוע זיהום, יש לטפל מיד בפצוע, של חתך או פצע במקרה 2.24.9

חובה על כל העובדים העוסקים במערכת הביוב לקבל חיסונים  2.24.20
 . מוסדרים לפי דרישות משרד הבריאות

על כל העובדים , במקרה של עבודה ליד הבריכות במתקן הטיהור 2.24.22
לי של אלהיות חגורים בחגורת הצלה וקשורים בחבל צף באורך מינימ

 .'מ 10

 

 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים  2.25

בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על אתר עבודתו במשך כל  ,על חשבונו ,הקבלן ינקוט
, מפולות אדמה על ידיגרם ינזק העלול להפני מ, תקופת הביצוע ועד למסירתו למנהל

דרישת המפקח לפי , על חשבונו ,ובמיוחד ינקוט הקבלן, כולישמש ו, רוח, טפונותיש
בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור , ולשביעות רצונו

החזקת האתר במצב תקין במשך , כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת המים, מים אחר
כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא . וסתימתם לפני מסירת העבודה, עונת הגשמים

 -ל "כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ. חשבון הקבלן מדדנה לתשלום ותהיינה עלית
ללא הקבלן  על ידייתוקן  -ן אם לא עשה כן בין אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים ובי
 . על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המנהל, חוייד

 

 שורים ישיונות ואיר 2.21

את כל , יידרשבאם , למנהל ימציא הקבלן, צוע עבודות התחזוקהילפני תחילת ב
הקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת  .צוע העבודהיישיונות והאישורים לבהר
להעמיד את כל הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות ו. ל"שיונות הניהר

: כוונת המילה רשויות בסעיף זה הינה. שיונותיהערבויות הדרושות לצורך קבלת הר
רשויות אזוריות , כ"טל, חברת בזק, חשמל חברת, משרדי ממשלה, ת רעננהיעירי

הקבלן יידרש  . כולירשויות הניקוז ו, משטרה, צ"מע, ומקומיות על כל מחלקותיהם
 .להמציא אישור משטרה תלת חודשי לעבודות חירום
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 שיטות עבודה מתאימות  2.27

אינה השיטה אם לפי דעתו , לדרוש מהקבלן לשנות את שיטת העבודהרשאי המנהל 
המנהל . זמן העבודה יותר מהזמן הסביר גרום להארכתאו שת, אינה יעילה מתאימה או

על הקבלן לבצע . לדרוש שכלול וייעול שיטת העבודה או שימוש בציוד מתאים יותררשאי 
אבל אי דרישת המנהל אינה משחררת את הקבלן מאחריותו לבצע את , את דרישת המנהל

 . העבודה בטיב ובקצב המותנים בחוזה

  תיקונים 2.29

כל נזק  ,לאלתר וללא דיחוי ,להחליף ולהחזיר למקומו על חשבונו, הקבלן מתחייב לתקן
ביצוע עבודה שלא , ציוד גרוע, חומר בלתי מתאים או גרוע, שנגרם בגלל שגיאה בעבודה

בתנאי , או כל עבודה אחרת שהמנהל מצא את הקבלן אחראי לה, בהתאם לדרישת המנהל
דעתו של המנהל תקבע סופית את . נה מיום קבלת העבודהשהמזמין יודיע על הנזק תוך ש

 . מידת אחריות הקבלן

 פועלים 2.29

הקבלן יעסיק מספר מספיק של פועלים מקצועיים ובלתי מקצועיים לביצוע העבודה באופן 
על הקבלן להרחיק ממקום העבודה פועל שלפי דעת המנהל אינו מתאים או . משביע רצון

 . מפריע לעבודה

בלתי מקצועיים אך ורק באמצעות לשכת מקצועיים ולהעסיק פועלים הקבלן מתחייב 
 .העבודה הכללית

על הקבלן להעסיק באתר מספר מספיק של פועלים בהתאם להוראות הבטיחות כי , יןיצו
 . המתחייבות מביצוע העבודה

 סדרי עדיפויות  2.10

על . חוסדר העדיפות בעבודה יהיה על פי הנחיות המנהל או בא כו, במשך יום העבודה
על פי לוח הזמנים שנקבע  העבודההקבלן להבטיח צוות עובדים וציוד מתאים לבצוע 

 . מראש

  .בלבדהמנהל  יהיה על פי הנחיותכל שינוי בלוח הזמנים 

ו בטיפול התקופתי יהווה עילה לתביעה /או, אי עמידה בלוח הזמנים בטיפולים הדחופים
הוצאת הקבלן מהשטח וחילוט , ת החוזהעד כדי הפסק, מהקבלן לשנות את סדרי העבודה

 . ערבות הקבלן

כל המשתמע מכך לא יהווה עילה להגדלת מחירי היחידה על אי עמידה בלוח הזמנים 
 . הקבועים בחוזה

 קבלת העבודה  2.12

 : כמפורט להלן , ח פעילות הקבלן"קבלת העבודה תהיה פעולה חודשית הכוללת קבלת דו

 . קריאות בפועלי ל פע, שטיפות קווים חודשיח "דו 2.12.2

 . פי קריאות בפועלל ע, פתיחת סתימות חודשיח "דו 2.12.1

 .פירוט השאיבות שבוצעו במהלך החודש 2.12.3

 .פירוט צילומי הקווים שהתבצעו במהלך החודש 2.12.4

 . היהככל  ש - מוש בחומריםיש 2.12.5

 . חשבון חודשי כמפורט בכתב הכמויות 2.12.1

 . המנהל על ידיווחים והחשבון יאישור הד 2.12.7
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 עבודה נוספת  2.11

הקשורה והקבלן מתחייב לעשות כל עבודה נוספת , רשאי להורות לקבלן בכתב המזמין
או שינויים בעבודה שהמזמין או העבודות נשוא הסכם זה /או כרוכה בביצוע השירותים ו/ו

או /או כרוכים בביצוע השירותים ו/ובלבד ששינויים אלה קשורים ו, ימצא לנכון לעשות
ם לקבלן עבור עבודה נוספת יהיה לפי מחירי הסכום שישול. העבודות נשוא הסכם זה

במקרה של עבודות שהקבלן לא נדרש למסור מחירים , או ,יחידה שברשימת הכמויות
 : יקבע באחת משתי הדרכים הבאות, או במקרה של חלקי סעיפי עבודה ,עבורן

 

 . מחיר יחידה או סכום שיוסכם בין המזמין והקבלן 2.11.2

יקבל הקבלן את , 2.11י סעיף לפ אם הצדדים לא יגיעו לידי הסכם 2.11.1
. 21%התשלום השווה למחיר שעלתה לו העבודה בתוספת של 

התוספת הזו תכסה את רווח הקבלן וכל הוצאותיו המסחריות 
על הקבלן להוכיח למנהל את מחיר הקרן על ידי קבלות . והמנהלתיות

והוכחות שבוצעו בפועל עבור חומרים הוכחות בכתב על ידי ימי עבודה 
 . דרשישי אחרות

 .דעת המנהל תחייב את שני הצדדים

מובהר כי במהלך , ('נספח ג)הסכם מבלי לגרוע מיתר הוראות ה 2.11.3
לדרוש , לפי שיקול דעתו הבלעדי, ביצוע העבודות יהא המזמין רשאי

אשר מוגדרות , או פעולות7מאת הקבלן לבצע באורח מיידי עבודות ו
, מפגעים ומטרדים סילוק, כגון, על ידי המזמין כעבודות דחופות

או הסרה /הצבה ו, או מרשות היחיד/סילוק פסולת מרשות הרבים ו
טיפול במפגעים בטיחותיים באתר , ניקיון סביבתי, של שילוט
ליקויי גימור בקשר לעבדות וכיוצא , או בסמיכות לו/העבודות ו

בין שעבודות אלה כלולות  ,המזמיןשל  ווהכל על פי קביעת, באלה
שר לביצוען לא תשולם תוספת בק)הסכם /במכרז במחירי היחידה

בקשר לביצוען )ובין שהעבודות או חלקן הינן עבודות נוספות ( כלשהי
 .(כאמור במסמכי ההסכם עם הקבלן, תשולם תוספת

או שהשתהה , העבודות הדחופות כאמור לעיללא ביצע הקבלן את  2.11.4
א או שביצע את העבודות הדחופות של/בביצוע העבודות הדחופות ו

או /ו וצמיהא המזמין רשאי לבצעם בע, לשביעות רצון המזמין
את סכום עלות העבודות ולגבות  ,באמצעות צד שלישי מטעמו

את סכום לביצוע לנכות מן הערבות או , הדחופות מאת הקבלן
-שנים) %21ובתוספת הוצאות מנהליות בשיעור של  ל"הנההוצאות 

או תביעה /דרישה ו או/ולקבלן לא תהא כל טענה ו, (עשר אחוזים
 .בקשר לכך

לשחרר את הקבלן מאחריותו כדי , לעיל זה 2.11בסעיף אין באמור  2.11.5
או /הסכם לביצוע העבודות והאו הוראות /לפי הוראות כל דין ו

או לאי ביצוע /או לאי ביצוע העבודות ו, לביצוע העבודות הדחופות
ריות או להטיל אח/ולא יהא באמור כדי לחייב ו, העבודות הדחופות

 .או לעבודות הדחופות כאמור/כלשהי על המזמין בקשר לעבודות ו
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 וב העירונית אחריות הקבלן לתפעול ולתחזוקת רשת הבי .1

 כללי   1.2

שמירה ותחזוקה של מערכת הולכת , רואים את הקבלן כמי שיודע את מטרת העבודה
המכרז ] 3ובעתיד אל מכון שאיבה , 4' ומס 2' השפכים מהעיר כולה אל מכוני השאיבה מס

, מכיר את הדרישות. .[מיועד לפתיחת סתימות בקווי גרביטציה המוליכים לתחנות שאיבה
לספק  ,הכישורים והיכולת לנהל את העבודה, כבעל הידע, וכניות והמסמכיםהת, ההנחיות

כמי שמכיר את אתר העבודה , הכלים והמכשור הדרוש לביצוע העבודות, את כח האדם
 . ואת התנאים המיוחדים של עבודה זאת

. הקבלן יקדיש לעבודות המפורטות בחוזה את כל כוח האדם ותשומת הלב הדרושים
במשך שעות העבודה , היו זמינים לביצוע כל פעולה הנדרשת על פי חוזה זהעובדי הקבלן י

והצורך להבטחת פעולה  יןיהכל לפי הענ, וכן בשעות שמחוץ לשעות הרגילות, הרגילות
 . מערכת הביוב תקינה של

 בויותיו של הקבלן לתחזוקת מערכת הביוב יאחריות  והתחי  1.1

ע את האמור להלן הקבלן מתחייב לבצ, עם תחילת תקופת העבודה 1.1.2
לקיים המיועד להחזיק צוות עובדים : המזמיןבכל תקופת החוזה עם 

צוות העובדים יהיה זמין לביצוע העבודה על פי לוח הזמנים . חוזה זה
 :שלהלן 

שעות ביממה בכל ימות השנה כולל  14 -לפתיחת סתימות ושאיבות *               
 .שבתות וחגים בצוות מלא

יום עבודה ' ו -' בימים א 27.00 - 7.00 -בשעות מ  -לשטיפות קווים   *             
במסגרת שעות העבודה (. שעות עבודה רגילות)רגיל של צוות מלא 

 . שעות תחשב יום עבודה מלא 5שטיפת קווים מעל , הרגילות

נציג הקבלן יקיים קשר טלפוני רצוף עם המנהל או נציג המוקד  1.1.1
באמצעות המכשיר , העירוני לצורך מילוי המשימות שבחוזה זה

יספק  - יידרשככל ש. המזמיןמשתמש בו המתאים לרשת התקשורת 
 .הקבלן מכשיר נייד אחד לרשות המנהל

וד צי, כלים, להיות ערוך עם צוותיםעל הקבלן , בנוסף לאמור לעיל 1.1.3
עבודות לבצע  וכן, בהמשך להלןואביזרים המתאימים כפי שיפורט 

 .מרגע מסירת ההודעה לקבלן (שעה) 2 תוךפתיחת סתימות ושאיבות 
  .מסר על ידי המנהלית אלולביצוע עבודות הטלפונית ההודעה 

 21תוך  הביוב על פי הנחיית המנהל במערכתשטיפות קווים בצע ל 1.1.4
ל "פרק הזמן הנ. לפי הנחיית המנהל - או יותר, שעות מהודעת המנהל

 . ישמש לקבלן לצורך התארגנות

כפתיחת להחליט איזו עבודה מוגדרת הינו המוסמך הבלעדי המנהל  1.1.5
 .שטיפת קו או שאיבה, סתימה

במחסן יהיו כל . הקבלן נדרש להחזיק מחסן לצרכי העבודה השוטפת 1.1.1
נאי שלא ובת, פי חוזה זהל הנדרשים לביצוע העבודה ע, חומרי העזר

תכולתו של ; צוע העבודות הדחופות והאחרותייהיו עיכובים בב
המחסן ומרחקו מהעיר רעננה יאפשרו לקבלן את ביצוע העבודות 

 .הדחופות ללא עיכוב ובהתאם לתנאי החוזה
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רשאי להפעיל את הקבלן לפתיחת המזמין למען הסר ספק יובהר כי  1.1.7
, הניקוז העירונית שטיפות קווים או שאיבות גם במערכת, סתימות

  .ולקבלן לא יהיו כל טענות בעניין זה
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 פרוט העבודות לתחזוקת מערכת הביוב העירונית  .3

 תאור העבודה   3.2

 : העירונית כוללת את הפעולות הבאותאחזקת מערכת הביוב 

 . של המנהל העל פי קריא, סתימות ברשת הביוב העירוניתבטיפול  3.2.2

 . בא כוחושטיפת קווי ביוב בימי עבודה על פי קריאה של המנהל או  3.2.1

 .כיםאו שפ/שאיבות מים ו 3.2.3

 מערכת הביוב  תיאור 3.1

 מערכת הביבים  3.1.2

 90% -כ. מ"מ 900עד  250מ ביבים בקוטר "ק 217 -ברעננה מונחים כ
-ועשויים בעיקר מצנרת אסבסט 2994עד  2957מהקווים הונחו בשנים 

רשת הביוב העירונית כוללת את חיבורי הבתים בין השוחה על הקו  .צמנט
 .העירוני לבין השוחה הראשונה בחלקה

 75% -סי כ.וי.עשויה בעיקר מצינורות פי 2992צנרת שהונחה לאחר שנת ה
שוחות הבקרה הן טרומיות או , מ"מ 100עד  250מכלל הביבים הינם בקוטר 

 .השוחות כוללות מפלים מסוגים שונים .שוחות יצוקות באתר

 קו סניקה  3.1.1

תחנות שאיבה לשפכים הסונקות את שופכי רעננה  1 קיימות ברעננה
 -כ אורך קווי הסניקה כ"סה, מ"מ 100-130קווי סניקה בקוטרים  באמצעות

 . סי.וי.פלדה ופי, צמנט-הצנרת עשויה מצינורות אסבסט, מ"ק 5.5
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  פתיחת סתימות ושאיבות .4

 הנחיות כלליות  4.2

זמן ההגעה . מיד עם מסירת ההוראה מהמנהל נהבוצעתפתיחת סתימות ושאיבות עבודות 
מרגע ההודעה הטלפונית  (שעה) (2)הוא  ה או שאיבהפתיחת סתימהמכסימלי לטיפול ב

  .לקבלן

 פתיחת סתימות  4.1

בשני המקרים מפריעה הסתימה , סתימה במערכת ביוב יכולה להיות חלקית או מלאה
ולהחזיר , להוציא את החומר שגרם לסתימת הביב, לזרימת השפכים במערכת ויש לנקותה

צנרת נובעת בעיקר בגלל חדירת הסתימות במערכת ה. את המערכת לפעולתה התקינה
 . כוליביצוע עבודות פיתוח ו, גושי ברזל, אבנים, אשפה

, דרשותניבצע הקבלן את כל הפעולות ה, הדיווחים על תקלותומנהל הבהתאם להנחיות 
חסימת השוחה הריקה : בין השאר, פעולות אלה כוללות. על מנת להתגבר על הסתימה

איסוף המוצקים , ה או במורד הזרימה לפי הענייןפריצת הסתימה במעל, במחסום מחורר
לאחר הוצאת כל הלכלוך יש . ופינוי כל הפסולת לאתר מאושר, שהצטברו בשוחה החסומה

 .הכל לפי הנחיות המנהל, לשטוף את קטע הביוב שהיה סתום

יש להבטיח כי הזמן , כדי למנוע את הוצאת רשת הביבים מפעולתה התקינה לזמן ממושך
שעות  1ולא יעלה על , על סתימה וניקוי הביב יהיה קצר עד כמה שאפשרבין הודעה 

שופכים  על ידיאי ניקוי הסתימה תוך זמן קצר עלול לגרום להצפת שטחים .  (שעתיים)
ולפי הנחיות , במצב כזה. ערמו בביבים ויעלו דרך השוחות על פני השטחים הסמוכיםישי

י הנדרשת על מנת להשיב את המצב המנהל ינקוט הקבלן בכל פעולת שטיפה וניקו
לאדיבות ולהתחשבות בתושבים , בפעולה זו חשיבות מירבית למהירות. לקדמותו

גרם להם היעלול לשאו נמצאים בקרבת השפכים הגולשים ר שוא, שהסתימה מפריעה להם
 . כלשהו נזק

יכולות ר שא, עלולות להיות תקלות חמורות עקב ביצוע פעולות הניקויכי וידוע מראש היה 
נים יאו גם בני, להצפת שטחים, להביא להפסקת פעולת המערכת למשך זמן ממושך

יערמו בביבים ויעלו דרך השוחות על פני יעל ידי השפכים ש, (כוליבעיקר דירות מרתף ו)
כולל סידורי , יש לנקוט בכל האמצעים האפשריים למניעת נזקים, השטחים הסמוכים

 . י הסתימה לשוחה תחתונה שאחורי הסתימהשאיבה זמנית משוחה עליונה שלפנ

מצאות גוש בטון בקו יה, כי למעט מצבים דוגמת קריסת קו הביוב ,ספק יובהר להסרת
יחויב הקבלן לפתוח את הסתימה בכל אמצעי שימצא לנכון , הביוב או מכשול קבוע אחר

. ובובלבד שיפתח את סתימת הבי, ואשר יאושר לו על ידי המנהל, המתאים למטרה זו
על , אם לדעת הקבלן אין כל אפשרות לפתוח את הסתימה למרות כל האמצעים בהם נקט

 . הקבלן להודיע על כך למנהל ולפעול על פי הנחיותיו

יפנה הקבלן לאתר מורשה ועלות הכניסה לאתר תשולם לידי הקבלן  שוניםשפכים מסוגים 
פינוי לאתר כאמור  .לשביעות רצון המזמין, תמורת הצגת אסמכתאות מתאימות בכתב

 .לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מטעם המזמין אך ורקיוכל להתבצע    

 שאיבות   4.3

עבודה . חודר למקלטים או למקומות נמוכיםביוב או מים מכל מקור אשר , שאיבת שפכים
תוך כדי נקיטת  זו תכלול שאיבת השפכים מהמקום וניקוז עד להחזרת השטח לקדמותו

שאיבת . השטיפה והניקוי הנדרשים לצורך כך על פי הנחיות המנהל כל האמצעים ופעולות
ניקוי , שפכים ובכלל זה מעקף, השפכים תכלול כל עבודה נוספת הנדרשת לצורך השאיבה

 .על פי הנחיות המנהל ,ומהוכד שורשים

לבצע להיות ערוך  יועל, למרות שעיקר עבודת הקבלן תתבצע בקווי הביוב העירוניים
ואשר נמצאים בתחום ', וכד ,שוחות, תעלות, בורות סופגים, תאי שאיבהמ שאיבות שפכים

על פי הנחיות המנהל יבצע . 'עסקים וכד, יםאו ציבורי יםפרטי ותמוסד, מבני מגורים
י הוראות והנחיות "סילוקם למקום מאושר עפובכלל זה , הקבלן את השאיבות הנדרשות

 . המנהל על ידידרש יועד שיהקבלן מתחייב לבצע עבודות אלו בכל מ. המנהל
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 - המחייב בתשלום דמי כניסה, סילוק של שפכים למתקן חיצוני מיוחדבכל מקרה של 
ותמורת , ישלם את דמי הכניסה, לגבי יעד הסילוק מראשיקבל הקבלן את אישור המנהל 

 ,למען הסר ספק יובהר. חשבוניות ותעודות שקילה מאתר הפינוי יקבל החזר על סכום זה
  .יתווסף רווח קבלני לאעיף זה כי לס

 

  שטיפת קוויםעבודות  .0

 הנחיות כלליות  5.2

נה של מערכות הביבים תפקידן של עבודות האחזקה המונעת הוא להבטיח פעולה תקי
 .לאורך השנים

 תיאור העבודה   5.1

יוזמן הקבלן לביצוע יום שטיפה  שעות 21על פי תוכנית שנתית או בהודעה מראש של 
ביצוע השטיפה . שטיפת הקו תתבצע לפי הנחיות המנהל בלבד. לעיל 1.1כהגדרתו בסעיף 

 :יהיה על פי השלבים הבאים או על פי הנחיות המנהל

היה ויידרש . הסדרת כל סידורי הבטיחות באתר המתוכנן לעבודה .א
ואשר , אישור משטרה יציג הקבלן את האישור לפני תחילת עבודתו

 .יהיה ברשותו בשטח במהלך כל העבודה

לאחר הצגת האישור וסידור אמצעי הבטיחות בהתאם להיתר רק  .ב
 .המשטרה יקבל הקבלן את אישור המנהל לתחילת העבודה

והקבלן יניח מחסום מחורר בשוחה  ,פתחו שתי שוחות סמוכותיי .ג
למותר לציין כי עבודה זו תעשה בהתאם לכל כללי הבטיחות .  הנדרשת
 .בעבודה

לן מים בצנרת אל כיוון של הביובית יזרים הקב" דיזה"בעזרת ה .ד
 .המחסום המחורר

ותפונה לאתר מאושר על  ,או תישאב במידת הצורך/כל הפסולת תוצא ו .ה
 .ידי הקבלן

לנספח  2.9סעיף תתבצע בהתאם להובלתו ו, יעשה לאתר מאושריהפינוי  .ו
 .(2()4)'ג

יחתוך הקבלן את השורשים שחדרו  ,בהתאם לצורך ולהנחיות המנהל .ז
ויקפיד על הוצאתם , כני לחיתוך שורשיםבעזרת מכשיר מ למערכת
 . מהשוחה

יתרחש ככל ש. שטיפת הקו בלחץ תתבצע בלחץ המתאים לחוזק הצינור .ח
לתי לחץ באו במהנדרש נזק לצנרת כתוצאה משימוש בלחץ גבוה 

והמזמין יהא את הקבלן כאחרי הבלעדי לנזק  יראה המזמין, מתאים
 .את עלויות התיקון הקבלןמ ותגברשאי ל

סגורים  םמכסיהמצב לקדמותו תוך כדי בדיקה שכל השבת  .ט
התרחשה גלישת במקרה שוכן שטיפת האזור , ומאובטחים כראוי

 .שפכים ולפי הנחיות המנהל

 

 מעקף זרימת שפכים .6

" מעל"היא הטית השפכים , במידה ותהליך העבודה מחייב זאת, חלק בלתי נפרד מעבודת הקבלן
עצירה לפרק זמן קצוב של זרימת , או לחילופין, לוםלקטע הקו בו מתבצעת פעולות ניקוי וצי

וי וק, סתימות זמניות, פקקים, לשם כך על הקבלן להפעיל ציוד שאיבה. הביוב בקטע המצולם
ית יהט. כך שיוכל לבצע את עבודתו על כל שלביה ללא נוכחות שפכים, כוליסניקה זמניים ו
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קורת במורד יבמעלה הזרימה לתא ב קורתיחסימת קו הביוב בין תא ב על ידיהשפכים תבוצע 
ולהזרים את הביוב בצנרת חלופית בצורה , וכן את חיבורי הבית שלאורך הקטע הנבדק, הזרימה

 .שתעקוף את הקטע החסום

 . להטות שפכים אל מערכת הניקוז או הנחל בשאיבה או בגרביטציה הקבלן לא יורשה בשום אופן 

חלק והוא יהווה , נשוא חוזה זהת ועבודהבמסגרת סעיף זה לא ישולם בנפרד כאשר הוא נדרש 
, מהעבודות נשוא חוזה זהבמידה ויידרש מעקף זרימת שפכים שאיננו חלק . ממחיר היחידה

במקרה זה יידרש הקבלן להעמיד ולהפעיל את ציוד . ישולם על פי הסעיף בכתב הכמויות
 .הודעת המנהלממועד שעה  2המעקף בשטח תוך 

 

 יומן אחזקה ./

ימציא מדי  הקבלן. ןהקבלוהמזמין במשרדי במקביל  ואחזקה שימצא נייומ והקבלן ינהלו המזמין
 . המתבסס על יומנים אלו ח על פעולותיו"חודש דו

. ומהצילומי קווים וכד, שאיבות, שטיפות קווים ,ח על פתיחת סתימות"הרישום ביומן יכלול דו
, שעת סיום הטיפול, שעת ההגעה לשטח, לגבי כל פעולה תרשם שעת קבלת ההודעה על ידי הקבלן

פניות תושבים וכל הערה או נתון שהקבלן , תקלות שונות, מספר עובדי הקבלן שביצעו את העבודה
  . ימצאו לנכון להוסיףהמזמין או /ו

יחשבו כהודעות או הוראות שנמסרו , המנהל ביומן האחזקה על ידיהודעות והוראות שנרשמו 
 . לקבלן בכתב

 . על כל פעולה אותה ביצע הקבלן בפנקס אישורי ביצוע אותו ימציא הקבלן המנהל יחתום

 ציוד ואמצעים לאחזקה וניקוי של מערכת הביוב העירונית .8

לי אנימדחופה יהיה ברשות הקבלן הציוד המיעל מנת לבצע את משימות האחזקה השוטפת וה
. היממה וימי השבועציוד זה יהיה במצב עבודה תקין לשימוש במשך כל שעות . להלןהרשום 
 .  דרש להשתמש בציוד המודרני שבשוקיהקבלן י

 . ו לצורך ביצוע החוזהרשותלפני אשור החוזה על הקבלן לאשר את רשימת הציוד שב

 : פיון הציוד הנדרש לביצוע תקין של תחזוקת מערכת הביוב העירוניתלהלן א

 :ציוד כללי         9.2

 כמתואר בסעיף , אות דחופותלהחזיק משרד עם מערכת קשר מתאימה לקרי 9.2.2
, בכל עת בימי חול על הקבלן לדאוג לכך שאפשר יהיה לאתרו .לעיל 1.1.1

 .בשבתות ובחגים

 150 -בעלת ספיקה שאיננה נמוכה מ לפתיחת סתימות תהיה משאבה 9.2.1
מיכל למי שטיפה ומיכל , ר"סמ/ג"ק 210 -ובלחץ שאיננו נמוך מ, דקה/ליטר

 צינור גמיש בקוטר , ק"מ 5של לפחות לקליטת ביוב ובוצה בנפח כולל 
, "(דיזה)" וראש שטיפה בקצהו', מ 200ובאורך  ,שלושת רבעי צול לפחות

עשוי כך שניתן יהיה ציוד השטיפה יהיה  . שיזרים סילוני מים בלחץ גבוה
המים מתוך המיכל או מתוך ברזי השריפה הקיימים בשטח לשאוב את 

כל הציוד יהיה מותקן על רכב  .יםתוך הקפדה על הפרדת מערכות המ, העיר
  .לפתיחת סתימות ביובית -שייקרא  ייעודי למטרה זו

, דקה/ליטר 450 -בעלת ספיקה שאיננה נמוכה מ, משאבה לשטיפת קוים 9.2.3
 5מיכל למי שטיפה בנפח של לפחות , ר"סמ/ג"ק 240 -ובלחץ שאיננו נמוך מ

וראש שטיפה בקצהו ', מ 200ובאורך , צול לפחות 2צינור גמיש בקוטר  , ק"מ
ציוד השטיפה יהיה עשוי כך שניתן . שיזרים סילוני מים בלחץ גבוה, "(דיזה)"

יהיה לשאוב את המים מתוך המיכל או מתוך ברזי השריפה הקיימים בשטח 
כל הציוד יהיה מותקן על רכב . תוך הקפדה על הפרדת מערכות המים, העיר

 .לשטיפת קווים ביובית -ייעודי למטרה זו 



 

 

16 

בעלת ספיקה שאיננה , (סופר קומבי)אבה לשטיפת קוים בלחץ גבוה מש 9.2.4
מיכל למי , ר"סמ/ג"ק 110 -ובלחץ שאיננו נמוך מ, דקה/ליטר 150 -נמוכה מ

צול ( אחד ורבע) 2¼צינור גמיש בקוטר , ק"מ 20שטיפה בנפח של לפחות 
שיזרים סילוני מים , "(דיזה)"וראש שטיפה בקצהו ', מ 200ובאורך , לפחות

ציוד השטיפה יהיה עשוי כך שניתן יהיה לשאוב את המים מתוך . לחץ גבוהב
תוך הקפדה על הפרדת , המיכל או מתוך ברזי השריפה הקיימים בשטח העיר

לחץ ביובית  -כל הציוד יהיה מותקן על רכב ייעודי למטרה זו . מערכות המים
 . גבוה

כחלק  אשר ישולב כולישורשים ו, מכשור מכני לניקוי קוים מחול 9.2.5
ויכלול אמצעים כגון מנוע , מהציוד הסטנדרטי המותקן על הביובית

ובעל מהירות סיבוב  HP 3.5 -הספק המנוע יהיה לא פחות מ)חשמלי 
גנרטור להנעה , (כפולה המתאימה לתפעול רגיל ולניקוי מוצקים

ראשי , כגון מוטות)אביזרים שונים לניקוי , עצמית במידת הצורך
וכל ציוד אחר הנדרש לדעת הקבלן על מנת , (יכולניקוי מיוחדים ו

 .לנקות את קווי הביוב

משאבה זו . משאבת בוץ ניידת עם מנוע בנזין או דיזל במצב עבודה מלא 9.2.1
' מ 25ותעבוד לעומד של , 1"לפחות , לבוץ, מעברים גדולים תהיה בעלת 

 .ש לפחות"מק 10ולספיקה של 

עם . מ"מ 200ופשי משאבת ביוב טבולה ניידת עם מאיץ בעל מעבר ח 9.2.7
המשאבה . טור נייד המתאים להפעלת המשאבהאהמשאבה יהיה דיזל גנר

 .מטר 10ש וגובה הרמה של "מק 200לית של אתהיה בעלת ספיקה מינימ

 .מטר 200 -צינורות גמישים המתאימים למשאבות ובאורך כולל של כ 9.2.9

שר ק שישמש לשאיבות כא"מ 20בנפח של לפחות , מיכל נייד לקליטת הבוצה 9.2.9
 .אין פיתרון אחר לסילוק החומר הנשאב

צול ( ארבעה עד שלושים ושניים) 31עד  4מתנפחים בקטרים של סט פקקים  9.2.20
 .וי ביוב אשר יתאים לקווים העירוניםולק

 .כלי תחבורה מתאים להסעת הפועלים והציוד 9.2.22

 

 ציוד בטיחות        9.1

ת וגיהות ציוד בטיחות עבור עובדיו בהתאם להוראות חוברת המוסד לבטיחו 9.1.2
הציוד יכלול בין . 2999אוקטובר " היבטי בטיחות וגיהות -מערכות ביוב 

השאר מסכות נגד גזים ומיכלי חמצן מתאימים עבור הפועלים היורדים 
חגורה עם חבל לקשירת העובד היורד לתוך השוחה , עמוקות לתוך שוחות 

 מכשור לבדיקת הימצאות גזים רעילים בתוך, לחילוצו במקרה חרום
דרש יוכן כל ציוד אחר שי, מפוח מתאים לאוורור מכני של השוחות, השוחות

ממונה , משטרת ישראל ,המכון לבטיחות וגיהות ומשרד העבודה על ידי
 .או כל גורם מוסמך אחר הבטיחות בעיריית רעננה

רצל ולפי הנחיות ממונה הבטיחות , ציוד עזרה ראשונה כפי שנקבע בחוק 9.1.1
 . המזמין

ומספר  ,נס מתאים לצורך בדיקת קוים בעלי קוטר קטןפריסקופ עם פ 9.1.3
 .מספיק של פנסים שיאפשרו עבודה בתוך הביבים

כפפות וחליפות גומי עבור , מגפיים: ציוד עזר לעבודה במערכות ביוב כמו 9.1.4
 .הפועלים העובדים באחזקת וניקוי הביבים
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יב להחזיק או ציוד אשר הוא מתחי, הקבלן יצרף להצעתו את רשימת הציוד שברשותו
 למלא את כל הפרטים המבוקשים הקבלן על .במערכת הביובטיפול הברשותו לצורך 

 . המצורף לחוברת החוזה  2' בנספח מס

באופן יהיה זמין  -גם אם לא נאמר זאת במפורש  - לעיל 28.המפורט בסעיף  כל הציוד
ק יובהר כי למען הסר ספ .שהקבלן יעמוד בכל לוחות הזמנים שהוגדרו לעבודות השונות

קלקול ברכב או בפריט ציוד כלשהו של הקבלן לא יהווה עילה כלשהי לאי עמידתו של 
ועל הקבלן להבטיח את יכולתו לספק במועד את הרכבים , הקבלן בלוח הזמנים שהוגדר

 .והציוד הנדרשים גם במקרה זה

, ע לשטחיהווה חלק בלתי נפרד מציוד הקבלן המגי 18.כל ציוד הבטיחות המפורט בסעיף 
ויהיה זמין לשימוש מיידי כל זמן שהקבלן , שאיבות ושטיפת קווים, לטיפול בסתימות

 .עובד בשטח

רשאי והמזמין  ,מתחייב להסכים לכל פרט מהציוד הנמצא ברשות הקבלןהמזמין אין 
את המזמין במקרה זה יתחייב הקבלן להעמיד לרשות . עיניולדרוש את החלפתו לפי ראות 

תראה על ידי המזמין ל לרשות "עם חתימת החוזה ואי העמדת הציוד הנהציוד המתאים 
 . כהפרת חוזהמזמין ה

 

 

 כח אדם לאחזקה וניקוי של מערכת הביוב  .9

 : לרשות הקבלן יעמדו שני צוותי אחזקה לפי הפירוט כדלקמן

לרשות צוות זה . פועלים לפחות( שני) 1צוות לטיפול בסתימות במערכת הביוב הכולל  9.2
וכל , ידני, מכשור לניקוי קווים מכני, משאבה לניקוי קווים בלחץ, בת הבוץשאתעמוד מ

  .9דרש לביצוע העבודה בהתאם למפורט בסעיף יציוד שי

לרשות צוות זה . פחותפועלים ל( שני) 1הצוות יכלול . מערכת הביוב צוות לשטיפות קווי 9.1
וע העבודה בהתאם ביצדרש ליוכל ציוד נוסף שי, תעמוד מכונת השטיפה שתוארה לעיל

 .9למפורט בסעיף 

רשאי להפעיל את שני המזמין . שעות ביממה 14משך ב לפעולהעל הצוותים להיות בכוננות 
עדרות אנשים מטעמי יעל הקבלן לדאוג לפועלים מחליפים במקרה של ה. הצוותים במקביל

 .מילואים וכדומה, מחלה

 

 מצב חירום  .20

או בכל מקרה אחר  טחוןיהכרזת מערכת הב, קי טבעכאשר יכריז המנהל על מצב חירום עקב נז
יעמיד הקבלן את כל הצוותות והציוד שברשותו כמפורט ברשימת הציוד לרשות , שימצא לנכון

האמצעים , את כל הציוד העירייאו ה/המזמין והקבלן יידרש לרתק עבור . או העירייה/המזמין ו
 .מכרז זה בשעת חירום אוכוח האדם נשו

דרש לעשות על ידי המנהל ללא הפסקה עד להפסקת ילבצע מיד את כל העבודות שיהקבלן מתחייב 
עבור . במחירי היחידה השוניםכלולות שעות ראשונות בשנה של מצב חירום  210. מצב החירום

פי רישום שעות מצב החירום שיעשה ל ל ישולם לקבלן בנפרד ע"שעות מצב חירום מעבר לכמות הנ
 . בכל שעה בנפרד

 שעות בלתי מקובלות עבודה ב .22

בצוות ושעות ביממה  14 ,פתיחת סתימות ושאיבות יתבצעו בכל ימות השנה כולל שבתות וחגים
 .9כהגדרתו בסעיף 

השעות ובין ' ה -' בימים א 27.00 - 7.00 בין השעותיהיו שטיפות קווים שעות עבודה רגילות ל
ביא בחשבון כי הוא יידרש לבצע למרות זאת על הקבלן לה. בימי שישי וערבי חג 25:00- 07:00

בשבתות ובחגים על פי , שטיפות קווים גם בשעות בלתי מקובלות בכל ימות השנה כולל בלילה
 ,הנחיית המנהל
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 . עבור פתיחת סתימות ושאיבות לא תשולם כל תוספת בגין עבודה בשעות לא מקובלות

ת עבודה שתבוצע בשעות על כל שע( חמישים אחוזים) 50%עבור ימי שטיפה תשולם תוספת של 
 .בלתי מקובלות

 העסקת שוטרים בשכר  .21

מול  הקבלן ידאג לתאם את הזמנתם, ותנאי העבודה מחייבים העסקת שוטרים בשכרהיה 
 .בתיאום עם המנהל ובהנחיתו וזאת, ולמלא אחר כל הנחיותיה ,המשטרה

 קנסות  .23

בגין  (יים שקלים חדשיםאלפ) ח"ש 000,1בסך של  מוסכם המזמין יהיה רשאי לקנוס את הקבלן
 :יתרחשוככל ש, ים המפורטים להלןמקראחד מבין הכל 

 .הקבלן לא יעמוד בלוח הזמנים אשר הוגדר לו לביצוע כל אחת מהעבודות 23.2

 .אשר הוגדר לכל עבודההקבלן לא יספק את מספר העובדים הנדרש  23.1

 .הוגדרההקבלן הגיע לביצוע עבודה כלשהי ללא הציוד שנדרש ממנו לביצוע העבודה ש 23.3

 שלא הקבלןדרוש מל, על פי שיקול דעתו הבלעדי, האמוריםרשאי המנהל במקרים  ,לקנס כאמורבנוסף 
 .ולא ישולם לקבלן כל תשלום בגין עבודה זו, או להפסיקה, לבצע את העבודה אשר לשמה הוזמן
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 אופני מדידה מיוחדים -( 3()4)'נספח ג
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 אופני מדידה ותשלום  .8

 הנחיות כלליות   9.2

שטיפות , פתיחת סתימות)המדידה לתשלום עבור ביצוע העבודות השונות באשר הן 
סעיפים . תהיה לפי סעיפי כתב הכמויות כמפורט, ('מעקף וכד, צילום, שאיבות, קווים

האחרות יראו אותם ככלולים במחירי היחידות , שאינם כלולים במפורש בכתב הכמויות
הוצאות , עבור הכנת דרכי גישה זמניות. ישולם עבורם בנפרד ולא ,המפורטות לתשלום

או מחסניו לא ישולם בנפרד וגם אלו יהיו /הקבלן הכרוכות בהקמת והפעלת משרדו ו
 .כלולים במחירי היחידות האחרות המצוינות בכתב הכמויות

מתחייב לבצע את כל המזמין ין א. בלבד ההמצוינות בכתב הכמויות מהוות הערכ הכמויות
  .היקף העבודה המצוין בכתב הכמויות

 תשלום עבור אמצעי הבטיחות   9.1

התשלום עבור נקיטת אמצעי בטיחות במערכת הביוב יהיה כלול במחירי היחידה השונים 
 . ולא ישולם עבורו בנפרד

 תשלום עבור פתיחת סתימה  9.3

ויכלול את כל הנדרש  ,המנהל על ידי התשלום עבור פתיחת סתימה יהיה לפי קריאה בפועל
כולל ימי  ובכל ימות השנה, שעות ביממה 14וזאת למשך  ,1-למסמך ו 4.1פי סעיף ל ע

 .חגים וימי מנוחה, שבתות, לילות, עבודה רגילים

  תשלום עבור שאיבה        9.4

על  בהתאם לקריאה בפועל, שעות עבודהפי  לעביוב יהיה מים או התשלום עבור שאיבת 
שעות  14וזאת למשך , 1-למסמך ו 4.3פי סעיף ל ויכלול את כל הנדרש ע, המנהל ייד

 .חגים וימי מנוחה, שבתות, לילות, כולל ימי עבודה רגילים ובכל ימות השנה, ביממה

 שטיפת קוויםתשלום עבור   9.5

יהיה לפי ימי עבודה , (1()4)'נספח גל 5התשלום עבור שטיפת קווי הביוב כמפורט בסעיף 
מחיר התחזוקה המונעת לא יתחשב . ר בכתב הכמויות ולפי הוראות והנחיות המנהלכמוגד

, (מדי פעם)בצורך לגלות שוחות נסתרות , בשוחות הביוב, בסוג הצינור, י הביובובעומק קו
 .ובצורך לפתוח את השוחות

 תשלום עבור מעקף שפכים        9.1

נדרש לצורך ביצוע העבודות ש ככל (1()4)'לנספח ג 1עבור מעקף שפכים כמפורט בסעיף 
דרוש מהקבלן לבצע מעקף שפכים שאינו י היה והמזמין. לא ישולם בנפרד -נשוא חוזה זה 

יום עבודה )ימי עבודה על פי ישולם לקבלן בנפרד , נדרש כחלק מהעבודות נשוא חוזה זה
 .הפעלת המעקף בפועל( חג/שבת/שעות ללא קשר ללילה 9מוגדר 

 ות בלתי מקובלות תשלום עבור עבודה בשע  9.7

העבודה הרגילות התשלום יהיה לפי שעת עבודה בפועל שהקבלן נדרש לבצע מחוץ לשעות 
 .שעות עבודה בלתי מקובלות(1()4)'לנספח ג 22כמפורט בסעיף 

בין אם יוגדרו כעבודה דחופה או , צילוםו טיפת קוויםעבודות שהאמור מתייחס ל
 .תואשר יתבצעו בשעות בלתי מקובלו, מתוכננת

  עבודות נוספותעבור תשלום   9.9

אך יש לדעת , מהקבלן לבצע עבודה נוספת שאיננה נשוא חוזה זה ידרושוהמזמין היה 
 2.11היא תבוצע ותשולם לקבלן בהתאם לסעיף , ביכולתו של הקבלן לבצעההמזמין 
  . לעיל (1()4)'לנספח ג
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 תשלום עבור העסקת שוטרים בשכר        9.9

בודה בפועל כנגד הצגת חשבונית מס של המשטרה שאותה יציג ע ימיהתשלום יהיה לפי 
יודגש כי הקבלן ישלם למשטרה את שכר העסקת השוטרים . הקבלן בעת הגשת החשבון

 . מיד בתום העבודה

 

 

 



 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כתב כמויות - (4()4)'נספח ג
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 ה ע ר ו ת     כ ל ל י ו ת 

 
 . שני עותקים+  ם והסכומים ליד כל סעיףעל מגיש ההצעה למלא בדיו את המחירי .א

 
ולא להכניס יש למלא רק את היחידה , בו לא מופיעה כמות" הערכת הכמות"בכל סעיף שבטור  .ב 

הכוונה במקרה זה שסעיף זה יבוא במקום סעיף אחר או שהכמות תקבע . כל סכום לטור הסיכום 
 . במשך מהלך העבודה 

 
 . יתפרש ככלול במחירים של סעיפים אחרים, כל סעיף שבו לא מופיע מחיר .ג

 
 .  ליון הסיכום וטופס ההצעהיג, מגיש ההצעה יחתום את שמו על כל דף של כתב הכמויות .ד

 
יש לקבוע את מחירי היחידה בהתחשב עם כל התנאים שנזכרו במפרטים ובכתב הכמויות  .ה

על הקבלן . צורה מקוצרתהסעיפים בכתב הכמויות מתוארים ב. ובמיוחד בשיטת מדידת העבודה
 . על התכניות והדרישות במפרטים ובכתב הכמויותבעת הכנת הצעתו להתבסס 

 
 

 עבודות תחזוקה במערכת הביוב העירונית רעננה
 
 

מחיר  כמות יחידה תיאור סעיף
ליחידה 

(₪) 

 כ "סה

(₪) 

לפי קריאת המנהל או המוקד  –פתיחת סתימות ביוב  2
 9.2.1עיף עם ציוד המוגדר בס, העירוני

 297,500 570 150 יחידות

, לפי תוכנית עבודה או הנחיית המנהל –שטיפות קווים  1
 9.2.3עם ציוד המוגדר בסעיף 

ימי 
 עבודה

10 1,300 239,000 

שעות   שאיבות מים או ביוב 3
 עבודה

50 500 15,000 

ימי   מעקף ביוב 4
 עבודה

9 1,300 29,400 

עם ציוד , לחץ גבוה שטיפות קווים באמצעות ביובית 5
 9.2.4כמוגדר בסעיף 

ימי 
 עבודה

1 21,500 15,000 

      

 393,900    כ "סה 

     הנחה % 

     כ לאחר הנחה"סה 

     מ"מע 27% 

     מ "כ כולל מע"סה 

 

 
 . ...........................................שם הקבלן    ...............................תאריך 

 

 
 ........................... חתימה וחותמת הקבלן       
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 נספח להצעת הקבלן-( 0()4)'נספח ג
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 רשימת ציוד מוצע לצורך ביצוע עבודות אחזקה  :2' נספח מס

 
(. לא על ידי הקבלןומי)קריים בהם יש בדעתנו להשתמש לביצוע החוזה ילהלן רשימת פריטי הציוד הע

ש והנצילות באחוזים "כל אחת מן המשאבות עקום אופייני המראה את הספיקה במק יש לצרף עבור
 : .'לעומת העומד הדינמי הכולל במ

 
  לפתיחת סתימות ביובית .א

 
 ……………………………………  שם היצרן (2) 

 
 …………………………………… דגם המשאבה (1( 

 

 …………………………ם של המשאבה יעקומים אופייני (3)
 
 ……………………………………שנת ייצור המשאבה (4)

 
   

 
 בלחץ גבוהביובית .     ב
 

 ……………………………………  שם היצרן (2) 
 

 …………………………………… דגם המשאבה (1( 
 

 ………………………ים של המשאבה ייניעקומים אופ (5)
 
 ……………………………………שנת ייצור המשאבה (1)

 

 
 משאבת בוץ .ג

 
 .……………………………………  שם היצרן (2) 

 
 .…………………………………… דגם המשאבה  (1) 

 
 ……………………עקומים קרקטריסטיים של המשאבה  (3) 

 
 ……………………………………שנת ייצור                 (      4)           

 
 
 מכשור מכני לניקוי ביבים .ד

 
 .……………………………………  שם היצרן (2) 

 
  .…………………………………… דגם המכשיר  (1( 

 
 .…………………………………… הספק המכשיר (3) 

 
 …………………………………המנוע ויות סיבוב מהיר(       4)
 
 .……………………………………שנת ייצור               (        5)          

 
 .ניתן לציין פריטים המהווים תוספת המורכבת על גבי הציוד הקיים בביובית
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 משאבה טבולה ניידת  .ה

 
 .……………………………………  שם היצרן (2) 

 
 .…………………………………… דגם המשאבה  (1) 

 
 ……………………טריסטיים של המשאבה עקומים קרק (3) 

 
 ……………………………………שנת ייצור                 (      4)           

 

 
 פרטי המשרד  .ו

 
 ..…………………………………………………………………………כתובת  (2) 
 
 ..…………………………………טלפון ' מס (1) 
 

 ………………………………טלפון נייד ' מס (3)
 
 ..……………………………מספרים נוספים  (4)

 
ה עבודל מתחייבים להשתמש בכל הציוד הדרוש והמתאים לשם ביצוע ה"רשימה הנלמרות הפירוט שב

 . כראוי ובזמן שנקבע
 
 
 
 

 
 ............................................ שם הקבלן    ...............................תאריך 

 

 
 ........................... חתימה וחותמת הקבלן       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


